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 Obje to  de  L i cenc iamento  1.

O empreendimento objeto deste processo de licenciamento ambiental trata-se 

de um loteamento urbano, em caráter particular, cujo objetivo é parcelamento do 

solo em lotes destinados à construção de residências e outras estruturas de fins 

sociais. Tal empreendimento é denominado “Loteamento Urbano Fazenda 

Palmeira”, sendo de propriedade da empresa Hedge UB Compra e Venda de 

Terrenos Próprios LTDA, tendo como representante legal o senhor Rubens Filinto da 

Silva.  

 De acordo com o projeto técnico apresentado, o terreno tem extensão total 

de 246 hectares (2.461.664,00 m²) de área, dos quais 117,5 hectares (47,75% da 

área total) referem-se à área construída em lotes, isto é, residências e moradias, e 

24,6 (10,00% da área total) são para áreas públicas, destinados a construção de 

praças e outros locais de finalidade recreativa, como centros de lazer.  

A capacidade instalada total de um empreendimento, neste caso de um 

loteamento, pode ser entendida como a capacidade máxima de lotes a serem 

instalados no local, isto é, o número limite de lotes construídos na área. 

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

capacidade instalada total do empreendimento é de 5870 lotes, distribuída em uma 

área de 1.175.364,00 m².  

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

diversos “equipamentos” urbanos com a finalidade de promover condições ideais de 

bem-estar para a futura população moradora do loteamento. Tais equipamentos 

tratam-se dos sistemas básicos de abastecimento de água tratada (potável, própria 

para consumo humano) e de esgotamento sanitário, das redes de distribuição de 

energia elétrica e rede de iluminação pública. Para a implantação desses sistemas 

urbanos é necessária a execução de obras civis principais (que visam a instalação 

de cada próprio sistema) e associadas (etapas preliminares e de finalização, que 

servem de apoio às obras principais).  

São consideradas obras associadas preliminares o preparo do solo do local 

onde será instalado o empreendimento, por meio da remoção de vegetação e 

nivelamento do solo. A remoção de vegetação é feita por meio de reconhecimento 
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das espécies do local, dentre as quais são retiradas apenas as espécies invasoras e 

não protegidas por legislação. Uma vez que o solo encontra-se limpo, isto é, ausente 

de cobertura vegetal, inicia-se o serviço de terraplanagem, por meio do qual o solo é 

nivelado, através de retirada de sedimentos de certas áreas e deposição de terra em 

outras, e compactado, de acordo com o projeto técnico pré-definido e estudos de 

topografia.  

Após preparo do solo, dar-se-á início às obras de implantação dos sistemas 

urbanos relativos ao loteamento urbano de caráter residencial. Por meio do 

parcelamento do solo, são identificadas e delimitadas cada área contida em projeto 

técnico. Cada um dos equipamentos urbanos a ser instalado deverá apresentar seu 

próprio projeto técnico para execução das obras. Em cada lote serão instalados os 

seguintes sistemas urbanos, na ordem qual segue abaixo: 

 Redes de distribuição de energia elétrica e rede de iluminação pública; 

 Sistema de esgotamento sanitário (individual); 

 Rede de abastecimento de água potável (tratada); 

 Sistema de Drenagem Urbana;  

 

A finalização das obras envolve principalmente as atividades de remoção de 

todas as instalações que serviram de apoio às obras executadas, isto é, remoção de 

canteiro de obras; retirada de ferramentas em geral, tais como andaimes, cortadores 

de cimento, talhadeiras, serras, marretas, picaretas e outros equipamentos; retirada 

de veículos e maquinários, como caminhões-pipa, caminhões-caçamba, pás-

carregadeiras, retroescavadeiras, rolos compactadores, motoniveladoras, entre 

outros; e retirada de materiais de construção, tais como areia, pedras, cimentos e 

outros insumos utilizados. 

Considerando as dimensões do loteamento, isto é, sua extensão em área, 

bem como todos os sistemas de infraestrutura necessários ao bom funcionamento 

do empreendimento, este deve ser classificado como sendo de porte especial, 

conforme Anexo II do Decreto nº 7.884, de 30 de julho de 1999, do Sistema 

Municipal de Licenciamento e Controle Ambiental (SILAM), de uma vez que a 

instalação de tal obra promoverá múltiplos impactos sobre o meio físico e biológico 

das áreas de entorno, além de impactos de caráter socioeconômico sobre a 

comunidade local.  
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 Apresentaça o  2.

O presente Estudo de Impacto Ambiental – EIA consiste no conjunto de 

informações técnicas elementares relacionadas à atividade “Loteamento Urbano – 

área acima de 100 ha”, código 2.42.5, enquadrada na categoria III, classificada 

como efetiva ou potencial causadora de grande impacto ambiental segundo a 

Resolução SEMADE nº 9, de 13 de maio de 2015.  

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

sociais “Fazenda Palmeira”, localizado na Gleba “A” da Fazenda Palmeira, situada 

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

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

previsto o parcelamento do solo em lotes residenciais de 200 m² de área cada, 

conforme padrão L1 disposto na Lei Complementar nº 74, de 06 de setembro de 

2005, da cidade de Campo Grande. Tal empreendimento tem investimento total de 

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

Este documento consiste em um estudo ambiental e configura instrumento 

exigido como parte do processo de licenciamento ambiental de atividade 

mencionada. O estudo visa apresentar a caracterização da atividade em questão, de 

modo que contempla o diagnóstico físico, biológico e socioeconômico, a previsão, o 

dimensionamento e o balanço dos impactos ambientais (negativos e positivos) e a 

proposição de medidas mitigadoras nas áreas de influência delimitadas. Dessa 

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

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

atividade relaciona-se diretamente com o saldo resultante dessa análise.  

Contém ainda informações sobre os planos de acompanhamento e 

monitorização adotados para os impactos positivos e negativos elencados por conta 

da atividade em questão. Além do estudo ambiental, o Relatório de Impacto 

Ambiental – RIMA contém a síntese das principais conclusões obtidas no 

documento, cujo objetivo é informar a comunidade e estimular a participação em 

processos de consulta pública que integram o processo de licenciamento.   

Tais informações referentes ao Loteamento Urbano “Fazenda Palmeira” são 

exigidas como forma de subsídio no processo de avaliação da viabilidade ambiental 
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do empreendimento no local pretendido, norteando a tomada de decisão quanto à 

expedição da Licença Ambiental, modalidade Prévia, pelo órgão ambiental 

competente, Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR.  
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 J us t i f i ca t iva  do  Empreendimento  3.

Diante do desenvolvimento econômico do município de Campo Grande/MS, é 

natural o crescimento urbano da cidade em termos de área urbana ocupada e 

número populacional. De acordo com o censo populacional realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Pesquisa – IBGE, o aumento do número de pessoas 

residentes no município de Campo Grande – MS teve um aumento de 

aproximadamente 11% em sete anos, desde o ano de 2010, onde ocorreu o último 

censo, ao ano de 2017, segundo a estimativa feita pelo Instituto para a cidade.  

O crescimento populacional observado é de 786.797 pessoas em 2010 para  

874.210 pessoas estimado para 2017, resultando no aumento exemplificado no 

gráfico abaixo (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Número de habitantes da cidade de Campo Grande – MS, nos anos de 2010 e 2017 (FONTE: IBGE, 

2018). 

 

Considerando a região em que será instalado o loteamento “Fazenda 

Palmeira”, isto é, em área próxima ao Núcleo Industrial da cidade de Campo Grande, 

a implantação do empreendimento deve ser vista como uma forma de atender aos 

trabalhadores empregados das indústrias ali presentes e suas famílias, de modo a 
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melhorar a infraestrutura do local, facilitar o acesso ao local e contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida da população da área.  

No momento de realização deste estudo ambiental, a área pretendida para 

instalação do loteamento em questão caracteriza-se como antropizada, isto é, 

ausente de vegetação nativa e em situação de regeneração natural, e desocupada, 

configurando risco à segurança pública, uma vez que o local pode tornar-se alvo de 

utilização indevida por marginais ou ser considerado depósito de lixo e materiais 

perigosos pela comunidade de áreas mais afastadas. Desta forma, a ocupação da 

área é importante como forma de garantir a correta utilização do solo urbano, 

obtendo assim, melhor aproveitamento do espaço disponível.  

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

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

industrial, com escassa possibilidade de moradia. Assim, a existência de um 

loteamento particular, com a finalidade social de promover moradia aos 

trabalhadores do núcleo industrial do município de Campo Grande, contribuiria para 

o conforto e bem-estar desse grupo social.  

É possível também prever uma movimentação nas indústrias situadas no 

Núcleo Industrial de Campo Grande no tocante à facilidade e disponibilidade de 

possíveis novos funcionários na área próxima às indústrias, devido à instalação do 

Loteamento, fator que irá atrair um contingente populacional diverso, capaz de se 

encaixar às exigências profissionais requeridas pelas empresas e fábricas ali 

localizadas. Indiretamente, a movimentação de novos funcionários prevê uma 

melhoria na cadeia produtiva, de maneira que venha a refletir no aumento do 

desempenho e eficiência dos colaboradores.  

Aliado a este fato, consta-se a reivindicação informal dos proprietários de 

indústrias nas áreas próximas ao local da pretendida instalação do loteamento, isto 

é, no bairro núcleo industrial, de que os funcionários das fábricas residam em áreas 

mais próximas do local de trabalho, visando a redução de despesas relacionadas à 

vale-transporte. Por residirem em áreas longínquas ao local de trabalho, por vezes o 

rendimento dos funcionários também é comprometido, devido ao cansaço 

proporcionado pelo deslocamento extenso.  

Dessa forma, torna-se maior o gasto do proprietário da indústria, cujo reflexo 

é obtido no valor final da mercadoria produzida e no lucro bruto do proprietário, 
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apresentando como consequência uma alteração na movimentação de capital e na 

economia local, podendo produzir uma redução nas vendas.  

Com relação à economia, a instalação de um loteamento urbano contribuiria 

para a economia do município de Campo Grande no tocante à movimentação de 

renda por meio do aumento da arrecadação de IPTU (Imposto Predial e Territorial 

Urbano). Este imposto arrecadado anualmente é importante para a manutenção de 

sistemas e serviços urbanos que proporcionam qualidade de vida aos moradores, 

como por exemplo, serviços de iluminação pública e segurança.  

Além do aumento da arrecadação, a implantação do loteamento urbano no 

núcleo industrial promoveria a geração de renda, através da movimentação de 

diferentes empresas relacionadas à construção civil, como depósitos de material de 

construção e empresas de aluguel de maquinário de construção.  

Além da geração de renda por meio da obtenção dos materiais para execução 

das obras, gera-se renda por meio da contratação de profissionais para a 

implantação do empreendimento, nas funções de mestres de obras, encarregados, 

eletricistas e demais, podendo estes proceder das regiões próximas ao entorno do 

loteamento, de modo que o empreendimento sirva como nova fonte de renda para a 

população dos bairros próximos.  

Em suma, observa-se o aumento na demanda por residências e áreas 

habitacionais no município de Campo Grande, de modo que a construção de 

loteamentos urbanos, bem como melhorias na infraestrutura geral da cidade, é bem 

vista, como forma de subsidiar o desenvolvimento socioeconômico da cidade, 

especialmente na região ao entorno do Núcleo Industrial, além de contribuir para o 

melhor aproveitamento do solo urbano do município. 
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 A v a l i a ç ã o  d a s  A l t e r n a t i v a s  3.1.

 A v a l i a ç ã o  d e  A l t e r n a t i v a s  T e c n o l ó g i c a s  3.1.1.

A apresentação das alternativas tecnológicas tem como objetivo propor 

soluções que visem adequar o empreendimento à área na qual se pretende a sua 

instalação, como forma de garantir o desenvolvimento urbano, o uso adequado das 

áreas disponíveis e a preservação ambiental.  

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

dispõe sobre o ordenamento do uso e da ocupação do solo no município de Campo 

Grande, a guia de Diretrizes Urbanísticas (GDU) é um documento expedido pela 

administração municipal que fornece informações, à luz da legislação vigente, sobre 

o ordenamento do uso e da ocupação do solo, os critérios gerais para a localização 

de projetos de empreendimentos especiais e licenciamento de atividades em 

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

e equipamentos necessários à adequação do empreendimento urbano ao local; 

Dessa forma, solicitou-se à Agência Municipal de Meio Ambiente e 

Planejamento Urbano – PLANURB as diretrizes urbanísticas, por meio da expedição 

da Guia de Diretrizes Urbanísticas nº 104/2016 através do processo nº 63.191/2016-

42. A obediência de tais diretrizes aprova a área de implantação do loteamento, uma 

vez que promove a correlação entre os interesses do empreendedor e a legislação 

vigente, de modo que visa a preservação ambiental e o estabelecimento de 

infraestrutura urbana através do regramento das áreas do empreendimento. Seguem 

abaixo tais diretrizes conforme apresentado no documento.  

 

1. Etapa do Desmembramento 

1.1. A área objeto deste desmembramento deverá ter frente para via 

pública oficial e estar cadastrada no município em nome do requerente; 

1.2. Demarcar a área do empreendimento conforme a descrição 

perimétrica da certidão de matrícula atualizada do imóvel; 
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1.3. Doar o equivalente a 5% (cinco por cento) do total da área 

parcelada, com frente para via oficial que passará ao domínio público 

municipal no ato do registro; 

a) Ficará isento de doação de área, todo desmembramento ou 

desdobro que tenha comprovadamente efetuado a doação de área 

destinada a equipamento comunitários da gleba original  

1.4. Reservar faixa non aedificandi com 23,00 m (vinte e três metros) 

de largura junto à faixa de domínio da ferrovia, na etapa do 

desmembramento; 

1.5. Solicitar Licença Ambiental na SEMADUR; 

 

2. Etapa do Loteamento (Uso do Solo) 

2.1. A área a ser loteada verá estar no nome do requerente e 

cadastrada no município; 

2.2. Demarcar a área do empreendimento conforme a descrição 

perimétrica da certidão de matrícula atualizada do imóvel; 

2.3. Conforme o regime jurídico específico estabelecido no art. 10, da 

Lei Complementar n. 263/2015, o loteamento deve ter: 

a) Lotes com testada maior ou igual a 10,00m (dez metros) e 13,00m 

(treze metros), quando localizados no meio da quadra e esquina, 

respectivamente; 

b) Lotes com área igual ou superior a 200,00m² (duzentos metros 

quadrados). Não permitindo lotes com áreas e testadas inferiores às 

previstas, mesmo em caso de arremates e sobras de terras; 

c) Área de domínio público para a implantação de equipamentos 

comunitários maior ou igual a 10% (dez por cento) do total da gleba, 

medindo aproximadamente 10.000 m² (dez mil metros quadrados), 

com testada mínima de 80 m (oitenta metros) e circundada por via 

oficial, podendo ser descontado o percentual doado na etapa do 

desmembramento.  

2.4. Não localizar lotes, dentre outros, em área: 
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a) Alagadiça ou sujeita a inundações, antes de tomadas as 

providências para assegurar-lhe o escoamento das águas, evitando 

prejuízo ao meio ambiente e a terceiros; 

b) Em condições geológicas e hidrológicas inadequadas ou com risco 

para as edificações; 

c) Aterrada com materiais nocivos à saúde, sem que seja previamente 

saneado; 

d) Com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se 

atendidas as exigências específicas da Lei Complementar n. 

74/2005; 

e) De preservação ecológica ou naqueles onde a poluição impeça 

condições sanitárias suportáveis, até a sua correção, e que resulte 

em preservação permanente; 

2.5. O comprimento das quadras não poderá ser superior a 250,00m 

(duzentos e cinquenta metros). 

 

3. Etapa do Loteamento (meio Ambiente) 

3.1. Atender às recomendações gerais e específicas da Carta 

Geotécnica e de Drenagem de Campo Grande; 

3.2. Reservar faixa non aedificandi ao longo do Còrrego Imbirussu 

desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de 30,00 m 

(trinta metros), em toda a extensão da gleba e caso a APP (Área de 

Proteção Permanente) do córrego se caracterize como nascente, 

vereda ou área encharcada, a faixa non aedificandi a ser exigida pelo 

poder público corresponde a no mínimo 50,00 m (cinquenta metros) de 

largura (a partir da área brejosa e encharcada), conforme disposto na 

legislação federal e resolução do CONAMA; 

3.3. Deverão ser cercadas todas as áreas públicas e instalado placas 

identificando a área como área pública, contendo informações e 

telefones úteis (modelo de placa disponível no site do Instituto 

Municipal de Planejamento Urbano – PLANURB em dowloads); 

3.4.  Solicitar Licença Ambiental na SEMADUR.  
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4. Etapa do Loteamento (Mobilidade) 

4.1. Projetar e implantar via com largura de 23,00 (vinte e três 

metros) de largura junto à faixa de domínio da Ferrovia, incluindo 

ciclovia de 3,00 m (três metros); 

4.2. Alargar a via junto ao perímetro urbano de modo que fique com 

23,00 (vinte e três metros) de largura; 

4.3. Projetar e implantar via com 23,00m (vinte e três metros) de 

largura na lateral do loteamento, junto ao perímetro urbano em toda a 

extensão da área; 

4.4. Projetar e implantar via com 23,00m (vinte e três metros) de 

largura contigua a área de APP em toda a extensão da área; 

4.5. Projetar e implantar via com 20,00m (vinte metros) de largura no 

meio da área e paralela à ferrovia; 

4.6. Projetar e implantar todas as vias locais, com largura mínima de 

13,00m (treze metros) de largura; 

4.7. As calçadas deverão ser executadas com nivelamento a partir 

do meio-fio implantado, atendendo ao Decreto n. 11.090, de 13 de 

janeiro de 2010 e seus anexos, que estabelece especificações para as 

calçadas no Município de Campo Grande/MS. 

 

5. Etapa do Loteamento (Infraestrutura) 

5.1. Para a aprovação do projeto de loteamento na SEMADUR, o 

empreendedor deverá elaborar projeto e executar as seguintes obras 

de infraestrutura: 

a) Locação topográfica do perímetro da gleba de acordo com a 

matrícula do imóvel; 

b) Locação de quadras e lotes; 

c) Identificação das quadras e dos logradouros utilizando marcos 

toponímicos específicos com altura de 1,80m (um metro e oitenta 

centímetros); 

d) Demais infraestruturas relacionadas nos subitens A, B, C e D 

abaixo: 
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A - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

5.2. Aprovar os projetos de infraestrutura de drenagem e 

pavimentação asfáltica no PLANURB de acordo com as diretrizes 

abaixo relacionadas: 

a) Pavimentação asfáltica, galeria de drenagem das águas pluviais e 

passeio com calçamento em todas as vias de transporte público; 

I) Para o projeto de pavimentação deverão ser apresentados os 

estudos de Tráfego e geotécnico, projeto geométrico com greide 

mínimo de 0,4% e estrutura de pavimento; 

II) O controle de escoamento superficial deverá atender a vazão de 

pré-urbanização determinada para Campo Grande/MS segundo o 

Plano Diretor de Drenagem que é de 28,3 (l/s.ha) ou menor; 

III) Para manter esta vazão, recomenda-se utilizar para o cálculo do 

volume de amortecimento de área com até 100ha (cem hectares), a 

seguinte equação: 

V = 5,858*A*Ai 

V = Volume (m³) 

A = Área do empreendimento a ser drenada para o sistema de 

amortecimento (há) 

Ai = Percentual impermeável (%); 

IV) A área a ser computada no cálculo anterior poderá ser reduzida 

conforme o Manual de Drenagem Urbana do Plano de Drenagem 

Urbana de Campo Grande/MS (Decreto n. 12.680, de 09 de julho de 

2015); 

b) Revestimento primário e sistema de drenagem das águas pluviais 

nas demais vias.  

5.3. O sistema de retenção/infiltração das águas pluviais poderá ser 

implantado em até 25% (vinte e cinco por cento) da área destinada 

para equipamentos públicos comunitários. 
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B - ÁGUA E ESGOTO 

5.4. Aprovar o projeto de rede de alimentação e distribuição de água 

potável e, quando necessário, captação, adução, tratamento e 

reservação, junto à concessionária competente; 

5.5. Aprovar o projeto de rede de coleta de esgoto e tratamento, 

junto à concessionária competente. 

 

C - ENERGIA ELETRICA 

5.6. Rede de alimentação e distribuição de energia elétrica, inclusive 

sistema de iluminação pública, junto à concessionária competente. 

5.7. Implantar postes de rede de energia nas calçadas voltadas para 

a face Leste e Sul, localizados na faixa de serviço. 

 

D - SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

5.8. Aprovar o projeto de sinalização viária na Agência Municipal de 

Transporte e Trânsito - AGETRAN; 

 

6. Etapa do Loteamento (Contrapartida) 

6.1. Para o enquadramento no regime jurídico específico 

estabelecido no item 1.3 desta GDU, será exigida: 

a) A adoção de 15% (quinze por cento) do total da gleba para a 

Agência Municipal de Habitação – EMHA, no caso de loteamento 

que execute a rede de abastecimento de água, coleta e tratamento 

de esgoto, rede de energia elétrica e iluminação pública, 

pavimentação asfáltica, galeria de drenagem das águas pluviais e 

passeio com calçamento nas vias do transporte coletivo e 

revestimento primário e escoamento de águas pluviais nas demais 

vias; 

b) A escritura da área doada à EMHA deve ser lavrada e registrada 

antes da expedição do Ato de Aprovação do loteamento; 

c) Firmar Termo de Compromisso com o empreendedor, identificando 

a área a ser doada para EMHA, antes da aprovação do loteamento. 
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Buscando o atendimento às diretrizes contidas na Guia de Diretrizes 

Urbanísticas apresentada, o projeto do loteamento urbano Fazenda Palmeira 

contém a implantação de sistemas que visem fazer o uso da área de maneira 

sustentável, de modo a favorecer o desenvolvimento sustentável da área.  

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

acordo com a legislação municipal, uma vez que atende às diretrizes urbanísticas 

exigidas e visa adotar alternativas que promovam o desenvolvimento social e 

econômico da área de implantação, bem como garantir a preservação do meio 

ambiente da área e seu entorno.  

 A l t e r n a t i v a s  L o c a c i o n a i s  3.1.2.

As alternativas locacionais apresentam proposições de outras localidades 

para a instalação do mesmo empreendimento. Para isso, são avaliadas as diferentes 

possibilidades de traçado, sítio e layout para que o projeto possa atender ao objetivo 

do empreendimento e seja viável nos sentidos ambiental, técnico e econômico. 

Abaixo são apresentadas possíveis alternativas locacionais para a implantação do 

empreendimento loteamento Fazenda Palmeira.  

Tais alternativas devem ser compatíveis com as motivações apresentadas no 

item 3 acima, uma vez que trata-se de um empreendimento de fins sociais, e que 

visa promover o desenvolvimento da área, além de favorecer e proporcionar 

melhorias ao distrito industrial da cidade de Campo Grande.  

Assim, espera-se que as alternativas locacionais capazes de competir com a 

área do empreendimento, atendam os seguintes critérios: 

I. Estar localizado próximo ao bairro Núcleo Industrial; 

II. Ter área igual ou superior à área do loteamento Fazenda Palmeira; 

III. Apresentar caraterísticas de solo compatíveis com a infraestrutura 

urbana a ser instalada na área. 

 

A resolução CONAMA Nº 001, de 23 de janeiro de 1986, esclarece que o 

estudo de impacto ambiental deve contemplar todas as alternativas tecnológicas e 

de localização de projeto, confrontando-as com a hipótese de não execução do 

projeto. O item 3.2, apresenta a alternativa zero, referente à situação de não 
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implantação do empreendimento. A fim de satisfazer o item exigido pela legislação 

ambiental através da resolução CONAMA Nº 001, as alternativas I e II apresentadas 

a seguir contém também o comparativo com a hipótese de não execução do 

empreendimento. 

 A l t e r n a t i v a  I  3.1.2.1.

A primeira das alternativas locacionais encontradas é tal conforme mostrada 

abaixo, na Figura 2.  

 

 

Figura 2. Área da alternativa locacional I (FONTE: Google Earth Pro, 2018). 

 

Essa alternativa atende aos itens I e II, apresentados anteriormente como os 

critérios aceitos para competir com a área do loteamento Fazenda Palmeira. Essa 

primeira alternativa está localizada próxima ao bairro Núcleo Industrial, de forma que 

poderia atender à demanda de moradia dessa região. Apresenta também 

características favoráveis ao desenvolvimento da atividade, uma vez que encontra-

se situada na mesma unidade homogênea que a área do loteamento Fazenda 

Palmeira, segundo a Carta Geotécnica para Ocupação Urbana de Campo 

Grande/MS. 
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Entretanto, tal alternativa não apresenta área igual ou superior à área do 

empreendimento objeto deste estudo, sendo ela igual a 54 (cinquenta e quatro) 

hectares. Dessa forma, a demanda de moradias não seria atendida, da mesma 

forma que não proporcionaria o mesmo desenvolvimento econômico da região, 

através da geração de emprego, receitas e arrecadação de impostos, de modo que 

não configura uma alternativa satisfatória. 

 A l t e r n a t i v a  I I  3.1.2.2.

 A segunda alternativa locacional encontrada é tal conforme mostrada 

abaixo, na Figura 3. 

 

 

Figura 3. Área da alternativa locacional II (FONTE: Google Earth Pro, 2018). 

 

Na busca de áreas próximo ao bairro Núcleo Industrial, com a finalidade de 

atender à demanda de moradias da área, foi selecionada a área apresentada na 

imagem acima. Entretanto, a disponibilidade de área nessa região é escassa, com 

exceção da área do loteamento Fazenda Palmeira.  

A alternativa locacional II não se encontra totalmente inserida no município de 

Campo Grande, de modo que não configura uma alternativa viável, do ponto de vista 

legal. Esta área também não atende a um dos critérios apresentados para 
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competitividade de viabilidade, visto que não apresenta área de valor igual ou 

superior ao loteamento Fazenda Palmeira.  

Apesar da alternativa locacional II estar parcialmente inserida na unidade 

homogênea I, da mesma forma que a área do loteamento Fazenda Palmeira, de 

acordo com Carta Geotécnica para Ocupação Urbana de Campo Grande/MS, tal 

alternativa não apresenta as vantagens proporcionadas pelo empreendimento de 

propriedade da empresa HEDGE UB LTDA, visto que não proporcionaria tantos 

benefícios à região como este último.  

 A l t e r n a t i v a  Z e r o   3.2.

Este item trata-se de um prognóstico sucinto acerca da não implantação do 

empreendimento e a análise da situação ao se adotar essa alternativa. As 

conclusões e resultados desse prognóstico abrangem diferentes aspectos do meio 

ambiente de forma geral, da vida urbana e sistemas sociais, e dos mais diversos 

processos construtivos que envolvem a implantação de um empreendimento. 

A hipótese da não implantação do Loteamento Urbano Fazenda Palmeira no 

bairro Núcleo Industrial de Campo Grande prevê que os impactos negativos 

decorrentes das atividades de implantação sejam desconsiderados das 

interferências ao meio, porém descarta também a possibilidade de intervenção e 

prevenção de danos por meio das medidas mitigadoras dos impactos negativos, 

assim como da possibilidade da compensação ambiental. Da mesma forma, a 

referida hipótese inclui a perda de diversos benefícios advindos da operação do 

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

ao município sejam praticadas de forma não organizada.  

Assim, com o objetivo de esclarecer os resultados advindos da não 

implantação do loteamento urbano, são elencadas sucintamente as consequências 

positivas e negativas de tal questão, conforme mostrado abaixo. 

 

ASPECTOS DA NÃO IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO  

 Possível utilização da área para ocupação não organizada 

(contribuição ao crescimento urbano desorganizado); 
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 Prejuízos ao meio ambiente e à saúde pública, com a ocupação 

indevida da área. 

 Perda da valorização urbana e comercial da área; 

 Ausência de contribuição ao mercado imobiliário da cidade e à geração 

de receita;  

 Não geração de emprego e renda, prejudicando o favorecimento à 

economia da cidade; 

 Perda das melhorias de transporte e infraestrutura na área; 

 Ausência de infraestrutura de apoio aos funcionários das indústrias do 

bairro Núcleo Industrial que residem em locais mais distantes, 

prejudicando o bem estar social; 

 Prejuízo ao desenvolvimento urbano e socioeconômico da região. 

 

Dessa forma, é possível perceber que a não implantação do empreendimento 

contribui indiretamente com aspectos negativos ao desenvolvimento da cidade, de 

maneira que a implantação do loteamento seja vista de forma positiva, uma vez que, 

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

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

que envolvem o empreendimento, atraindo assim a atenção para este local, de 

modo a favorecer o desenvolvimento da região e consequentemente da cidade de 

Campo Grande. 
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 Carac ter iza ça o  do  Empreendimento  4.

Como forma de obter informações que sirvam de subsídio para o comparativo 

da situação anterior e posterior à implantação do empreendimento no local 

pretendido, é feita a caracterização do empreendimento, com descrição das obras 

civis a serem executadas, dos equipamentos urbanos a serem instalados, de modo a 

estimar e prever as intervenções da atividade no local delimitado como área de 

influência. 

 L o c a l i z a ç ã o  e  A c e s s o   4.1.

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

loteamento particular de fins sociais e localiza-se na Gleba “A” da Fazenda 

Palmeira, situada na região oeste do município de Campo Grande – MS, como parte 

do bairro Núcleo Industrial. Tal empreendimento pretende constituir uma área de 

246,1664 hectares distribuídos conforme mostrado na imagem de satélite abaixo 

(Figura 4), definido segundo o projeto técnico urbanístico do empreendimento. 

 

 

Figura 4. Localização do Loteamento Fazenda Palmeira, em Campo Grande – MS. (FONTE: Google Earth Pro, 

2018). 
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No limite norte da área, encontra-se uma área de eucalipto plantado, de 

propriedade da empresa ADM - Archer Daniels Midland Company. À leste da área, 

encontram-se as áreas residenciais do bairro Núcleo Industrial, bem como o distrito 

industrial, onde estão localizadas fábricas e indústrias da cidade.  

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

caracterizada pela degradação antrópica na figura do desmatamento da vegetação 

nativa, e na qual não são encontrados ocupação humana ou qualquer tipo de 

atividade. Ao sul da área, localiza-se o Córrego Imbirussu, pertencente à microbacia 

hidrográfica de mesmo nome, no qual são despejados os efluentes industriais 

tratados diretamente nas próprias indústrias do Núcleo Industrial de Campo Grande. 

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

permanente (APP) do Córrego Imbirussu, a qual não se encontra inserida na área do 

empreendimento. De acordo com o Artigo 4º da Lei Federal nº 12.651 (Código 

Florestal), para cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura, a APP deve 

ser igual a 30 (trinta) metros. Com base nisso, a distância reservada desde o limite 

perimetral do empreendimento ao leito do córrego é de aproximadamente 40 a 50 

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

sobre a qualidade ambiental e preservação do córrego. 
 

 

 

Figura 5. Limite da área de Eucaliptos da empresa ADM com a área Hedge. 
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Figura 6. Vista do limite norte da área Hedge. 

 

 

 

Figura 7. Vista da porção central da área Hedge. 
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Figura 8. Vista do limite oeste da área Hedge. 

 

A localização pretendida para o empreendimento apresenta-se a uma 

distância de 10,0 (dez) quilômetros do Aeroporto Internacional de Campo Grande, 

situado na Avenida Duque de Caxias, conforme mostrado na figura de acesso 

abaixo (Figura 9). 

Partindo do Aeroporto Internacional de Campo Grande, siga na direção oeste 

na Avenida Duque de Caxias, e percorra cerca de oito quilômetros na mesma 

avenida, até encontrar a rotatória Barão Duzentos e Sessenta e Dois. Nela, segunda 

saída para a BR-262, em direção a Corumbá, e percorra 900 metros. Em seguida, 

vire à esquerda na Rua Prainha e percorra 300 metros para avistar a área do 

Loteamento Fazenda Palmeira logo à frente.  

As coordenadas geográficas do ponto mais ao norte do empreendimento são 

tais conforme mostrado na tabela abaixo (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Coordenadas geográficas de localização do loteamento. 

UTM zone 21K 

Longitude 54°45'26.09"O 

Latitude 20°28'52.26"S 
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Figura 9. Roteiro de Acesso ao Loteamento Fazenda Palmeira, em Campo Grande – MS.  

(FONTE: Google Earth Pro, 2018). 

 

A partir do Relatório de Entorno da Área, disponível no anexo C e obtido 

através do Sistema Interativo de Suporte ao Licenciamento Ambiental – SISLA, foi 

possível situar o local do empreendimento dentro das unidades ambientais mais 

relevantes à caracterização da atividade. Dessa forma, o loteamento urbano em 

questão encontra-se localizado dentro da Bacia Hidrográfica do Rio Paraná, sendo 

inserido na Unidade de Planejamento e Gerenciamento (UPG) Pardo, definida no 

Plano Estadual de Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul – PERHMS.  
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 P r o j e t o  U r b a n í s t i c o  4.2.

 O loteamento “Fazenda Palmeira” será do tipo loteamento social padrão, 

destinado à construção de habitações, estando em conformidade com a Lei Federal 

nº 6.766/79 (Lei de Parcelamento do Solo para fins urbanos) e com a Lei 

Complementar Nº 74/05 (Lei do Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo no 

município de Campo Grande). O parcelamento dos 246 hectares de solo, previstos 

para a construção do loteamento, foi feito de tal forma que resultou nas seguintes 

áreas conforme mostrado abaixo: 

Tabela 2. Quadro de áreas, em m², de cada designação das parcelas de solo. 

QUADRO DE ÁREAS 

Descrição Área (m²) 
Porcentagem (Lei 

Complementar nº 74/2005) 

Terreno Total 2.461.664,00 100,00% 

Lotes 1.175.364,00 47,75% 

Área EMHA 369.254,61 15,00% 

Áreas Públicas 246.242,93 10,00% 

Ruas 670.802,46 27,25% 

 

Considerando que cada lote tenha em média 200 m², nas dimensões 10,0 

metros de largura e 20,0 metros de comprimento, estima-se que poderão ser 

construídos aproximadamente 5870 lotes. As áreas públicas são aquelas destinadas 

a construção de locais e serviços públicos como praças e ginásios. Reserva-se 15% 

do total do loteamento para a Agência Municipal de Habitação de Campo 

Grande/MS – EMHA, como parte da regularização fundiária do município.  

Em anexo (ver anexo A), é apresentada a planta do loteamento, em escala 

1:4.000, contendo o quadro de áreas tal como apresentado acima, vias de acesso e 

sua descrição, além da representação das dimensões do lote padrão.  

A Lei Complementar nº 94, de 06 de outubro de 2006, institui a Política de 

Desenvolvimento e o Plano Diretor da cidade de Campo Grande/MS. A área do 

loteamento fazenda palmeira está incluída na Macrozona de Adensamento 

Secundário (MZ2), definida no Plano Diretor da cidade.  
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De acordo com a referida Lei Complementar, a Macrozona de Adensamento 

Secundário é a área destinada ao uso e ocupação gradual, acompanhando a 

expansão da infraestrutura e serviços públicos à medida que sejam disponibilizados, 

face às condições estabelecidas na legislação específica, promovendo assim a 

ordenação urbana quanto ao uso e ocupação do solo da área urbana de Campo 

Grande. 

A Lei Complementar nº 94 define ainda as chamadas Zonas Especiais de 

Interesse Ambiental (ZEIA), cujo uso se dá através do Regime Urbanístico 

Específico - RESP. A área do loteamento urbano Fazenda Palmeira não está 

inserida em nenhuma zona especial, entretanto faz limite com a ZEIA-I04, 

caracterizada como a faixa de domínio de 50 (cinquenta) metros do córrego 

Imbirussu, localizado ao sul da área.  

Dessa forma, é possível afirmar que o empreendimento Fazenda Palmeira 

encontra-se em concordância como Plano Diretor da cidade de Campo Grande, visto 

que promove a ocupação urbana gradual da área, por meio da expansão da 

infraestrutura local e incentivando o a implantação e desenvolvimento de diversos 

tipos de serviços que visem atender a área, e preserva a faixa de domínio (Área de 

Preservação Permanente) do Córrego Imbirussu. 

A Lei Complementar nº 74, de 06 de setembro de 2005, dispõe sobre o 

ordenamento do uso e da ocupação do solo do município de Campo Grande e dá 

outras providências. Segundo esta lei, a área urbana do município de Campo 

Grande fica dividida em 11 (onze) zonas e 06 (seis) corredores viários, para efeito de 

ordenamento do uso e ocupação do solo. A área do loteamento urbano fazenda 

palmeira encontra-se inserida na zona Z6 e cercada pelas vias 39 e 40 do corredor 

C5, de acordo com o zoneamento definido na Lei supracitada. 

 I m p l a n t a ç ã o  d o  E m p r e e n d i m e n t o  4.3.

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

até que esta esteja pronta e que antecedem o período de operação do Loteamento. 

Abrangem, portanto todas as atividades desde o preparo do local até a instalação 

dos sistemas individuais de cada lote, bem como as estruturas de apoio utilizadas na 

execução das atividades.  
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A implantação do Loteamento Urbano “Fazenda Palmeira” como um todo 

prevê a utilização de unidades de apoio à execução das obras de infraestrutura em 

si. Tais unidades de apoio referem-se ao cercamento da área, utilização de canteiro 

de obras, contenção da vegetação, preparação do solo e terraplanagem, entre 

outras atividades que auxiliem o processo de execução das obras. 

Para tal, é preciso que seja feito o planejamento, em ordem cronológica, de 

todas as atividades a serem executadas, desde a instalação das unidades de apoio 

no início das obras ao momento de desmobilização das equipes ao fim do processo. 

Tal planejamento foi elaborado com base na estimativa de contratação de uma 

equipe de 50 empregados pela empresa HEDGE UB Ltda. para implantação do 

loteamento urbano, num período de 02 (dois) anos.  

A seguir, são caracterizadas as atividades pertinentes à instalação do 

empreendimento e equipamentos urbanos que serão implantados, bem como o 

cronograma de execução das etapas, a fim de caracterizar todas as intervenções 

previstas para a implantação do empreendimento. 

 A t i v i d a d e s  e  I n t e r v e n ç õ e s  P r e v i s t a s  4.3.1.

Conforme mencionado anteriormente, a implantação do empreendimento 

consiste em todas as etapas das quais a execução das obras civis dependem. 

Abaixo são descritas as etapas as quais se pretende executar a fim de concluir a 

instalação do empreendimento de maneira segura e eficaz.  

 P r e p a r o  d o  T e r r e n o  4.3.1.1.

O preparo do terreno consiste no trabalho realizado a fim de garantir que o 

solo esteja em condições de ser utilizado para a instalação da infraestrutura 

necessária. Dessa forma, é preciso que a vegetação da área a ser utilizada seja 

removida, por meio do arranque das gramíneas (espécie Brachiaria) e arbustos em 

geral, corte das espécies de maior porte, e retirada dos troncos e raízes fixados no 

interior do solo.  

Assim, além da limpeza do solo, evita-se que haja o risco que quebra ou 

qualquer dano aos equipamentos utilizados nas etapas posteriores da implantação, 
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permitindo uma melhor execução da obra. O descarte do material retirado, isto é, 

dos troncos e restos de vegetação, deverá ser feito em local adequado para tal, 

conforme a legislação ambiental vigente, ou poderá ser reutilizado em outras obras, 

sendo reaproveitados em atividades sustentáveis. 

Ainda nesta fase inicial, está previsto o estabelecimento do canteiro de obras 

e da instalação dos serviços essenciais a segurança e saúde dos empregados 

encarregados da implantação, a exemplo: construção de alojamentos e áreas de 

descanso, dotadas de cobertura e ventilação adequados, instalação de banheiros 

químicos e fontes de abastecimento de água potável, e construção de acessos e 

vias de tráfego devidamente sinalizadas para circulação de materiais, maquinário e 

pessoal. 

 T e r r a p l e n a g e m  4.3.1.2.

A etapa de Terraplenagem tem como objetivo garantir o nivelamento e 

compactação do solo a níveis adequados à construção dos lotes. Para tal, é 

necessário que sejam feitos estudos topográficos a fim de determinar as cotas na 

qual deve ser nivelado o solo, indicando assim os locais onde deverão ser feitos 

cortes e aterros de solo, bem como determinar o volume total (em metros cúbicos) 

de solo a ser movimentado. 

Com base no estudo topográfico e na determinação dos locais de corte e 

aterro, é possível fazer um balanço da quantidade de material a ser movimentado, 

de modo a promover uma compensação entre o volume de solo retirado e 

depositado no próprio local da obra, com o intuito de evitar a abertura de novas 

áreas de empréstimo, bem como de locais de bota-fora. Dessa forma, pretende-se 

garantir a conservação do solo do local por meio do manejo adequado limitado à 

área do empreendimento.  

Deve ser observada ainda a necessidade de umedecer o solo, a fim de evitar 

a dispersão de pós e poeiras no ar, vindo a provocar problemas respiratórios nos 

funcionários e moradores das áreas adjacentes. Os equipamentos a serem utilizados 

nesta etapa de terraplanagem são aqueles ligados ao corte, retirada e 

movimentação de material, tais como tratores de lâminas, retroescavadeiras, pás 

carregadeiras, caminhões com caçamba basculante, além de caminhões-pipa.  



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Hedge UB Compra e Venda de Terrenos Próprios LTDA 

Loteamento Urbano Fazenda Palmeira 

Campo Grande/MS 

 

Costa Engenharia EIRELI-EPP 
Rua Dr. Arlindo de Andrade, 368 – Amambai – CEP: 79.008-370 

Campo Grande/MS     Tel.: (67) 3204-3670 – (67) 9 9961-8232 

Página 38 de 215 

 

A estimativa do volume de terra que será utilizada no terraplenagem para 

uniformização e nivelamento do terreno deverá ser determinada após a realização 

de estudos topográficos na área, a fim de verificar a necessidade ou não de aterro 

do local. Caso seja determinado que a área deva ser aterrada, recomenda-se que 

haja um balanço da quantidade de terra, como mencionado anteriormente, de modo 

que os sedimentos de solo que forem removidos da área sejam reutilizados para o 

aterro da área, onde houver necessidade.  

Dessa forma, pretende-se evitar que sejam abertos novos locais de 

empréstimos em áreas diferentes daquela onde será executada a atividade de 

terraplenagem, promovendo a sustentabilidade ambiental da atividade e a 

preservação da qualidade do solo. Entretanto, caso seja necessária a utilização de 

uma grande quantidade de terra e esta não possa ser provida através da própria 

área do empreendimento, recomenda-se a utilização de áreas de empréstimo em 

localidades próximas ao loteamento. 

Assim, sugere-se a utilização das faixas de domínio das vias do interior do 

loteamento como local das áreas de empréstimo e disposição de material. O DNIT - 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes define como “Faixa de 

Domínio” a base física sobre a qual assenta uma rodovia, constituída pelas pistas de 

rolamento, canteiros, obras-de-arte, acostamentos, sinalização e faixa lateral de 

segurança, até o alinhamento das cercas que separam a estrada dos imóveis 

marginais ou da faixa do recuo. 

De maneira conclusiva, para as atividades de terraplenagem recomenda-se 

que seja feito um balanço da quantidade de material a ser movimentado, a fim de 

evitar a abertura de áreas de empréstimo e a utilização do material retirado das 

áreas de corte da área. Entretanto, após atestada a necessidade de retirada de 

material, sugere-se a utilização das faixas de domínio das vias do loteamento. Por 

fim, deve ser feito ainda a reconformação dos taludes e recomposição vegetal da 

área de empréstimo depois de cessadas as atividades. 

 O b r a s  C i v i s  ( I n f r a e s t r u t u r a  U r b a n a )   4.3.1.3.

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

residenciais como a implantação dos serviços urbanos tais como o sistema de 
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drenagem das águas pluviais, rede de abastecimento de água potável, sistema de 

esgotamento sanitário individual e rede de distribuição de energia elétrica. Para cada 

uma das obras de infraestrutura deve ser elaborado um projeto técnico contendo 

todas as informações e dados referentes aos materiais e equipamentos a serem 

utilizados, procedimentos de segurança, procedimentos de execução e cronograma 

de implantação e operação. 

A elaboração de tais projetos técnicos é feita conforme liberação da Guia de 

Diretrizes Urbanísticas (GDU) II, fornecida ao empreendedor após a obtenção da 

Licença Ambiental. Os projetos devem conter os métodos construtivos a serem 

adotados durante a implantação de cada um dos sistemas urbanos, bem como a 

quantificação aproximada dos principais insumos necessários à execução das obras.  

É valido salientar que, como forma de favorecer o comércio local e o 

aquecimento da economia da cidade, os principais insumos deverão ser 

encomendados de empresas dentro do território de Campo Grande. Os materiais de 

construção (cimentos, tubulações de concreto, fiações, entre outros), bem como 

recursos minerais (pedras brita, areias, cimentos, agregados, etc) deverão ter origem 

nas lojas de materiais de construção, pedreiras e areeiros da cidade de Campo 

Grande, estando estas o mais próximo possível da área do loteamento.  

Para o empreendimento, está previsto o parcelamento do solo nos lotes 

residenciais de 200 m² de área. Em seguida, deverão ser implantados os sistemas 

básicos de infraestrutura mencionados. Após essa etapa, inicia-se a construção das 

moradias conforme planta técnica apresentada para cada lote, uma vez que o 

terreno encontra-se devidamente preparado para realização das obras conforme 

assegurado nas etapas de preparo do solo e terraplanagem, e dotado de 

infraestrutura básica dos sistemas já descritos anteriormente.  

Conforme mostrado no quadro de áreas do projeto urbanístico apresentado 

para o loteamento, contido no item 4.2, apenas 47,75% da área total será destinada 

para construção dos lotes, de modo que o restante da área será reservado a outros 

usos.  

Durante a fase de implantação, serão pré-definidos os lotes e os arranques do 

sistema de esgotamento sanitário individual (para cada lote) na forma de fossas 

sépticas com sumidouro. As obras para a etapa de implantação incluem então o 
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sistema de drenagem pluvial, instalação das redes de abastecimento de água, 

instalação das redes de energia elétrica e sistema de esgotamento sanitário.  

 F i n a l i z a ç ã o   4.3.1.4.

A etapa de finalização trata-se da limpeza do local de todos os materiais 

(insumos) restantes não utilizados, da retirada dos equipamentos, veículos e 

máquinas do local, e da remoção de qualquer tipo de resíduo que possa vir a poluir 

o ambiente, bem como na retirada das estruturas utilizadas para a execução das 

obras, como o canteiro de obras, alojamento para descanso, banheiros químicos, 

entre outros.  

Dessa forma, ao final de cada etapa deve ser verificada a retirada de todas as 

estruturas já utilizadas, a menos que sejam utilizadas novamente na próxima etapa 

das obras a serem executadas e num curto período de tempo (inferior a um mês), a 

fim de evitar a instalação e transporte desnecessários, resultando em despesas 

dispensáveis.  

O canteiro de obras, como deve ser instalado próximo ao local onde será 

executada cada uma das obras, será “transportado” de uma localidade a outra, isto 

é, será removido e instalado novamente entre as etapas de cada obra, de modo que 

sua remoção será feita conforme avançam as obras e muda-se de localidade. Ao 

final das obras, o canteiro deve ser removido totalmente. Da mesma maneira, os 

banheiros químicos devem ser manejados conforme a localidade em que são 

necessitados, e deverão ser removidos assim que esgotada a sua capacidade de 

uso, ato de responsabilidade da empresa contratada para fornecimentos dos 

banheiros. 

Os equipamentos, veículos e máquinas, como caminhões, pás carregadeiras, 

escavadeiras, entre outros, devem retornar para suas respectivas garagens assim 

que cessar o uso. Essa medida tem a ver com a manutenção das máquinas, que 

devem ser bem abrigadas, com o objetivo de garantir a melhor qualidade das 

mesmas e, por consequência, maior segurança aos empregados. Para as máquinas 

e equipamentos maiores, estes devem permanecer no local, devidamente protegidos 

e isolados, caso venham a ser utilizados em um curto prazo (menor que duas 
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semanas), a fim de evitar gastos excessivos com transporte e montagem dos 

equipamentos e máquinas. 

A retirada dos insumos, isto é, materiais utilizados como matéria prima nas 

obras civis, e que não foram utilizados, deve ser feita se for verificado que cada tipo 

de material não será mais necessário na implantação. Entretanto, a melhor forma de 

proceder é encomendar a entrega somente da quantidade exata que será utilizada, 

de modo a garantir o melhor armazenamento dos produtos, livrando-os da ação de 

intempéries, e assim melhor qualidade final da obra. 

Os insumos restantes, isto é, aqueles não serão mais utilizados, devem ser 

depositados em áreas de “bota-fora” ou depósitos de materiais de construção civis, 

dimensionados para abrigar os restos de construção e materiais restantes.  

 I n f r a e s t r u t u r a  d e  A p o i o  4.3.2.

Para que sejam realizadas as obras de implantação, se faz necessária uma 

infraestrutura de apoio cuja função é dar suporte e oferecer condições adequadas 

aos trabalhadores, a fim de se garantir a segurança do trabalho, bem como obter 

resultados satisfatórios nessa etapa. A mão de obra a ser empregada para execução 

das obras de implantação do loteamento Fazenda Palmeira deve ser proveniente da 

cidade de Campo Grande, especialmente dos bairros mais próximos à área a ser 

construída.  

Para fins de quantificação dos aspectos relacionados à infraestrutura de 

apoio, estima-se que serão empregados cerca de 50 (cinquenta) funcionários para 

execução das obras no empreendimento. São descritas abaixo as principais 

estruturas de apoio que deverão ser utilizadas na etapa de implantação do 

Loteamento Urbano “Fazenda Palmeira” em Campo Grande, MS. 

 C a n t e i r o  d e  O b r a s  4.3.2.1.

O canteiro de obras trata-se de um local temporário onde são instaladas 

estruturas de apoio ao pessoal (funcionários em geral) encarregado da execução 

das obras de implantação. Ele é constituído por um “barracão”, local com extensão 

suficiente para permitir o armazenamento de alguns equipamentos que serão 
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utilizados nas obras, assim como de certos materiais, facilitando o acesso entre os 

trabalhadores, os diversos materiais necessários e a área de execução das obras.  

Além do “barracão”, fazem parte do canteiro de obras outras estruturas como 

instalações sanitárias, escritório de apoio, área de repouso, entre outros. Dessa 

forma, o canteiro de obras deve ser instalado próximo à área onde serão executadas 

as obras, devendo ser “transportado” de uma localidade a outra, conforme avanço 

das atividades.  

O material de constituição do canteiro pode variar conforme a disponibilidade 

ou conveniência. Usualmente, utilizam-se os containers de estrutura metálica, porém 

materiais como madeirite ou compensados também são adequados, uma vez que 

são materiais relativamente baratos, de fácil utilização para rápida montagem e 

remoção, além de serem seguros para esse tipo de construção.  

A Norma Regulamentadora nº 18, do Ministério do Trabalho, discorre sobre as 

condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Nessa norma, 

estão contidas as normas e padrões de um canteiro de obras para que 

proporcionem segurança e bem estar aos trabalhadores. A seguir, são descritas as 

normas que deverão ser observadas e adotadas na construção do canteiro de obras 

do loteamento urbano Fazenda Palmeira: 

a) As áreas de vivência devem ser mantidas em perfeito estado de conservação, 

higiene e limpeza. 

b) Instalações móveis, inclusive contêineres, serão aceitas em áreas de vivência 

de canteiro de obras e frentes de trabalho, desde que, cada módulo: 

i. Possua área de ventilação natural, efetiva, de no mínimo 15% (quinze 

por cento) da área do piso, composta por, no mínimo, duas aberturas 

adequadamente dispostas para permitir eficaz ventilação interna; 

ii. Garanta condições de conforto térmico; 

iii. Possua pé direito mínimo de 2,40m (dois metros e quarenta 

centímetros); 

iv. Garanta os demais requisitos mínimos de conforto e higiene 

estabelecidos nesta NR; 

v. Possua proteção contra riscos de choque elétrico por contatos 

indiretos, além do aterramento elétrico. 
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Conforme mencionado anteriormente, não serão adotadas estruturas de 

alojamento, visto que o empreendimento encontra-se situado dentro da área urbana 

no município de Campo Grande, e uma vez que se pretende a contratação de mão 

de obra local, isto é, proveniente da mesma cidade, não se faz necessária a 

instalação de alojamentos. Entretanto, durante a fase a implantação, deverá ser 

instalada uma área de convivência e descanso, já descrita anteriormente, para uso 

dos empregados.  

Conforme especificado no item 4.3.1.4, deverá ser evitado ao máximo o 

acúmulo de materiais excedentes, de modo que o procedimento de utilização dos 

insumos deverá ser a encomendada na quantidade precisa a ser utilizada, seguida 

da utilização direta, a fim de evitar o desperdício de materiais, bem como 

desperdício monetário. Entretanto, ao longo da utilização dos insumos, os mesmo 

devem ser armazenados no canteiro de obras, em área específica para tal.  

 E s c r i t ó r i o  d e  A p o i o  4.3.2.2.

O escritório de apoio constitui-se de uma estrutura semelhante ao “barracão” 

do canteiro de obras, entretanto nele não devem ser armazenados materiais de 

construção, nem equipamentos e outros itens utilizados na execução das obras. A 

função do escritório de apoio é proporcionar um ambiente para discussões e 

tomadas de decisão entre os mestres de obras, projetistas e engenheiros 

encarregados do gerenciamento e organização das obras. Nesse espaço, estão 

contidos as plantas e os projetos referentes ao empreendimento, e que são 

utilizados por essas pessoas ao longo das fases de implantação do 

empreendimento.  

O escritório de apoio deve estar localizado na área do empreendimento, em 

local adjacente a onde estará sendo realizadas as obras, normalmente ao lado do 

canteiro de obras. Sua estrutura pode ser semelhante ao canteiro de obras, 

constituída de madeirite, compensados, ou containers de estrutura metálica. As 

dimensões devem ser suficientes para permitir o tráfego interno de pessoal, bem 

como para acomodar o número necessário de pessoas, devendo ser definidas após 

contratação e conforme a necessidade específica. 
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É importante salientar que a título de segurança do trabalho, esse tipo de 

estrutura deve conter janelas que permitam a ventilação do local, iluminação 

adequada, e ter impedida a entrada de materiais abrasivos ou que produzam faíscas 

a fim de evitar incêndios, conforme disposto na Norma Regulamentadora nº 18, do 

Ministério do Trabalho, e apresentado no item 4.3.2.1 acima.  

 P á t i o  d e  E s t a c i o n a m e n t o  d e  M á q u i n a s  e  V e í c u l o s  4.3.2.3.

Os equipamentos, veículos e máquinas, como caminhões, pás carregadeiras, 

escavadeiras, entre outros, devem retornar para suas respectivas garagens assim 

que cessar o uso. Essa medida está relacionada à manutenção das máquinas, que 

devem ser bem abrigadas, com o objetivo de garantir a melhor qualidade das 

mesmas e, por consequência, maior segurança aos empregados.  

Para as máquinas e equipamentos maiores, estes devem permanecer no 

local, devidamente protegidos e isolados, caso venham a ser utilizados em um curto 

prazo (menor que duas semanas), a fim de evitar gastos excessivos com transporte 

e montagem dos equipamentos e máquinas. 

 V i a s  d e  A c e s s o   4.3.2.4.

As vias de acesso ao longo da área onde será instalado o loteamento urbano 

são aquelas determinadas conforme a planta do loteamento apresentada 

anteriormente, contida no anexo A. Dessa forma, as vias de acesso pelas quais 

transitarão os empregados, veículos e maquinário, durante o processo de 

implantação do loteamento, serão as próprias vias definidas em projeto como as 

futuras ruas do bairro, as quais delimitam as quadras do loteamento.  

Durante o processo de implantação do loteamento, as vias de circulação 

deverão ser devidamente identificadas e cercadas, constando de área restrita para o 

tráfego de pedestres, garantindo a segurança dos empregados que por ali 

circularem, a fim de evitar acidentes. Enquanto houverem obras sendo realizadas no 

local, as vias de circulação que estiverem sendo utilizadas deverão ser umedecidas 

(aspergidas com água) com o objetivo de evitar o levantamento de poeiras, fato que 
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contribui para o surgimento de doenças respiratórias, e com o transporte dessas 

partículas ao corpo d’água mais próximo (Córrego Imbirrussu). 

Inicialmente, as vias serão preparadas através da delimitação e compactação 

da sua área. Deverão ser removidos quaisquer tipos de vegetação contida nessa 

área, a fim de evitar acidentes e garantir a qualidade das vias. Posteriormente, deve 

ser analisada a possibilidade de pavimentação das vias, como forma de melhoria, 

garantindo o desenvolvimento da área. Tais vias que deverão ser implantadas são 

apresentadas abaixo, conforme planta do loteamento: 

 Vias Arteriais: largura de 23 metros; 

 Vias Coletoras: largura de 20 metros; 

 Vias Locais: largura de 13 metros; e 

 Ciclovia. 

 S e r v i ç o s  B á s i c o s  d e  I n f r a e s t r u t u r a  4.3.3.

Os serviços básicos de infraestrutura a serem adotados durante a etapa de 

implantação do empreendimento são aqueles que garantem o bem estar dos 

funcionários das frentes de obras, dando a ele acesso a serviços indispensáveis, tais 

como acesso à água potável e instalações sanitárias adequadas. Além disso, a 

infraestrutura básica contém local e soluções para o correto manejo dos resíduos 

gerados, isto é, dos resíduos sólidos e efluentes líquidos.  

A infraestrutura básica para frente de obras do Loteamento Fazenda Palmeira 

é apresentada conforme os itens de 4.3.3.1 a 4.3.3.4 abaixo.  

 A b a s t e c i m e n t o  d e  Á g u a   4.3.3.1.

O uso de água durante a fase de implantação do loteamento tem como razão 

o consumo humano, para uso dos empregados e trabalhadores contratados, bem 

uso no processo de produção durante a execução das obras, podendo ser utilizado 

para umedecer o solo e para o preparo de misturas de concreto e outros materiais. 

Como o local de instalação do loteamento encontra-se desocupado, é 

necessário que os insumos básicos sejam trazidos de outras localidades. Dessa 
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forma, o abastecimento de água para uso na fase de implantação do loteamento virá 

de diferentes fontes, conforme o uso para o qual se destinará.  

Tendo em vista a finalidade do consumo humano, o abastecimento de água 

destinado para esse fim deverá ser proveniente de galões de água mineral, 

adquiridos no comércio atacadista ou empresas fornecedoras de água engarrafada, 

de acordo com o que for mais conveniente para o responsável. 

Outra forma de abastecimento de água será aquela destinada para o uso na 

execução das obras, a qual será proveniente de empresas fornecedoras de água 

através de caminhões-pipa visando esta finalidade. Ambos os tipos de 

abastecimento devem ser encomendados de acordo com a quantidade e o período 

de tempo em que serão utilizados, a fim de evitar gastos desnecessários e 

desperdícios.  

De acordo com o Manual de Saneamento (FUNASA, 2015), os valores das 

demandas de água adotados para dimensionamento do sistema de abastecimento 

devem ser baseados em condições locais. Considerando que o consumo de água 

para uso humano é destinado prioritariamente à ingestão, e que para a categorial 

industrial o padrão de consumo é bastante heterogêneo, estima-se que o consumo 

médio diário per capta seja de 10 L (litros).  Dessa forma, deve-se ter o valor base 

de 500 litros diários para o uso dos trabalhadores em geral (ingestão, higiene das 

mãos e asseio, entre outros), com base na média de contratação de 50 funcionários.  

 I n s t a l a ç õ e s  S a n i t á r i a s   4.3.3.2.

Durante a instalação do empreendimento, não haverá sistema de 

esgotamento sanitário, uma vez que a área encontra-se desocupada, ausente de 

qualquer infraestrutura, e o sistema de rede de coleta de esgotos será instalado 

posteriormente como parte das obras civis de infraestrutura do loteamento Fazenda 

Palmeira. Em caso de uso temporário em obras, o Manual de Saneamento da 

Funasa (2015) recomenda que sejam utilizadas as privadas químicas, também 

conhecidas como “banheiros químicos”, para destino dos dejetos sanitários.  

Dessa forma, serão utilizados banheiros químicos para atender aos 

empregados contratados para implantação do loteamento, que deverão ser 

manejados conforme a localidade em que são necessitados, e removidos assim que 
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esgotada a sua capacidade de uso, ato de responsabilidade da empresa contratada 

para fornecimentos dos banheiros. 

O sistema de operação dos banheiros químicos consiste na instalação de tais 

estruturas, que são capazes de armazenar o efluente sanitário na parte inferior até 

um determinado volume máximo de capacidade. Ele é constituído de um tanque 

cilíndrico, de aço inoxidável, removível, contendo solução de soda cáustica (NaOH), 

destinado a receber os dejetos procedentes de uma bacia sanitária comum. A soda 

cáustica no interior do cilindro liquefaz o material sólido e destrói as bactérias, os 

ovos de helmintos e outros micro-organismos (Manual de Saneamento FUNASA, 

2015).  

Ao ser esgotado essa capacidade, os banheiros químicos são removidos do 

local e o efluente armazenado em sua estrutura deverá ser destinado à estação de 

tratamento de esgotos para tratamento e disposição final. Para este 

empreendimento, os banheiros químicos serão fornecidos por empresa 

especializada no fornecimento de tais estruturas, contratada para instalação, 

remoção e disposição final dos efluentes sanitários na estação e tratamento de 

esgotos.  

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 18, do Ministério do Trabalho, 

que discorre sobre as condições e meio ambiente de trabalho na indústria da 

construção, as instalações sanitárias devem: 

a) Ser mantidas em perfeito estado de conservação e higiene; 

b) Ter portas de acesso que impeçam o devassamento e ser construídas 

de modo a manter o resguardo conveniente; 

c) Ter paredes de material resistente e lavável, podendo ser de madeira; 

d) Ter pisos impermeáveis, laváveis e de acabamento antiderrapante; 

e) Não se ligar diretamente com os locais destinados às refeições; 

f) Ser independente para homens e mulheres, quando necessário; 

g) Ter ventilação e iluminação adequadas; 

h) Ter instalações elétricas adequadamente protegidas; 

i) Ter pé-direito mínimo de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros), 

ou respeitando-se o que determina o Código de Obras do Município da 

obra; 
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j) Estar situadas em locais de fácil e seguro acesso, não sendo permitido 

um deslocamento superior a 150 (cento e cinquenta) metros do posto 

de trabalho aos gabinetes sanitários, mictórios e lavatórios; 

k) Ser constituída de lavatório, vaso sanitário e mictório, na proporção de 

1 (um) conjunto para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fração, 

bem como de chuveiro, na proporção de 1 (uma) unidade para cada 

grupo de 10 (dez) trabalhadores ou fração; 

l) O local destinado ao vaso sanitário (gabinete sanitário) deve ter área 

mínima de 1,00 m² (um metro quadrado) e ser provido de porta com 

trinco interno e borda inferior de, no máximo, 0,15m (quinze 

centímetros) de altura. 

 

Ainda conforme a Norma Regulamentadora citada acima, as instalações 

sanitárias devem incluir lavatórios, que devem: 

a) Ser individual ou coletivo, do tipo calha; 

b) Possuir torneira de metal ou de plástico; 

c) Ficar a uma altura de 0,90m (noventa centímetros); 

d) Ser ligados diretamente à rede de esgoto, quando houver; 

e) Ter revestimento interno de material liso, impermeável e lavável; 

f) Ter espaçamento mínimo entre as torneiras de 0,60m (sessenta 

centímetros), quando coletivos; 

g) Dispor de recipiente para coleta de papéis usados. 

 

A fim de estimar a quantidade de banheiros químicos a ser utilizada durante a 

execução das obras de implantação do loteamento Fazenda Palmeira, utilizou-se 

como base a Norma Regulamentadora Nº 18. Segundo o item 18.4.2.4 da referida 

norma, a instalação sanitária deve ser constituída de lavatório, vaso sanitário e 

mictório, na proporção de 1 (um) conjunto para cada grupo de 20 (vinte) 

trabalhadores ou fração. Dessa forma, considerando a contratação de 50 

funcionários, para o período de trabalho de oito horas diárias, estima-se que devem 

ser instalados 03 (três) unidades de banheiro químico e 03 (três) lavatórios tipo 

calha.   
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 M a n e j o  d e  E f l u e n t e s  L í q u i d o s  4.3.3.3.

Conforme mencionado anteriormente, os efluentes líquidos sanitários, 

provenientes das instalações sanitárias utilizadas (banheiros químicos), serão 

removidos pela empresa fornecedora dos banheiros químicos e destinados à 

estação de tratamento de esgotos, onde serão tratados.  

Entretanto, durante a implantação do empreendimento existe também a 

geração de efluentes líquidos diferentes dos efluentes líquidos sanitários, isto é, 

efluentes gerados com a lavagem de equipamentos, peças e maquinário, óleos e 

lubrificantes utilizados, e até mesmo tintas e solventes. Esses efluentes, devido à 

variabilidade em suas composições químicas e biológicas devem ser tratados em 

sistema separado do tratamento convencional de efluentes.  

Dessa forma, esses efluentes líquidos, bem como as “sobras” de sua 

utilização, devem ser coletados, acondicionados adequadamente e acumulados no 

barracão do canteiro de obras, até que possam ser levados às empresas 

especializadas que promovem o tratamento desses diferentes tipos de resíduos.  

Sugere-se que o acondicionamento dos efluentes líquidos, que podem conter 

características contaminantes do solo e água, seja feito em tambores, bombonas e 

contêineres, devidamente identificados e dotados de certificação homologada pelo 

INMETRO. Depois de acondicionados, os resíduos devem ser armazenados no 

interior do barracão do canteiro de obras, evitando a sua exposição às intempéries, 

até que sejam levados às empresas de tratamento especializado de resíduos 

contaminantes.  

O correto acondicionamento dos efluentes líquidos resultantes das atividades 

de implantação do loteamento Fazenda Palmeira garante além do atendimento às 

legislações ambientais, a segurança dos trabalhadores, a facilidade do manuseio e 

economia no processo de coleta e transporte dos resíduos para as empresas 

contratadas.  

 M a n e j o  d o s  R e s í d u o s  S ó l i d o s  4.3.3.4.

Os resíduos sólidos decorrentes das atividades exercidas na fase de 

implantação do empreendimento referem-se aos resíduos domésticos, como restos 
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de alimentos, embalagens e papéis descartados principalmente nas frentes de obra 

(alojamentos, escritório de apoio e canteiro de obras), e aos resíduos de construção 

civil, como restos de estruturas metálicas e de concreto e outros materiais que 

tiveram cessado a sua utilização.  

A destinação correta (armazenamento e disposição final) dos resíduos sólidos 

gerados durante a fase de implantação do loteamento deve ser feita mediante 

planos de gerenciamento de resíduos sólidos (PRGS), tanto para os resíduos 

domésticos quanto para os resíduos de construção civil. O Plano de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos deve ser feito a fim de garantir a correta destinação dos 

resíduos sólidos produzidos durante a fase de implantação do empreendimento, isto 

é, durante a operação das obras civis do loteamento.  

Os resíduos sólidos comuns, classificados como domésticos, devem ser 

inicialmente armazenados em lixeiras, devidamente identificadas com adesivos de 

identificação e a cor adequada, conforme disposto na Norma ABNT NBR Nº 10.004, 

de 2004, e na Resolução CONAMA Nº 275, de 25 de abril de 2001. Uma vez 

esgotada a capacidade das lixeiras de armazenar os resíduos, estes deverão ser 

dispostos para a coleta comum realizada pelo serviço municipal. 

É válido salientar que os resíduos da construção civil devem ser descartados 

em local apropriado, conforme a sua classificação disposta na Resolução CONAMA 

Nº 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos 

para a gestão desse tipo de resíduo. O armazenamento dos resíduos, antes de sua 

disposição final, deve ser feito e caçambas metálicas, localizadas no canteiro de 

obras, próximas à área em que estão sendo realizadas as obras.  

 C r o n o g r a m a  d e  I m p l a n t a ç ã o  4.3.4.

O cronograma de execução da implantação inclui todas as etapas as quais 

abrangem o empreendimento, desde a obtenção das licenças ambientais até a 

última das obras civis e sua finalização. Estimou-se que a implantação do 

Loteamento Fazenda Palmeira, no bairro Núcleo Industrial, no município de Campo 

Grande/MS, ocorrerá em um período de dois anos.  

 A implantação do loteamento foi dividida em três etapas distintas, sendo elas 

a etapa preliminar, a implantação e a finalização. A seguir, é apresentado o 
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cronograma das etapas de cada fase de implantação, divididos em períodos 

trimestrais.  

 

Tabela 3. Cronograma de implantação referente ao Loteamento Fazenda Palmeira.  

Cronograma de Implantação do Loteamento Fazenda Palmeira 

Etapa Etapa 
Período (trimestral) 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

Preliminar 

Realização dos Estudos Ambientais Pertinentes e Obtenção de 
Licenças Ambientais         

Estudos Topográficos 
        

Implantação 

Implantação da Infraestrutura de Apoio 
        

Limpeza e Preparo do Solo (Remoção de vegetação) 
        

Serviços de Terraplanagem e delimitação das vias de circulação 
        

Obras de Abastecimento de Água 
        

Obras de Esgotamento Sanitário 
        

Obras de Drenagem de Águas Pluviais 
        

Implantação de Rede de Energia Elétrica e Sistema de Iluminação 
Pública         

Regularização e Fechamento dos Lotes 
        

Remoção dos equipamentos, máquinas, veículos  
e insumos do local         

Finalização 
Comercialização dos Lotes 

        

Ocupação dos Lotes e Construção das Edificações 
        

 O p e r a ç ã o  d o  E m p r e e n d i m e n t o  4.4.

Nos itens acima, foram expostas as ações de implantação do 

empreendimento, que precedem a fase de operação. O empreendimento em 

questão trata-se de um loteamento particular de fins sociais, de modo que a 

operação desse tipo de empreendimento inicia-se com a comercialização dos lotes 

residenciais. Uma vez feita a compra do lote, mediante transação comercial, é 

possível que se inicie o uso do lote por parte do proprietário. 

De maneira geral, primeiramente é feita a construção dos lotes através da 

instalação das edificações residenciais, e a partir disso, entram em funcionamento 

(operação) os outros sistemas, já implantados anteriormente. De modo a 

caracterizar os aspectos gerais da operação do empreendimento, são abordados 

nos itens abaixo os principais dados qualitativos e quantitativos referentes aos 



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Hedge UB Compra e Venda de Terrenos Próprios LTDA 

Loteamento Urbano Fazenda Palmeira 

Campo Grande/MS 

 

Costa Engenharia EIRELI-EPP 
Rua Dr. Arlindo de Andrade, 368 – Amambai – CEP: 79.008-370 

Campo Grande/MS     Tel.: (67) 3204-3670 – (67) 9 9961-8232 

Página 52 de 215 

 

insumos necessários à operação dos sistemas, bem como os resíduos gerados 

através da operação.  

Os sistemas que entram em atividade a partir do início da operação do 

empreendimento Loteamento Fazenda Palmeira são os seguintes: 

 Construção das Edificações; 

 Operação do Sistema de Drenagem Urbana; 

 Operação do Sistema de Abastecimento de Água; 

 Operação do Sistema de Esgotamento Sanitário; 

 Operação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica; 

 Operação do Sistema Viário. 

 

A construção das edificações aborda aspectos relacionados a construção 

civil. Durante as obras de construção das residências, são utilizados diferentes 

equipamentos e materiais, que geram diferentes tipos de resíduos sólidos e 

efluentes líquidos. Tais resíduos devem ser administrados conforme forem sendo 

gerados. O período de duração da implantação de um prédio residencial varia 

conforme o tamanho e a estrutura do prédio, devendo essas informações estar 

contidas no projeto técnico e arquitetônico de cada casa.  

A operação do sistema de drenagem urbana do loteamento prevê a captação 

das águas pluviais, por meio do uso de estruturas como canaletas e bocas de lobo, 

que são levadas através de tubulações subterrâneas de concreto até o despejo no 

Córrego Imbirussu. É importante destacar as características físico-químicas e 

microbiológicas dessas águas, uma vez que entram em contato com as ruas, sendo 

portadoras de agentes contaminantes. Cabe-se salientar também a necessidade da 

manutenção das bocas de lobo, uma vez que podem ter a sua atividade reduzida 

devido ao entupimento causado pela presença de folhas, galhos e resíduos sólidos 

em geral, levados ao local por ação das chuvas.  

O sistema de abastecimento de água não se qualifica em nenhum aspecto 

como gerador de resíduos sólidos ou de efluentes líquidos, na sua fase de operação. 

Dessa forma, é importante destacar os aspectos quantitativos de consumo da água, 

estimados para o consumo diário médio de uma residência. É válido destacar a 

necessidade de constante monitoramento da tubulação de distribuição de água, a 

fim de evitar e conter os vazamentos, garantindo o bom uso desse recurso.  
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A operação do sistema de esgotamento sanitário prevê a geração de 

efluentes líquidos sanitários, provenientes de toda a residência, também estimados 

conforme contribuição diária de esgoto numa residência média. Tais efluentes 

devem ser tratados através o sistema de fossa séptica associado à disposição final 

através do sumidouro. Cabe destacar ainda a utilização de caixa de gordura no 

encanamento da cozinha, de onde saem tais resíduos.  

Com relação à distribuição de energia elétrica, é necessário estimar o 

consumo padrão de cada residência e do loteamento de modo geral, a fim de 

determinar a demanda de energia elétrica do empreendimento. Tais informações 

devem ser repassadas à companhia de distribuição de energia elétrica da cidade no 

período anterior à implantação das estruturas de distribuição, de modo que estas 

sejam compatíveis com os padrões de consumo locais. Dessa forma, pretende-se 

evitar o desperdício de energia elétrica e garantir o fornecimento a toda a área.  

Por conta do estabelecimento das vias de circulação no interior do 

loteamento, é criado um sistema viário, no qual se faz necessário a delimitação das 

vias, a colocação de sinalização vertical, horizontal e, caso necessário, semafórica. 

Os principais aspectos a serem destacados com relação ao novo sistema viário local 

é a segurança pública, a fim de evitar acidentes de trânsito, e as emissões gasosas, 

por conta da liberação de poluentes através da fumaça do escapamento dos 

automóveis. 

Para estimativa dos aspectos quantitativos, estimou-se um perfil padrão para 

cada lote, no qual em cada residência vive uma média de 04 (quatro) pessoas.  

 I n s u m o s  e  M a t é r i a s  P r i m a s  p a r a  C o n s t r u ç ã o  C i v i l   4.4.1.

Os insumos e matérias primas a serem utilizados devem ser estimados 

mediante elaboração e apresentação dos projetos técnicos e arquitetônicos das 

residências. De acordo com o projeto técnico, é possível determinar a quantidade de 

materiais necessários para a construção das residências, visto que nele consta o 

tipo de estrutura que deverá ser construída. Os principais materiais e insumos a 

serem utilizados, para as estruturas de alvenaria, são tais conforme apresentados 

nos itens abaixo: 

 Cimento; 
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 Areia; 

 Pedra; 

 Aditivos; 

 Concreto; 

 Argamassa; 

 Aço; 

 Arame; 

 Vergalhão; 

 Tijolos ou blocos de concentro; 

 Madeira;  

 Telha; 

 Tinta e solvente; 

 Pisos e Revestimentos; 

 Rejunte; 

 Materiais Hidráulicos (tubulação, adaptadores, conectores, curvas, etc); 

 Materiais Elétricos (fios, cabos, disjuntores, tomadas, fusível, soquete, 

interruptor, transformador, etc); 

 Louças; 

 Portas e Janelas; 

 

A procedência dos materiais a serem adquiridos, para construção das 

residências do Loteamento Urbano Fazenda Palmeira, deve ser realizada visando o 

beneficiamento da região em que se pretende instalar tal loteamento. Dessa forma, 

os insumos devem ser provenientes de areeiros, pedreiras e lojas de materiais de 

construção localizados na cidade de Campo Grande, e situados o mais próximo 

possível da área do loteamento, como forma de evitar gastos com transportes a 

maiores distâncias, bem como o desperdício de material com o deslocamento.  

 M a n e j o  d o s  R e s í d u o s  S ó l i d o s  d e  C o n s t r u ç ã o  C i v i l  4.4.1.1.

Da mesma forma que a implantação dos sistemas de infraestrutura urbana, a 

construção das residências também é responsável pela geração de resíduos sólidos. 
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Esses resíduos, tais como restos de estruturas metálicas e de concreto, telhas e 

tijolos não utilizados ou danificados, entre outros, são conhecidos como resíduos 

sólidos de construção civil e são classificados, de acordo com as resoluções 

CONAMA nº 307, nº 348, nº 431 e nº 469, conforme mostrado abaixo. 

I. Classe A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, 

tais como:  

a) De construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e 

de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de 

terraplanagem;  

b) De construção, demolição, reformas e reparos de edificações: 

componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de 

revestimento etc.), argamassa e concreto;  

c) São os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias 

ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem ou recuperação;  

II. Classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais 

como plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens 

vazias de tintas imobiliárias e gesso;  

III. Classe C: são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas 

tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos do gesso;  

IV. Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, 

tais como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou 

prejudiciais à saúde, oriundos de demolições, reformas e reparos de 

clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas 

e demais objetos, e materiais que contenham amianto ou outros 

produtos nocivos à saúde. 

 

A destinação correta (armazenamento e disposição final) dos resíduos sólidos 

gerados durante a fase de implantação do loteamento deve ser feita mediante 

planos de gerenciamento de resíduos sólidos (PRGS), tanto para os resíduos 

domésticos quanto para os resíduos de construção civil. O Plano de Gerenciamento 
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de Resíduos Sólidos deve ser feito a fim de garantir a correta destinação dos 

resíduos sólidos produzidos durante a construção das residências do loteamento.   

Inicialmente deve ser feita a identificação dos resíduos sólidos de construção 

civil, a fim de segrega-lo e acondiciona-los, de modo a facilitar o manejo dos 

mesmos, visto que eles podem ser reutilizados, reciclados ou descartados, 

dependendo das condições na qual se encontram.  

Após essa triagem, onde são separados os resíduos sólidos nas diferentes 

classes apresentadas, deve ser feita a destinação final dos resíduos, conforme 

exposto nas resoluções CONAMA nº 307/2002 e nº 448/2012, e mostrado a seguir: 

I. Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de 

agregados ou encaminhados a aterro de resíduos classe A de 

reservação de material para usos futuros; 

II. Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a 

áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a 

permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

III. Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas específicas. 

IV. Classe D: deverão ser armazenados, transportados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas específicas. 

 

O armazenamento dos resíduos sólidos de construção civil, antes de sua 

disposição final, deve ser feito e caçambas metálicas, localizadas no canteiro de 

obras, próximas à área em que estão sendo realizadas as obras.  

De acordo com a secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Pública de 

Campo Grande, estabeleceu-se que até um metro cúbico por descarga, os resíduos 

de construção civil devem ser destinados aos Ecopontos, distribuídos na cidade de 

Campo Grande, de responsabilidade da empresa SOLURB Soluções Ambientais, ou 

em Pontos de Entrega Voluntária de pequenos volumes. Já as descargas de 

resíduos com volume superior a um metro cúbico devem ser destinadas às Áreas de 

Recepção de Grandes Volumes, onde na qual passam pelo processo de triagem e 

destinação final adequada.  

O município de Campo Grande consta com empresa licenciada para a gestão 

de resíduos sólidos da construção civil, a Campo Grande Engenharia Ambiental 
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Ltda, que consta com uma Central de Resíduos Sólidos da Construção Civil e 

Demolição, a qual recebe e opera os resíduos da construção e demolição, 

especialmente os resíduos classe II-B. Dessa forma, sugere-se que o local de 

disposição final dos resíduos de construção civil gerados no empreendimento 

Fazenda Palmeira deve ser a empresa Campo Grande Engenharia Ambiental Ltda.  

É valido salientar que, segundo a Resolução CONAMA nº 448, de 18 de 

janeiro de 2012, os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em 

aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos 

d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. 

 S i s t e m a  d e  A b a s t e c i m e n t o  d e  Á g u a  4.4.2.

O consumo doméstico residencial é definido, segundo a Fundação Nacional 

de Saúde (Manual de Saneamento FUNASA, 2015), como aquele que corresponde 

à utilização de água na residência, na área interna e externa da habitação. Assim, 

considera-se como consumo doméstico a água usada para ingestão, higiene 

pessoal, preparo de alimentos, lavagem de roupa, lavagem de utensílios domésticos, 

descarga de vasos sanitários, higiene e limpeza em geral da moradia, rega de 

jardins, uso com animais de estimação, piscinas, lavagem de veículos, entre outros. 

 E s t i m a t i v a  d a  D e m a n d a  d e  Á g u a   4.4.2.1.

A demanda de água a ser fornecida ao loteamento deverá ser estudada e 

projetada através da elaboração de projeto de Rede de Abastecimento de Água, no 

qual constará, além da estimativa da demanda de água a ser distribuída, o 

dimensionamento da rede de distribuição. A empresa responsável pela captação, 

tratamento e distribuição de água para o Loteamento Fazenda Palmeira é a Águas 

Guariroba, responsável pela distribuição de água de todo o município de Campo 

Grande/MS.  

De acordo com o Manual de Saneamento da FUNASA (FUNASA, 2015), Para 

comunidades ainda não providas de sistema de abastecimento de água (com 

ligações domiciliares), o consumo médio per capita para populações dotadas de 

ligações domiciliares é apresentado de acordo com o porte da comunidade (de 
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povoado rural a cidade grande), classificada segundo a faixa de população, isto é, o 

número de habitantes dela.  Tomando como base o Censo IBGE do ano de 2010 

para a cidade de Campo Grande, no qual o número de habitantes da cidade era 

igual a 786.797 pessoas, pode-se afirmar que o consumo médio per capta, sob o 

qual deve ser feito o dimensionamento da rede de abastecimento de água potável 

do loteamento Fazenda Palmeira, é de 150 a 300 L/hab.dia.   

É valido considerar que se deve evitar ao máximo o consumo excessivo de 

água, o qual configura desperdício. Esses desperdícios que ocorrem nas residências 

devem ser combatidos por meio de campanhas educativas, por modelos tarifários 

que punam os consumos elevados e pela adoção de equipamentos sanitários de 

baixo consumo, como caixas de descarga de volume reduzido e lavatórios 

acionados com temporizadores, conforme sugerido no Manual de Saneamento 

FUNASA.  

 S i s t e m a  d e  E s g o t a m e n t o  S a n i t á r i o   4.4.3.

Para o loteamento Fazenda Palmeira, não será implantado o sistema 

convencional de coleta e tratamento de esgoto, através da tubulação subterrânea. 

Preferiu-se adotar para o empreendimento, o sistema de esgotamento sanitário 

individual, no qual o esgoto tem sua disposição final na estrutura denominada 

sumidouro. Entretanto, o sumidouro não configura tratamento ao efluente doméstico, 

de modo que é preciso adotar uma estrutura de tratamento de esgoto, a fim de evitar 

a contaminação do solo e lençol freático. Dentre as opções disponíveis de 

tratamento de esgoto possíveis para o local, foi selecionado o Tanque séptico como 

a estrutura adequada para o tratamento de esgoto gerado nos lotes do 

empreendimento Fazenda Palmeira.  

 S i s t e m a  d e  e s g o t a m e n t o  S a n i t á r i o  I n d i v i d u a l  4.4.3.1.

O sistema de Esgotamento Sanitário do Loteamento Urbano Fazenda 

Palmeira deverá ser do tipo individual, no qual cada residência apresenta a sua 

unidade particular de tratamento de esgoto.  
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Esse sistema é constituído por uma unidade de tratamento, representada pela 

Fossa Séptica, e uma unidade de disposição final, representada pelo Sumidouro. 

Tais estruturas são definidas na Norma Brasileira Nº 7.229, de 1992, da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), conforme mostrado abaixo: 

 

 Sumidouro ou poço absorvente: Poço seco escavado no chão e não 

impermeabilizado, que orienta a infiltração de água residuária no solo. 

 

 

 

Figura 10. Esquema geral de um sumidouro cilíndrico (FONTE: Manual de Saneamento FUNASA, 2015). 

 

Segundo o Manual de Saneamento da Funasa, do ano de 2015: 

“Os sumidouros, também conhecidos como poços absorventes, são 

escavações feitas no terreno para disposição final do efluente de tanque 

séptico que se infiltra no solo através da área vertical (parede).” 
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 Tanque séptico: Unidade cilíndrica ou prismática retangular de fluxo 

horizontal, para tratamento de esgotos por processos de sedimentação, 

flotação e digestão. 

 

 

Figura 11. Esquema de funcionamento geral de um tanque séptico (FONTE:ABNT NBR 7229/1992). 

 

Ainda segundo o Manual de Saneamento FUNASA (2015): 

“Os tanques sépticos são unidades simples e econômicas de 

tratamento em nível primário nos quais ocorre simultaneamente, em 

câmara única ou em série, a sedimentação dos sólidos sedimentáveis 

e a digestão anaeróbia do lodo que permanece acumulado no fundo 

durante alguns meses, tempo suficiente para sua estabilização. Na 

superfície ficam retidos os sólidos não sedimentados como óleos, 

graxas, gorduras e outros materiais que formam a escuma, também 

decomposta anaerobiamente.” 

 

Para que ocorra um bom funcionamento do sistema de esgotamento sanitário 

do Loteamento Fazenda Palmeira, constituído de “Fossa Séptica + Sumidouro”, são 

indicadas que sejam tomadas as seguintes providências: 
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 Antes do início da operação do tanque séptico, este deve ser cheio 

completamente com água, a fim de detectar possíveis vazamentos; 

 A limpeza do tanque séptico deve ocorrer através da introdução de um 

mangote na tampa de inspeção, através do qual será feita a sucção por 

bombas do lodo acumulado, dessa forma é garantida uma limpeza 

rápida e sem contato do efluente com o operador; 

 Realizar a inspeção semestral do sumidouro, a fim de verificar a 

capacidade de absorção do mesmo. Quando esta for reduzida, deverá 

ser feita a construção de novas unidades.  

Propõe-se para o empreendimento a construção dos arranques das fossas 

sépticas, ficando a cargo do proprietário de cada lote a finalização dos sistemas, 

através da impermeabilização com alvenaria. O arranjo estabelecido para a 

localização dos arranques do sistema de esgotamento dentro de cada lote é do tipo 

alternado, de modo que são intercalados entre a parte anterior e posterior dos lotes, 

com o objetivo de permitir um maior espaçamento entre os sistemas, favorecendo a 

absorção do efluente no solo. Assim, um lote terá o arranque instalado na parte 

frontal do terreno, e o lote ao lado a ele terá o arranque instalado na parte posterior, 

estabelecendo assim a intercalação entre os sistemas de esgotamento sanitário dos 

lotes. 

 C a r a c t e r í s t i c a s  d o  E f l u e n t e  L í q u i d o   4.4.3.2.

A composição dos esgotos domésticos é essencialmente orgânica, 

compreendendo as águas que contêm a matéria originada pelos dejetos humanos 

no esgotamento de peças sanitárias (água negra) e as águas servidas provenientes 

das atividades domésticas, tais como banho, lavagens de pisos, utensílios, roupas 

(água cinza) (Manual de Saneamento FUNASA, 2015).  

 Características Físicas: teor de matéria sólida, temperatura, odor, cor e 

turbidez; 

 Características Químicas: Matéria Orgânica (Proteínas, Carboidratos, 

Gorduras, Surfactantes, Fenóis, Nitrogênio e Fósforo) e Matéria 

Inorgânica (componentes mineiras, como areias e outros sólidos em 

suspensão ou dissolvidos); 
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 Características Biológicas: Bactérias Aeróbias, Anaeróbias e 

facultativas, coliformes termotolerantes e Escherichia coli. 

 

Tais parâmetros citados acima são utilizados para caracterizar o efluente 

líquido, através da medição dos valores (resultante de análises e medições 

laboratoriais) e da comparação desses valores com os padrões definidos na 

legislação ambiental vigente. 

 E s t i m a t i v a  d a  G e r a ç ã o  d e  E s g o t o  D o m é s t i c o  4.4.3.3.

De acordo com a Norma NBR ABNT 7229, que discorre sobre projeto, 

construção e operação de sistemas de tanques sépticos, a estimativa da quantidade 

de contribuição diária de esgoto, considerando uma residência de padrão médio, é 

de 100 Litros/pessoa. Esta informação será utilizada para o dimensionamento dos 

tanques sépticos e sumidouro que serão construídos no loteamento Fazenda 

Palmeira, em Campo Grande/MS. 

 M a n e j o  d o s  R e s í d u o s  S ó l i d o s  D o m i c i l i a r e s  4.4.4.

Os Resíduos Sólidos Domiciliares são aqueles gerados por conta das 

atividades domésticas nas residências, sendo alguns exemplos: 

 Restos de Alimentos; 

 Embalagens em geral (plástico, papel ou isopor); 

 Rejeitos Sanitários (papéis higiênicos, algodão, lenços umedecidos, 

etc); 

 Embalagens de produtos de limpeza; 

 Pilhas e eletrônicos; 

 Lâmpadas;  

 Outros. 

 

A destinação correta (armazenamento e disposição final) dos resíduos sólidos 

gerados na residência baseia-se na classificação correta dos resíduos, conforme a 

Norma Brasileira ABNT Nº 10.004 de 2004, que discorre sobre a classificação dos 
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resíduos sólidos. Para os resíduos domiciliares não há a necessidade da elaboração 

de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, como é o caso da situação da 

implantação do loteamento.  

Entretanto, estabelecer políticas que visam à educação ambiental dos 

moradores, a fim de que estes passem a adotar comportamentos que favoreçam o 

correto manejo dos resíduos sólidos domiciliares, é de suma importância para um 

sistema eficaz de gerenciamento desses resíduos.  

De acordo com a norma citada acima, os resíduos são classificados 

inicialmente em: 

a) Resíduos Classe I – Perigosos: aqueles que em função de suas 

propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas, pode apresentar 

risco à saúde pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou 

acentuando seus índices, e riscos ao meio ambiente, quando o resíduo for 

gerenciado de forma inadequada, ou ainda apresentar características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. 

b) Resíduos Classe II – Não perigosos:  

i. Resíduos Classe II A – Não inertes: São aqueles que não se 

enquadram nas classificações de resíduos perigosos (Classe I) e 

resíduos inertes (Classe II-B). Podem apresentar características tais 

como biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em 

água. 

ii. Resíduos Classe II B – Inertes: São quaisquer resíduos que, 

quando amostrados de uma forma representativa, segundo a ABNT 

NBR 10007, e submetidos a um contato dinâmico e estático com 

água destilada ou desionizada, à temperatura ambiente, conforme 

ABNT NBR 10006, não tiverem nenhum de seus constituintes 

solubilizados a concentrações superiores aos padrões de 

potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza 

e sabor. 

  

Considerando que na cidade de Campo Grande exista uma usina de triagem, 

na qual é feita a separação entre os tipos de materiais recicláveis, recomenda-se 

que seja feito a separação dos resíduos por tipo de material, segregado por cor, ou 
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devidamente identificado. A separação dos resíduos deve ser feita no momento e 

local de sua geração. Sugere-se que seja feito tal tipo de segregação, conforme 

mostrado abaixo: 

 Recicláveis; 

 Sanitários; 

 Orgânicos; 

 Categorias Especiais. 

 

Após a segregação, deve ser feito o acondicionamento dos resíduos, em 

sacolas ou sacos plásticos, a fim de evitar o contato dos resíduos diretamente com o 

meio. O acondicionamento também impede que qualquer efluente contaminante 

(chorume), proveniente do lixo, vaze para fora do saco e contamine o meio. Não há 

necessidade de identificação dos sacos plásticos de acordo com cada tipo de 

resíduo, uma vez que se trata de um ambiente residencial, onde existe um maior 

controle e conhecimento sobre a segregação dos resíduos ali gerados.  

Uma vez esgotada a capacidade dos sacos plásticos de acondicionamento, 

esses devem ser armazenados em locais externos à residência. Esses locais devem 

ser protegidos da ação de intempéries e da ação de animais e vetores, que podem 

espalhar o lixo e causar a contaminação do meio. Sugere-se a utilização de lixeiras, 

de volume que consiga ser capaz de armazenar todos os resíduos gerados na 

residência durante o período de 03 (três) dias, que representa o intervalo entre os 

dias de serviço de coleta municipal. Essas lixeiras devem ser dotadas de tampa e 

trava, e ser composta de material resistente à ação do vento, sol e chuva. Ainda se 

possível, recomenda-se também protegê-la dos agentes climáticos.  

Conforme o dia de coleta dos resíduos, estes devem ser levados para a 

coleta e disposição final. A coleta é realizada pelo serviço municipal de coleta de 

lixo, através da empresa concessionada SOLURB Soluções Ambientais Ltda. Para 

que a coleta ocorra, recomenda-se que os resíduos sejam deixados na parte frontal 

da residência, em lixeiras elevadas a fim de evitar o ataque de animais e vetores. 

Assim, é possível que os garis recolham os resíduos, já previamente 

acondicionados, e os depositem no caminhão de coleta. 

De acordo com o dia da semana, é feita a coleta comum (dos resíduos 

orgânicos e sanitários) ou a coleta seletiva (dos resíduos recicláveis). Dessa forma, 
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após a coleta, ocorre o transporte até o aterro sanitário ou usina de triagem, 

conforme a escala de coleta (comum ou seletiva). Os resíduos classificados em 

categorias especiais são aqueles tais como pilha, lâmpadas, aparelhos eletrônicos, 

entre outros, e que devem ser descartados em locais específicos de devolução, a 

ser consultado com a empresa concessionada responsável pela coleta municipal. 

Dessa forma, pretende-se garantir a destinação correta aos resíduos gerados no 

loteamento. 

 E s t i m a t i v a  d a  G e r a ç ã o  d e  R e s í d u o s  4.4.4.1.

O correto dimensionamento da geração de resíduos sólidos domiciliares, por 

parte do Loteamento Fazenda Palmeira, serve como subsídio para o Sistema de 

Coleta Municipal, uma vez que a partir dos dados quantitativos pertinentes à área 

em questão, é possível estabelecer a quantidade de funcionários coletores (garis) e 

da frota necessária para realizar a coleta periódica do loteamento. Tais informações 

também devem ser compartilhadas com a Unidade de Destinação Final dos 

resíduos, isto é, a usina de triagem e reciclagem, e o aterro sanitário da cidade de 

Campo Grande/MS, uma vez que irá interferir no funcionamento dessas unidades.  

De acordo com os dados contidos no Diagnóstico do Manejo de Resíduos 

Sólidos Urbanos do ano de 2016, apresentado pelo Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento – SNIS, para o Estado de Mato Grosso do Sul, a 

média coletada de resíduos domiciliares somados aos resíduos públicos (recolhidos 

das vias e locais públicos) é de 0,97 kg/hab.dia. Este valor pode ser utilizado para 

estimar a quantidade de resíduos sólidos produzidos por residência do loteamento 

Fazenda Palmeira, tomando por base a residência padrão determinada 

anteriormente, constituída por 04 habitantes.  

 D e m a n d a  d e  E n e r g i a  E l é t r i c a  4.4.5.

A demanda de energia elétrica do Loteamento Urbano Fazenda Palmeira 

deve ser calculada a partir da solicitação à empresa distribuidora de energia elétrica 

do estado, na figura da empresa Energisa SA. Tal demanda deve incluir o consumo 

de energia elétrica residencial, para uso particular de cada residência, e público, 
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visto a necessidade de implantação do sistema de iluminação pública. Durante a 

implantação do loteamento, é feita a instalação da rede de distribuição de energia 

elétrica, de modo que, durante a operação, é feita apenas a ligação da rede com a 

fiação da residência (após a construção da mesma). 

 S i s t e m a  V i á r i o  e  E m i s s õ e s  G a s o s a s   4.4.6.

A implantação do loteamento urbano Fazenda Palmeira prevê naturalmente o 

estabelecimento de um sistema viário, como forma de promover a circulação interna 

na área do loteamento de maneira eficaz e segura. Tais vias de circulação são 

definidas conforme mostrado na planta do loteamento (anexo A).  

Atrelados ao sistema viário estão as emissões gasosas dos veículos 

automotores. Essas emissões têm características poluentes, uma vez que provém 

da queima incompleta de combustíveis fósseis no sistema motor dos automóveis. Os 

principais poluentes emitidos pelos automóveis são o monóxido de carbono, dióxido 

de nitrogênio, ozônio e material particulado. Tais poluentes são tóxicos e pode 

causar o desenvolvimento de doenças respiratórias, vindo a afetar negativamente a 

saúde humana.  

Com a implantação do loteamento, ocorre o aumento da frota de veículos que 

circulam na área, de modo que provoca impactos ambientais sobre a qualidade do 

ar. Esse impacto é agravado pela manutenção inadequada dos motores e 

escapamento dos veículos, de modo que contribuem para a poluição atmosférica.  

Considerando a densidade populacional a ser alocada para o loteamento 

Fazenda Palmeira, recomenda-se que sejam abordadas políticas que visem o uso 

racional dos veículos, de maneira a estimular na população a realização de revisões 

periódicas nos veículos, a fim de manter a eficiência dos equipamentos automotores 

e promover a manutenção da qualidade do ar, garantindo o desenvolvimento 

sustentável do empreendimento e reduzindo os impactos do mesmo sobre a cidade 

de Campo Grande.  
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 E s t i m a t i v a  d e  I n v e s t i m e n t o  4.5.

O Loteamento Urbano “Fazenda Palmeira” apresenta, para todas as suas 

fases (preparo, implantação e finalização), um valor de investimento de 

R$1.000.000,00. Este valor refere-se aos gastos decorrentes dos estudos 

ambientais e projetos técnicos necessários à obtenção das licenças pertinentes, da 

implantação dos diversos sistemas de infraestrutura, e da obtenção dos 

equipamentos, insumos e mão de obra requeridos na implantação do 

empreendimento. 
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 Diagno s t i co  Ambien ta l  Pre l im inar  da  A rea  5.

O diagnóstico ambiental é parte determinante do processo de tomada de 

decisão referente aos licenciamentos em geral. Por se tratar de um Estudo de 

Impacto Ambiental – EIA, onde se faz análise prévia para os possíveis impactos 

causados nas áreas de influência do empreendimento, todos os meios afetados pela 

atividade devem ser considerados. Para realizar este levantamento, delimita-se a 

área onde as consequências das atividades praticadas irão aplicar algum tipo de 

influência, sendo assim, tem-se uma distribuição que facilita a compreensão da 

grandeza do impacto. 

 D e s c r i ç ã o  d o  L o c a l   5.1.

 A área do loteamento HEDGE UB está inserida no perímetro urbano de 

Campo Grande, Mato Grosso do Sul (20°29'47.76"S, 54°44'55.13"O), próximo ao 

Núcleo Industrial e possui uma área de 246 hectares (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Vista aérea do Loteamento HEDGE UB localizado em Campo Grande – MS (FONTE: Google Earth, 

2018). 

 

A área apresenta uma extensa vegetação em regeneração natural, com 

crescimento de espécies pioneiras e invasoras, e grande parte recoberta por 

gramínea exótica do tipo braquiária, devido ao tipo de atividade pecuária 
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anteriormente aplicada (Figura 13 e Figura 14). Observou-se presença de algumas 

espécies arbóreas nativas em pontos isolados, provavelmente não desmatadas para 

a atividade de pastagem.  

O local tem por limite a sudeste um braço do córrego Imbirussu 

(20°30'30.71"S, 54°44'16.84"O), com uma largura média de 10 metros e 724 de 

comprimento (Figura 12 - de A a B). Segundo dados da SEMADUR, o córrego 

Imbirussu está inserido na sub-bacia do rio Anhanduí que nasce na confluência dos 

Córregos Segredo e Prosa, iniciando na região central e dirige-se a região sul do 

município. Por localizar-se em regiões densamente povoadas, o rio recebe esgotos 

domésticos clandestinos, os quais são lançados nas galerias de águas pluviais, 

como também oriundos dos Córregos Segredo e Prosa. Este Rio é considerado o 

principal curso d’água de Campo Grande e possui diversos afluentes. 

Notou-se uma pequena área próxima ao córrego Imbirussu (Figura 15) em 

processo erosivo causado pela retirada da vegetação em um local com declividade. 

E consequente a este processo o sedimento transportado acabará depositado em 

áreas de menores altitudes, atingindo o córrego. 

 

 

Figura 13. Foto da área HEDGE UB em processo de regeneração natural com presença de poucas 

espécies arbóreas e predominância de gramíneas exóticas. 
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Figura 14. Foto da área HEDGE UD em processo de regeneração natural com presença de poucas espécies 

arbóreas e predominância de gramíneas exóticas. 

 

 

 

Figura 15. Área em processo de erosão. 

 

Ao longo do curso d’água que se inicia próximo à pastagem e segue até o 

braço do Córrego Imbirussu encontra-se uma grande quantidade de uma espécie de 
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árvore chamada Leucena (Leucaena leucocephala) a qual é considerada uma 

espécie invasora, de fácil dispersão e adaptação local.  

 M e i o  F í s i c o  5.2.

O meio físico onde a atividade será instaurada aborda o segmento abiótico do 

meio ambiente, compreendendo uma abordagem integrada entre hidrografia, solo, 

clima e geomorfologia local. Essas informações servem como base para determinar 

as possíveis intervenções das obras em cada um dos fatores acima mencionados, 

bem como a sua intensidade e tempo de ação. 

 H i d r o g r a f i a  5.2.1.

O principal rio presente no município de Campo Grande/MS, segundo o 

Caderno Geoambiental da Região de Campo Grande (SEMAC) é o Rio Anhanduí, 

conhecido também como Anhanduí-Guaçu ou Açu. Este rio possui 390 quilômetros 

de extensão, dos quais 70 quilômetros são navegáveis. Ele é um afluente pela 

margem direita do Rio Pardo, e que nasce da confluência dos córregos Prosa e 

Segredo, no centro da cidade de Campo Grande. O rio Anhanduí faz divisa entre os 

municípios de Campo Grande, Sidrolândia e Nova Alvorada do Sul.  

Outro rio que compõe o sistema hidrográfico da cidade de Campo Grande é o 

rio Anhanduizinho, afluente pela margem esquerda do rio Anhanduí no município de 

Campo Grande. Ambos os rios pertencem à Bacia do rio Paraná. Entretanto, Campo 

Grande está inserido em duas bacias e duas Unidades de Planejamento e 

Gerenciamento – UPG (Caderno Geoambiental, SEMAC): 

 Bacia do Paraguai: Unidade de Planejamento e Gerenciamento Miranda. 

Área que ocupa em Campo Grande - 6,72 % 

 Bacia do Paraná: Unidade de Planejamento e Gerenciamento Pardo.  

Área que ocupa em Campo Grande - 93,28 % 

 

Na área do loteamento Fazenda Palmeira, não se encontra a presença de 

nenhum dos rios mencionados acima. Entretanto, no limite-sul da área de 

implantação do empreendimento localiza-se o Córrego Imbirussu, que deságua no 
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Rio Anhanduí. No item 5.2.1.1 abaixo, é caracterizado esse corpo d’água, conforme 

observação visual, e no item 5.2.1.2 é descrita a análise da qualidade da água do 

córrego, com base nos parâmetros analisados de amostras coletadas. O córrego 

Imbirussu está submetido ao regime hidrológico pluvial, e pertence à Bacia 

Hidrográfica Imbirussu.  

 C ó r r e g o  I m b i r u s s u  5.2.1.1.

O córrego Imbirussu (Figura 16) encontra-se sedimentado, devido a intensos 

processos de erosão presentes no local. Grande parte da borda do seu leite 

encontra-se com solo exposto, sem vegetação o que aumenta ainda mais os 

sedimentos presentes no solo que acaba sendo transportado para o córrego. Além 

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

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

presença de camadas de gorduras na superfície e na borda do córrego.  

 

 

Figura 16. Córrego Imbirussu em Campo Grande – MS. 

 

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

uma grande diversidade de empresas de diferentes ramos como tratamento de 
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madeira, empreiteira de asfalto, depósito de couro, frigorífico, fábrica de produtos 

químicos e inflamáveis. Diante da grande poluição do córrego, do odor presente na 

área do loteamento e da mata ciliar, é importante salientar que pode estar ocorrendo 

uma incorreta deposição de esgoto, de outros tipos de sedimentos ou descarte de 

materiais nas proximidades ou no interior do córrego Imbirussu, colaborando assim, 

para a atual condição do córrego.  

 

 

Figura 17. Efluentes de um encanamento (seta amarela) sendo depositado no braço do córrego Imbirussu, em 

Campo Grande- MS. 
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Figura 18. Setas amarelas indicam as marcas de uma camada esbranquiçada decorrente de poluição no leito do 

braço do Córrego Imbirussu em Campo Grande - MS. 

 

 

 

Figura 19. Visível poluição e exposição do solo presente no braço do Córrego Imbirussu em Campo Grande-MS. 
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As árvores presentes na Mata Ciliar encontram-se em situação delicada 

diante da poluição do córrego e do assoreamento do Córrego. Na Figura 19 é 

possível observar que as árvores nativas estão sofrendo com a ação da má 

conservação e poluição dessa APP, assim como o barranco. Caso não sejam 

tomadas as devidas providências emergenciais, há o risco de ocorrer um 

deslizamento do barranco de terra e consequentemente mudar o curso deste 

córrego ou até mesmo interromper a vazão da água criando uma problemática ainda 

maior ao meio ambiente. Mudanças drásticas neste habitat - como a interrupção do 

curso d’água - atingiram não somente o córrego em questão, mas também os 

animais e plantas que dependem destes recursos para sobreviver. 

 Q u a l i d a d e  A m b i e n t a l  d o  C ó r r e g o  I m b i r u s s u  5.2.1.2.

De acordo com a Deliberação da Comissão Estadual de Controle Ambiental - 

CECA/MS Nº 003, de 1997, o Córrego Imbirussu e seus afluentes, desde a 

confluência com o córrego Serradinho até a sua foz no Rio Anhanduí, é classificado 

como classe 3. A resolução CONAMA Nº 357, de 17 de março de 2005, que dispõe 

sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes, e dá outras providências, define como águas doce de classe 3 as águas 

que podem ser destinadas: 

a) Ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

convencional ou avançado;  

b) À irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras;  

c) À pesca amadora;  

d) À recreação de contato secundário; e  

e) À dessedentação de animais. 

 

É pretendido que o lançamento das águas provenientes do sistema de 

drenagem das águas pluviais coletadas na área do Loteamento fazenda Palmeira 

seja feito no Córrego Imbirussu. Em consequência, o despejo desse tipo de efluente 

altera a qualidade da água do córrego, de modo que é preciso que sejam tomados 

os devidos cuidados para que o lançamento não fuja do enquadramento de tal curso 
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d’água. Foi feita a caracterização por meio da análise da amostra coletada do 

córrego, e deverá ser feita após a instalação do empreendimento, a fim de verificar 

se houveram mudanças na qualidade, e caso afirmativo, aplicar as medidas 

mitigadoras já mencionadas nesse estudo.  

Conforme o enquadramento apresentado acima, é recomendado que seja 

feito o tratamento da água do córrego quando houver a finalidade de consumo 

humano da mesma. Entretanto, o abastecimento de água para consumo humano 

será feito pelo sistema de abastecimento municipal, através da rede de tubulações 

instaladas na área, assim não haverá necessidade de tratamento da água do 

córrego, uma vez que não será utilizada para tal finalidade. 

O uso da água do córrego Imbirussu não será destinado às atividades de 

irrigação, pesca amadora e dessedentação de animais, conforme possibilitado de 

acordo com a resolução CONAMA Nº 357, para a classe 3 no qual se enquadra. Da 

mesma forma, não estão pretendidas atividades de recreação na área as quais 

utilizem de água. 

Dessa forma, admite-se que não haverá captação e uso da água do córrego 

para quaisquer atividades humanas, na extensão do Córrego Imbirussu ao longo do 

limite de divisa com o Loteamento fazenda Palmeira, com exceção do despejo das 

águas pluviais decorrentes do sistema de drenagem urbana.  

A fim de caracterizar o padrão atual de qualidade da água do córrego 

Imbirussu, no trecho próximo ao loteamento Fazenda Palmeira, foi coletada amostra 

da água do córrego, a qual foi analisada em diferentes parâmetros, sendo eles 

listados no item II abaixo. Tais parâmetros permitem classificar a qualidade da água, 

bem como definir um padrão de qualidade que deve ser mantido, a fim de evitar a 

degradação do curso d’água, por meio das atividades do loteamento urbano.  

O resultado das análises é mostrado nos itens a seguir. 

 

I. METODOLOGIA 

 

Para análise da qualidade da água do córrego Imbirussu, e caracterização do 

corpo d’agua em caráter prévio à implantação do loteamento Fazenda Palmeira, foi 

coletada uma amostra de água do córrego Imbirussu na data 12 de julho de 2018, às 

16h00min, e entregue para análise às 16h50min. A amostra foi coletada sob 
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condições de tempo “bom e com sol”, sendo ela do tipo “água superficial”. Abaixo, 

são apresentadas as coordenadas do ponto no qual foi coletada a amostra de água 

superficial do córrego Imbirussu. 

 

 

Figura 20. Esquema representativo da localização do ponto de amostragem. 

 

Tabela 4. Coordenadas geográficas do ponto de coleta da amostra de água – Córrego Imbirussu. 

UTM zone 21K 

Longitude 54°44'13.01"O 

Latitude 20°30'26.96"S 

 

A análise dos parâmetros de qualidade da água foi realizada pela empresa 

Biolaqua Ambiental LTDA, laboratório de análises fisico-quimicas e microbiológicas 

de águas e efluentes, cadastrada no CNPJ 10.246.520/0001-32, localizada sob o 

endereço Avenida Presidente Ernesto Geisel, nº 1257, no bairro Jardim Jacy, na 

cidade de Campo Grande – MS. 

De acordo com o relatório de análises 3177/2018, apresentado pela empresa 

Biolaqua Ambiental e publicado no dia 27 de julho de 2018, as análises laboratoriais 

foram realizadas de acordo com a última versão do Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition ‐ AWWA‐APHA‐WEF (Método 

1060, 9060:2012); American Society for Testing and Material (ASTM); EPA e 

Normas NBR da ABNT referentes (NBR Nº 15847/2010). 
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Ainda segundo o relatório apresentado, as metodologias de coletas realizadas 

pelo laboratório são acreditadas pelo Inmetro e foram realizadas em conformidade 

com Guia nacional de coleta e preservação de amostras: água, sedimento, 

comunidades aquáticas, e efluentes líquidos, da Companhia Ambiental do Estado de 

São Paulo (Organizadores: Carlos Jesus Brandão... [et al.], São Paulo – CETESB). 

 

II. PARÂMETROS ANALISADOS  

Para melhor caracterização do Córrego Imbirussu, localizado ao sul do 

empreendimento Loteamento fazenda Palmeira, foram selecionados os seguintes 

parâmetros abaixo.  

 Temperatura da amostra 

 Oxigênio dissolvido 

 pH 

 Condutividade elétrica 

 Turbidez 

 Sólidos dissolvidos totais 

 Sólidos suspensos totais 

 Sólidos totais 

 Óleos e graxas  

 Coliformes termotolerantes 

 Coliformes totais 

 Escherichia coli 

 DBO (5 dias) 

 

A escolha de tais parâmetros foi baseada nos aspectos básicos que 

compõem a descrição física e química de um corpo d’água. Dessa forma, pretende-

se caracterizar o referido córrego no período anterior à instalação do loteamento 

Fazenda Palmeira, como forma de garantir a qualidade do curso d’água após a 

implantação do loteamento, além de auxiliar no processo de elaboração das 

medidas mitigadoras de impactos ambientais.  
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III. RESULTADOS ANALÍTICOS 

Conforme dito anteriormente, as análises dos parâmetros apresentados têm 

como finalidade caracterizar o córrego Imbirussu no trecho que faz fronteira com o 

limite-sul do loteamento Fazenda Palmeira. Assim, são apresentados na tabela 

abaixo, os resultados obtidos com a amostra de água coletada nesse trecho do 

córrego, bem como a análise de cada um dos resultados obtidos, estabelecendo 

uma correlação entre os valores obtidos e a definição de cada parâmetro.  

 

Tabela 5. Resultados Analíticos da amostra coletada no córrego Imbirussu (Campo Grande/MS, 2018). 

Análises Métodos LQ/Faixas Res.430 Resultados 
Data das 

Análises 

Temperatura da 

amostra 
SM 2550 (In loco) 2 ‐ 95 40,0°C 20,0°C 12/07/2018 

Temperatura do 

ambiente 
SM 2550 (In loco) 2 ‐ 95 - 23,0°C 12/07/2018 

Oxigênio dissolvido SM 4500 O C 2,0 - < 2,0 mg/L 12/07/2018 

pH SM 4500 H+ B 2 a 12 5,0 a 9,0 8,44 12/07/2018 

Condutividade 

elétrica 
SM 2510 B 1,0 - 917,0 μS/cm 13/07/2018 

Turbidez SM 2130 B 0,3 - < 0,3 UNT 13/07/2018 

Sólidos dissolvidos 

totais 

SM 2540 B, C, D e 

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

Sólidos suspensos 

totais 

SM 2540 B, C, D e 

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

Sólidos totais 
SM 2540 B, C, D e 

E 
28,0 - 661,0 mg/L 13/07/2018 

Óleos e graxas SM 5520 D 10,0 
70,0 

mg/L 
< 10,0 mg/L 13/07/2018 

Coliformes 

termotolerantes 
SM 9223 B 1,0 - 

1,3 x 10
5 

NMP/100mL 
12/07/2018 

Coliformes totais SM 9223 B 1,0 - 
2,4 x 10

5
 

NMP/100mL 
12/07/2018 

Escherichia coli SM 9223 B 1,0 - 
7,7 x 10

4 

NMP/100mL 
12/07/2018 

DBO (5 dias) 
SM 5210 B / 

ASTM D888‐12 C 
1,5 - 152,5 mg/L 12/07/2018 
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IV. CONCLUSÃO 

A partir da avaliação dos resultados obtidos com a medição dos parâmetros 

citados acima, é possível analisar a qualidade da água do Córrego Imbirussu com 

base nos valores padrões contidos na legislação ambiental vigente (Resolução 

CONAMA nº 430, de 13 de maio de 2011). Conforme apresentado no Relatório de 

Análises físico-químicas e microbiológicas, apresentado pela empresa Biolaqua 

Ambiental LTDA, Comparando‐se os resultados obtidos para a amostra com os 

valores máximos permitidos pela Resolução CONAMA 430, Artigo 16, para 

condições e padrões de lançamento de efluentes, pode‐se observar que os 

parâmetros satisfazem os limites permitidos.  

Uma vez que o córrego Imbirussu apresenta-se compatível com a legislação 

mencionada, é importante que se mantenha a qualidade do córrego através da 

adoção de medidas de prevenção e proteção, a fim de evitar possível contaminação 

e poluição do córrego. Também devem ser adotadas medidas mitigadoras de 

impacto relativas a esse corpo d’água, tendo em vista que nele pretende-se o 

lançamento dos efluentes do sistema de drenagem pluvial urbana da área do 

loteamento. 

 N í v e l  d o  L e n ç o l  F r e á t i c o  5.2.1.3.

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

loteamento urbano, realizou-se a medição do nível do lençol freático na área, 

determinando sua posição. Tal medição é feita através da investigação geotécnica 

de subsolo através de ensaio SPT, cuja metodologia é descrita logo a seguir. A 

caracterização do nível do lençol freático serve de subsídio para a tomada de 

decisão quanto às ações e atividades de implantação e operação do loteamento, de 

maneira que limitam essas ações a fim de não comprometer a qualidade da água, 

bem como proporcionar e garantir a segurança das obras e edificações do 

empreendimento.  

Tal análise permite também determinar características acerca do solo, tais 

como perfil do solo, índice de resistência do solo à penetração, granulometria e 

plasticidade, contribuindo também para uma maior compreensão desse componente 

do meio físico. O resultado da sondagem do solo para determinação do nível do 
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lençol freático na área pretendida para instalação do loteamento Fazenda Palmeira, 

em Campo Grande/MS, é mostrado a seguir, nos itens abaixo. 

 

I. METODOLOGIA 

A metodologia usada na investigação geotécnica do subsolo deste estudo foi 

o ensaio SPT, também conhecido como sondagem à percussão ou sondagem 

simples de reconhecimento, e prescrito pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT, através da Norma NBR Nº 6484, de fevereiro de 2001: “Solo – 

Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT – Método de Ensaio”. 

O principal objetivo desse ensaio é determinar o índice de resistência à 

penetração do solo, entretanto é capaz de fornecer outras informações como 

profundidade das camadas do solo e identificação do nível d’água, além de servir 

para a coleta de amostras deformadas que podem ser utilizadas na caracterização 

física do solo em laboratório. 

A estrutura utilizada para realizar o ensaio é composta de roldana, haste 

composta por marcações 03 marcações de 15 cm cada, amostrador-padrão (ou 

barrilhete) e “cabeça” de bater. O amostrador deve ser fixado na extremidade inferior 

da haste e a cabeça de bater, na extremidade superior, onde serão aplicados os 

golpes com o martelo. 

De maneira sucinta, o ensaio inicia-se soltando o martelo com peso 

padronizado de 65 kg a uma altura de 75 cm na cabeça de bater instalada na 

extremidade da haste e conta-se, separadamente, o número de golpes necessários 

para cravar cada seção de 15 cm de solo. O ensaio é repetido a cada 01 (um) metro 

de profundidade do solo até que não seja observado avanço do amostrador-padrão 

durante a aplicação de cinco golpes sucessivos do martelo; ou que seja 

contabilizado um total de 50 golpes aplicados durante toda a cravação; ou que seja 

ultrapassado o valor de 30 golpes em qualquer uma das três seções de 15 cm. Para 

cada furo de sondagem identificado, o procedimento é repetido, armazenando os 

valores de golpes em cada seção de 15 cm a cada metro de profundidade. 

Para determinar a posição do nível d’água, os furos realizados devem ser 

esvaziados em até 12 horas após o término da sondagem. O furo, permanecendo 

estável e sem fechar após ser esvaziado, tem o seu nível final de equilíbrio medido, 

valor esse que corresponde à profundidade de nível d’água. Recomenda-se que o 
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esvaziamento do furo seja feito no final do dia e a medição do nível d’água seja feita 

no dia seguinte pela manhã. 

A realização do ensaio SPT com o objetivo de caracterizar o nível d’água na 

área do loteamento Fazenda Palmeira, na cidade de Campo Grande/MS, foi feita 

pela empresa Costa Engenharia LTDA, executada nos dias 01 e 02 de março de 

2018, na qual foram realizados 25 (vinte e cinco) furos de sondagem à percussão. 

  

II. FUROS DE SONDAGEM 

A determinação da quantidade dos furos a ser feito no ensaio de sondagem 

para o empreendimento Loteamento Fazenda Palmeira, foi determinada segundo o 

Termo de Referência - TR 170, emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

e Gestão Urbana da cidade de Campo Grande/MS, para elaboração deste Estudo 

de Impacto Ambiental. Esse termo exige ensaio de sondagem geotécnica com no 

mínimo 25 (vinte e cinco) furos.  

A Norma Brasileira NBR Nº 8036, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas ABNT, corrobora com a quantidade de furos descrita, uma vez que define 

que para terrenos com área superior a 2.400 m², a distribuição de furos de 

sondagem deve ser feita de acordo com o plano particular da construção, sendo de 

dois furos para área da projeção em planta do edifício até 200 m² e três para área 

entre 200 m² e 400 m². A localização dos furos de sondagem realizados no 

loteamento Fazenda Palmeira é mostrada no esquema abaixo.  
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Figura 21. Esquema representativo da localização dos pontos de sondagem 

(FONTE: Google Earth Pro, 2018). 

 

Tais pontos, onde foram realizados os furos de sondagem, são distribuídos ao 

longo da área conforme as coordenadas geográficas apresentadas na tabela abaixo: 

 

Tabela 6. Coordenadas geográficas dos furos de sondagem (Campo Grande/MS, 2018). 

Ponto Latitude Longitude 

SP-01 20°30'21.71"S  54°44'19.36"O 

SP-02 20°30'3.59"S  54°44'36.23"O 

SP-03 20°29'51.67"S  54°44'54.69"O 

SP-04 20°29'35.40"S  54°44'53.58"O 

SP-05 20°29'27.90"S  54°45'0.68"O 

SP-06 20°29'20.16"S  54°45'6.17"O 

SP-07 20°29'39.06"S  54°44'59.12"O 

SP-08 20°29'29.77"S  54°45'6.90"O 
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Ponto Latitude Longitude 

SP-09 20°29'22.57"S  54°45'13.01"O 

SP-10 20°29'13.62"S  54°45'9.85"O 

SP-11 20°29'7.28"S  54°45'17.54"O 

SP-12 20°29'8.47"S  54°45'24.31"O 

SP-13 20°29'17.47"S  54°45'23.17"O 

SP-14 20°29'28.11"S  54°45'22.47"O 

SP-15 20°29'42.93"S  54°45'11.63"O 

SP-16 20°30'0.52"S  54°44'55.16"O 

SP-17 20°30'9.15"S  54°44'45.38"O 

SP-18 20°29'43.24"S  54°44'45.63"O 

SP-19 20°30'14.86"S  54°44'24.46"O 

SP-20 20°30'17.60"S  54°44'36.85"O 

SP-21 20°30'28.40"S  54°44'26.41"O 

SP-22 20°30'6.53"S  54°44'25.08"O 

SP-23 20°30'22.76"S  54°44'30.96"O 

SP-24 20°30'18.80"S  54°44'10.99"O 

SP-25 20°29'54.21"S  54°44'45.06"O 

 

III. RESULTADOS ANALÍTICOS 

Como resultado do ensaio de sondagem realizado na área do Loteamento 

Urbano Fazenda Palmeira obteve-se o nível de profundidade do lençol freático 

observado para cada um dos 25 furos realizados. A partir da localidade do furo e do 

nível d’água observado nele, é possível delinear as atividades e ações do 

loteamento que visem preservar o lençol freático, bem como garantir a segurança e 

efetividades das instalações e sistemas de infraestrutura do local.  

Abaixo, é apresentada a profundidade do nível d’água para cada um dos furos 

em que foi realizado o ensaio SPT. 

 

Tabela 7. Profundidade do nível d’água em cada ponto amostrado (Campo Grande/MS, 2018). 

Ponto Profundidade (m) 

SP-01 4,50 

SP-02 9,10 

SP-03 10,00 

SP-04 10,50 

SP-05 Não encontrado 
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Ponto Profundidade (m) 

SP-06 Não encontrado 

SP-07 10,20 

SP-08 Não encontrado 

SP-09 Não encontrado 

SP-10 Não encontrado 

SP-11 Não encontrado 

SP-12 Não encontrado 

SP-13 Não encontrado 

SP-14 Não encontrado 

SP-15 Não encontrado 

SP-16 10,00 

SP-17 9,00 

SP-18 10,30 

SP-19 8,00 

SP-20 8,50 

SP-21 4,00 

SP-22 8,30 

SP-23 7,00 

SP-24 3,50 

SP-25 10,20 

 

IV. CONCLUSÃO  

Os aspectos conclusivos com relação ao nível d’água da área foram 

realizados com base no cruzamento das informações da localização espacial do 

ponto em que foi realizado o furo de sondagem e do valor da profundidade do nível 

d’água encontrado no referido ponto.  

Com base no cruzamento dessas informações é possível observar que os 

locais onde não foi encontrada a presença de água até a profundidade de 12 metros, 

isto é, nos furos 05, 06, e do furo 08 ao 15, são aqueles situados mais a norte do 

empreendimento. De maneira análoga, os pontos localizados mais a sul, isto é, os 

pontos 01, 21 e 24, são aqueles em que o nível d’água é mais superficial, com 

profundidade variando entre 3,5 e 4,5 metros. Na porção central da área do 

empreendimento, observa-se o nível d’água numa profundidade intermediária, 

variando entre 7,00 e 10,5 metros. 
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Esses fatos são justificados pela presença do Córrego Imbirussu localizado 

ao sul do empreendimento. O lençol freático, responsável pelo abastecimento e 

recarga do córrego, se manifesta mais superficialmente nas áreas mais próximas ao 

córrego, de maneira que essas áreas tornam-se áreas especiais, nas quais devem 

ser tomadas medidas de prevenção e cuidados com relação a execução de 

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

estruturas subterrâneas ou até mesmo as fundações das residências.   

 C l i m a   5.2.2.

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

Clima de Campo Grande é classificado como úmido a sub-úmido, caracterizado por 

uma má distribuição anual das chuvas, com ocorrência bem definida de período 

seco durante os meses mais frios e um período chuvoso durante os meses de verão. 

Como forma de caracterizar de maneira mais ampla o clima da cidade de 

Campo Grande, bem como da área do loteamento Fazenda Palmeira, foram 

coletados dados da estação meteorológica de Campo Grande/MS, disponíveis na 

plataforma online do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET. Essa estação é 

capaz de realizar a medição de parâmetros meteorológicos, tais como pressão 

atmosférica, temperatura e umidade relativa do ar, precipitação, radiação solar, 

direção e velocidade do vento. 

A Estação Meteorológica Automática de Campo Grande/MS (código A702) 

encontra-se localizada no Centro de Monitoramento do Tempo e Clima – 

CEMTEC/MS, sob responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente, 

Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar – Semagro, nas 

coordenadas -20.447195º de latitude e -54.722615º de longitude. Abaixo, são 

apresentados os dados relativos à temperatura, precipitação e ventos, na cidade de 

Campo Grande.  
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 T e m p e r a t u r a   5.2.2.1.

A fim de caracterizar o meio físico do empreendimento, é feita a descrição dos 

principais componentes climáticos da região. A temperatura é vista como um desses 

componentes, de modo que se faz necessária a descrição e análises dos dados 

desse fator, a fim de se obter informações que caracterizem a área do 

empreendimento objeto deste estudo. 

Inicialmente, é possível observar a temperatura média anual, a partir do 

infográfico mostrado abaixo (Figura 22), obtido através do site do Instituto Nacional 

de Meteorologia – INMET (2018). A partir desse gráfico é possível estimar que a 

temperatura média da cidade de Campo Grande, localizada no centro do estado de 

Mato Grosso do Sul, variou entre 22°C e 26°C, enquanto observa-se que a 

temperatura média do estado variou entre 20°C e 28°C. 

 

 

Figura 22. Infográfico da temperatura média anual, no Brasil, no ano de 2017 (FONTE: INMET, 2018). 
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Segundo o Caderno Geoambiental da Região de Campo Grande, a cidade de 

Campo Grande, na sua maior parte, apresenta temperaturas médias do mês mais frio 

menores que 20°C e maiores que 18°C. A fim de confirmar esses dados, é mostrado 

abaixo o gráfico das temperaturas de Campo Grande no ano de 2018 (Figura 23). A 

partir dele é possível perceber que as temperaturas mais baixas não passam dos 

16°C, distribuídas entre os meses de junho a setembro (inverno), e as mais altas 

não ultrapassam os 30°, entre outubro e novembro de 2018. 

 

 

Figura 23. Gráfico da temperatura em Campo Grande/MS, no ano de 2018 (FONTE: INMET, 2018). 

 P r e c i p i t a ç ã o  5.2.2.2.

Segundo o Caderno Geoambiental da Região de Campo Grande/MS 

(SEMAC), a precipitação pluviométrica anual do município de Campo Grande varia 

entre 1.200 a 1.500mm. Com o objetivo de obter dados que corroborem com essa 

informação, é apresentado o gráfico abaixo, que apresenta a precipitação total anual do 

ano de 2017. Nele, é possível observar que para o estado de Mato Grosso do Sul, a 

precipitação anual variou de 600mm a 1800mm, sendo as precipitações mais altas no 
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centro do estado. Em Campo Grande, situado no centro do estado, é possível observar 

que a precipitação total anual em 2017 esteve entre 1400mm a 1800mm.  

Ainda conforme o Caderno Geoambiental, é possível observar em Campo 

Grande um excedente hídrico anual de 800 a 1.200mm durante cinco a seis meses e 

uma deficiência hídrica de 350 a 600mm durante quatro meses. 

 

 

Figura 24. Infográfico da precipitação anual total, no Brasil, no ano de 2017 (FONTE: INMET, 2018). 

 

Como forma de complementar os dados apresentados anteriormente, foi 

obtido o gráfico de precipitação específico para o município de Campo Grande/MS, 

no ano de 2018 (de janeiro a novembro). A partir do gráfico é possível observar o 

período de mais (janeiro a março) e menos (abril a julho) chuvas, bem como 

perceber quando ocorrem as chuvas de maior intensidade.  
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Figura 25. Gráfico da precipitação em Campo Grande/MS, no ano de 2018 (FONTE: INMET, 2018). 

 

A umidade relativa do ar deve ser entendida, conforme explicado pelo Centro 

de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, como o 

quanto de água na forma de vapor existe na atmosfera no momento em relação ao 

total máximo que poderia existir, na temperatura observada.  

Associado à análise da precipitação na cidade de campo grande, é importante 

analisar os índices de umidade do ar. Isso ocorre porque a umidade sempre fica 

mais alta quando chove, devido ao processo de evaporação que ocorre após a 

precipitação. A umidade também se associa à temperatura, uma vez que diminui 

conforme o aumento de temperatura.  

Segundo o Caderno Geoambiental da Região de Campo Grande/MS 

(SEMAC), Campo Grande apresenta índice efetivo de umidade com valores variando 

de 20 a 40%. A fim de obter um comparativo dessa informação, foram coletados os 

dados de Umidade do ar para o ano de 2018 (de janeiro a novembro de 2018) do 

Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, que formam o gráfico a seguir (Figura 

26). A partir dele é possível observar que a umidade do ar variou de um mínimo de 

30% (no mês de agosto) a um máximo de 94% (no mês de junho).  
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É possível observar que ao longo do ano, a média de umidade do ar 

encontra-se entre a faixa de 60% a 80%, sendo o período de umidades mais baixa o 

inverno (entre junho e setembro), configurado pela estação seca.  

 

 

Figura 26. Gráfico da umidade do ar em Campo Grande/MS, no ano de 2018 (FONTE: INMET, 2018). 

 V e n t o s  5.2.2.3.

A fim de caracterizar a incidência dos ventos sobre a região, foi construída 

uma rosa dos ventos, com o auxílio do software WRPlot View Freeware 8.0.2. Este 

programa cria automaticamente uma rosa dos ventos, a partir de dados coletados 

em estações automáticas sobre a velocidade e direção dos ventos, além da data e 

horário da coleta dos dados. Na rosa dos ventos, é possível observar a direção dos 

ventos, dividida em 16 direções diferentes, e a velocidade dos ventos, em metros por 

segundo, conforme divisão feita por cores.  

Para elaboração da rosa dos ventos para o empreendimento Fazenda 

Palmeira, foram coletados os dados da estação automática da cidade de Campo 
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Grande, do período de novembro de 2017 a novembro de 2018, delimitando um 

período de um ano de dados coletados.  

 

 

Figura 27. Rosa dos Ventos indicando a predominância dos ventos em Campo Grande/MS (FONTE: WRPlot, 

2018). 

 

A partir da observação da amplitude das faixas de direção dos ventos, é 

possível observar a predominância dos ventos, de modo que quanto mais distante 

do centro e ampla é a faixa de direção, significa que os ventos se dirigem mais para 

aquela direção. Assim, é possível constatar que a predominância dos ventos na área 

do loteamento vem de norte e incide em direção ao sul do empreendimento. Em 

menor intensidade, têm-se ainda os ventos que sopram da direção leste para a 

direção oeste. 

Observando as cores em cada uma das faixas de direção, pode-se afirmar 

que de norte a sul predominam os ventos com velocidade entre 2,10 m/s e 3,60 m/s, 

seguido pela faixa de ventos de 3,60 m/s a 5,70 m/s. Já de leste a oeste, 

predominam os ventos mais rápidos, no intervalo de velocidade de 3,60 m/s a 5,70 

m/s, seguidos por ventos mais calmos, da faixa de 2,10 m/s e 3,60 m/s. 
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Comparando os ventos que sopram para sul com o os ventos que sopram 

para oeste, os ventos mais calmos, na faixa de 0,5 a 2,10 m/s incidem bem mais de 

norte a sul do que de leste a oeste, ao passo que os ventos mais fortes, da faixa de 

5,7 a 8,80 m/s, incidem mais de leste a oeste do que de norte a sul.   

  

 

Figura 28. Rosa dos ventos sobre a área do loteamento Fazenda Palmeira, em Campo Grande/MS (FONTE: 

Elaboração dos autores). 

 

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

proveniente do bairro Núcleo Industrial. Esse odor característico é resultante do 

processo produtivo das indústrias instaladas no bairro mencionado, e se propaga 

para toda a região de entorno através do ar, podendo ser levado a grandes 

distâncias por ação dos ventos.  

O Loteamento Fazenda Palmeira pretende ser instalado ao lado do núcleo 

industrial da cidade, a oeste das fabricas e indústrias, de modo que o odor 

proveniente das indústrias poderá ser sentido no loteamento, vindo a afetar a 

qualidade de vida dos futuros habitantes. Aliado a localidade, tem-se a ação dos 

ventos, que conforme descrito acima e mostrado na Figura 28, sopram 

predominantemente de norte a sul e de leste a oeste, trazendo consigo os odores 

provenientes das fabricas e indústrias situadas “acima” da área do loteamento. 
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Como forma contornar essa situação, a empresa HEDGE UB pretende efetuar 

o plantio de mudas de eucalipto da espécie Corymbia citriodora, ao longo do limite 

leste da área do loteamento. Essa espécie é conhecida como “eucalipto-cheiroso”, 

devido ao fato de sua madeira e folhas apresentarem aroma agradável. Além disso, 

são espécies de grande porte, podendo atingir até 30 metros de altura. 

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

de absorção de odores, uma vez que a planta escolhida é muito aromática, sendo 

assim capaz de suavizar o odor proveniente da área industrial, e também devido ao 

porte da espécie, que por ser muito alta, é capaz de dispersar as correntes de vento 

mais altas, contribuindo para a diminuição da incidência dos ventos que trazem o 

odor forte das indústrias.  

 

 

Figura 29. Localização da faixa de eucalipto plantada na propriedade Hedge UB Ltda (FONTE: Google Earth Pro, 

2018). 

 S o l o   5.2.3.

A caracterização do solo da área do Loteamento Fazenda Palmeira permite a 

adição de informações que sirvam como forma de expandir a compreensão da área 

do loteamento. Dessa forma, é possível analisar a viabilidade do empreendimento 

através das características do solo e os usos para os quais é indicado.  
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 T i p o s  d e  s o l o  5.2.3.1.

De acordo com o Caderno Geoambiental da Região de Campo Grande 

(Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMAC), verifica-se no município de 

Campo Grande a ocorrência de três predominantes tipos de solos: Latossolos, 

Neossolos e Planossolos. 

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

excelentes propriedades físicas, além de uma topografia favorável à mecanização, 

por se posicionarem em relevo plano e suave ondulado. Em geral, os latossolos 

apresentam alta permeabilidade à agua, porém usualmente revelam sérios 

problemas relacionados à fertilidade, com baixa reserva de nutrientes para as 

plantas (EMBRAPA, 2018).  

 Os Neossolos são considerados solos poucos evoluídos, isto é, que não se 

desenvolvem totalmente. Algumas de suas características, segundo o Caderno 

Geoambiental SEMAC, são a baixa capacidade de retenção de umidade e a alta 

susceptibilidade à erosão, fatores que enquadram esse tipo de solo como 

desaconselhável à utilização agrícola em áreas de relevos de alto declive. Em geral 

são considerados distróficos, isto é, apresentam baixa fertilidade natural, e são mais 

ácidos.  

Existem ainda algumas áreas no município de Campo Grande em que são 

encontrados os Planossolos, solos com grande contraste textural, estrutura 

prismática e presença de sódio (Caderno Geoambiental da Região de Campo 

Grande). São solos com grande capacidade de fornecer nutrientes às plantas, 

podendo ser aconselhado à produção agrícola, especialmente com o uso de 

maquinário. 

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

Geotécnica de Campo Grande, encontra-se inserida na unidade homogênea I, na 

qual o tipo de solo predominante é o Latossolo, nas seguintes variações: 

 Latossolo vermelho escuro, textura média; 

 Latossolo vermelho escuro, textura argilosa; 

 Latossolo roxo e Terra roxa estruturada, poroso. 
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Consta também neste documento (Carta Geotécnica), para a referida unidade 

homogênea, uma alteração de rocha a partir de 1 a 10m de profundidade, contendo 

silte argiloso, com possibilidade de ocorrência de blocos e fragmentos de rochas.  

Segundo SOUZA e LOBATO (Agência de Informação EMBRAPA), existe uma 

tendência dos Latossolos para formar “crostas” na cama superficial do solo, e isso 

acontece devido à floculação das argilas, que podem comportar-se como silte ou 

areia fina. A formação dessa crosta pode ser evitada mantendo-se a cobertura 

vegetal sobre o terreno, de modo a evitar que o solo fique exposto, sofra 

ressecamento e forme a espessa camada superficial. Considerando que a área do 

loteamento é composta pelo tipo Latossolo e encontra-se atualmente ausente de 

cobertura vegetal, é importante destacar que o local encontra-se passível da 

formação desse tipo de estrutura prejudicial ao solo.  

Dessa forma, é válido afirmar que o empreendimento, uma vez que traz em 

suas atividades de implantação certas medidas mitigadoras para os danos 

ambientais, favorece o desenvolvimento do local, de modo que impede o avanço de 

ações degradantes do meio ambiente, bem como busca a execução de práticas 

alternativas para melhoria da área e compensação dos danos ao ambiente.  

 S u b s o l o  5.2.3.2.

As características do subsolo são determinadas através da investigação das 

camadas mais profundas do solo, e se dá por meio de estudos de sondagem. Dessa 

forma, a investigação para sondagem do nível d’água na área do loteamento 

Fazenda Palmeira, apresentada no item 5.2.1.3, também foi utilizada para 

determinação das características do subsolo.  

Utilizando a mesma metodologia mencionada, foi utilizado um amostrador 

para a retirada de amostras de solo que seriam posteriormente analisadas. Segundo 

a norma NBR 6484:2001, a qual trata do solo e sondagens de simples 

reconhecimento com SPT, e na qual foi baseada a sondagem realizada na área do 

loteamento, a cada metro de perfuração, a partir de 1 metro de profundidade, devem 

ser colhidas amostras dos solos por meio do amostrador-padrão, com execução de 

SPT. 
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Com base na análise das amostras coletadas, é apresentado abaixo os perfis 

geotécnicos individual de cada um dos 25 (vinte e cinco) furos nos quais foi realizada 

a sondagem a percussão (sondagem SPT), contendo as características do solo 

identificadas no local, de acordo com a profundidade na qual são identificados.  
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A partir dos resultados apresentados no ensaio de sondagem SPT realizado 

na área do Loteamento Fazenda Palmeira, é possível identificar a predominância de 

solos com composição de argila siltosa, cuja textura varia de mole à rija. De acordo 

com a Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas do estado do Sergipe – 

CEHOP, o coeficiente de infiltração da argila, intermediária entre argila arenosa e 

argila compacta, é de 32 a 21 Litros/m²/dia, e são classificados como semi-

impermeáveis, com relação à absorção relativa do solo.  

A classificação dada ao solo da área é compatível com as atividades do 

loteamento, visto que favorece o sistema de esgotamento sanitário a ser implantado 

(sistema fossa séptica + sumidouro), pois permite a infiltração do efluente tratado, da 

mesma forma que “protege” o lençol freático da contaminação por despejos 

irregulares.  

O tipo de solo encontrado é importante ao estabelecimento do loteamento, 

uma vez que diminui a necessidade da compactação da área, no estabelecimento 

dos lotes e vias de circulação, bem como fornece estabilidade para a implantação 

das obras de infraestrutura. 

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

é possível afirmar que a área apresenta baixa susceptibilidade à ocorrência de 

processos de dinâmica superficial, isto é, aos processos tais como degradação de 

solo e rocha, assoreamento, erosão, deslizamentos, inundações, entre outros. Isso 

ocorre devido à alta estabilidade desse tipo de solo, associada à baixa declividade 

da área.   

Entretanto é importante salientar que outros fatores além das caraterísticas do 

solo influem sobre a susceptibilidade à ocorrência de processos de dinâmica 

superficial, tais como a cobertura vegetal e atividades antrópicas. Tendo em vista 

que o solo da área apresenta-se com baixa cobertura vegetal, é possível afirmar que 

a implantação do loteamento Fazenda Palmeira contribui para a preservação do 

solo, visto que evita que agentes climáticos (ventos e precipitação) prejudiquem a 

qualidade do solo através do desenvolvimento de processos de desprendimento e 

erosão.  

Dessa forma, é possível afirmar que a instalação do loteamento é viável com 

relação aos aspectos característicos do solo, de modo que devem ser tomadas 
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medidas mitigadoras a fim de evitar o desenvolvimento de processos de degradação 

da área, quando na execução as obras de implantação.  

 A p t i d õ e s  d o  s o l o   5.2.3.3.

De acordo com a Carta Geotécnica da cidade de Campo Grande/MS, a área 

do empreendimento Fazenda Palmeira abrange apenas uma das unidades 

homogêneas nas quais o município encontra-se classificado, sendo ela a unidade I.  

A recomendação específica para projetos de parcelamento do solo contida 

nesse documento afirma que as áreas contidas dentro dessa unidade são passíveis 

de maiores concentrações urbanas, isto é, são áreas aptas a receberem um grande 

contingente populacional, pois apresentam caraterísticas que permitem o 

desenvolvimento socioeconômico e ambiental da região. Logo, é possível concluir 

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

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

municipal.  

Entretanto, é importante destacar certos problemas já existentes ou 

esperados para as áreas caracterizadas dentro da unidade homogênea I, conforme 

descrito ainda na Carta Geotécnica do município. São os problemas: 

I. Dificuldades localizadas com fundações profundas; 

II. Dificuldades na absorção de efluentes por fossas sépticas nas áreas 

com solo de textura argilosa; 

III. Ocorrência de poluição de poços rasos; 

IV. Alagamentos localizados em função das dificuldades de escoamento 

das águas pluviais e servidas nas áreas urbanizadas de baixa 

declividade (menor que 3%). 

 

Uma vez apresentados os possíveis problemas com a implantação do 

empreendimento na área pretendida, faz-se necessária a proposição de atitudes e 

medidas que visam contornar ou solucionar os problemas apresentados. Assim, é 

justificada abaixo a viabilidade da implantação do loteamento Fazenda Palmeira, 

através da contraproposta de cada uma das questões levantadas como passíveis de 

ocorrência e prejudiciais ao empreendimento.  
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I. “Dificuldades localizadas com fundações profundas”: De acordo com a 

NBR 6122/1996, se enquadram na definição de fundações profundas 

as estacas, tubulões e caixões. Considerando que o empreendimento 

trata-se de um loteamento particular de caráter residencial, pode-se 

afirmar que não haverá problemas relacionados a fundações 

profundas, uma vez que não serão utilizados elementos enquadrados 

como tal.  

II. Dificuldades na absorção de efluentes por fossas sépticas nas áreas 

com solo de textura argilosa: Conforme dito anteriormente, pretende-se 

a instalação do sistema de fossas sépticas como forma de tratamento 

ao efluente sanitário que será disposto no solo através do sistema de 

sumidouro. A associação desses dois tipos de sistemas permite a 

diminuição do volume de efluente a ser absorvido pelo solo, uma vez 

que a eficiência do tanque séptico garante a redução de cerca de 60% 

do volume de sólidos em suspensão (FUNASA,2015), antes de o 

efluente passar para o sumidouro, onde ocorrerá de fato a absorção 

pelo solo. Além disso, esse problema está passível de ocorrer em solos 

com textura argilosa, e conforme apresentado na carta geotécnica, 

esse tipo de solo tem a menor possibilidade de se manifestar, uma vez 

que a predominância é de solos de textura média com estrutura 

porosa.  

III. “Ocorrência de poluição de poços rasos”: A forma de abastecimento 

pretendida para o loteamento será feita via rede pública de 

abastecimento, através da distribuição tubular. Logo, não haverá a 

existência de poços de captação d’água para uso humano, extinguindo 

tal problema. 

IV. “Alagamentos localizados em função das dificuldades de escoamento 

das águas pluviais e servidas nas áreas urbanizadas de baixa 

declividade (menor que 3%)”: A área em que pretende-se instalar o 

loteamento Fazenda Palmeira apresenta mais de 99% do território com 

declividade entre 0% e 8,75%, segundo o Relatório SISLA da área 

(Anexo C), logo, torna-se passível de apresentar tal problema 

relacionado ao escoamento das águas pluviais. Entretanto, está 
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prevista para o loteamento a implantação de um sistema de drenagem 

das águas pluviais, direcionado segundo projeto técnico a ser 

elaborado. Com isso, pretende-se abranger tal problema, de modo a 

solucioná-lo, evitando problemas futuros de enchentes ou 

alagamentos, e garantindo assim a segurança e saúde pública nesse 

tocante.  

 R e l e v o  5.2.4.

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

município de Campo Grande, encontra-se em duas regiões geomorfológicas: na 

Região dos Planaltos Arenítico-Basálticos Interiores e na Região dos Planaltos da 

Borda Ocidental da Bacia do Paraná. Conforme descrito na Carta Geotécnica de 

Campo Grande/MS para a unidade homogênea I, na qual o empreendimento 

encontra-se inserido, a litologia local, isto é, a caracterização das rochas e suas 

camadas de constituição, indicam que a área é composta por basalto e arenito 

intertrapeanos da Formação Serra Geral. 

Ainda de acordo com a Carta Geotécnica de Campo Grande/MS, o relevo 

predominante encontrado na unidade homogênea I é constituído na forma de 

colinas: áreas praticamente planas, suave onduladas e onduladas, e declividades 

variando de 0 a 15%. Considerando sua estrutura plana, é possível afirmar que tal 

área demonstra-se favorável à implantação de um loteamento urbano de caráter 

residencial, visto que nesse tipo de relevo diminui-se a necessidade de adequação 

do terreno por meio de terraplanagem, de modo que são reduzidas ao mínimo as 

modificações na estrutura do solo de maneira geral.  

As modificações no solo e consequentemente no terreno são vistas como um 

impacto negativo, uma vez que favorecem o transporte de sedimentos do solo, vindo 

a contribuir para o desenvolvimento de processos erosivos e o carreamento de 

sedimentos para o leito do córrego Imbirussu, situado ao sul da área.  Além da 

modificação do terreno, que resulta em modificações posteriores no sistema de 

drenagem das águas pluviais e na rede de abastecimento de água, a obtenção dos 

recursos minerais através das bacias de empréstimo, também modifica o relevo de 

origem desse material, contribuindo para a degradação do solo. 
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Dessa forma, do ponto de vista ambiental, a escolha da área é vista como um 

fator positivo para a implantação do empreendimento Fazenda Palmeira, uma vez 

que evita o manejo de grandes aportes de recursos minerais, por trata-se de uma 

área já plana e que assim dispensa a necessidade de grandes modificações de 

terra, evitando a degradação das áreas de empréstimo e grandes alterações no 

relevo da área onde se pretende instalar o loteamento.  

Do ponto de vista econômico, as áreas de relevo plano também se 

demonstram favoráveis a tal atividade (loteamento urbano), uma vez que o 

transporte de material mineral (terra) para a terraplanagem contribui para o aumento 

do valor do empreendimento, da mesma forma que o custo com as obras também se 

tornam maiores à medida que se aumentam as atividades do empreendimento.  

Assim, a escolha correta da área de instalação do loteamento influencia então 

no melhor desempenho do empreendimento, bem como evita gastos dispendiosos 

de recursos minerais e financeiros. Logo, é possível afirmar que escolha da 

localidade do Loteamento Urbano Fazenda Palmeira, em relação ao relevo da área, 

é benéfica para o bom desenvolvimento das atividades de implantação e 

desenvolvimento do empreendimento.  

 G e o t e c n i a  5.2.4.1.

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

aplicação de métodos científicos e trata-se da análise do comportamento das rochas 

e do solo quando submetidos a ações de caráter humano, como obras de 

construção civil. A Carta Geotécnica de Campo Grande apresenta, para a unidade 

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

inserida, as seguintes características geotécnicas: 

 Baixa a média susceptibilidade à erosão; 

 Baixa a média permeabilidade do solo; 

 Ocorrência localizada de camadas métricas de matacão de basalto e 

lentes de arenito de 20 a 70 cm; 

 Nível d'água variando de 4 a 7m. 
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Tais características devem ser utilizadas de modo a servir de subsídio para a 

elaboração dos diferentes projetos técnicos das obras que deverão ser realizadas 

durante a implantação do empreendimento. Posteriormente, será apresentado o 

laudo técnico de sondagem no terreno para determinação do nível do lençol freático, 

a fim de caracterizar de forma completa os aspectos relativos à área, e 

complementar as informações geotécnicas já apresentadas na Carta Geotécnica de 

Campo Grande. 

 M e i o  B i o l ó g i c o  5.3.

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

km² do território e é estruturado em diferentes fisionomias que são determinadas 

pelo solo, clima, topografia, latitude, geomorfologia e atividades antrópicas (Ribeiro & 

Walter, 1998). O Bioma possui uma das mais ricas floras do mundo, com 

aproximadamente 11.627 espécies de plantas vasculares nativas e ampla 

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

2004). 

Este bioma constitui um conjunto de ecossistemas formado por savanas, 

campos, matas e matas de galerias. (Bueno, 2009), variando de fitofisionomias 

extremas de vegetação, mais densas tais como cerradão com árvores formando um 

dossel, a campos limpos, ausência de árvores e pequena quantidade de arbustos. A 

fauna do Cerrado é pouco conhecida, mas trata-se de um ambiente extremamente 

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

O levantamento de flora e fauna é uma importante ferramenta para avaliação 

da diversidade biológica que abrange a variabilidade de organismos vivos de todas 

as origens compreendendo, os complexos ecológicos de maneira geral. O local 

analisado trata-se de uma área inserida em meio urbano, situado próximo ao Núcleo 

Industrial, na cidade de Campo Grande, estado do Mato Grosso do Sul. O objetivo 

deste estudo foi realizar o levantamento florístico e faunístico de uma área onde será 

realizado um loteamento. 
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 M e t o d o l o g i a  5.3.1.

O levantamento dos dados referentes ao meio biológico abrangeu a área total 

de uma área de 246 hectares localizada em Campo Grande - MS. A coleta das 

informações foi realizada nos meses de março e abril de 2018 e buscou identificar as 

espécies presentes para a avaliação florística e faunística local. Foram adotados 

procedimentos para a identificação dos espécimes encontrados: 

 Avaliação das características morfológicas disponíveis nas amostras vegetais, 

durante a caminhada no terreno, por interpretação visual; 

 Para o estudo de espécies da mata ciliar, foram delimitadas parcelas de 5m 

por 5m distribuídas aleatoriamente nas áreas dos fragmentos florestais 

avaliados, foram amostrados apenas indivíduos arbóreos, com os parâmetros: 

diâmetro maior que 10 cm e altura maior que 3 metros, com exceção da 

Lycianthes asarifola uma planta de hábito rasteiro encontrado em grande 

parte recobrindo as bordas da Mata Ciliar.  

 Foram coletados ramos de folhas, flores e frutos - quando existentes -, para 

comparação com bibliografia especializada e obtenção do nome científico das 

espécies. 

 Com relação à fauna local, a estimativa da riqueza e diversidade de espécies 

se deu por visualização a olho nu, durante permanência e caminhada no local 

de estudo, e comparação das respectivas características morfológicas com 

bibliografia especializada para obtenção do nome científico dos indivíduos 

amostrados.  

 Para que houvesse uma maior abrangência na caracterização da fauna 

durante as observações diretas, foram feitas visitas em datas e períodos 

diferenciados: Manhã (para uma melhor observação das aves e mamíferos de 

hábito diurno) e noite (para uma melhor observação de anfíbios e outros 

animais de hábito noturno). 

 A s p e c t o s  F a u n í s t i c o s   5.3.2.

Em razão da localização da área e, portanto, da intervenção antrópica, é 

possível que a fauna tenha sido reduzida à presença de espécimes muito comuns 
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no Cerrado Sul Matogrossense. Dentre elas observamos a presença de aves, como 

João de barro (Furnarius rufus), Bem-te-vi (Pitangus sulphuratus) e Quero-quero 

(Vanellus chilensis). Apenas uma espécie de mamífero foi avistada (Paca - 

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

proximidades do córrego (Figura 30). Diagnosticando assim o alto grau de distúrbio 

que a fauna tem sofrido decorrente da instalação do núcleo industrial e que poderá 

se intensificar o loteamento se não forem tomadas as devidas medidas de legislação 

e ambientais.  

 Também foi verificada a existência de anfíbios comumente encontrados em 

ambientes com grande interferência urbana, como espécies da família 

Leptodactylidae, que possuem como característica serem animais generalistas, 

conseguindo se adaptar com mais facilidade às mudanças do ambiente.  

 

 

 

Figura 30. Pegadas de animais encontradas na margem do braço do córrego Imbirussu 
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 A s p e c t o s  F l o r í s t i c o s   5.3.3.

 Á r e a  d o  L o t e a m e n t o  5.3.3.1.

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

antrópica, devido à grande movimentação de caminhões, máquinas, e indústrias 

operantes, acarretando distúrbios ambientais, sonoros e visuais.  

A área como já citada, se encontra em um processo de regeneração passiva, 

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

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

como pastagens que foram “abandonadas”, mas ainda apresentam grande 

quantidade de Brachiaria sp, uma espécie de gramínea exótica, introduzida no Brasil 

há cerca de duas décadas que é utilizada pelos produtores para atividade pecuária.  

A regeneração passiva é uma das alternativas de restauração ambiental, 

muito utilizada em propriedades do nosso estado por possuir como seu maior 

atributo o custo zero e a não necessidade de se implantar algumas técnicas de 

restauração, porém se torna desfavorável ao meio ambiente quando se trata de 

riqueza de biodiversidade. Na área em estudo, devido a esse método utilizado, 

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

geral, que serão listados nos itens abaixo.  

Além de gramíneas exóticas mencionadas, há um predomínio de vegetação 

pioneira- plantas com crescimento rápido e que se desenvolvem bem a céu aberto - 

com espécies arbóreas nativas e bem características da fitofisionomia do Cerrado 

sensu stricto. 

 

Tabela 8. Riqueza da flora encontrada da ÁREA HEDGE UD localizada próxima ao Núcleo Industrial em 
Campo Grande-MS. 

Família Gênero Espécie Nome popular Características/ Utilização 

Annonaceae 
Annona 

Annona crassiflora Araticum 
Nativa/ Elevado interesse 

econômico 

Annona coriácea Fruta-do-conde 
 

Duguetia Duguetia fufuracea Pindauvarana 
 

Arecaceae Philodendron 
Philodendron 

speciosum  
Nativa/ Ornamental 

Asteraceae Vernonia 
Vernonia 

brasiliensis  
Nativa 
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Família Gênero Espécie Nome popular Características/ Utilização 

Bignoniaceae Fridericia 
Fridericia 

platyphylla 
Tinteiro Nativa 

Bromeliaceae Bromelia Bromelia pinguin Caraguatá 
Nativa/ Econômico/ 

Ornamental 

Combretaceae Terminalia Terminalia argentea Capitão-do-campo Nativa 

Euphorbiaceae Ricinus Ricinus communis Mamona Nativa 

Fabaceae 

Bauhinia Bauhinia forficata Pata de vaca 
Nativa/ Medicinal/ 

Recuperação de áreas 
degradadas 

Leucaena 
Leucaena 

leucocephala 
Leucena Introduzida/ Invasora 

Mimosa Mimosa pudica Dormideira 
Pioneira/ Invasora de 

pastagens 

Stryphnodendron 
Stryphnodendron 

adstringens 
Barbatimão 

Nativa/ Medicinal/ 
Industrial 

Stylosanthes Stylosanthes sp. 
 

Nativa/ Recuperação de 
áreas degradadas 

Malvaceae Sida 
Sida glaziovi Guanxuma branca 

 
Sida sp. 2 

  

Musaceae Musa Musa acuminata Bananeira 
Nativa/ Alimentício/ 

Econômico 

Poaceae 
Panicum Panicum maximum Capim Colonião Introduzida/ Pastagem 

Brachiaria Brachiaria sp Braquiaria Introduzida/ Pastagem 

Solanaceae Solanum 

Solanum 
aculeatissimum 

Juá 
Pioneira/ Invasora de 

pastagem 

Solanum 
lycocarpum 

Fruta do lobo 
Pioneira/ Invasora de 

pastagem 

 
Como apresentado na Tabela 8, encontramos uma diversidade amostrada de 

12 famílias botânicas, e uma riqueza total de 21 espécies, ocorrendo a 

predominância das seguintes famílias botânicas: fabaceae, annonaceae, poaceae e 

solanaceae. Essas famílias nativas do Cerrado são caracterizadas por apresentarem 

espécies pioneiras, invasoras de pastagens, como o Juá, e Dormideira, e espécies 

introduzidas com um crescimento desordenado, como Leucenas e Braquiárias.  

 

I. Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit Árvore-do-conflito, 

deserto verde 

A Leucena (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit – Fabaceae) é uma 

leguminosa arbórea originária da América Central (Santana e Encinas, 2011), é 

originária do México e foi introduzida no Brasil na década de 1940 como alternativa 

de alimento para o gado (Santana, 2008) e, posteriormente, passou a ser 
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amplamente utilizada em projetos de recuperação de áreas degradadas (Gorla et al., 

1977). Ainda que suas sementes secas e duras sejam predominantemente dispersas 

por gravidade (barocoria), há relatos, também, da abertura das vagens com 

sementes (autocoria), através dos pássaros (ornitocoria), do vento (anemocoria) e 

até mesmo através de maquinários, que carregam as sementas nas rodas após 

passarem pelas áreas onde há sementes e as levam para outros locais. 

 

 

Figura 31. L. leucocephala. 

 

Em contrapartida com as afirmativas acima, a Leucena possui características 

que a torna uma das piores daninhas do mundo. Segundo Alves et al. (2014) a 

espécie afeta a resiliência, ou seja, a capacidade do ambiente de se restabelecer 

após algum distúrbio pois, como é uma hospedeira de pragas e doenças de 

lavouras, possui alta capacidade competitiva, libera aleloquímicos no ambiente, 

sendo tóxica para animais e afetando arranjos produtivos por meio de diminuição da 

qualidade de pastagens. 

As Leucenas impedem que a riqueza e diversidade vegetal da área se 

estabeleçam e, consequentemente, impossibilita toda a vida animal que depende 

dessas plantas como fonte de alimento, abrigo e refúgio, comprometendo assim, 

vários processos ecológicos naturais. Com ampla distribuição no território nacional, a 
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Leucena invade os mais variados tipos de ambientes e ecossistemas, formando 

verdadeiros “desertos verdes”, sendo bastante preocupante sua capacidade de se 

estabelecer e dominar rapidamente sítios ripários antropizados em Biomas como o 

Cerrado. 

  

 

Figura 32. Exemplares jovens de L. leucocephala em crescimento próximo ao curso d’água (seta amarela). 
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Figura 33. L. leucocephala presente ao longo da mata ciliar do braço do córrego Imbirussu. 

 

Wolfe & Van Bloem (2012) analisaram a dominância da L. leucocephala 

diante das espécies nativas de uma determinada região e concluíram que as 

características de grande resistência da Leucena em ambientes degradados, 

associados à sua alta taxa de sobrevivência e ao rápido crescimento de suas 

mudas, colaboram para o domínio dessa espécie sobre as nativas, principalmente 

nas áreas com maior perturbação ambiental. No trabalho eles mostraram que as 

características do habitat (pleno sol e seco), uso e ocupação do solo (borda de 

floresta secundária, de corpo d’água e de estrada) parecem ser os locais mais 

prováveis para o estabelecimento das plântulas da L. leucocephala e, portanto, as 

áreas mais susceptíveis a sua invasão. 

 M a t a  C i l i a r  5.3.3.2.

Através da Tabela 9 é possível observar uma diversidade amostrada, na mata 

ciliar, de 13 famílias botânicas, com 19 espécies pertencentes a estas famílias. 

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

conseguinte, próximo à localização urbana. Em decorrência desse fato e de outros 

descritos posteriormente, a biodiversidade se encontra comprometida reduzindo a 
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flora a traços de vegetações arbóreas. Este terreno de mata ciliar apresenta áreas 

de vegetação nativa ao longo do curso d’água denominado Córrego Imbirussu, 

configurando a chamada Área de Preservação Permanente (APP). 

 

Tabela 9. Riqueza da flora encontrada na MATA CILIAR da área localizada próxima ao Núcleo Industrial 
em Campo Grande-MS. 

Família Gênero Espécie Nome popular 
Características/ 

Utilização 

Anacardiaceae Mangifera Mangifera indica Mangueira 
Introduzida/ Interesse 
econônico/ Alimenticio 

Annonaceae Xylopia Xylopia emarginata  Nativa 

Arecaceae Mauritia Mauritia flexuosa Buriti Nativa/ Alimentício 

Fabaceae Leptolobium Leptolobium elegans 
Perobinha do 

campo 
Nativa/ 

Lamiaceae Aegiphila Aegiphila lhotzkiana  Nativa 

Magnoliaceae Magnolia 
Magnolia ovata Pinha do brejo Nativa 

Magnolia sp. 2  Nativa 

Melastomataceae Miconia Miconia albicans Canela de Velho Nativa 

Meliaceae 

Guarea Guarea guidonia Taúva Nativa 

Trichilia 

Trichilia pallida  Nativa 

Trichilia sp. 2  Nativa 

Trichilia sp. 3  Nativa 

Moraceae Maclura Maclura tinctoria Taiúva Nativa 

Myrtaceae Psidium Psidium guajava Goiabeira 
Nativa/ Valor 
econônimo 

Rubiaceae 

Palicourea 
Palicourea 
tetraphylla 

 Nativa 

Genipa Genipa americana Jenipapo 
Nativa / valor 

medicinal/econômico 

Sapotaceae Chrysophyllum Chrysophyllum sp.  Nativa 

Solanaceae 
Lycianthes Lycianthes asarifola  

Nativa/ Indicadora de 
ambiente preservado 

Solanum 
Solanum 

aculeatissimum 
Juá Nativa 

 

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

córrego Imbirussu não faça parte da área do loteamento, e considerando que ela 

esteja nos limites dessa área, é de responsabilidade do empreendedor, na figura da 

empresa HEDGE UB Compra e Venda de Terrenos LTDA, adotar todas as 

medidas mitigadoras cabíveis a fim de minimizar os impactos negativos do 

empreendimento sobre a mata ciliar do referido corpo d’água.  
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 Á r e a s  R e s t r i t a s  à  O c u p a ç ã o  5.3.3.3.

Segundo a observação do relatório SISLA (Sistema Interativo de Suporte ao 

Licenciamento Ambiental), obtido na plataforma online do site IMASUL, a área em 

que se pretende instalar o Loteamento Urbano fazenda Palmeira tem cerca de 1% 

de sua área dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) Municipal da Bacia do 

Córrego Ceroula.  

Apesar de tratar-se de uma unidade de conservação, a área encontra-se 

atualmente em estado de degradação, com solo ausente de cobertura vegetal 

adequada. Dessa forma, as próprias ações de recuperação da vegetação, dispostas 

na forma de medidas mitigadoras (item 7 deste estudo), irão abranger a 

compensação da área através da proposição de ações benéficas ao meio biológico, 

mais especificamente à flora. 

Na área do empreendimento, também consta a APP (Área de Preservação 

Permanente) do Córrego Imbirussu. Tal área encontra-se integralmente preservada, 

e deverá ser mantida nessa situação, como forma de manter a qualidade ambiental 

da área, bem como do corpo hídrico em questão.  

Com relação aos fragmentos de vegetação nativa encontrados na área, nas 

proximidades do Córrego Imbirussu, os mesmos devem ser preservados ao máximo, 

ficando a sua remoção restrita às vias de circulação, durante a fase de implantação, 

e aos lotes, conforme forem comercializados. É válido salientar que, caso haja a 

remoção dos exemplares de vegetação nativa, deverá ser feito o plantio 

compensatório de mudas também de espécies nativas na área e seu entorno, a fim 

de promover o equilíbrio do meio ambiente local. 

A seguir, é mostrado o mapa das áreas de restrição à ocupação, identificando 

as áreas mencionadas acima, e contendo o quadro de áreas referente a elas.  
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 M e i o  S o c i o e c o n ô m i c o  5.4.

A caracterização do meio socioeconômico tem como objetivo promover uma 

análise prévia da forma como os impactos ambientais decorrentes da 

operacionalização do empreendimento irão interferir sobre a população local e a 

economia do município de Campo Grande – MS. Dessa forma, são identificadas as 

principais características populacionais do entorno do empreendimento, bem como 

os equipamentos urbanos existentes no local, a fim de proporcionar melhor 

entendimento sobre a dinâmica socioeconômica da área.  

Não existe nenhum tipo de equipamento urbano instalado na área, de forma 

que a demanda a ser gerada pela implantação e operação do empreendimento deve 

ser sanada na sua totalidade pelo próprio empreendimento. Dessa forma, justifica-se 

a necessidade da instalação dos equipamentos urbanos mencionados na 

caracterização do loteamento Fazenda Palmeira. 

 S o c i e d a d e  L o c a l  5.4.1.

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

Núcleo Industrial da cidade de Campo Grande/MS, encontra-se desocupada, isto é, 

ausente de qualquer tipo de instalação e atividade, configurando assim área ideal 

para implantação do empreendimento, uma vez que não haverá conflitos de 

interesse pela área entre moradores previamente residentes e o empreendedor 

responsável pelo Loteamento Fazenda Palmeira.  

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

caracterizar a sociedade do entorno da área, de modo a melhor compreender os 

impactos da implantação do loteamento sobre o meio social. O entorno da área do 

loteamento “Fazenda Palmeira” é composto pelos bairros Núcleo Industrial, Jardim 

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

Imediatamente ao lado da área pretendida para implantação do loteamento, 

têm-se as indústrias e fábricas instaladas na cidade, de modo que o contingente 

populacional mais próximo ao empreendimento tem caráter “temporário”, visto que 

obedece a jornada diária de trabalho. Existem também residências instaladas nos 
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bairros vizinhos, sendo assim importante observar os aspectos relativos à qualidade 

de vida dessas pessoas, visando o não comprometimento da mesma, ou buscando 

maneiras de favorecê-la. 

A implantação do loteamento pretende alterar o meio socioeconômico local, 

de modo que o contingente populacional a ser instalado na área deve contribuir para 

o desenvolvimento da cidade através da geração de renda e receitas públicas, além 

da possível absorção de mão-de-obra pelas indústrias e fábricas da região.   

 U s o  e  O c u p a ç ã o  d o  S o l o  5.4.2.

No momento de escrita deste estudo ambiental, a área em que se pretende 

instalar o loteamento urbano “Fazenda Palmeira” encontra-se desocupada, isto, 

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

local não é ocupado por nenhum lote residencial ou industrial, de modo que a área 

não se encontra construída. O local do empreendimento pode ser entendido então 

como em situação de antropização, uma vez que houve interferência humana no 

local, na forma de desmatamento (remoção de vegetação nativa).  

Os limites norte e leste da área do empreendimento possuem residências e 

indústrias instaladas nas áreas próximas. Nas áreas de entorno, identificam-se 

alguns locais de prestação de serviços urbanos, ligados à saúde, educação e ao 

comércio. São tais conforme listado abaixo: 

 Unidade Básica de Saúde “Dr. Manoel Secco Thomé”; 

 Escola Estadual “Professor Ulisses Serra”; 

 CEINF Antonio Braga – Indubrasil; 

 CRAS - Indubrasil 

 

Entretanto, as indústrias ali instaladas configuram o maior uso da área de 

entorno, uma vez que se trata do distrito industrial do município, onde se concentram 

a maior densidade de fábricas e indústrias do município de Campo Grande. Dessa 

forma, a área em questão apresenta grande importância econômica, uma vez que se 

trata do polo econômico industrial, responsável por significativa parte da geração de 

receita da cidade de Campo Grande/MS.  
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Em anexo a este estudo (Anexo B), são apresentados os mapas de uso e 

ocupação da área, em escala de 1:2.000, com a finalidade de caracterizar a área 

segundo o seu uso e a existência de vegetação, habitações, e áreas de culturas e 

paisagens.  

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

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

Nacional de Sítios Arqueológicos, a fim de determinar a existência de sítios e 

monumentos arqueológicos, bem como a presença de patrimônio histórico e cultura 

da comunidade na área. Entretanto, nada foi encontrado para a área do 

empreendimento, de modo que não apresentam restrições à implantação quanto à 

presença de patrimônio cultura na área. 

 U s o  e  O c u p a ç ã o  d a  Á g u a   5.4.3.

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

Imbirussu, afluente do Rio Anhanduí, no qual é feito o despejo de efluentes 

industriais provenientes das fábricas e indústrias localizadas no bairro Núcleo 

Industrial, em Campo Grande/MS. Os efluentes lançados no corpo d’água são 

tratados nas próprias indústrias, a fim de não interferir na qualidade do córrego por 

meio da poluição da água.  

Considerando a classificação dada ao córrego Imbirussu e seus afluentes, 

desde a confluência com o córrego Serradinho até a sua foz no Rio Anhanduí, o qual 

é enquadrado na classe III, de acordo com a Deliberação CECA/MS nº 003, de 

1997, os efluentes tratados nas indústrias devem atender os parâmetros de 

qualidade dentro dos quais o córrego é capaz de realizar a autodepuração, isto é, de 

realizar o processo natural no qual ocorre a neutralização das cargas poluidoras de 

origem orgânica lançadas no corpo d’água.  

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

uso humano da água, o uso da água do córrego Imbirussu fica restrito ao 

recebimento de efluentes industriais. A potencial futura utilização desse recurso 

hídrico reside no despejo de efluentes provenientes do sistema de drenagem pluvial 

urbana do loteamento Fazenda Palmeira no referido corpo d’água. 
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O aspecto econômico relacionado a esse corpo d’água está ligado à 

facilidade do despejo de efluentes industriais, por conta da proximidade do córrego 

receptor (córrego Imbirussu) às indústrias do bairro Núcleo Industrial, de modo que 

torna o processo produtivo mais econômico e ágil. Dessa forma, a sociedade local, 

constituída pelo bairro núcleo industrial apresenta uma forte dependência desse 

corpo hídrico, uma vez que o despejo dos efluentes tratados é essencial no 

processo produtivo.  

 Á r e a s  d e  I n f l u ê n c i a  5.5.

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

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

operação do empreendimento, de modo que o ambiente nessas áreas é alterado.  

São três a áreas de influência de determinada atividade ou empreendimento, 

definidas em diferentes âmbitos: Área Diretamente Afetada (ADA), Área de 

Influência Direta (AID) e Área de Influência Indireta (AII).  

A resolução CONAMA n° 01, de 23 de janeiro de 1986, define em seu artigo 

5º que o estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em especial os 

princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, deve 

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. 

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

empreendimento, isto é, a área delimitada em projeto técnico para execução das 

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

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

como áreas de empréstimos e bota-fora, canteiro de obras e vias de acesso privativo 

ao local.  

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

Influência Direta (AID) trata-se da área necessária à implantação de obras e 

atividades, bem como aquelas que envolvem a infraestrutura de operacionalização 

de testes, plantios, armazenamento, transporte, distribuição de produtos, insumos e 
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água, além da área de administração, residência dos envolvidos no projeto e 

entorno.  

Ainda segundo a pela Resolução CONAMA nº 305, a Área de Influência 

Indireta (AII) é definida como o conjunto ou parte dos municípios envolvidos, tendo-

se como base a bacia hidrográfica abrangida. Na análise socioeconômica, esta área 

pode ultrapassar os limites municipais e, inclusive, os da bacia hidrográfica. 

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

estimativa da intensidade dos impactos ambientais causados, bem como para 

orientar e nortear a proposição de medidas mitigadoras cujo objetivo é minimizar os 

efeitos negativos do empreendimento sobre o meio em cada uma dessas áreas.  

As áreas de influência do empreendimento loteamento urbano “Fazenda 

Palmeira” em Campo Grande – MS foram definidas com base na caracterização 

ambiental do empreendimento, de modo que, uma vez definidas as atividades e 

obras que envolvem a implantação e operação do loteamento, é possível identificar 

a magnitude e o alcance das interferências provocadas pelas atividades nos 

diferentes meios no qual está situado o empreendimento. 

Inicialmente é feita a caracterização das atividades que envolvem o 

empreendimento, para, em seguida, definir a área de influência do mesmo, tendo 

como base a análise prévia das possíveis alterações ambientais provocadas pelas 

atividades a serem executadas. Por fim, são identificados os reais impactos 

ambientais do empreendimento sobre o meio em cada área de influência, a fim de 

realizar a avaliação desses impactos e promover a recuperação das áreas por meio 

de medidas mitigadoras, a serem aplicadas nos meios físico, biológico e 

socioeconômico.  

 Á r e a  D i r e t a m e n t e  A f e t a d a  ( A D A )  5.5.1.

A área diretamente afetada (ADA) trata-se do local onde ocorrerão as 

atividades do empreendimento, neste caso, onde será construído o loteamento. 

Nessa área, são sentidos de maneira direta os efeitos da execução das atividades 

sobre o meio ambiente, visto que os impactos ambientais ali ocorrem em maior 

número e intensidade, de modo que devem ser monitorados para que não venham 

afetar áreas mais distantes.  



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Hedge UB Compra e Venda de Terrenos Próprios LTDA 

Loteamento Urbano Fazenda Palmeira 

Campo Grande/MS 

 

Costa Engenharia EIRELI-EPP 
Rua Dr. Arlindo de Andrade, 368 – Amambai – CEP: 79.008-370 

Campo Grande/MS     Tel.: (67) 3204-3670 – (67) 9 9961-8232 

Página 144 de 215 

 

A área diretamente afetada do empreendimento Loteamento “Fazenda 

Palmeira” trata-se da própria área do loteamento, identificada no mapa apresentado 

abaixo. Esta área compreende os 246 hectares previstos para a instalação dos lotes 

e construção de áreas públicas e vias de acesso. 
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 Á r e a  d e  I n f l u ê n c i a  D i r e t a  ( A I D )  5.5.2.

A Área de Influência Direta (AID) adotada para o empreendimento em 

questão foi definida como sendo a área de entorno formada pela distância de 03 

(três) quilômetros a partir do limite (borda) da área do loteamento. Esta área sofrerá 

ações diretas por conta da execução das atividades do loteamento, seja tanto 

durante a etapa de implantação quanto após a construção dos lotes.  

Fazem parte desta área os bairros Núcleo Industrial e parte do bairro Nova 

Campo Grande, além do distrito industrial Indubrasil. Esses bairros são formados por 

áreas residenciais e áreas industriais, nas quais está presente grande contingente 

de fábricas e indústrias da cidade. Na AID também consta áreas vazias, isto é, lotes 

desocupados, ausentes de vegetação nativa e de atividades antrópicas.  

Também está incluída na AID do empreendimento a Área de Preservação 

Permanente do Córrego Imbirussu, situado ao sul do empreendimento. É importante 

destacar a presença desta unidade, uma vez que por tratar-se de um 

empreendimento que utilizará de obras civis, a quantidade de sedimentos que é 

desagregada do solo é alta, podendo vir a causar um grande depósito desses 

materiais tanto na APP quanto no leito no córrego. Assim, dá-se destaque a esse 

elemento dentro da área de influência direta do empreendimento.   

A Área de Influência Direta (AID) é identificada no mapa apresentado abaixo. 
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 Á r e a  d e  I n f l u ê n c i a  I n d i r e t a  ( A I I )  5.5.3.

A Área de Influência Indireta é caracterizada como a área que sofrerá os 

efeitos das atividades do empreendimento de maneira mais indireta e afastada. 

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

do empreendimento, os recolhimentos realizados, o emprego e remuneração da 

mão-de-obra, além da própria construção das residências, incidem sobre a 

economia e na organização socioeconômica da AII. Para esta atividade loteamento 

urbano, a AII traduz-se nos limites do município de Campo Grande/MS. 
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 Impactos  Ambien ta i s  6.

Os impactos ambientais podem ser entendidos como quaisquer alterações 

feitas no meio, e suas consequências, por consequência da instalação de um 

empreendimento. A resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986, considera 

impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 

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

resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II - as atividades sociais e econômicas; 

III - a biota; 

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V - a qualidade dos recursos ambientais. 

 

A importância da definição dos impactos ambientais associados a um 

empreendimento reside na necessidade de estimar e prever tais impactos, a fim de 

evitar a sua ocorrência ou, caso sejam inevitáveis, mitigar as suas consequências no 

meio ao qual eles incidem. Dessa forma, objetiva-se reduzir a interferência do 

empreendimento sobre o meio, preservar o meio ambiente e garantir o bem-estar 

social.  

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

a classificação e a avaliação de cada um deles, a fim de determinar o modo como os 

impactos irão interferir no meio, e dessa forma, auxiliar no processo de elaboração 

das medidas mitigadoras e planos de monitoramento.  

A identificação dos impactos ambientais associados ao empreendimento é 

determinada pelo meio (biológico, físico e socioeconômico) no qual o impacto terá a 

sua incidência, assim como pela fase do projeto na qual o impacto atuará.  A 

classificação dos impactos ambientais identificados é feita segundo alguns atributos, 

os quais servirão para a avaliação qualitativa dos impactos nos diferentes meios. 

Tais atributos de classificação são os seguintes mostrados abaixo:  
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 Natureza: positivo ou negativo; 

 Prazo de ocorrência: curto, médio e longo prazo; 

 Espacialidade: localizado ou disperso; 

 Duração: permanente ou temporário; 

 Intensidade: pequena, média ou grande; 

 Reversibilidade: alto, médio, baixo. 

 

A identificação dos impactos ambientais relativos ao empreendimento 

“Loteamento Urbano Fazenda Palmeira” será descrita nos itens abaixo, segundo o 

meio no qual estão inseridos e fase de projeto. Será também apresentada a Matriz 

de Iteração Qualitativa, que identifica de maneira sucinta os impactos ambientais, e 

o Quadro de Avaliação, que classifica e avalia cada um dos impactos ambientais 

identificados, a fim de facilitar o entendimento acerca de cada um deles, 

promovendo uma análise de maneira abrangente e direta.  

 I d e n t i f i c a ç ã o  d o s  I m p a c t o s  A m b i e n t a i s  6.1.

Os impactos ambientais pertinentes a cada âmbito do meio ambiente foram 

devidamente descritos nos tópicos acima (nos itens 6.2, 6.3 e 6.4). Para melhor 

visualização e compreensão dos impactos ambientais descritos, foi aplicada a 

metodologia de identificação de impactos ambientais Matriz de Iteração 

Qualitativa, que relaciona as ações do empreendimento, em suas diferentes fases, 

com os fatores ambientais que caracterizam o meio em que se pretende instalar o 

empreendimento, de modo que o produto da matriz é a identificação dos impactos 

ambientais e sua natureza (positivos ou negativos).  

A seguir, na Tabela 11, é apresentada, por fase do projeto, a Matriz de 

Iteração do Loteamento Fazenda Palmeira, no bairro Núcleo Industrial da cidade de 

Campo Grande/MS. Nela, consta a possibilidade da ocorrência de 315 impactos 

ambientais distintos, dos quais 73 se manifestam para o empreendimento em 

questão, sendo classificados, segundo a sua natureza, conforme mostrado no 

quadro abaixo (Tabela 10). 
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Tabela 10. Quadro de quantificação do total de impactos ambientais identificados.  

Fase Caráter Positivo Caráter Negativo 

Implantação 5 22 

Operação 31 15 

Total 36 37 
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Tabela 11. Matriz de Iteração Qualitativa utilizada na identificação dos impactos ambientais.  
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Fase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Limpeza da Área (remoção de vegetação) A

Tráfego de Veículos e Maquinário Pesado B

Movimentação de Solo (Nivelamento e Terraplanagem) C

Implantação de estruturas subterrâneas (drenagem, água e esgoto) D

Geração de Resíduos Sólidos E

Contratação de Mão de Obra F

Compra de insumos e serviços locais G

Comercialização dos Lotes Residenciais H

Construção das Edificações I

Operação do Sistema de Drenagem Urbana J

Operação  do Sistema de Abastecimento de Água K

Operação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica L

Operação do Sistema de Esgotamento Sanitário M

Geração de Resíduos Sólidos N

Crescimento Demográfico O

Adoção de Sistema Viário P

Operação

Biológico Físico Socioeconômico

Atividade

Implantação

Ações do 
Empreendimento

Fatores 
Ambientais
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 I m p a c t o s  A m b i e n t a i s  s o b r e  o  M e i o  B i o l ó g i c o  6.2.

Os avanços nos processos urbanísticos e desordenados das grandes cidades 

têm gerado grandes impactos negativos ao meio ambiente pela ineficácia das 

legislações vigentes em nosso país. A ocupação humana por loteamento tem 

crescido nos últimos anos, e está assegurado pela Lei nº 6766/79 no qual se 

definem as medidas adotadas ao parcelamento do solo para fins urbanos, incluindo 

o parcelamento por lotes.  

Toda alteração ao meio natural gera um agravante ambiental, desde o 

percurso do vento, impermeabilidade do solo, mudança do clima, poluição dos 

cursos d’água até de distúrbios da fauna e flora. Os distúrbios da fauna e da flora 

são gerados pela destruição total ou em partes do seu habitat natural, que em 

muitos casos há a necessidade de translocação de fauna e compensação de flora.  

Nesse estudo como já citado, as espécies de flora encontradas são pioneiras, 

e com pouca diversidade e riqueza, já caracterizando a situação atual da área. E 

observado também a fauna com espécies já adaptadas devido ao impacto já sofrido 

pela urbanização da área, pela instalação do polo industrial e uso do cerrado a 

antiga atividade pecuária.   

  Um dos problemas da implantação dos loteamentos é em relação aos 

processos erosivos causados pelo atrito com as normas geotécnicas e de dissipação 

da água, tendo início com processos de ravinamento observados ao redor dos 

muros desses residenciais.   

Grandes empreendimentos têm por vista o uso de toda extensão da área, 

com início das obras a beira dos córregos, drenando-se as nascentes a beira do leito 

d’água, desrespeitando as Áreas de Proteção Ambiental bem como suas normas 

descritas pelo Código Florestal - Lei nº 12.651/2012. 

Os impactos ambientais no meio biológico previstos com a instalação do 

Loteamento Urbano Fazenda Palmeira, no município de Campo Grande, 

identificados através da Matriz de Iteração Qualitativa, são tais conforme elencados 

nos tópicos de I a IV a seguir. 
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I. BIODIVERSIDADE DA FAUNA: Não são identificados impactos 

ambientais sobre a fauna local na área do empreendimento Fazenda 

Palmeira. Isso se dá justamente pela ausência de vegetação nativa em 

quantidade significativa para caracterizar um habitat propício ao 

desenvolvimento da fauna nativa da região, o que causa um afastamento 

dos animais dessa região. Dessa forma, por conta da remoção dos 

remanescentes de vegetação no local, identifica-se um impacto negativo 

sobre fauna local, uma vez que contribui para a diminuição do habitat 

natural da fauna nativa. Entretanto, esse impacto é visto de maneira 

branda, uma vez que a área já se encontra em situação de degradação de 

sua cobertura vegetal. Aliado à remoção da vegetação, o tráfego de 

veículos e a utilização de equipamentos e maquinários pesados também 

prova um impacto negativo sobre a fauna loca, uma vez que é responsável 

pela produção de ruídos, fato que afugenta as espécies animais do local e 

das áreas de entorno, como por exemplo, da mata ciliar.  

II. BIODIVERSIDADE DA FLORA: Conforme mencionado anteriormente, 

não há vegetação significativa na área do empreendimento, isto é, a flora 

local é escassa e constituída principalmente de espécies pioneiras em 

estágio inicial. De posse dessas informações, é possível afirmar que, com 

relação à flora, a área encontra-se em situação de degradação, visto que a 

vegetação nativa é escassa e praticamente inexistente. Dessa forma, é 

possível identificar o impacto negativo atuante na área com relação ao 

aspecto florístico da área, sendo ele de baixa intensidade, uma vez que a 

área encontra-se em situação de degradação. Entretanto, é válido 

destacar a presença da Mata Ciliar do Córrego Imbirussu, no limite-sul da 

área do empreendimento. Essa área encontra-se fora do local de 

implantação do loteamento urbano, entretanto relaciona-se com a área, de 

modo que é importante zelar pela preservação da vegetação ali presente, 

uma vez que se trata da APP do Córrego.  

III. COBERTURA VEGETAL DO SOLO: O solo da área do loteamento 

encontra-se parcialmente coberto por espécies pioneiras de pequeno 

porte. Assim, é possível afirmar que o principal impacto ambiental 

relacionado à cobertura vegetal do solo relaciona-se com a atividade de 
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limpeza do solo, durante a qual é removida a vegetação local, para dar 

início às atividades de preparo do solo (nivelamento, terraplanagem) e 

demais obras de implantação. Tal impacto é considerado negativo, uma 

vez que a vegetação é removida, tornando o solo mais exposto e 

vulnerável, o que pode levar a processos erosivos do solo e ao transporte 

de grandes quantidades de sedimentos (por meio da ação do vento ou das 

chuvas) para o interior do córrego Imbirussu situado ao sul do 

empreendimento.  

IV. HARMONIA PAISAGÍSTICA: A harmonia paisagística sofre impactos 

negativos por conta da implantação da infraestrutura do loteamento. O 

impacto negativo relaciona-se com as atividades que instituem uma 

paisagem claramente antrópica sobre uma área ainda não ocupada, 

alterando a paisagem natural da área. A instalação do sistema de 

distribuição de energia elétrica, bem como a construção das edificações 

(residências), o aumento da circulação de pessoas, a utilização de 

equipamentos e maquinário, além do tráfego de veículos, conferem à área 

um aspecto urbanizado, impactando negativamente sobre a harmonia 

paisagística natural da área. De maneira análoga, a remoção da 

infraestrutura utilizada na execução das obras de implantação, na etapa 

final da implantação, pode ser entendida como um aspecto positivo, uma 

vez que torna a paisagem menos agressiva visualmente, e mais 

harmoniosa.  

 I m p a c t o s  A m b i e n t a i s  s o b r e  o  M e i o  F í s i c o  6.3.

Os impactos ambientais decorrentes da instalação do loteamento Fazenda 

Palmeira e que incidem sobre o meio físico são aqueles relacionados às 

interferências das obras de implantação do empreendimento com os aspectos físicos 

da área, como o solo, água, ar, entre outros. Esses impactos refletem sobre o meio 

ambiente, de modo que alteram a qualidade do local e influem diretamente sobre o 

sucesso do empreendimento. 
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Os impactos ambientais no meio físico previstos com a instalação do 

Loteamento Urbano Fazenda Palmeira, no município de Campo Grande, são tais 

conforme elencados nos tópicos de I a VIII a seguir. 

 

I. QUALIDADE DA ÁGUA: A qualidade da água do córrego Imbirussu pode 

ser impactada negativamente pelas atividades de implantação do 

loteamento, visto que elas podem promover o carreamento de sedimentos 

e impurezas do solo para o interior do córrego, através do escoamento 

superficial, e assim contribuírem para o aumento da turbidez do córrego. 

Aliado a esse fato, existe o sistema de drenagem urbana, que contribui 

com o lançamento de impurezas presentes nas vias de circulação no 

córrego Imbirussu, durante a etapa de operação do empreendimento, 

podendo contaminar o corpo d’água. O sistema de esgotamento sanitário 

também influi na qualidade da água por meio da infiltração do efluente no 

lençol freático localizado abaixo da área do empreendimento. Entretanto, 

uma vez promovido o tratamento, a infiltração será de efluente tratado, o 

que não altera negativamente a água subterrânea.  

II. DISPONIBILIDADE HÍDRICA: A disponibilidade hídrica relaciona-se 

diretamente com os processos de transporte de sedimentos soltos na área 

do loteamento para o interior do córrego Imbirussu, por meio do 

escoamento superficial, podendo causar o assoreamento do córrego. A 

ausência de vegetação no local contribui também para a diminuição da 

disponibilidade hídrica, uma vez que as raízes das plantas são capazes de 

“segurar” o solo, que uma vez soltos, são levados por meio do 

escoamento superficial para o curso d’água. Dessa forma, as atividades 

que promovem a soltura de sedimentos do solo, tais como a remoção da 

vegetação ainda restante na área, movimentações de solo, tráfego de 

veículos, e outros, contribuem para a diminuição da disponibilidade 

hídrica, impactando negativamente sobre a área. O abastecimento de 

água, por meio da rede de distribuição, favorece a disponibilidade hídrica 

direcionada ao consumo humano, vista como impacto positivo sobre a 

área do empreendimento.  
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III. QUALIDADE DO SOLO: A qualidade do solo é impactada negativamente 

pela implantação do loteamento fazenda Palmeira, visto que a implantação 

utiliza de atividades que prejudicam as características naturais do solo, 

tais como a capacidade produtiva, a capacidade de infiltração do solo, a 

disponibilidade de recursos minerais e nutrientes, a textura, entre outros. A 

primeira, de tais atividades que prejudicam a qualidade do solo, é a 

remoção da vegetação local, uma vez que as raízes das plantas auxiliam 

na fixação da camada superficial do solo, de modo que “seguram” o solo e 

evitam o desprendimento de sedimentos por agentes climáticos (chuvas e 

ventos). As movimentações de solo, juntamente com o tráfego de veículos 

e maquinário, atuam como agentes físicos no desprendimento de 

sedimentos do solo. O sistema de esgotamento sanitário também interfere 

na qualidade do solo por meio da infiltração do efluente no solo, através do 

sistema de sumidouro, o que poderia ocasionar a contaminação do solo da 

área. Entretanto, uma vez promovido o tratamento do efluente com o uso 

do sistema de fossas sépticas, a infiltração será de efluente tratado, o que 

não altera negativamente do solo.  A geração de resíduos sólidos, tanto de 

resíduos de construção civil na fase de implantação, quando de resíduos 

domésticos na fase de operação, também influi sobre a qualidade do solo, 

uma vez que são passíveis de causar a poluição e contaminação do solo 

da área.  

IV. PERMEABILIDADE DO SOLO: A permeabilidade do solo é alterada 

principalmente durante as etapas iniciais de preparo do solo e abertura 

das vias, e durante a construção das edificações residenciais, já na fase 

de operação. Isso ocorre porque essas atividades demandam a 

compactação do solo, fato que diminui a permeabilidade do solo, 

impactando negativamente sobre ele, uma vez que a compactação da 

camada superficial do solo contribui para o aumento da velocidade de 

escoamento superficial das águas pluviais, podendo resultar em processos 

erosivos e na degradação do solo da área. 

V. ESTABILIDADE DO SOLO: A estabilidade do solo é alterada pelas 

atividades do loteamento que têm ligação com aspectos subterrâneos. A 

implantação das redes de tubulações para abastecimento de água, da 
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drenagem pluvial e até mesmo do sistema de esgotamento sanitário são 

atividades que impactam negativamente na estabilidade do solo, uma vez 

que as perfurações, aberturas e rupturas no solo alteram a estrutura do 

solo, tornando-o momentaneamente fragilizado. Assim, as atividades de 

implantação de sistemas subterrâneos correspondentes ao loteamento 

urbano caracterizam um impacto negativo momentâneo ao solo da área. A 

remoção de vegetação também contribui para a perda de estabilidade do 

solo, especialmente nas camadas superficiais, visto que as raízes das 

plantas auxiliam na fixação das partículas de solo. 

VI. ESCOAMENTO SUPERFICIAL: As atividades de terraplanagem e 

compactação do solo, executadas nas etapas iniciais da implantação do 

loteamento, impactam negativamente sobre o solo, pois contribuem para o 

aumento do escoamento superficial das águas pluviais em detrimento da 

infiltração do solo. Esse fato, aliado à ausência de cobertura vegetal do 

solo, colaboram para o surgimento de processos erosivos que degradam o 

solo.  

VII. QUALIDADE DO AR: A qualidade do ar sofre alteração devido ao levante 

de poeiras e material particulado proveniente do uso de maquinário 

pesados e dos recursos minerais (pedras, cimentos, areias, etc) utilizados 

nas obras de implantação da infraestrutura local, e do tráfego de veículos 

nas vias não pavimentadas da área. Esse impacto é visto de forma 

negativa, uma vez que pode prejudicar o sistema respiratório dos 

funcionários contratados para a implantação do empreendimento, 

ocasionando problemas de saúde, como por exemplo, doenças 

respiratórias. As modificações no sistema viário também interferem sobre 

a qualidade do ar, devido ao aumento da circulação de carros, ônibus e 

outros veículos na área, de maneira que promovem o lançamento de 

maior quantidade de partículas e gases poluentes sobre o ar, 

influenciando sobre a qualidade do mesmo. Um impacto negativo 

relacionado à qualidade do ar, e que impacta negativamente sobre a área 

do empreendimento são os odores provenientes das fábricas e indústrias 

instaladas próximas ao loteamento, que prejudicam a qualidade de vida 
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dos moradores, uma vez que interferem diretamente no conforto e bem 

estar social.  

VIII. RUÍDOS: A presença de ruídos em grande intensidade é considerada 

poluição sonora quando traz prejuízos à saúde humana. Os ruídos 

produzidos durante a implantação do loteamento são provenientes dos 

veículos que circulam na área, realizando o transporte dos materiais e 

insumos necessários, bem como dos equipamentos e maquinário, cuja 

utilização pode gerar barulhos repetitivos e de grande intensidade. 

Entretanto, durante a etapa de implantação, na qual são produzidos os 

principais ruídos, a área encontra-se ainda desocupada, uma vez que a 

construção das moradias deverá a ser feita após a implantação dos 

sistemas de infraestrutura mencionados. Dessa forma, não haverá 

impactos de ruídos sobre a área em questão. Quanto à área de entorno do 

empreendimento, esta é constituída pelo bairro Núcleo Industrial, onde a 

predominância ocupacional é formada por fábricas e indústrias, de modo 

que os ruídos também não interferem na qualidade de vida das pessoas 

que residem nessa área.  

 I m p a c t o s  A m b i e n t a i s  s o b r e  o  M e i o  S o c i o e c o n ô m i c o  6.4.

Os impactos ambientais decorrentes da instalação do loteamento Fazenda 

Palmeira e que incidem sobre o meio socioeconômicos são aqueles relativos à 

relação social da população do entorno da área de instalação com o 

empreendimento em si. Esses impactos refletem sobre a economia e outros 

aspectos sociais, como saúde, educação, segurança e qualidade de vida. 

Os impactos ambientais no meio socioeconômico previstos com a instalação 

do Loteamento Urbano Fazenda Palmeira, no município de Campo Grande, são tais 

conforme elencados nos tópicos de I a VI a seguir. 

 

I. INFRAESTRUTURA URBANA: A implantação de todos os sistemas de 

infraestrutura urbana (vias de acesso, sistema de drenagem urbana, rede 

de abastecimento de água, rede de distribuição de energia elétrica, 

sistema de esgotamento sanitário e moradias) é vista como um impacto 
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ambiental socioeconômico positivo, uma vez que a área encontra-se 

desocupada, e a implantação desses sistemas permite a ocupação do 

local de maneira organizada, favorecendo o desenvolvimento social e 

econômico da cidade, bem como garantindo previamente o bem-estar 

social aos futuros moradores do local.  

II. USO DO SOLO: O uso do solo é impactado negativamente pelas 

atividades de construção das edificações e pela adoção do sistema viário, 

uma vez que essas alterações são permanentes sobre o solo, 

impossibilitando o uso para outras atividades. 

III. QUALIDADE DE VIDA: Com a melhoria da infraestrutura local e 

urbanização da região, é possível estimar que a qualidade de vida das 

pessoas que ali residirem será satisfatória, uma vez que os sistemas de 

infraestrutura que pretendem ser implantados promovem conforto e bem-

estar à população do local, de modo que atendem as principais 

necessidades básicas humanas, com relação à infraestrutura. Dessa 

forma, pode-se afirmar que a implantação do loteamento urbano, bem 

como dos sistemas infraestrutura, são vistos como um impacto ambiental 

positivo associado a esta atividade.  

IV. SAÚDE PÚBLICA: As obras do loteamento relacionam-se com a saúde 

pública através da implantação dos sistemas de infraestrutura, 

principalmente da rede de abastecimento de água e do sistema de 

esgotamento sanitário, uma vez que eles proporcionam condições básicas 

de salubridade ambiental e favorecem assim a saúde púbica na região. 

Assim, é possível concluir que a implantação do loteamento, por 

proporcionar melhorias no tocante à sanidade da área, é vista como um 

impacto positivo à região. De maneira análoga, a geração de resíduos 

sólidos, quando não acondicionados de maneira correta e não tendo sua 

disposição final adequadamente, pode contaminar o meio, vindo a 

oferecer riscos à saúde humana.  

V. SEGURANÇA PÚBLICA: Evita a ocupação da área de maneira 

desordenada e a utilização da área para atividades indevidas. Dessa 

forma, a comercialização dos lotes, bem como a construção das 

edificações, proporciona condições de segurança do local, uma vez que 
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previne o uso indevido do local para atividades não lícitas. Esses fatores 

apresentados associados à implantação do loteamento Fazenda Palmeira 

na referida área, compõe um impacto ambiental positivo que incidirá sobre 

a área. A implantação do sistema de drenagem urbana também contribui 

para a segurança pública de modo que diminui o risco de acidentes em 

dias de grandes chuvas, promovendo o correto escoamento da água e 

diminuindo o risco de enchentes. 

VI. DISPONIBILIDADE DE MORADIA: Por tratar-se de um loteamento 

urbano de caráter residencial, a implantação do empreendimento impacta 

diretamente sobre a disponibilidade de moradias, uma vez que permite a 

construção de residências em uma área disponível, possibilitando o 

desenvolvimento social da área, bem como favorecendo a economia local. 

Vale ressaltar ainda que o loteamento urbano pretende atender às 

pessoas que trabalham nas fábricas e indústrias presentes no bairro 

Núcleo Industrial e que, por motivos indeterminados, residem em áreas 

muito longínquas desse bairro, prejudicando sua jornada de trabalho e 

produtividade. Desse modo, o loteamento visa contribuir com o bem-estar 

dos trabalhadores que se encontram nessa situação, promovendo uma 

possibilidade mais adequada de moradia, caracterizando assim, um 

impacto socioeconômico positivo para a região. 

VII. MERCADO IMOBILIÁRIO: O mercado imobiliário deverá ser favorecido 

pela implantação do loteamento urbano Fazenda Palmeira, tendo em vista 

que permite a movimentação de capital e a ampla concorrência, 

valorizando o comércio e economia do município de Campo Grande. 

Dessa forma, a implantação do loteamento deve ser vista como um 

impacto ambiental positivo para a referida localidade, tal que favorece o 

desenvolvimento da região através da oportunidade de ocupação territorial 

e desenvolvimento da região. 

VIII. GERAÇÃO DE RENDAS PÚBLICAS: A geração de renda pública reside 

principalmente no recolhimento de impostos, sendo o principal deles o 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A coleta desse tipo de imposto 

é revertida para o desenvolvimento da cidade, através de melhorias na 

infraestrutura e urbanização da cidade, de modo que beneficia tanto a 



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Hedge UB Compra e Venda de Terrenos Próprios LTDA 

Loteamento Urbano Fazenda Palmeira 

Campo Grande/MS 

 

Costa Engenharia EIRELI-EPP 
Rua Dr. Arlindo de Andrade, 368 – Amambai – CEP: 79.008-370 

Campo Grande/MS     Tel.: (67) 3204-3670 – (67) 9 9961-8232 

Página 162 de 215 

 

área de implantação do loteamento, como a cidade de Campo Grande, de 

maneira geral. Assim, é possível afirmar que a implantação do loteamento 

deve ser vista como um impacto positivo à cidade de Campo Grande, 

quando à geração de rendas púbicas e arrecadação de impostos. 

IX. GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA: As mudanças vistas nesse cenário 

referem-se principalmente à movimentação de capital para construção dos 

lotes e sistemas de infraestrutura, nos quais se faz necessária a compra 

de materiais de construção, dispositivos de concreto e o aluguel de 

veículos e maquinário adequado. Essas transações de compra e venda 

favorecem a movimentação de capital, o que aquece a economia local, 

configurando assim um impacto social positivo decorrente da implantação 

do loteamento. Além disso, a contratação de mão de obra local destinada 

para a execução das diversas obras do sistema, devem também ser vistas 

como um impacto positivo à sociedade local, uma vez que oferecem 

oportunidades de emprego e proporcionam o aumento do poder aquisitivo 

dos trabalhadores.  

 C l a s s i f i c a ç ã o  e  A v a l i a ç ã o  d o s  I m p a c t o s  6.5.

A classificação e avaliação dos impactos ambientais, previamente 

identificados no item 6.1 acima, são apresentadas abaixo no Quadro de Avaliação, 

por fase do projeto, na qual cada um dos impactos é analisado conforme os 

seguintes atributos: 

 Natureza: positivo ou negativo; 

 Prazo de ocorrência: curto, médio e longo prazo; 

 Espacialidade: localizado ou disperso; 

 Duração: permanente ou temporário; 

 Magnitude: pequena, média ou grande. 

 Reversibilidade: alto, médio, baixo 

 

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

propostas mitigadoras, que visam prevenir, mitigar, reverter ou compensar os 
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possíveis danos ambientais ao meio em que se encontra inserido o 

empreendimento, bem como a sua área de influência direta.   

A seguir, na Tabela 12, é apresentada o Quadro de Avaliação dos impactos 

ambientais identificados por conta da implantação do Loteamento Fazenda 

Palmeira.
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Tabela 12. Quadro de Avaliação dos impactos ambientais na área do loteamento Fazenda Palmeira em Campo Grande/MS. 

Identificação Impacto Ambiental - Descrição Natureza 
Prazo de 

Ocorrência 
Espacialidade Duração Magnitude Reversibilidade 

A-1 
Impacto da remoção de vegetação sobre 

a fauna local 
Negativo Curto Disperso Permanente Pequena Alta 

B-1 
Impacto do tráfego de veículos e uso de 

maquinário sobre a fauna local  
Negativo Médio Disperso Permanente Pequena Baixa  

A-2; A-3 
Impacto da remoção de vegetação sobre 

a biodiversidade da flora e cobertura 
vegetal  

Negativo Curto Localizado  Permanente Pequena Alta 

I-4; L-4 
Impacto da implantação da infraestrutura 

do empreendimento sobre a harmonia 
paisagística  

Negativo Médio Localizado  Permanente Grande Baixa  

B-4 
Impacto do tráfego de veículos e 

maquinário sobre a harmonia paisagística 
Negativo Médio Localizado  Permanente Média Baixa  

A-5; B-5 
Impacto da remoção de vegetação e do 
tráfego de maquinário e veículos sobre a 

qualidade da água  
Negativo Médio Disperso Temporário Pequena Alta 

J-5 
Impacto da operação do sistema de 

drenagem urbana sobre a qualidade da 
água  

Negativo Longo Disperso Permanente Grande Média 

M-5 
Impacto da operação do sistema de 

esgotamento sanitário sobre a qualidade 
da água  

Negativo Longo Disperso Permanente Grande Baixa  

A-6 
Impacto da remoção de vegetação sobre 

a disponibilidade hídrica 
Negativo Curto Disperso Temporário Pequena Média 

K-6 
Impacto da operação do sistema de 

abastecimento de água sobre a 
disponibilidade hídrica 

Positivo Longo Localizado  Permanente Grande - 
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Identificação Impacto Ambiental - Descrição Natureza 
Prazo de 

Ocorrência 
Espacialidade Duração Magnitude Reversibilidade 

A-7 
Impacto da remoção de vegetação sobre 

a qualidade do solo 
Negativo Curto Localizado  Permanente Pequena Alta 

B-7 
Impacto do tráfego de veículos e das 

movimentações de solo sobre a qualidade 
do solo 

Negativo Médio Localizado  Permanente Média Baixa  

D-7 
Impacto da implantação de estruturas 

subterrâneas sobre a qualidade do solo 
Negativo Médio Localizado  Permanente Grande Baixa  

M-7 
Impacto da operação do sistema de 

esgotamento sanitário sobre a qualidade 
do solo 

Negativo Longo Disperso Permanente Pequena Baixa  

E-7; N-7 
Impacto da geração de resíduos sólidos 

sobre a qualidade do solo  
Negativo Longo Localizado  Temporário Pequena Baixa  

B-8; C-8 
Impacto do tráfego de maquinário e 

movimentações de solo sobre a 
permeabilidade do solo 

Negativo Médio Localizado  Permanente Média Baixa  

I-8 
Impacto da construção de edificações 

sobre a permeabilidade do solo 
Negativo Longo Localizado  Permanente Grande Baixa  

A-9 
Impacto da remoção de vegetação sobre 

a estabilidade do solo  
Negativo Curto Localizado  Permanente Pequena Alta 

C-9 
Impacto das movimentações de solo 

sobre a estabilidade do solo  
Positivo Curto Localizado  Temporário Grande - 

D-9 
Impacto da implantação de estruturas 

subterrâneas sobre a estabilidade do solo 
Negativo Médio Localizado  Temporário Grande Alta 

A-10 
Impacto da remoção de vegetação sobre 

o escoamento superficial  
Negativo Curto Disperso Permanente Pequena Alta 

B-10; C-10 
Impacto do tráfego de veículos e 

maquinário e das movimentações de solo 
sobre o escoamento superficial  

Negativo Médio Localizado  Permanente Média Baixa  
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Identificação Impacto Ambiental - Descrição Natureza 
Prazo de 

Ocorrência 
Espacialidade Duração Magnitude Reversibilidade 

J-10 
Impacto da operação do sistema de 

drenagem urbana sobre o escoamento 
superficial  

Positivo Longo Disperso Permanente Grande - 

B-11; I-11 
Impacto do tráfego de veículos e 
maquinário e da construção das 

edificações sobre a qualidade do ar  
Negativo Médio Disperso Temporário Pequena Alta 

P-11 
Impacto das modificações no sistema 

viário sobre a qualidade do ar  
Negativo Longo Disperso Permanente Média Baixa  

B-12 
Impacto do uso de equipamentos e 

maquinário sobre a qualidade sonora do 
ambiente  

Negativo Médio Disperso Temporário Média Média 

D-12; I-12 

Impacto da implantação de estruturas 
subterrâneas e da construção das 

edificações sobre a qualidade sonora do 
ambiente 

Negativo Médio Disperso Temporário Média Baixa  

P-12 
Impacto das modificações no sistema 

viário sobre a qualidade sonora do 
ambiente 

Negativo Longo Disperso Permanente Média Baixa  

D-13;I-13; J-
13; K-13; L-
13; M-13; P-

13  

Impacto da implantação e operação dos 
sistemas urbanos sobre a infraestrutura 

local  
Positivo  Longo Localizado  Permanente Grande - 

I-14 
Impacto da construção das edificações 

sobre o uso do solo  
Negativo Médio Localizado  Permanente Média Baixa  

P-14 
Impacto da adoção do sistema viário 

sobre o uso do solo  
Negativo Médio Localizado  Permanente Média Baixa  
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Identificação Impacto Ambiental - Descrição Natureza 
Prazo de 

Ocorrência 
Espacialidade Duração Magnitude Reversibilidade 

I-15; J-15; K-
15; L-15; M-

15; P-15 

Impacto da operação dos sistemas 
urbanos sobre a qualidade de vida 

Positivo  Longo Disperso Permanente Grande - 

F-15 
Impacto da contratação de mão de obra 

sobre a qualidade de vida 
Positivo  Curto Disperso Permanente Média - 

H-16; I-16 
Impacto da implantação do loteamento 

sobre a segurança pública 
Positivo  Longo Disperso Permanente Média - 

J-16 
Impacto da operação do sistema de 

drenagem urbana sobre a segurança 
pública  

Positivo  Longo Disperso Permanente Pequena - 

K-17; M-17 
Impacto da implantação dos sistemas de 

esgotamento sanitário e abastecimento de 
água sobre a saúde pública  

Positivo  Longo Localizado  Permanente Grande - 

N-17 
Impacto da geração de resíduos sólidos 

sobre a saúde pública  
Negativo Curto Disperso Temporário Pequena Alta 

I-18 
Impacto da implantação do loteamento 

sobre a disponibilidade de moradias 
Positivo  Longo Localizado  Temporário Grande - 

H-19; I-19; O-
19  

Impacto da comercialidação e uso dos 
lotes residenciais sobre o mercado 

imobiliário 
Positivo  Curto Disperso Temporário Média - 

H-20; K-20; 
L-20; O-20; 

P-20 

Impacto da operação do empreendimento 
sobre a geração de receitas públicas 

Positivo  Longo Localizado  Permanente Grande - 

F-21; G-21 
Impacto da contratação de mão de obra e 

compra de insumos e serviços locais 
sobre a geração de emprego e renda 

Positivo  Médio  Disperso Temporário Grande - 
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Identificação Impacto Ambiental - Descrição Natureza 
Prazo de 

Ocorrência 
Espacialidade Duração Magnitude Reversibilidade 

H-21 
Impacto da comercialização dos lotes 
residenciais sobre a geração de renda  

Positivo Curto Disperso Temporário Média - 

O-21 
Impacto do crescimento demográfico 

sobre a geração de renda  
Positivo Longo Disperso Permanente Média - 
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 Medidas  Mi t igadoras  7.

Medidas mitigadoras devem ser entendidas como as diversas ações a serem 

tomadas, por parte do empreendedor, a fim de minimizar ou até mesmo eliminar os 

impactos ambientais causados por um empreendimento. Essas medidas são 

apresentadas na forma de Planos e Programas Ambientais que tem como objetivo 

prevenir, mitigar ou compensar os impactos ambientais negativos associados ao 

empreendimento.  

As medidas mitigadoras devem ser associadas a um plano de 

acompanhamento ou monitoramento como forma de promover o controle ambiental 

do meio sobre o qual os impactos negativos incidem. Dessa forma, pretende-se 

verificar tanto se as medidas mitigadoras estão sendo executadas da maneira 

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

Na tabela abaixo são apresentadas as principais medidas mitigadoras dos 

impactos ambientais identificados por conta da implantação e operação do 

empreendimento “Loteamento Urbano Fazenda Palmeira”, no município de Campo 

Grande/MS. Conforme dito anteriormente, é de responsabilidade do empreendedor 

garantir que as ações mitigadoras sejam executadas, neste caso, a empresa 

HEDGE UB Compra e Venda de Terrenos Próprios LTDA é responsável pela adoção 

das medidas mitigadoras dos impactos causados pela implantação do loteamento 

objeto desse estudo.  

 

Tabela 13. Medidas Mitigadoras aplicáveis ao Loteamento Fazenda Palmeira (Campo Grande/MS). 

Impacto Ambiental Medidas Mitigadoras Associadas 

Impacto da remoção de 
vegetação sobre a fauna local 

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

remoção restrita somente às vias de acesso; 2- Promover 
o plantio de mudas de espécies nativas distribuídas 

regularmente pelo bairro Núcleo Industrial. 

Impacto do tráfego de veículos 
e uso de maquinário sobre a 

fauna local  

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

equipamentos mais novos, além de realizar manutenções 
periódicas; 2- Promover o plantio de mudas de espécies 

nativas distribuídas regularmente pelo bairro Núcleo 
Industrial. 



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Hedge UB Compra e Venda de Terrenos Próprios LTDA 

Loteamento Urbano Fazenda Palmeira 

Campo Grande/MS 

 

Costa Engenharia EIRELI-EPP 
Rua Dr. Arlindo de Andrade, 368 – Amambai – CEP: 79.008-370 

Campo Grande/MS     Tel.: (67) 3204-3670 – (67) 9 9961-8232 

Página 170 de 215 

 

Impacto Ambiental Medidas Mitigadoras Associadas 

Impacto da remoção de 
vegetação sobre a 

biodiversidade da flora e 
cobertura vegetal  

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

Promover a recomposição da mata ciliar do córrego 
Imbirussu; 3- Evitar a remoção de exemplares da flora 
nativa em áreas em que não haja necessidade, isto é, 
manter a remoção restrita somente às vias de acesso.  

Impacto da implantação da 
infraestrutura do 

empreendimento sobre a 
harmonia paisagística  

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

Impacto do tráfego de veículos 
e maquinário sobre a harmonia 

paisagística 

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

Impacto da remoção de 
vegetação e do tráfego de 

maquinário e veículos sobre a 
qualidade da água  

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

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

aspersão de água. 

Impacto da operação do 
sistema de drenagem urbana 

sobre a qualidade da água  

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

Impacto da operação do 
sistema de esgotamento 

sanitário sobre a qualidade da 
água  

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

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

Impacto da remoção de 
vegetação sobre a 

disponibilidade hídrica 

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

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

aspersão de água. 

Impacto da construção das 
edificações sobre o uso do 

solo  

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

Impacto da adoção do sistema 
viário sobre o uso do solo  

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

Impacto da remoção de 
vegetação sobre a qualidade 

do solo 

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

remoção restrita somente às vias de acesso.  

Impacto do tráfego de veículos 
e das movimentações de solo 

sobre a qualidade do solo 

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

Impacto da implantação de 
estruturas subterrâneas sobre 

a qualidade do solo 

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

estabilização e apoio do solo. 
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Impacto Ambiental Medidas Mitigadoras Associadas 

Impacto da operação do 
sistema de esgotamento 

sanitário sobre a qualidade do 
solo 

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

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

Impacto da geração de 
resíduos sólidos sobre a 

qualidade do solo  

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

através do sistema de coleta municipal. 

Impacto do tráfego de 
maquinário e movimentações 

de solo sobre a 
permeabilidade do solo 

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

Impacto da construção de 
edificações sobre a 

permeabilidade do solo 

1- Garantir a reserva de Área Verde de cada lote, conforme 
legislação Municipal. 

Impacto da remoção de 
vegetação sobre a estabilidade 

do solo  

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

remoção restrita somente às vias de acesso.  

Impacto da implantação de 
estruturas subterrâneas sobre 

a estabilidade do solo 

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

estabilização e apoio do solo. 

Impacto da remoção de 
vegetação sobre o 

escoamento superficial  
1- Efetuar a implantação do sistema de drenagem urbana. 

Impacto do tráfego de veículos 
e maquinário e das 

movimentações de solo sobre 
o escoamento superficial  

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

de drenagem urbana. 

Impacto do tráfego de veículos 
e maquinário e da construção 

das edificações sobre a 
qualidade do ar  

1- Dar preferência ao uso de veículos, maquinários e 
equipamentos mais novos, além de realizar manutenções 
periódicas a fim de garantir as condições adequadas de 

uso; 2- Manter a área umedecida através da aspersão de 
água. 

Impacto da geração de 
resíduos sólidos sobre a 

qualidade do ar 

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

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

Impacto das modificações no 
sistema viário sobre a 

qualidade do ar  

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

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

ambiente  

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

equipamentos mais novos, além de realizar manutenções 
periódicas para garantir as condições adequadas de uso. 
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Impacto Ambiental Medidas Mitigadoras Associadas 

Impacto da implantação de 
estruturas subterrâneas e da 
construção das edificações 

sobre a qualidade sonora do 
ambiente 

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

equipamentos mais novos, além de realizar manutenções 
periódicas a fim de garantir as condições adequadas de 

uso. 

Impacto das modificações no 
sistema viário sobre a 

qualidade sonora do ambiente 

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

Impacto da geração de 
Resíduos Sólidos sobre a 

Saúde Pública 

1- Promover coleta periódica e destinação final dos 
resíduos sólidos, através do sistema de coleta municipal. 

 R e c o m p o s i ç ã o  d a  V e g e t a ç ã o   7.1.

  Á r e a  d o  L o t e a m e n t o  7.1.1.

Desde 2010 há em Campo Grande o projeto do Viveiro Flora do Cerrado, 

elaborado por técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana 

(SEMADUR). O viveiro conta com 5 mil m² de espaço possui uma extensa produção 

de mudas de árvores de espécies nativas recomendadas para a arborização urbana 

e espécies frutíferas.  

O local produz mudas que são destinadas ao plantio em Áreas de 

Preservação Permanente (APP), como praças, passeios públicos, parques, escolas. 

Tendo em vista o problema de assoreamento encontrado na área, medidas de 

manejo do solo devem ser adotadas e plantio de espécies nativas, utilizando 

aquelas descritas na tabela da riqueza da flora encontrada na área do loteamento. 

 Além da utilização para solucionar os processos erosivos e dada a localidade 

desse problema ser próximo a Mata Ciliar também poderá utilizar-se dessas mudas, 

com espécies nativas e próprias desse ecossistema de floresta, para o 

reflorestamento da APP a fim de restauração e conservação dessa área.   

Segundo a Lei Nº 12.651, de 25 de maio de 2012, caso ocorra o 

desmatamento uma área, é necessário que se faça uma reposição ou compensação 
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florestal no Estado de origem, mediante o plantio de espécies preferencialmente 

nativas, conforme determinação do órgão competente no SISNAMA. 

 P r e v e n ç ã o  d e  P e r d a  V e g e t a l  7.1.1.1.

Como forma de garantir a qualidade do solo, bem como sua estabilidade, 

além da preservação da biodiversidade da flora e fauna local, recomenda-se evitar a 

remoção de exemplares da vegetação, especialmente de espécies da flora nativa, 

em áreas em que não haja necessidade, isto é, manter a remoção restrita somente 

às vias de acesso, durante a fase de implantação do empreendimento. Assim, essa 

medida tem caráter preventivo, de forma que evita que o impacto causado ao meio 

físico e biológico seja de maior intensidade, uma vez que ele não pode ser evitado.  

O prazo de permanência da sua aplicação desta medida mitigadora é 

considerado curto, uma vez que se restringe ao período inicial da implantação do 

loteamento, de modo que a responsabilidade pela execução e fiscalização do 

cumprimento de tal medida é do próprio empreendedor, na figura da empresa 

HEDGE UB LTDA.  

 P l a n t i o  d e  E s p é c i e s  N a t i v a s  7.1.1.2.

Por conta de implantação das infraestruturas do loteamento, tais como vias de 

acesso e edificações, se faz necessária a remoção da vegetação da área na qual se 

pretende instalar o empreendimento. Com o objetivo de mitigar o impacto dessa 

atividade sobre cobertura vegetal do solo, e consequentemente sobre a flora e fauna 

local, propõe-se a compensação ambiental por meio do plantio de mudas de 

espécies nativas distribuídas regularmente pelo bairro Núcleo Industrial. Tal medida 

também contribui para o aumento da harmonia paisagística no local, uma vez 

comprometida pela implantação de infraestruturas de caráter antrópico.  

O impacto sobre a cobertura vegetal do solo não pode ser evitado, de modo 

que a medida mitigadora apresentada tem caráter corretivo, destinado ao meio 

biológico da área do empreendimento. Recomenda-se que o plantio das mudas seja 

feito durante a fase de implantação do empreendimento, e deverá ser monitorado a 

médio prazo, como forma de garantir que o crescimento adequado das mudas. 
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Tanto a execução quanto o acompanhamento da efetividade da implantação da 

medida mitigadora são de responsabilidade do empreendedor, isto é, da empresa 

HEDGE UB LTDA. 

 M a t a  C i l i a r  7.1.2.

 R e c o m p o s i ç ã o  d a  M a t a  C i l i a r  7.1.2.1.

O Centro de Educação Ambiental Anhanduí – CEA está situado na Área de 

Preservação Permanente (APP) denominada Parque Ecológico Anhanduí, sendo 

considerada a primeira unidade urbana municipal de preservação de Campo 

Grande. Dentro do CEA ocorrem palestras e projetos de educação ambiental que 

podem ser um recurso a longo prazo para preservação da área da mata ciliar e do 

braço do córrego Anhanduí. No CEA a SEMADUR realiza projetos para levar a 

educação ambiental para trabalhadores da construção civil além de evidenciar ações 

e práticas sustentáveis relacionadas ao meio ambiente.  

Quando se trata de monitoramento de ecossistemas naturais ou para 

avaliação de ecossistemas em restauração, utilizamos indicadores ecológicos (Dale 

& Beyler, 2001). Segundo o “Cadernos da Mata Ciliar” (2011) um bom indicador 

ecológico, além de atender aos requisitos fundamentais para qualquer indicar como 

facilidade de medição, clareza e modificação possível ao longo do processo, deve: 

a) Ser sensível a fatores que modificam o ecossistema; b) Responder aos fatores 

que atuam sobre o ecossistema de forma previsível; c) Possibilitar predições sobre 

os efeitos dos agentes de degradação ou sobre os efeitos benéficos de práticas de 

manejo que venham a ser aplicadas; d) Ser integrativo (representar, na medida do 

possível, outras variáveis mais difíceis de medir); e) Ter baixa variabilidade nas 

respostas aos fatores que representa. 

Ainda segundo o “Cadernos da Mata Ciliar”, é preciso saber o que esperar em 

cada etapa da restauração, para avaliar se em determinado momento os processos 

estão dentro, acima ou abaixo do esperado, ou seja, é preciso saber onde se quer 

chegar e quanto tempo levará essa trajetória. Naturalmente, podem ser aceitos 

prazos distintos para cada etapa em uma mesma situação ambiental, a depender 

das técnicas de restauração que forem utilizadas. 
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Em linhas gerais, pode-se ter como metas, que a taxa de imigração (entrada 

de novas espécies nativas) não seja menor do que a taxa de extinção 

(desaparecimento de espécies), que a taxa de mortalidade seja semelhante à taxa 

de recrutamento, e que a equabilidade (proporção entre espécies), o nível de 

riqueza (número de espécies nativas com populações persistentes) e a biomassa 

assemelhem-se ao ecossistema de referência. Mas, para chegar a esse estado 

ideal, certamente será necessário tempo demasiadamente longo. Por essa razão, os 

indicadores devem demonstrar qual é a probabilidade de que essa meta seja 

atingida e apontar para correções necessárias em cada etapa desde o início da 

execução do projeto. 

O retorno da fauna é de extrema importância, mas, além de ser de difícil 

avaliação, depende mais de atributos da paisagem do que das ações de 

restauração. Além disso, há estudos demonstrando estreita correlação entre 

atributos estruturais da vegetação (muito fáceis de avaliar) e abundância e 

diversidade de fauna (Ruiz-Jaen; Aide, 2005). Os indicadores que venham a ser 

selecionados precisam ser detalhados, com suas respectivas variáveis e técnicas de 

aplicação. A partir daí, o desafio passa a ser o estabelecimento de valores de 

referência, ou seja, valores esperados para cada indicador em cada etapa, em cada 

situação ambiental e mediante diferentes técnicas de restauração, para que seja 

possível avaliar a situação mediante as metas do projeto.  

Espera-se que o acompanhamento de projetos de restauração bem sucedidos 

e de áreas em processo de regeneração natural possam gerar intervalos de 

confiança para os indicadores escolhidos, como valores de referência para cada 

etapa do monitoramento de novos projetos. Os indicadores universais elencados 

como os mais pertinentes para um monitoramento simples e objetivo de 

ecossistemas florestais em recuperação são (1) a cobertura de solo, (2) a 

estratificação, (3) a fitofisionomia – três indicadores estruturais –, e (4) a presença de 

espécies lenhosas invasoras, um indicador de função ecológica.  

Esse conjunto de indicadores foi escolhido por representar os parâmetros 

ecológicos mais importantes e indicar a qualidade da área em restauração, 

independentemente da técnica (ou estratégia) utilizada para a recuperação. Os 

métodos de aferição, frequência e unidades de medida para mensuração de cada 

um dos indicadores propostos são apresentados em seguida.  
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1) Cobertura do solo por espécies lenhosas - Frequência: 3, 5 e 10 anos após 

a implantação da técnica 

Método: devem-se estabelecer linhas onde será avaliada a cobertura do solo 

por espécies lenhosas nativas. Ela pode ser mensurada em uma linha transversal, 

nos casos de plantio ou semeadura em linha, ou em linhas aleatórias nos demais 

casos. Em todos os casos, deve-se buscar a avaliação da heterogeneidade das 

áreas, que pode ser feita por meio de amostragem. 

Unidade de medida: porcentagem da linha avaliada com cobertura de copa.  

 

2) Estratificação - Frequência: 3 e 10 anos. 

No estrato superior espera-se encontrar as espécies pioneiras e no estrato 

inferior espera-se encontrar as espécies tardias, que apresentam crescimento mais 

lento. 

Método: avaliação visual dos estratos presentes. Identifica-se a presença de 

dois estratos pela descontinuidade na distribuição vertical das copas e apenas um 

estrato quando as plantas apresentam altura das copas aproximadamente uniforme. 

Para regiões com potencial de regeneração por meio de fontes externas de 

propágulos, após 10 anos, é esperado encontrar um estrato composto por indivíduos 

jovens de espécies nativas não plantadas, ou regenerantes provenientes da 

dispersão de sementes 

 Unidade de medida: presença e ausência dos extratos 

 

3) Fitofisionomia – Frequência de avaliação: 3, 5 e 10 anos.  

Expressa o arranjo das espécies que compõe a comunidade quanto aos 

números de indivíduos e padrões de distribuição que apresentam, suas formas e 

etapas do ciclo de vida, fenofases, arquitetura das copas, tamanho, forma e 

coloração das folhas. Deste modo, sintetiza um conjunto grande de propriedades da 

comunidade, incluindo riqueza e diversidade. Deve-se pré-estabelecer parâmetros 

que irão variar regionalmente. 

Método: avaliação visual da fitofisionomia, com base em parâmetros pré-

estabelecidos, que variam regionalmente.  

Unidade de medida: presença ou ausência da fisionomia. 
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4) Espécies lenhosas invasoras - Frequência de avaliação: 3, 5 e 10 anos. 

A presença de espécies lenhosas invasoras não pode ser admitida nas áreas 

em restauração. 

Método: verificação de presença das espécies indicadas por meio de 

amostragem das áreas em restauração. Faz-se necessária uma lista oficial de 

espécies invasoras.   

Unidade de medida: presença ou ausência das espécies.  

 

A cobertura de solo, a estratificação e a presença de espécies invasoras são 

facilmente quantificáveis. Já a fitofisionomia deve ser descrita de acordo com as 

características de cada região, considerando o clima, solo, tipo de vegetação, etc. 

Além disso, as limitações locais, como características físicas, biológicas e do 

histórico de uso, de ocupação e dos elementos da paisagem de entorno precisam 

ser consideradas. A manutenção e preservação da mata ciliar presente no local 

trata-se de uma das medidas mitigadoras mais importantes no caso estudado, pois 

se trata de uma área crucial para a sobrevivência dos seres que ali habitam.  

 C o n t r o l e  d e  L e u c a e n a  l e u c o c e p h a l a  7.1.2.2.

O Laboratório de Manejo Florestal da UNICENTRO realizou um trabalho a fim 

de reduzir o avanço e minimizar os efeitos negativos que as Leucenas podem 

causar. Foram testadas 39 espécies arbóreas através do “sistema de 

enriquecimento em linhas em faixas”, nos sentidos norte/sul e leste/oeste, para 

selecionar aquelas que melhor se desenvolvem nestas condições.  

Os resultados obtidos após 4 e 5 anos, apontaram que 10 espécies testadas 

apresentaram potencial para competir com a leucena: 

Tabela 14. Espécies sugeridas para minimizar os impactos negativos da espécie Leucena sobre o solo.  

Nome popular Nome científico 

Barbatimão Anadenanthera falcata 

Canafistula Peltophorum dubium 

Figueira Ficus enormis 

Grevilea Grevillea robusta 
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Nome popular Nome científico 

Gurucaia Parapiptadenia rigida 

Jambolão Syzyjium cumini 

Paineira Chorisia speciosa 

Passegueiro bravo Prunus selowii 

Timburi Enterolobium contortisiliquum 

Uva do Japão Hovenia dulcis 

 

Além disso, uma alternativa que pode ter uma boa eficácia para minimizar os 

efeitos das Leucenas é realizar a retirada completa da planta pela raiz, pois ela 

possui uma rápida germinação após a poda, não tendo a eficácia desejada. 

Conhecer a dimensão do problema que esta espécie está causando na região 

é o ponto de partida básico para um planejamento correto das estratégias de 

manejo. Verificamos que na área estudada há diminuição da riqueza de espécies 

nas áreas ocupadas pela Leucena. As plantas nativas tendem a perder espaço e 

ficar cada vez mais expostas ao risco de extinção na área. Esse processo só poderá 

ser revertido com ações de longo prazo a fim de controlar a expansão da invasora, 

restaurar as áreas invadidas e recuperar a vegetação nativa da mata ciliar do braço 

do córrego Imbirussu.  

 C o n t r o l e  d a  U m i d a d e  d o  S o l o  7.2.

Uma vez removida a vegetação remanescente do local, o solo exposto torna-

se mais favorável ao desprendimento de sedimentos, de modo que há a 

possibilidade de prejuízo à qualidade da água, pelo aumento da turbidez e possível 

assoreamento, por conta do carreamento dos sedimentos desprendidos do solo 

através da ação dos agentes climáticos (chuva e ventos). Como forma de evitar o 

desprendimento de partículas do solo, sugere-se que seja feito a aspersão de água 

sobre o solo da área, especialmente nas áreas onde ocorrerá o tráfego de veículos, 

isto é, nas vias de circulação (não pavimentadas). 
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A aspersão de água sobre o solo é capaz de conter o levante de poeiras, 

garantindo a qualidade do ar, bem como evita o desprendimento de sedimentos do 

solo, que podem ser levados para o interior do Córrego Imbirussu através da ação 

de agentes climáticos, acarretando no prejuízo da qualidade da água desse corpo 

d’água.  Dessa forma, é possível evitar e mitigar os impactos, de maneira a prevenir 

a incidência destes na fase de implantação do empreendimento. As ações são de 

curto prazo e são destinadas ao meio físico da área.  

A responsabilidade pela ação de aspersão de água, com o objetivo de 

controlar o desprendimento de sedimentos e levante de poeiras do solo, bem como 

pelo monitoramento da execução é da empresa HEDGE UB LTDA.  

 C o n t r o l e  d a s  M o v i m e n t a ç õ e s  d e  T e r r a  7.3.

A execução de atividades como o nivelamento e a terraplanagem na área do 

loteamento contribuem para o aumento do escoamento superficial das águas 

pluviais sobre o solo. Esse fato pode prejudicar o solo uma vez que o escoamento 

superficial em grandes velocidades é capaz de provocar a erosão do solo, causando 

a degradação no mesmo. De maneira análoga, a implantação das estruturas 

subterrâneas altera a estabilidade do solo, uma vez que inclui ações de cortes e 

retirada de grandes volumes de solo.  

Como forma de minimizar o impacto da implantação de estruturas 

subterrâneas, bem como das movimentações de solo (nivelamento e 

terraplenagem), sobre a qualidade e estabilidade do solo e o escoamento superficial, 

são propostas as seguintes medidas preventivas: 

 Evitar movimentações desnecessárias de terra, através da elaboração 

de projeto técnico para as atividades de implantação;  

 Efetuar os cortes do solo somente conforme o disposto em projeto 

técnico, garantindo a execução de obras de estabilização e apoio do 

solo. 

 

A execução das ações mencionadas é capaz de evitar os impactos sobre o 

meio, uma vez que as medidas mitigadoras têm natureza preventiva, de modo a 

preservar o meio físico, sobre o qual os impactos incidem. As ações são de curto 
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prazo, devendo ser adotadas na fase de implantação do loteamento, sendo a 

responsabilidade de assegurar a execução das referidas ações preventivas da 

empresa HEDGE UB LTDA.  

 D r e n a g e m  d a s  Á g u a s  P l u v i a i s  7.4.

Como forma de mitigar o impacto da remoção de vegetação, do tráfego de 

veículos e maquinário sobre a área do loteamento, e das movimentações de solo 

(nivelamento e terraplenagem) sobre o escoamento superficial de água no solo, 

recomenda-se a implantação do sistema de drenagem urbana. Tal ação já constitui 

parte integrante da infraestrutura a ser instalada na área do loteamento, entretanto é 

valido destacar o caráter mitigador (de natureza corretiva) de tal medida, uma vez 

que promove o escoamento subterrâneo de água, contribuindo para a diminuição do 

escoamento superficial e o desenvolvimento de processos erosivos no solo da área 

do loteamento.  

O sistema de drenagem tem ação a partir da operação do loteamento, uma 

vez que a implantação do loteamento inclui as obras de instalação das estruturas 

que compõem o sistema de drenagem das águas pluviais, tendo assim um longo 

prazo de permanência da aplicação da medida mitigadora. Tal sistema atua 

diretamente sobre o meio físico, influenciando principalmente sobre as 

características do solo e qualidade da água do Córrego Imbirussu, sendo este último 

o local de lançamento da drenagem.  

Também se recomenda que seja feito o monitoramento da qualidade da água, 

a montante e a jusante do ponto de lançamento da drenagem, a fim de promover o 

controle da qualidade do corpo d’agua e subsidiar a tomada de decisão caso venha 

a ser executada alguma medida preventiva ou mitigadora quanto ao curso d’água. 

 A responsabilidade da implementação do sistema de drenagem urbana, bem 

como do monitoramento da qualidade da água do Córrego Imbirussu, é de 

responsabilidade da empresa HEDGE UB LTDA. 
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 T r a t a m e n t o  d e  E f l u e n t e s  7.5.

A destinação final dada ao efluente proveniente do sistema de esgotamento 

sanitário é a disposição sobre o solo através do Sumidouro, estrutura que permite a 

infiltração de esgoto no solo. Entretanto, esta unidade não promove o tratamento do 

efluente, de modo que se faz necessária a adoção de um sistema de tratamento de 

esgoto, a fim de evitar a contaminação do local de lançamento do efluente e do 

lençol freático.  

Assim, como medida mitigadora do impacto da operação do sistema de 

esgotamento sanitário sobre a qualidade da água e do solo, sugere-se a utilização 

de fossas sépticas como alternativa individual de tratamento de esgoto. Tal medida 

contempla as seguintes ações: 

 Promover o tratamento do efluente sanitário (esgoto) através do uso do 

sistema de fossas sépticas;  

 Garantir a correta vedação e impermeabilização das estruturas da 

fossa, a fim de evitar o vazamento de efluente; 

 Realizar manutenção periódica nas fossas sépticas (caminhão Limpa-

fossa). 

 

Dessa forma, pretende-se evitar o impacto do sistema de esgotamento 

sanitário sobre a área do loteamento, especificamente sobre o meio físico (qualidade 

da água e do solo). A empresa HEDGE UB LTDA compromete-se a deixar os 

“arranques” das fossas sépticas já delimitados nos lotes na fase de implantação do 

empreendimento, de modo que a finalização das estruturas ocorrerá na fase de 

operação do loteamento, após venda dos lotes, sendo a responsabilidade sobre a 

finalização da fossa séptica do proprietário do lote. 

 M a n e j o  d e  R e s í d u o s  S ó l i d o s  7.6.

O manejo dos resíduos sólidos configura uma medida mitigadora do impacto 

da geração de resíduos sólidos sobre a saúde pública. A geração de resíduos 

sólidos, durante a operação do empreendimento, não pode ser evitada, uma vez que 

as atividades desempenhadas na área são potenciais geradoras de lixo, seja na fase 
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de implantação ou operação do loteamento. Os resíduos sólidos provenientes 

dessas atividades são resíduos domiciliares e de construção civil. 

Os resíduos sólidos, principalmente os domésticos, são capazes de provocar 

riscos à saúde humana e ao meio ambiente, uma vez que apresentam 

características como inflamabilidade, biodegradabilidade e solubilidade. Dessa 

forma, se faz necessário o manejo dos resíduos sólidos domésticos, a fim de evitar a 

contaminação da do solo da área, a possível transmissão de doenças através dos 

microrganismos patógenos e os maus odores provenientes da degradação biológica 

e ação de intempéries sobre o material.  

Os resíduos de construção civil devem ser manejados de acordo com a 

elaboração de um Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 

realizado de acordo com a Resolução CONAMA N° 307, que estabelece diretrizes, 

critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.  

Assim, como forma de mitigar o impacto da geração dos resíduos sólidos 

domésticos e de construção civil sobre a qualidade do ar e do solo e sobre a saúde 

pública, recomenda-se a adoção de tais medidas: 

 

 Elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

(PGRS), para fase de implantação do loteamento; 

 Promover o correto armazenamento dos resíduos sólidos até o 

momento da coleta ou transporte dos mesmos; 

 Garantir a destinação final correta dos resíduos, durante a operação do 

empreendimento, por meio do sistema municipal de coleta periódica de 

resíduos de resíduos sólidos. 

 

As medidas para manejo dos resíduos sólidos são de natureza preventiva e 

corretiva, devendo assim ser adotadas tanto na fase de implantação quanto na 

operação do loteamento. Elas são destinadas ao meio físico e, como consequência, 

ao meio socioeconômico. São de responsabilidade da empresa HEDGE UB Ltda. a 

elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e o 

armazenamento adequado dos resíduos durante a etapa de implantação do 

empreendimento.  
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Na fase de operação do loteamento, é de responsabilidade do proprietário do 

lote o manejo dos resíduos de construção civil provenientes da construção das 

edificações, de modo a realizar a disposição final ambientalmente correta, conforme 

legislação ambiental vigente (Resolução CONAMA nº 307). É de responsabilidade 

da prefeitura Municipal de campo Grande, na figura da empresa CG SOLURB 

Soluções Ambientais - SPE Ltda., concessionária responsável pela gestão da 

limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos do município de Campo Grande, a 

coleta e destinação final adequada dos resíduos sólidos domiciliares gerados na 

fase de operação do empreendimento Fazenda Palmeira.  

 A b s o r ç ã o  d e  O d o r e s  e  P o l u e n t e s  7.7.

Por conta da implantação de um sistema viário ao longo do loteamento, é 

previsto o impacto dessa implantação sobre a qualidade do ar, bem como sobre o 

padrão de ruídos observados na área. Esse impacto pode ser mitigado através do 

plantio de uma zona de absorção de poluentes e odores, constituída por plantas de 

alto poder de absorção e capacidade aromática, de modo que são capazes de 

diminuir o impacto das emissões gasosas veiculares sobre o ar.  

Tal medida também ajuda na diminuição do odor proveniente do distrito 

industrial localizado ao lado do empreendimento. O odor trazido pelo vendo é 

amenizado pelo aroma das espécies aromáticas e também serve como barreira 

física. Assim deverá ser implantada uma zona de absorção de poluentes e odores ao 

longo do limite leste da área do empreendimento.  

Trata-se assim de uma medida corretiva, de longo prazo, a ser implantada 

logo na fase de implantação do empreendimento, de modo a promover melhorias no 

aspecto físico (qualidade do ar) e socioeconômico (diminuição de odores e 

benefícios À qualidade de vida) da área. A execução de tal medida mitigadora é de 

responsabilidade da empresa HEDGE UB LTDA, ficando a cargo desta a execução: 

 Da escolha e compra das mudas de espécies arbóreas com 

características aromáticas; 

 Da escolha das áreas de plantio, conforme disponibilidade espacial do 

bairro Núcleo Industrial; 

 Plantio e monitoramento do crescimento das mudas selecionadas. 
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 C o n t r o l e  d e  R u í d o s  7.8.

Como forma de prevenir e mitigar o impacto do uso de equipamentos e 

maquinário pesado, da implantação de estruturas subterrâneas e da construção das 

edificações sobre a qualidade sonora do ambiente e fauna local são propostas as 

seguintes ações: 

 Dar preferência ao uso de veículos, maquinários e equipamentos mais 

novos, que produzam menos ruídos; 

 Realizar manutenções preventivas periódicas, através de revisão 

veicular, a fim de garantir as condições adequadas de uso dos 

veículos. 

 

Com a execução de tais ações, pretende-se evitar a produção de ruídos 

excessivos que prejudicam a qualidade sonora do meio e impactam negativamente 

sobre a qualidade de vida da população da entorno. Os impactos sobre a qualidade 

sonora do ambiente não podem ser evitados, entretanto devem ser mitigados 

através das ações citadas neste item, sendo elas de caráter preventivo e corretivo. O 

prazo de permanência da aplicação desses impactos pode ser considerado médio, 

visto que incidem sobre o meio físico durante as etapas de implantação e início da 

operação do empreendimento.  

É de responsabilidade da empresa HEDGE UB LTDA a adoção de tais 

medidas, cabendo a ela o monitoramento dos equipamentos, veículos e maquinário 

utilizados durante as atividades mencionadas. Dessa forma, pretende-se promover a 

qualidade ambiental por meio da redução dos ruídos, bem como evitar o 

afugentamento da fauna presente na vegetação do entorno da área (mata ciliar do 

córrego Imbirussu); 

 C o n t r o l e  d o  T r á f e g o  d e  M a q u i n á r i o   7.9.

O controle do tráfego de maquinário tem como objetivo prevenir os impactos 

do tráfego de veículos e maquinário pesado sobre a qualidade e permeabilidade do 

solo, sobre a qualidade do ar, e sobre o escoamento superficial. Essa medida 

preventiva inclui as seguintes ações: 
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 Restringir o tráfego do maquinário somente às vias de circulação, 

delimitando as áreas de tráfego com o uso de sinalizadores (placas 

indicativas); 

 Dar preferência ao uso de veículos, maquinários e equipamentos mais 

novos, além de realizar manutenções periódicas a fim de garantir as 

condições adequadas de uso. 

O impacto ambiental resultante do tráfego tem ação direta sobre o meio físico, 

principalmente sobre o solo e o ar. As ações mitigadoras devem ser adotadas 

durante a fase de implantação, onde ocorre o tráfego mais intenso dos veículos e 

maquinário de grande porte, sendo então o prazo de permanência da aplicação da 

medida mitigadora considerado médio, visto que a fase em que incide tem estimativa 

de duração de dois anos, de acordo com o cronograma de implantação do 

empreendimento.  

É de responsabilidade da empresa HEDGE UB LTDA a adoção de tais 

medidas, cabendo a ela o monitoramento dos equipamentos, veículos e maquinário 

utilizados durante as atividades mencionadas, bem como o controle e fiscalização da 

execução das medidas preventivas.  

 

 A d o ç ã o  d e  P r o g r a m a s  S o c i a i s  d e  I n c e n t i v o  a o  7.10.

E s p o r t e  

A adoção de Programas Sociais de Incentivo ao Esporte tem como objetivo 

promover a execução de atividades voltadas para o esporte e lazer na área do 

loteamento. Tal ação visa compensar o impacto da construção das edificações e da 

adoção do sistema viário sobre o uso do solo. Pretende-se que essa ação seja 

implantada durante a fase de operação do loteamento e compreende as seguintes 

ações: 

 Implantação de Programa de Incentivo ao Esporte, com foco voltado 

para o campo de futebol implantado no bairro Núcleo Industrial; 

 Doação de materiais utilizados nas atividades desportivas, tais como 

uniformes e bolas. 
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A responsabilidade sobre a execução de tal medida é da empresa Hedge UB 

LTDA, que arcará com os custos e execução das atividades, buscando dessa forma 

proporcionar o desenvolvimento social da região de implantação do 

empreendimento.  
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 Planos  de  Acompanhamento  (Mon i tor i zaça o )  8.

De acordo o Ministério do Meio Ambiente, o monitoramento, monitoragem ou 

monitoração é entendido como a: 

“Coleta, com um propósito determinado, de medições ou observações 

sistemáticas e intercomparáveis, em uma série espaço-temporal, de 

qualquer variável ou atributo ambiental, que forneça uma visão 

sinóptica ou uma amostra representativa do meio ambiente. No 

contexto de uma avaliação de impacto ambiental, refere-se à medição 

das variáveis ambientais após o início da implantação de um projeto 

para documentar as alterações, basicamente com o objetivo de testar 

as hipóteses e previsões dos impactos e as medidas mitigadoras.” 

 

O Loteamento Fazenda Palmeira pretende ser instalado no bairro Núcleo 

Industrial, do município de Campo Grande/MS. Conforme citado no trecho acima, o 

monitoramento refere-se à coleta de dados e informações sobre o meio ambiente, 

nos âmbitos físico, biológico e socioeconômico, após a implantação do loteamento, a 

fim compreender as alterações provocadas por tal empreendimento, bem como 

garantir a execução das medidas mitigadoras, como forma de proteger o meio 

ambiente, causando o mínimo dano possível ao mesmo.  

Como forma de compreender melhor como deverá ser feito o monitoramento 

das ações e medidas mitigadoras adotadas para o empreendimento, são abordados 

aspectos tais como quais ações devem ser executadas e qual a metodologia 

adotada para este procedimento, o responsável pela execução das ações 

determinadas, além do período e frequência em que devem ser realizadas. 

Na tabela abaixo, é mostrado em síntese como deverá o ocorrer o 

monitoramento das atividades de prevenção do meio e das medidas mitigadoras de 

impacto para a área do loteamento Fazenda Palmeira, considerando as etapas de 

implantação e operação do empreendimento. 
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Tabela 15. Quadro de Monitoramento das Ações Mitigadoras de Impactos (Campo Grande/MS, 2018). 

Monitoramento das Ações Mitigadoras 

Medida Mitigadora Ações de Execução 
Metodologia de Monitoramento Período de Aplicação 

Metodologia Responsável Frequência Período 

Prevenção da Perda 
Vegetal 

Restrição da remoção de 
vegetação somente às vias de 

acesso 

Observação e 
Acompanhamento 

Mestre de Obras/ 
Engenheiro Responsável 

Diária 
Durante a Implantação 

do Empreendimento 

Plantio de Espécies 
Nativas 

Plantio das Mudas Plantio Simples em Faixas  Equipe Contratada Única - 

Controle de Pragas 
Utilização de Inseticidas e 

Fungicidas 
Equipe Contratada Trimestral 

Enquanto houver 
necessidade 

Replantio de Mudas que 
Pereceram 

Plantio Individual Equipe Contratada Trimestral 
Enquanto houver 

necessidade 

Recomposição da 
Mata Ciliar  

Plantio das Mudas Plantio Simples em Faixas  Equipe Contratada Única - 

Observação dos Indicadores 
de Regeneração Vegetal 

Observação e 
Acompanhamento 

Equipe Contratada Única 
3º, 5º e 10º anos após 
implantação da técnica 

Replantio de Mudas que 
Pereceram 

Plantio Individual Equipe Contratada Trimestral 
Enquanto houver 

necessidade 

Controle da Leucena 

Remoção dos exemplares pela 
raiz  

Identificação e Arranque dos 
Exemplares 

Equipe Contratada Única - 

Sistema de enriquecimento em 
linhas em faixas 

Plantio Simples em Faixas  Equipe Contratada Trimestral 
Enquanto houver 

necessidade 

Replantio de Mudas que 
Pereceram 

Plantio Individual Equipe Contratada Trimestral 
Enquanto houver 

necessidade 

Controle da Umidade 
do Solo 

Aspersão de Água sobre as 
vias de circulação e locais de 

obras 

Utilização de Caminhão-Pipa 
dotado de Mangueira Aspersora 

Mestre de Obras/ 
Engenheiro Responsável 

Diária 
Durante a Implantação 

do Empreendimento 

Controle das 
Movimentações de 

Terra 

Elaboração de Projeto Técnico 
para cortes de solo 

Observação e 
Acompanhamento 

Mestre de Obras/ 
Engenheiro Responsável 

Diária 
Durante a Implantação 

do Empreendimento 



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Hedge UB Compra e Venda de Terrenos Próprios LTDA 

Loteamento Urbano Fazenda Palmeira 

Campo Grande/MS 

 

Costa Engenharia EIRELI-EPP 
Rua Dr. Arlindo de Andrade, 368 – Amambai – CEP: 79.008-370 

Campo Grande/MS     Tel.: (67) 3204-3670 – (67) 9 9961-8232 

Página 189 de 215 

 

Monitoramento das Ações Mitigadoras 

Medida Mitigadora Ações de Execução 
Metodologia de Monitoramento Período de Aplicação 

Metodologia Responsável Frequência Período 

Drenagem das Águas 
Pluviais 

Monitoramento da Qualidade 
da Agua 

Coleta e Análise de Amostras 
de Água 

Hedge UB Ltda. Semestral  
Durante a Operação do 

Empreendimento 

Tratamento de 
Efluentes 

Limpeza Periódica das Fossas 
Sépticas 

Utilização de caminhão "limpa-
fossa" 

Proprietário do Lote Semestral  
Enquanto houver 

utilização do sistema 

Manejo de Resíduos 
Sólidos 

Elaboração de Plano de 
Gerenciamento de Resíduos 

da Construção Civil 

Observação e 
Acompanhamento 

Empresa Contratada Trimestral 
Durante a Implantação 

do Empreendimento 

Absorção de Odores e 
Poluentes 

Plantio de Cortina Arbórea de 
Absorção de Odores e 

Poluentes  

Plantio de Mudas de Espécies 
Aromáticas  

Empresa Contratada Única 
Durante a Implantação 

do Empreendimento 

Controle de Ruídos 
Revisão e Manutenção dos 

Veículos e Maquinários  
Revisão Mecânica 

Empresa Locadora dos 
Veículos e Maquinários  

Semestral  
Durante a Implantação 

do Empreendimento 

Controle do Tráfego de 
Maquinário 

Restrição do Tráfego de 
Maquinário somes às Vias de 

Circulação 

Observação e 
Acompanhamento / Cercamento 

das Vias de Circulação 

Mestre de Obras/ 
Engenheiro Responsável 

Diária 
Durante a Implantação 

do Empreendimento 

Adoção de Programas 
Sociais de Incentivo ao 

Esporte 

Doação de Materiais e 
Uniformes 

Acompanhamento Hedge UB Ltda. Anual - 
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O monitoramento, executado conforme descrito na tabela acima, deverá ser 

apresentado sob a forma de Relatório de Monitoramento à empresa HEDGE UB 

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

ambiental da área. Com isso, os relatórios deverão ser apresentados conforme a 

frequência de monitoramento, seguindo a lógica: 

 Os monitoramentos de frequência diária deverão ser apresentados 

apenas ao final do mês, devendo as informações e dados coletados 

estar disponíveis diariamente no canteiro de obras. A execução da 

medida mitigadora deve ser observada conforme a necessidade do 

ambiente, ficando a cargo do responsável a decisão; 

 Os monitoramentos de frequência trimestral e semestral, a exceção 

daqueles de responsabilidade do proprietário do lote, deverão ter 

relatório apresentado nessa mesma frequência, após a coleta de 

dados, a fim de atestar a efetividade das ações. 

  

Os relatórios de monitoramento vedem ser entregues à empresa Hedge UB, 

que ficará de posse dessa documentação, de modo que possam ser apresentadas 

ao órgão ambiental conforme solicitação. Uma vez cumprido o período de 

monitoramento, devem ser cessados o monitoramento e a apresentação dos 

relatórios de qualidade. 

 P l a n o  d e  C o n t r o l e  d e  P e r d a  e  R e c o m p o s i ç ã o  d a  8.1.

V e g e t a ç ã o  N a t i v a  n a  Á r e a  d e  P r e s e r v a ç ã o  
P e r m a n e n t e  ( A P P )  

 

1) Objetivos 

Este programa prevê a revegetação da Área de Preservação Permanente - 

APP, bem como a remoção e controle da espécie Leucena, considerada invasora na 

área, com a finalidade de se atingir tais objetivos: 

 Melhorar a qualidade ambiental da Área de Preservação Permanente 

do Córrego Imbirussu, através da recomposição vegetal por meio do 

plantio de mudas de espécies nativas; 
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 Proteger o Córrego Imbirussu do despejo e carreamento de 

sedimentos do solo, provenientes da área do loteamento, por conta das 

atividades de implantação desse empreendimento; 

 Promover a intensificação da presença de espécies animais, atraindo a 

fauna nativa da região para a área da APP, por meio do plantio de 

árvores frutíferas no local.  

 

2) Ações a serem executadas 

Abaixo seguem as medidas que devem realizadas a fim de promover o 

controle de perda e recomposição vegetal da área: 

 Elaborar um PRADE para recomposição a área, por meio da remoção 

dos exemplares vegetais da espécie Leucena, e do plantio de mudas 

de espécies nativas do Cerrado; 

 Identificar quais serão as espécies a serem plantadas, bem como 

quantificar as mudas necessárias à revegetação da área; 

 Identificar espécies frutíferas que possam ser utilizadas na 

revegetação, a fim de promover a atração de espécies animais, 

especialmente aves da fauna local, à área.  

 Efetuar o cercamento da APP durante a implantação do loteamento, a 

fim de evitar que haja circulação na área, acelerando o 

desenvolvimento da revegetação do local.  

 

3) Responsabilidade  

A responsabilidade pela execução de tal programa é da empresa HEDGE UB 

compra e venda de terrenos próprios Ltda.  

 P l a n o  d e  C o n t r o l e  d e  O d o r e s   8.2.

1) Objetivos 

O Plano de Controle de Odores tem como objetivo reduzir os odores e mau 

cheiro proveniente do distrito industrial situado ao lado da área do loteamento 

Fazenda Palmeira. Tais odores são resultantes dos processos industriais realizados 

nas fábricas e indústrias instaladas na região.  
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Assim, pretende-se adotar medidas que venham a diminuir a incidência dos 

odores na área, trazidos através da circulação de ar (ventos), com o objetivo de 

melhorar a qualidade do ambiente e, consequentemente, a qualidade de vida dos 

moradores da área.  

 

2) Ações a serem executadas 

A principal ação a ser tomada é o plantio de uma “cortina” arbórea no limite 

leste do empreendimento, de onde incidem os ventos que trazem o mau cheiro da 

região vizinha. Propõe-se então que seja feito o plantio de mudas de eucalipto da 

espécie Corymbia citriodora, bem como o reforço da mesma, através do plantio de 

mudas de espécies diferentes desta, a fim de permitir a diferenciação e controle de 

pragas.  

Assim, recomenda-se o plantio de mudas dispersas ao longo da área do 

bairro Núcleo Industrial, bem como ao longo da cortina de eucalipto. Sugere-se que 

o plantio seja de espécies arbóreas e que estas possuam cheiro marcante e 

agradável, com o objetivo que amenizar os odores provenientes da área. 

 

3) Responsabilidade  

A responsabilidade pela execução de tal plano é da empresa HEDGE UB 

compra e venda de terrenos próprios Ltda.  

 P r o g r a m a  d e  I n c e n t i v o  a  A t i v i d a d e s  D e s p o r t i v a s  8.3.

1) Objetivos 

Este programa prevê ações que visem incentivar a prática esportiva, 

especialmente do esporte futebol, já praticado no campo de futebol informal do 

distrito industrial. Para tal, pretende-se a doação de materiais a serem utilizados 

pelas crianças e jovens, como bolas e jalecos, servindo de atrativo para esse 

esporte e, consequentemente, promovendo o entretenimento e a prática de 

atividades físicas. 

Dessa forma, este programa trás os seguintes benefícios à região: 

 Incentivo à prática de esportes e atividades físicas; 

 Favorecimento da Saúde; 
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 Promoção de locais saudáveis e seguros para o entretenimento infantil 

e jovem. 

 

2) Ações a serem tomadas 

A principal ação a ser tomada é a doação dos materiais (bolas e jalecos) ao 

responsável pela organização e manutenção do campo de futebol. Assim, deve 

contemplar: 

 A análise da quantidade de pessoas que frequenta o local; 

 Estimar a quantidade de material a ser doado; 

 Realizar a doação dos materiais, conferindo a sua utilização e 

necessidade de reposição anualmente.  

 

3) Responsabilidade  

A responsabilidade pela execução de tal programa é da empresa HEDGE UB 

compra e venda de terrenos próprios Ltda.  
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 Prognose  Ambien ta l   9.

O termo “prognose” refere-se a uma previsão. Trata-se de antecipar as 

consequências de um acontecimento, com base em informações prévias sobre ele. 

Analogamente, a prognose ambiental refere-se à previsão das alterações sobre 

diferentes esferas do meio ambiente por consequência da execução de alguma 

atividade de caráter humano. A Prognose Ambiental desse estudo contém a 

previsão das consequências sobre o meio ambiente por conta da instalação do 

Loteamento Urbano Fazenda Palmeira, no bairro Núcleo Industrial, em Campo 

Grande/MS.  

Com o objetivo de realizar uma comparação da situação ambiental das áreas 

de influência com a instalação e operação do empreendimento, é mostrada abaixo a 

síntese dos benefícios e ônus relativos a dois diferentes cenários: com ou sem a 

implantação do empreendimento “Loteamento Urbano Fazenda Palmeira”. A 

avaliação das hipóteses permite analisar, de maneira rápida, como a adoção dos 

planos e programas ambientais propostos influenciam sobre a área do 

empreendimento e seu entorno (áreas de influência), a fim de caracterizar a 

viabilidade ambiental de tal atividade.  

 H i p ó t e s e  I  –  N ã o  I m p l a n t a ç ã o  d o  E m p r e e n d i m e n t o  9.1.

A Prognose ambiental do ponto de vista da não implantação do Loteamento 

Fazenda Palmeira relaciona-se diretamente com a caracterização do ambiente no 

qual se pretende instalar o empreendimento, tendo em vista que tal área encontra-se 

desocupada. Com o objetivo de esclarecer os principais aspectos relativos à não 

implantação do empreendimento, especialmente àqueles mais relevantes, foram 

reunidos os tópicos a seguir, que descrevem a situação das áreas de influência do 

loteamento. 

 Não haverá prejuízos à harmonia paisagística local; 

 Degradação do solo e possível desenvolvimento de processos 

erosivos; 

 Degradação da vegetação remanescente; 
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 Prejuízos à disponibilidade hídrica (relacionada aos processos 

erosivos em desenvolvimento); 

 Indisponibilidade de moradias, favorecendo a ocupação 

desorganizada; 

 Ausência de infraestrutura urbana; 

 Ausência de desenvolvimento social e econômico da área; 

 Ausência do aquecimento econômico provocado pela oferta de 

empregos temporários; 

 Possível uso indevido da área para atividades não autorizadas 

(vandalismo). 

 H i p ó t e s e  I I  –  I m p l a n t a ç ã o  d o  E m p r e e n d i m e n t o  9.2.

A Prognose ambiental relacionada ao Loteamento Fazenda Palmeira é 

parcialmente demonstrada no item que descreve os impactos ambientais 

subsequentes à implantação e operação do empreendimento. Conforme mostrado 

anteriormente, é possível notar que os impactos positivos são numericamente 

inferiores aos impactos negativos, entretanto os primeiros demonstram ser mais 

significativos com relação à intensidade de tais consequências sobre o meio.  

Ainda é possível notar que os principais impactos negativos incidem sobre o 

meio físico e biológico, sendo estes de baixa intensidade, uma vez que área 

encontra-se em estado de degradação ambiental (solo com baixa cobertura vegetal 

e indícios de aspectos erosivos). Com relação aos impactos positivos é possível 

notar que são referentes principalmente ao meio socioeconômico, e apresentam 

grande expressividade, visto que se trata de um empreendimento de grande 

abrangência e extensão física.  

De maneira sucinta, são apresentados nos tópicos abaixo, os principais 

aspectos que serão sentidos nas áreas de influência do Loteamento Fazenda 

Palmeira, após a sua implantação.  

 

 Prejuízos leves à fauna e flora local, uma vez que estes já se 

encontram em situação de degradação; 
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 Aumento da circulação de veículos na região, devido à abertura de 

novas vias de circulação; 

 Modificações na permeabilidade do solo, impacto facilmente mitigável 

pela implantação do sistema de drenagem urbana; 

 Modificações na qualidade do ar, devido ao levante de poeiras e 

emissões veiculares; 

 Desenvolvimento econômico da região do empreendimento e da 

cidade de Campo Grande/MS; 

 Aumento na disponibilidade mobiliária da região; 

 Aumento da demanda de mão de obra e da oferta de empregos; 

 Favorecimento de movimentação monetária (aquecimento do mercado 

imobiliário); 

 Favorecimento da geração de renda e receitas públicas; 

 Garantia do uso adequado da área, conforme carta geotécnica da 

cidade de Campo Grande; 

 Garantia do uso sustentável do solo; 

 Benefícios futuros à qualidade de vida e segurança da população; 

 Expansão da infraestrutura urbana local.  

 

Dessa forma, é possível perceber o caráter positivo associado à implantação 

do empreendimento, notado principalmente no âmbito socioeconômico da cidade de 

Campo Grande/MS.  
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 Aspectos  Conc lus ivos  10.

A implantação do loteamento Fazenda Palmeira deverá ser feita nas 

seguintes etapas: implantação e operação. A implantação do loteamento prevê de 

início o parcelamento do solo e a instalação dos sistemas de infraestrutura urbana, 

enquanto a operação prevê a migração populacional para a referida área do 

loteamento e a utilização de tais sistemas em decorrência da comercialização dos 

lotes e o aumento populacional. 

Tal empreendimento prevê a instalação de aproximadamente 5.800 lotes 

residenciais, de forma que é capaz de atender à demanda necessária por moradias 

no bairro Núcleo Industrial. A ocupação de tais lotes também aumenta a demanda 

por serviços públicos e de consumo, fato que favorece a economia através da 

arrecadação de tributos por meio da geração de receita. Na forma de arrecadação 

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

Campo Grande.  

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

aquecimento da economia, uma vez que se baseia na compra de insumos e na 

contratação de mão-de-obra local, sendo responsável pela geração de emprego e 

renda, ainda que de maneira temporária. Dessa forma, observa-se que a 

implantação e operação do loteamento, no tocante a economia favorece os setores 

público, privado e municipal. 

Aliado ao desenvolvimento econômico proporcionado pela implantação do 

loteamento está o desenvolvimento social, uma vez que a geração de renda, assim 

como a implantação de infraestrutura urbana, causa impactos positivos sobre a 

qualidade de vida da população, seja da área do empreendimento em si ou das 

áreas de entorno.  

Os sistemas de infraestrutura que deverão sem implantados favorecem a 

segurança pública, bem como alteram positivamente a qualidade de saúde pública 

dos futuros moradores, especialmente os sistemas de esgotamento sanitário e 

abastecimento de água, ligados diretamente ao bem-estar físico humano.  

A localidade do empreendimento também serve como um incentivo ao 

desenvolvimento da área, visto que o bairro núcleo industrial é bairro 



 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Hedge UB Compra e Venda de Terrenos Próprios LTDA 

Loteamento Urbano Fazenda Palmeira 

Campo Grande/MS 

 

Costa Engenharia EIRELI-EPP 
Rua Dr. Arlindo de Andrade, 368 – Amambai – CEP: 79.008-370 

Campo Grande/MS     Tel.: (67) 3204-3670 – (67) 9 9961-8232 

Página 198 de 215 

 

majoritariamente industrial, constituído por diversos imóveis fabris, e que exige a 

absorção dos funcionários das fábricas em localidades mais próximas. Assim, 

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

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

a circulação de pessoas, tem como objetivo promover a conexão entre o novo 

loteamento e o entorno da área, especialmente as áreas de influência, bem como a 

cidade de uma forma geral. 

Com relação ao ambiente físico e biológico da área, é possível caracterizar o 

local em questão como em estado inicial de degradação, visto que apresenta poucos 

representantes de fauna e flora nativos. A ausência de vegetação nativa é vista 

como a baixa disponibilidade de habitat natural para a fauna local, justificando 

também a baixa presença de espécies animais na área.  

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

configura o local de maior atenção da área com relação aos impactos negativos, 

uma vez que a implantação da infraestrutura urbana impacta diretamente sobre o 

solo e este curso d’água. Assim, devem ser tomadas atitudes, tais como a 

recomposição da mata nativa da APP, a fim de evitar a degradação do córrego, em 

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

contaminação.  

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

ao longo da área do loteamento e do bairro núcleo industrial configura uma medida a 

ser tomada a fim de amenizar os efeitos do clima sobre a área, bem como garantir a 

harmonia paisagística local. 

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

de infraestrutura estão também diretamente relacionadas a modificações nas 

características originais do solo, tais como estabilidade, permeabilidade e níveis de 

infiltração. Por meio de projeto técnico de cada uma das obras, são propostas 

medidas que visem o cuidado com o solo, a fim de garantir a qualidade do mesmo.  

Um dos fatores prejudiciais ao sucesso do empreendimento são os fortes 

odores provenientes das fábricas e indústrias situadas no distrito industrial, na área 

ao lado do loteamento. Tais odores são passíveis de prejudicar a qualidade de vida 

dos futuros moradores, visto que interferem diretamente sobre o conforto e bem 

estar humano. Apesar de não configurar um impacto ambiental consequente da 
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implantação do loteamento, o empreendedor compromete-se a mitigar tal impacto a 

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

alinhado com a premissa de garantia do bem estar social.  

Assim, pretende-se amenizar os impactos dos odores sobre o conforto 

humano e a qualidade do ar, bem como os impactos da execução das obras de 

implantação, da operação do sistema viário e das emissões veiculares, através da 

implantação de uma cortina de absorção de odores e emissões ao longo da área 

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

modo a garantir o bem estar da população.  

Identificado como um loteamento particular de fins sociais, o empreendimento 

Fazenda Palmeira visa atender os interesses sociais, especialmente a demanda de 

moradias da região de implantação, de modo a promover a ocupação da área de 

forma organizada e adequada, segundo as diretrizes de ocupação do solo, além de 

garantir o bem estar social através da implantação de infraestrutura urbana. O 

empreendimento também busca favorecer a região de entorno através da 

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

da preferência pela compra de insumo das localidades próximas.   

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

implantação e operação do loteamento nas diferentes esferas do espaço urbano, do 

controle e mitigação dos impactos ambientais decorrentes do empreendimento, e da 

obediência e atendimento à legislação vigente, é possível afirmar que o loteamento 

urbano Fazenda Palmeira apresenta viabilidade econômica, social e ambiental, uma 

vez que atende aos requisitos necessários e caracteriza uma forma de subsidiar o 

desenvolvimento urbano da cidade de Campo Grande, cumprindo com a finalidade 

social com a qual se compromete. 
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ANEXOS  
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ANEXO A  

Plan ta  do  Loteamento  
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ANEXO B  

Plan tas  de  Uso  e  Ocupaça o  do  So lo
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ANEXO C  

Re la to r io  S ISLA
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