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APRESENTAÇÃO 

O presente documento consiste no Estudo de Impacto Ambiental - EIA 

realizado na Fazenda Colorado, localizada no município de Campo Grande/MS, com 

o intuito de implantar um Aterro sanitário e industrial neste local. 

O conteúdo a seguir identifica as partes envolvidas, caracteriza o 

empreendimento em questão, delimita a área de influência, aponta o diagnóstico 

ambiental e os impactos potenciais, e apresenta medidas de mitigação dos resíduos 

gerados e os projetos de controle e as destinações finais. 

O documento foi elaborado por equipe técnica especializada, a partir do 

Termo de Referência (TR) fornecido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS, 

atendendo as exigências do Departamento de Licenciamento e Monitoramento 

Ambiental, responsável pelo licenciamento ambiental do empreendimento em 

questão. 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

1.1 IDENTIFICAÇÃO GERAL DA ATIVIDADE 

O empreendimento objeto do presente Estudo de Impacto Ambiental (EIA), 

refere-se a um ATERRO SANITÁRIO E INDUSTRIAL, responsável por receber os 

seguintes resíduos sólidos, conforme classificação da Resolução SEMADE N° 09, de 

13 de maio de 2015: 

✓  ATERRO SANITÁRIO para Resíduos Sólidos Urbanos e Domiciliares – Classe II-

A (não perigosos e não inertes) com capacidade de recebimento de até 80 

ton/dia. 

✓ ATERRO para Resíduos de Serviços Saúde – Classe I (perigosos) – Grupos “A” 

“B” e “E”, com capacidade de recebimento acima de 30 ton/dia até 60 ton/dia. 

✓ ATERRO para Resíduos Industriais – Classe II-A e II-B (não perigosos) – Com 

capacidade de recebimento de até 80 ton/dia. 

✓ ATERRO para Resíduos Industriais Classe I (perigosos) - com capacidade de 

recebimento até 20 ton/dia. 

✓ ATERRO para resíduos de Construção Civil e Demolição – Classe II-B (inertes), 

com capacidade de até 80 ton/dia. 

✓ Usina de Triagem e/ou Processamento de Resíduos Sólidos Urbanos – UPL com 

capacidade de 10 ton/dia com compostagem, com capacidade de até 80 ton/dia. 

✓ ECOPONTOS – pneumáticos inservíveis; óleo vegetal usado; baterias 

automotivas; lâmpadas; resíduo tecnológico; outros. 

✓ Estação de transbordo; depósito de recicláveis ou sucata – não perigosos; sem o 

recebimento de embalagens de fitossanitários. Área útil acima de 10.000 m². 

✓ Armazenamento Temporário de Produtos e/ou Resíduos Perigosos – Classe I, 

sem o recebimento de embalagens de fitossanitários. Área útil acima de 1.000 m² 

até 10.000 m². 
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Profissional Engenheiro Sanitarista – CREA/MS 1990-D 

CPF 236.673.381-04 

Endereço Rodovia MS 156, km 12 à esquerda – Zona Rural 

Cidade Dourados/MS 

CEP 79849-899 

E-mail marcos@ocaambiental.com.br 

Fones (67) 99239-8039 / (67) 3421-0066 
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2.3 CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SE LOCALIZA A ATIVIDADE 

Endereço Rodovia MS-040, KM 30 – Fazenda Colorado Bairro Zona Rural  

Município Campo Grande UF MS 

Matrícula N° 225.345 / Cartório do 1° Ofício de Campo Grande 

Área Total 48,1949 ha 

Coordenadas 
Geográficas 

Latitude (S) Longitude (W) 

20°41'47.9" 54°22'09.09" 
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3 JUSTIFICATIVA 

O aumento populacional tem se tornado cada vez mais expressivo e, segundo 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estima-se que o número de 

habitantes no Estado de Mato Grosso do Sul, em 2019, estará em torno de 2.778.986, 

sendo 885.711 só no município de Campo Grande. Esse aumento populacional 

implica no aumento do uso de recursos naturais para produção de bens de consumo 

e, consequentemente, no aumento de resíduos gerados.  

O descarte inadequado desses resíduos, pode causar diversos impactos ao 

meio ambiente, como a contaminação do solo, do ar e da água, além da proliferação 

de vetores e doenças, comprometendo a qualidade de vida das pessoas bem como 

na disponibilidade dos recursos naturais, fundamentais à manutenção da vida no 

Planeta.  

Diante do exposto, a cultura do desenvolvimento sustentável, vêm impondo 

sobre as Indústrias, uma política de gerenciamento de resíduos que inclui uma 

destinação final adequada para os mesmos, na busca pela redução dos impactos ao 

meio ambiente.  

Considerando que, a quantidade de resíduos gerados tende a aumentar e, 

partindo-se da necessidade de um melhor gerenciamento e destinação desses 

resíduos, as buscas por soluções inteligentes para o descarte vêm sendo estudadas.  

Alternativas como a reciclagem ou o reaproveitamento de resíduos, nem 

sempre são viáveis economicamente, devido ao alto custo para realização destes 

processos e, alguns destes resíduos são classificados como perigosos pois 

apresentam risco de toxicidade ao ambiente.  

Partindo-se da necessidade de um eficiente gerenciamento de resíduos e, 

considerando aspectos socioeconômicos, como geração de renda e redução de 

impacto ambiental devido à má disposição dos resíduos sólidos industriais e urbanos, 

a implantação do Aterro Sanitário se apresenta como excelente alternativa para a 

problemática apresentada.  
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3.1 ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TECNOLÓGICAS 

Com o intuito de atender às exigências estabelecidas pela Resolução 

CONAMA N°001/1986, os itens a seguir, apresentam as alternativas locacionais e 

tecnológicas para a implantação do Aterro sanitário e industrial no município de 

Campo Grande, Mato Grosso do Sul.  

3.1.1 Alternativas Locacionais 

O local escolhido para a construção do Aterro sanitário e industrial localiza-se 

na Rodovia MS-040, Km 30 – Campo Grande/MS, zona rural conforme Art.4° da Lei 

Complementar N°186/2011. Segundo a mesma Lei citada anteriormente, as zonas 

rurais são utilizadas predominantemente para atividades como agropecuária, 

agroindústria, extrativismo, silvicultura e conservação ambiental. 

A área designada para a construção do Aterro, trata-se de uma fazenda, na 

qual a atividade predominante era a agropecuária, atividade que contribui para a 

degradação da qualidade solo, comprometendo seus atributos físicos, químicos e 

biológicos (MANZATTO, 2002).  

Segundo o mesmo autor, a degradação do solo diz respeito à perda de 

qualidade e disponibilidade de água, bem como à perda da biodiversidade devido a 

antropização do solo. Trata-se de uma área que já sofreu com a ação antrópica e, se 

comparado a exploração de uma nova área, a preferência é por aquela já impactada. 

Considerando a quantidade de resíduos gerada por habitante/dia e, a 

precariedade dos sistemas de gerenciamento na cidade de Campo Grande/MS e 

região, verifica-se a necessidade de um serviço de coleta, transporte e disposição 

final adequado para os mesmos.  

Outro ponto importante é que o empreendimento trará impactos positivos 

como, geração de renda e emprego para as comunidades vizinhas, contribuindo para 

a movimentação da economia regional. A instalação do Aterro também irá contribuir 

para a logística reversa que, segundo a Lei n. 12.305/2012, Art. 5°, as Empresas e 

Industrias são responsáveis pelo ciclo de vida do produto, o que implica na sua 

possibilidade de reciclagem, reutilização bem como destinação final adequada. 
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O uso da área para a implantação do empreendimento está em conformidade 

de uso, segundo a Certidão de Conformidade emitida pela Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, em acordo com a Lei Complementar N° 

74/2005, que dispõe sobre o Uso e Ocupação do Solo no Município de Campo 

Grande – MS.  

Diante do exposto, pode-se afirmar que o empreendimento se tornará atrativo 

para empresas e indústrias, tanto de pequeno como de grande porte, para a 

destinação correta de resíduos, sendo uma demanda tanto ambiental, quanto social, 

relevante. Também é válido ressaltar que, não existe na cidade de Campo Grande um 

Aterro que propicie tais alternativas de destinação em conformidade com o que é 

exigido pela legislação.  

3.1.2 Alternativas Tecnológicas 

O gerenciamento de resíduos promove a segregação qualitativa dos mesmos, 

que podem ser comercializados, contribuindo com o aumento da lucratividade das 

empresas e industrias, bem como na redução de custos e desperdícios.  

O aterro sanitário e industrial encara o resíduo sólido, reutilizável e reciclável 

como um bem econômico e de valor social gerando lucratividade, mais oportunidades 

de empregos e, consequentemente, promoção da cidadania, segundo Art. 6° da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

No que diz respeito aos resíduos orgânicos, é realizada a compostagem, onde 

a decomposição biológica pela ação microbiana transforma-os em adubo que pode 

ser comercializado para fertilização do solo em atividades como agricultura ou 

jardinagem.  

Em relação aos resíduos Classe I (perigosos), tecnologias como a incineração 

pode ser utilizada. Porém, segundo Machado, (2015), a tendência do crescimento 

populacional aliada ao crescimento dos resíduos sólidos urbanos, fará com que haja a 

necessidade de uma tecnologia capaz de viabilizar economicamente e de maneira 

sustentável, uma solução efetiva para disposição final dos resíduos.  
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No aterro, parte dos resíduos considerados perigosos vão para a trincheira 

classe I, onde ficam em ambiente devidamente coberto, evitando a contaminação do 

solo e lençol freático. A outra parte dos resíduos Classe I (com alto poder calorífico) 

são encaminhados para a blendagem e são vendidos como fonte de energia 

(combustão) para outros processos produtivos. A blendagem contribui para o 

aumento da vida útil das trincheiras classe I, reduzindo a ocupação do solo e gerando 

renda.  

Diante de tudo que foi exposto, o Aterro apresenta vantagens como: 

✓ Baixo custo de implantação, operação e manutenção, se comparado à outras 

tecnologias; 

✓ Possibilidade de reaproveitamento, reciclagem e reutilização de diversos tipos 

de resíduos Classe I, II-A e II-B; 

✓ Geração de renda e emprego; 

✓ Redução dos impactos ambientais e riscos à saúde pública. 

Logo, tendo em vista a necessidade de atender à demanda das empresas e 

industrias da região, geradoras de resíduos, a implantação do Aterro sanitário e 

industrial se apresenta como um empreendimento promissor, dando suporte à 

adequação e cumprimento das normas e legislações exigidas.  

 

3.1.3 Alternativa Zero 

Segundo as estimativas do Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas (IPCC, 2014), são gerados 1,5 bilhão de toneladas (Gt) de resíduos 

anualmente e, a previsão é que esse valor sofra um aumento para 2,2 Gt até o ano de 

2025 sendo que, desse total, 53% são dispostos em aterros controlados ou 

vazadouros a céu aberto (lixões).  

Considerando a importância da disposição final ambientalmente adequada 

dos resíduos sólidos industriais e urbanos, a não implantação do Aterro sanitário e 

industrial na cidade de Campo Grande/MS, implica no aumento da inconformidade 

entre as empresas e industrias geradoras de resíduos e consequente risco à saúde 

pública e segurança ambiental da região.  
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GERAL 

O presente Estudo de Impacto Ambiental tem como principal objetivo a 

obtenção das Lincenças prévia e de instalação junto à Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR), para a implantação de um Aterro sanitário e 

industrial no município de Campo Grande – MS. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Dar suporte ao processo de licenciamento ambiental junto à SEMADUR, para 

obtenção da licença prévia e de instalação (LI e LO); 

✓ Fornecer os estudos necessários para análise de viabilidade ambiental do 

empreendimento; 

✓ Apresentar os estudos de impactos ambientais bem como as medidas 

mitigadoras e compensatórias a serem realizadas. 
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5 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

5.1 LOCALIZAÇÃO 

O empreendimento, objeto do presente licenciamento, encontra-se localizado 

na Fazenda Colorado - Rodovia MS-040, KM 30, Zona Rural de Campo Grande/MS. 

A Tabela 1, a seguir, apresenta as coordenadas geográficas e a Figura 1, a 

localização do Empreendimento.  

Tabela 1 – Coordenadas geográficas – Datum SIRGAS 2000, fuso 21. 

Sistema de Projeção Latitude (S)  Longitude (W) 

Coordenadas Geográficas 20°41'47.9" 54°22'09.09" 
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Figura 1 – Croqui de localização do empreendimento. 
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Figura 2 – Layout geral do aterro – distribuição das atividades que serão realizadas.  

 
 

A partir da Figura 2 acima, é possível observar como serão distribuídas as 

atividades na área em estudo. A área amarela na figura, será destinada à implantação 

da área administrativa do empreendimento, incluindo oficina mecânica, escritório, 

lavador, almoxarifado, posto de abastecimento, estacionamento de carros, 

caminhões, espaço reservado para caçambas e balança; a área em vermelho, será 

destinada à construção das Trincheiras Classe I, enquanto a área em azul para a 

construção de Trincheiras Classe II e, por fim, a área de cor laranja será destinada à 

instalação do sistema biológico de tratamento de efluentes (conjunto lagoas de 

estabilização).  

A área verde escura, corresponde à área de Reserva Legal já consolidada 

pelo órgão ambiental competente. Já a área verde mais clara, corresponde à Área de 

Preservação Permanente (APP).  
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5.2 DELIMITAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA 

Segundo a Lei Federal N°9433/97, que institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos (PNRH), a bacia hidrográfica trata-se de uma unidade territorial para a aplicação 

dos diversos instrumentos da PNRH como, por exemplo, o enquadramento dos corpos 

d’água, outorga e cobrança pelos recursos hídricos. Logo, a padronização e 

automatização do traçado das bacias hidrográficas são essenciais para a aplicação, de 

forma efetiva, da PNRH, evitando problemas no que se refere ao uso dos recursos 

hídricos. 

Partindo-se da necessidade da padronização e automatização das bacias 

hidrográficas e, buscando atender às exigências solicitadas pela Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR), a Figura 3 abaixo apresenta a delimitação 

da bacia hidrográfica na qual será implantado o empreendimento. O córrego Pouso 

Triste passa pela área de estudo e, é um dos córregos que dão origem ao Rio 

Anhanduizinho. 

Figura 3 – Delimitação da bacia hidrográfica da área de estudo.  

 

De acordo com o Plano Estadual de Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul, 

existem 15 Unidades de Planejamento e Gerenciamento (UPGs) no Estado, cujos nomes 

correspondem, respectivamente, com a toponímia de seu rio principal podendo estar 

situadas nas Regiões Hidrográficas do Paraná ou do Paraguai. A área em estudo, 

localiza-se na região hidrográfica do Paraná, na UPG I.4 Pardo. 

A UPG do Pardo está localizada nos afloramentos dos Sistemas Aquíferos 

Cenozóico, Bauru e Serra Geral. A altimetria da UPG Pardo varia de 165 a 500 m, 

podendo atingir cotas de 800 m. (SEMAC/MS, 2010). A área em estudo localiza-se no 

Sistema do Aquífero Bauru.  
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O aquífero basáltico da Formação Serra Geral está localizado na porção leste do 

estado de Mato Grosso do Sul e, está inserido na zona de ocorrência da Bacia 

Sedimentar do Paraná. A exploração das águas subterrâneas deste aquífero é feita, 

principalmente, dentro da faixa de afloramentos e em locais onde a cobertura dos 

sedimentos do Grupo Bauru é pequena (RAA, 2007).  

Várias cidades têm como fonte de água para abastecimento público, principal ou 

secundária, poços perfurados no aquífero Serra Geral como, por exemplo, Campo 

Grande, Dourados, Ponta Porã, Caarapó, Sidrolândia, entre outras. 

Segundo o Relatório de Avaliação Ambiental – RAA, (2015), aponta que, de 

acordo com a SEMAC, Secretaria de Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e 

Tecnologia, no município de Campo Grande/MS, os córregos Lajeado e Guariroba são 

responsáveis pelo fornecimento de água potável à população, contribuindo com cerca de 

80% de toda a água consumida na cidade. A concessionária responsável pelo 

abastecimento de água na cidade é a Águas Guariroba S.A. 

No município de Campo Grande, foram identificados e nominados 33 córregos 

do perímetro urbano, divididos em 10 unidades de gestão, ou seja, micro bacias, 

conforme apresentado na Tabela abaixo.  

Tabela 2 – Características das micro bacias no município de Campo Grande/MS.  

Bacias Área Total 
(Km2) 

Área 
Permeável 

(%) 

Área 
Impermeável 

(%) 

Principais 
Cursos 
d’água 

Bandeira 19,57 86,41 13,09 

Bandeira, 
Cabaça e 
Portinho 
Pache 

Prosa 30,90 79,49 20,51 
Prosa, Sóter, 
Revellieu e 

Vendas 

Anhanduí 29,9 70,77 29,23 
Anhanduí e 

Formiga 

Lageado 51,15 93,43 6,57 
Lageado e 

Poção 

Gameleira 16,66 95,62 4,38 Gamaleira 

Bálsamo 13,49 88,80 11,20 Bálsamo 

Imbirussu 55,16 89,14 10,86 
Imbirussu e 
Serradinho 

Bota-
Coqueiro 

35,31 96,28 3,72 
Botas - 

Coqueiro 

Segredo 46,19 82,30 17,70 

Segredo, 
Seminário, 
Cascudo e 
Maracaju 

Lagoa 35,77 91,86 8,14 
Lagoa, Buriti, 

Zardo e 
Siriema 

Fonte: Carta de Drenagem (PMCG), adaptado pelo autor. 

Ainda segundo o Relatório de Avaliação Ambiental (RAA), do Programa de 

Desenvolvimento Integrado e Qualificação Urbana de Campo Grande/MS, o Aquífero 

Serra Geral é um aquífero basáltico de meio fissurado, sendo bastante problemática a 

realização de cálculos dos balanços hídricos locais e regionais. Este tipo de aquífero é 
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muito heterogêneo, com características, propriedades hidrológicas, e comportamento 

hidrogeológico marcadas por intensas e abruptas mudanças. 

Já o aquífero Bauru, trata-se de um aquífero do tipo poroso e, ocorre em rochas 

sedimentares consolidadas, sedimentos inconsolidados e solos arenosos decompostos 

no local de origem. Os aquíferos do tipo poroso são extremamente importantes devido 

ao seu grande volume de água armazenada e por sua ocorrência se dar em grandes 

áreas. O fluxo das águas neste aquífero está relacionado com a granulometria de suas 

partículas e seu grau de retenção. 

Diferentemente do aquífero Serra Geral, que se trata de um aquífero fissurado e 

de difícil realização de cálculos de balanço hídrico, o aquífero Bauru, permite que suas 

características hidráulicas sejam tratadas matematicamente, através de parâmetros 

como a transmissividade e armazenamento. No município, os aquíferos porosos são 

representados pelos sedimentos da Formação Caiuá e pelo Sistema Botucatu/Pirambóia 

(RAA, 2015).  

O aquífero Bauru possui uma grande área que vai do Sul ao Norte do Estado de 

Mato Grosso do Sul e, abastece uma região bastante povoada. Trata-se de um aquífero 

freático sendo sua recarga realizada diretamente através da precipitação pluvial. A 

formação do Sistema Botucatu abrange o Aquífero Guarani, considerado o maior 

aquífero da América do Sul, o que permite o aproveitamento desse sistema devido as 

suas grandes vazões nas regiões de confinamento e semi-confinamento.  

Analisando a Figura 3, nota-se que o Córrego Pouso Triste passa pela área de 

estudo e deságua no Rio Anhanduizinho, que é afluente do Rio Anhanduí, considerado 

principal curso d’água no município de Campo Grande, com extensão total de, 

aproximadamente, 390 Km. O Rio Anhanduí caminha por uma longa extensão, 

recebendo no seu percurso vários afluentes, até atingir o Rio Paraná. Dito isto, conclui-

se que, o município de Campo Grande está majoritariamente localizado na área 

contribuinte do Rio Anhanduí, sendo, portanto, da bacia do Rio Paraná.  



Aterro sanitário e 

industrial 

 

RELATÓRIO TÉCNICO 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA 

de Rio das Ostras - 16ª Campanha 

CCaarraacctteerriizzaaççããoo  ddoo  

EEmmpprreeeennddiimmeennttoo  

Pág. 

26/148  
      

Aterro sanitário e industrial. 
 
Fazenda Colorado - Rodovia MS-040, KM 30, Zona Rural de Campo 
Grande/MS. 

 
___________________ 

Técnico Responsável 
Marcos Duarte 

Eng. Sanitarista CREA MS-1990/D 

 

 

Revisão 00 
06/2019 

 

5.3 PONTO DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES 

O Sistema de Controle Ambiental que será implantado no futuro Aterro sanitário 

e industrial, na cidade de Campo Grande – MS, para tratamento dos resíduos Classe II 

(A e B), consistirá na disposição final dos rejeitos em trincheira com sistema de 

drenagem para captação do chorume. Esse sistema de drenagem conduzirá o chorume 

produzido para um conjunto de lagoas de estabilização (tratamento biológico) que 

estarão ligadas em série para operar sobre fluxo contínuo.  

O efluente final, será direcionado para recirculação na própria trincheira, com o 

auxílio de conjunto moto bomba hidráulica, ligada à canos de engate rápido em canhão 

de aspersão. Logo não será feita a diluição e/ou disposição final de efluentes em corpos 

hídricos. A princípio, a previsão é que o Empreendimento gere em torno de 259,2 metros 

cúbicos de efluente por dia (m3/dia). 
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5.4 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

A fazenda em que será implantado o Aterro sanitário e industrial possui uma 

área total de 48,1949 ha, localizada na MS 040, km 30 - zona rural da cidade de Campo 

Grande. A ocupação atual da área é dada pela atividade agropecuária (pastagem). A 

figura 4 abaixo, apresenta a ocupação atual da área onde será implantado o aterro.  

Figura 4 – Uso e ocupação atual do solo – Fazenda Colorado, Campo Grande/MS.  

 
 

5.5 COMUNIDADES PRÓXIMAS AO EMPREENDIMENTO 

Como o empreendimento em estudo localiza-se na zona rural da cidade de 

Campo Grande – MS, não existem zonas urbanas, aglomerados urbanos e/ou 

comunidades no entorno da área. Entretanto, foi localizado um Assentamento muito 

próximo a área, cujo nome é Fazenda Caroline. Esse Assentamento está subdividido em 

três Associações: Abelhinha, que possui 32 famílias; Bosque dos Lírios I e Bosque dos 

Lírios II, ambos com 30 famílias cada. Totalizando, o Assentamento Fazenda Caroline 

possui 92 famílias.  

A Figura 5 abaixo, apresenta a localização das três associações que constituem 

o Assentamento Fazenda Caroline, com suas respectivas coordenadas geográficas e o 

número de famílias que cada associação comporta. No caso do empreendimento em 

estudo, os pontos que devem ser considerados são os 22, 23 e 24, destacados no mapa.
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Figura 5 – Mapa localização dos Assentamentos do Município de Campo Grande – MS. 

 
Fonte: SEMADUR, 2017, adaptado pelo autor. 
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5.6 COBERTURA VEGETAL 

Como a área de implantação era utilizada para pastagem (agropecuária), boa 

parte de sua cobertura vegetal original já foi removida, restando apenas 7,07% (3,41 ha) 

correspondente à reserva legal já existente. Logo, em grande parte da área, existe a 

predominancia de arbustos e gramíneas, e algumas árvores de médio e grande porte 

dispersas pela área.  

5.7 VIAS DE ACESSO AO EMPREENDIMENTO 

A área em que será implantado o Empreendimento localiza-se ao lado da 

Rodovia MS 040 – Km 30, que constituirá a principal via de acesso ao aterro, cuja 

pavimentação contempla 226,033 Km.  

A MS 040 possui grande importância no fortalecimento da malha rodoviária 

estadual, realizando a ligação do centro de Campo Grande à divisa do Estado de São 

Paulo. Essa mesma rodovia absorve parte do fluxo de veículos que trafegam pelas 

rodovias BR-267/MS e BR-163/MS. A figura 6 abaixo, apresenta a localização do 

empreendimento e suas principais vias de acesso. 

Figura 6 – Principal via de acesso ao Aterro sanitário e industrial na cidade de Campo 
Grande/MS.  

  
 

A Rodovia MS 040 não beneficia apenas a população moradora na área rural, 

mas também as atividades econômicas da região, fortalecendo a economia. Sua frota 

diária é composta de veículos de pequeno, médio e grande porte.  
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5.8 PORTE 

O porte do empreendimento objeto do presente licenciamento encontra-se 

descrito no item 1.1 IDENTIFICAÇÃO GERAL DA ATIVIDADE. 

5.9 ANTE PROJETO DA INSTALAÇÃO 

O terreno de 48,19 ha está localizado em local compatível com a destinação final 

de resíduos sólidos, anteriormente utilizada para pastagem. Na área encontra-se uma 

reserva legal, com aproximadamente 3,41 ha, sendo 7,07% da área total. O projeto para 

a implantação do aterro sanitário e industrial, em questão, prevê a instalação dos 

seguintes itens: 

✓ Isolamento da área 

✓ Área operacional/administrativa 

✓ Trincheiras Classe II; 

✓ Lagoas de estabilização (chorume Classe II); 

✓ Trincheiras Classe I. 

5.9.1 Isolamento e implantação de cortina vegetal 

A área do aterro será cercada com fios de arame farpado e implantada a cortina 

vegetal ao entorno da área. A cerca com fios de arame farpado terá a função de limitar a 

ação de catadores, animais e outros elementos estranhos que possam vir a prejudicar a 

operação do aterro.  

A implantação da cortina vegetal será efetuada nas áreas de pastagem no 

perímetro da propriedade, respeitando as áreas que já possuem mata nativa. 

A ação proposta, além de ter o objetivo de manter a reserva legal já existente, 

terá a função evitar o surgimento de reclamações por parte de transeuntes e moradores 

da circunvizinhança, motivados pela visualização constante das frentes de operação e, 

minimizar os impactos visuais e a ação dos ventos predominantes, evitando-se assim a 

dissipação de odores e o espalhamento de materiais leves recém-depositados no aterro.  

A cortina vegetal será composta em sua maioria já pela vegetação nativa 

presente no entorno da propriedade e, pelo plantio de bambus (Bambusa oldhami) que, 

apresentam como variáveis favoráveis ao seu uso, a resistência a baixas temperaturas, 

rápido crescimento, alta flexibilidade – o que permite uma melhor absorção do impacto 

do vento – porte alto (quanto mais alto, melhor a proteção), se desenvolvem bem em 

solos arenosos, além de promover a harmonia paisagística do local.  

O bambu pertence à família Graminae (Poaceae), subfamília Bambusoidea e, 

está distribuído pelo mundo com, aproximadamente, 1600 espécies, sendo 121 gêneros 

(25 herbáceos e 96 arbóreos). São encontrados em regiões temperadas, tropicais e 

subtropicais dos continentes, exceto na Europa, aonde não foram identificados indícios 

do mesmo (SOUZA, 2010). 
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5.9.2 Área operacional e administrativa 

A área operacional e administrativa do Aterro Industrial será implantada na área 

ilustrada na Figura 2, sendo constituída através dos seguintes itens: 

✓ Guarita; 

✓ Balança; 

✓ Oficina; 

✓ Sede Administrativa; 

✓ Lavador de veículos e caçambas. 

Os subitens, a seguir, descrevem as características de cada etapa da área 

operacional e administrativa. 

5.9.2.1 Guarita 

Será implanta a guarita na estrada de acesso à entrada do aterro, com o intuito 

de monitorar a entrada e saída de veículos do aterro, bem como a inspeção dos resíduos 

que serão dispostos nas trincheiras, de acordo com sua classificação. 

5.9.2.2 Balança 

Destina-se ao controle e quantificação dos resíduos destinados ao aterro 

sanitário, bem como ao controle de entrada de material para a execução de acesso e 

drenos. A pesagem constante dos resíduos fornece ainda dados estatísticos de grande 

valor na avaliação da vida útil do aterro, bem como da variação da produção de resíduos 

ao longo do tempo. 

Após o descarregamento do resíduo, é realizada novamente a pesagem do 

veículo para a obtenção da quantidade total de material recebido e emitido ticket 

contendo o peso e a descrição do resíduo, além dos dados da empresa que realizou o 

envio deste. 

5.9.2.3 Oficina 

A oficina trata-se de um galpão de estrutura metálica/alvenaria, contendo 

equipamentos destinados principalmente à adaptação, reparação e manutenção de 

veículos, caçambas, tambores e outros.  

5.9.2.4 Sede administrativa 

A sede administrativa será implantada para servir de apoio à gestão 

administrativa e operacional do aterro, com o intuito de poder dar suporte à profissionais 

especializados, na elaboração de relatórios técnicos, emissão de notas fiscais, planilhas 

de controle, arquivamento de documentação legal e demais atividades afins. 
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5.9.2.5 Lavador de veículos e caçambas 

O lavador será divido em dois compartimentos, um sendo constituído por uma 

rampa de acesso, de modo a facilitar a limpeza de veículos e caçambas, principalmente 

nas regiões inferiores e o outro sendo construído através de estrutura simples de 

alvenaria no próprio nível do terreno. É o local utilizado para a higienização dos veículos, 

caçambas, equipamentos, bobonas e tambores utilizados em coleta. 

5.9.2.6 Acessos 

Os acessos internos têm como função permitir a interligação entre os diversos 

pontos da área do aterro, bem como garantir a chegada dos resíduos até as frentes de 

descarga. 

Esses acessos devem suportar o trânsito de veículos mesmo durante os 

períodos de chuva e, por isso, devem ser mantidos nas melhores condições de 

operação, sempre revestidos com cascalho ou outro material de base. Em toda sua 

extensão, deverão ser escavadas canaletas de drenagem para captação de águas de 

escoamento superficial (pluvial). 

Os acessos são divididos ainda em dois tipos: os de uso permanente, que serão 

utilizados durante toda a existência do aterro, e os de uso temporário, que serão 

utilizados apenas durante a execução de certas obras ou determinadas etapas do aterro. 

Os acessos construídos sobre o terreno natural terão 6 m largura. Sobre a 

camada de terra natural (subleito), deverá ser executada uma camada de areia ou 

cascalho (sub-base) de espessura igual a 10 cm e sobre esta, uma camada de cascalho 

ou brita (base) igual a 15 cm. 

5.9.3 Trincheiras classe II 

Nos subitens, a seguir, serão descritos os métodos construtivos a serem 

utilizados nas trincheiras classe II, cuja disposição das mesmas encontra-se ilustrada na 

Figura 2. 

5.9.3.1 Terraplanagem 

Inicialmente, na preparação da área, serão removidos do solo todos os materiais 

de origem vegetal existentes na área de base do aterro, área de apoio e áreas de 

empréstimo. O solo vegetal existente será estocado em local apropriado, pois 

posteriormente é utilizado na cobertura da berma e taludes do aterro, garantindo-se 

assim melhores condições para sua revegetação. 

Após a limpeza do terreno, este será escavado e nivelado para primeira frente de 

trabalho. A preparação da área terá como objetivo o melhor aproveitamento do 

maquinário disponível, bem como do material removido que será utilizado posteriormente 

para cobertura das camadas concluídas. 
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Os solos que apresentaram inconvenientes à fundação do aterro serão 

removidos e armazenados e utilizados posteriormente na cobertura diária das células de 

resíduos. 

5.9.3.2 Impermeabilização 

Após a retirada da vegetação e do solo, seguida da terraplanagem da área, 

serão executados os serviços de impermeabilização da base do aterro. No período de 

implantação do Empreendimento, serão realizados estudos específicos com o intuito de 

definir qual o método de compactação que deverá ser utilizado, considerando o tipo de 

solo da área em estudo.  

Vale ressaltar que a camada de solo que serve de base para o aterro deve ser a 

mais homogênea e trabalhável possível, isenta de raízes, galhos, troncos e folhas, com 

características físicas que possibilitam alcançar o coeficiente de permeabilidade (K), 

após compactação.  

Além da compactação será executada impermeabilização com aplicação de 

geomembrana de Polieteno de Alta Densidade - PEAD espessura 1,50 mm, em toda 

área de depósito do material (base do aterro). Sobre essa manta será executada uma 

camada de solo devidamente compactada com espessura de 0,50 m para proteção 

mecânica da geomembrana. Durante a implantação das camadas serão realizados os 

ensaios pertinentes para comprovação do atendimento às especificações, garantindo 

que a geomembrana não possui furos ou rasgos. 

5.9.3.3 Drenagem pluvial 

O sistema de drenagem pluvial tem por objetivo promover o afastamento das 

águas de chuva, com intuito de evitar o seu contato com os resíduos e 

consequentemente diminuir o volume de percolados, além de garantir condições para 

operação normal em dias de chuva e evitar a ação de processo erosivo e de 

assoreamento.  

O sistema de drenagem de águas pluviais será composto por estruturas 

permanentes (fixas) e temporárias (móveis) constituídas por Canais de Drenagem 

Provisórios. Antes de qualquer atividade na área do aterro sanitário serão implantados 

no entorno das frentes de serviços, canais de drenagem provisórios com objetivo de 

impedir o escoamento das águas superficiais e, portanto, facilitar a realização das 

atividades. 

5.9.3.3.1 Canais Trapezoidal de Drenagem 

Efetuada a proteção do entorno durante a realização das obras de implantação 

da infraestrutura do aterro serão implantados os canais trapezoidais de drenagem. Estes 

canais serão executados na fase, destacados por porções superiores na medida em que 

for ocorrendo o alteamento das camadas do aterro. 

5.9.3.3.2 Canaletas de Bermas 
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Com a operação normal do aterro, na medida em que se formarem as camadas 

de lixo, serão implantadas as canaletas no pé das bermas, objetivando impedir erosão 

dos taludes. Estas canaletas serão construídas junto à borda externa da camada de lixo 

e a ombreira, do talude, escavando-se o material em quantidade suficiente para sua 

execução e posteriormente regularizando-se com camada fina de aterro compactado, 

para correção de eventuais depressões.  

5.9.3.3.3 Canais de Drenagem dos Taludes 

À medida em que se altearem as camadas do aterro, haverá um aumento de 

vazão das águas superficiais coletadas pelas canaletas de berma, devendo-se assim 

executar as estruturas que permitam a condução destas águas até a porção inferior do 

aterro sanitário. Com este objetivo, serão executados os canais de drenagem dos 

taludes. 

5.9.3.3.4 Caixas de Passagem em Alvenaria Estrutural 

As caixas de passagens serão utilizadas sempre que ocorrer mudanças na 

direção dos escoamentos ou então em confluência de canaletas de drenagem. O 

sistema de drenagem pluvial captará as águas superficiais que não mantiveram contato 

com a massa de resíduos e as conduzirá por gravidade ao sistema de drenagem da 

região. As caixas de passagens estarão dispostas a uma distância de 50 m entre elas.  

5.9.3.3.5 Sistema de drenagem de líquidos 

Será implantado um sistema de drenagem constituído por drenos horizontais. 

Este sistema será composto por drenos principais e secundários dispostos de forma que 

o recolhimento dos líquidos decorrentes da decomposição dos resíduos (chorume), seja 

facilitado. O dreno principal reunirá o chorume apurado nos drenos secundários, que 

receberão o chorume apurado nas trincheiras.  

Neste caso não haverá dreno do tipo espinha de peixe, pois cada trincheira é 

construída de tal modo que fique com dois planos de fundo onde todo material líquido 

que estiver sobre a trincheira, será drenado naturalmente para o dreno secundário 

central. 

A drenagem principal será constituída de drenos com seção de escoamento e 

declividade máxima igual a 2%. À medida que a área for sendo ocupada com a 

deposição dos resíduos, deverá proceder-se a execução contínua do sistema de 

drenagem, pois este acompanhará a evolução e desenvolvimento do aterro até a sua 

fase de encerramento.  

A drenagem secundária, que será ligada a drenagem principal, terá uma 

declividade ≥ 2%. Nas frentes de serviço, será executada uma camada com lixo 

compactado na região superior das linhas de drenagem. Sobre esta camada, a 

retroescavadeira abrirá uma vala na massa de lixo até encontrar a camada de argila 

impermeabilizante. 
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 Esta vala será então revestida com manta geotextil 150 g/m2 (propex) ou similar 

e preenchida com pedra-pulmão (6”), que após fechada deverá ser recoberta com o lixo 

escavado, formando assim o dreno “cego”. Tanto os drenos principais como os 

secundários devem ser construídos por este método. 

Ao pé do talude da primeira célula de resíduos será construída uma caixa de 

passagem em alvenaria, que receberá o líquido percolado (chorume) captado pelos 

drenos “cegos”. Desta, o chorume será encaminhado até as lagoas de estabilização 

através de uma tubulação, em concreto, com diâmetro de 300 mm. 

5.9.3.3.6 Drenos de gases 

A decomposição dos resíduos gera gases constituídos basicamente por CO2 

(Gás Carbônico) e CH4 (Metano), sendo estes captados e queimados para evitar 

inconvenientes causados pela liberação de odores desagradáveis, intoxicação, acúmulo 

e risco de explosões. 

As pressões de gases são também elementos de instabilização geotécnica, 

devendo o sistema drenar e diminuir os seus valores, contribuindo para a segurança 

estrutural do aterro. 

Para proporcionar esta condição, serão implantados drenos verticais espaçados 

adequadamente, constituindo um sistema de captação e queima de gases que 

abrangerá toda a área do aterro sanitário. 

5.9.4 Lagoas de estabilização 

O chorume captado pelo sistema de drenagem do aterro será direcionado para o 

sistema de tratamento de efluente líquidos. Este sistema consistirá, basicamente, em um 

tratamento secundário (biológico) realizado por um conjunto de lagoas de estabilização, 

ligadas em série, operando em fluxo contínuo, sendo estas lagoas: lagoa anaeróbia, 

lagoa facultativa e lagoa de maturação.  

Todo o efluente da lagoa de maturação será acoplado aos equipamentos de 

distribuição final e direcionado para recirculação nas trincheiras classe II. 
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5.9.5 Trincheiras classe I 

Todos os procedimentos construtivos para as trincheiras classe I, seguirão as 

recomendações da Norma da ABNT – NBR 10157/1987 – Aterros de resíduos 

perigosos - Critérios para projeto, construção e operação. 

As trincheiras Classe I serão revestidas como dupla camada de geomembrana 

de Polieteno de Alta Densidade - PEAD espessura 1,50 mm, com um dreno entre as 

mesmas. Além disso, as trincheiras para resíduos perigosos, serão cobertas por uma 

espécie de barracão, impedindo a interação desses resíduos com agentes exteriores, 

como chuvas, por exemplo.  

Tanto para as trincheiras Classe I, quanto Classe II, as profundidades irão variar 

respeitando o nível do lençol freático.  
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6 ÁREA DE INFLUÊNCIA  

6.1 ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL 

O uso e ocupação desordenado do espaço físico-ambiental nas cidades, vêm 

causando sérios problemas ambientais nas mesmas, devido ao aumento da população, 

das atividades econômicas e da busca incessante para atingir padrões tecnológicos que 

levam ao uso predatório dos recursos naturais existentes (PARFITT, 2002).  

Segundo o mesmo autor citado anteriormente, dependendo da localização e 

planejamento de alguma atividade antrópica, esta pode trazer consigo impactos 

ambientais, econômicos e sociais positivos ou negativos. Logo, é notável a necessidade 

de implantar sistemas de controle periódicos, visando o monitoramento dos impactos 

causados, que fornecerão os dados necessários para a gestão de impactos e elaboração 

de medidas de controle de riscos.  

Considerando as áreas de interesse ambiental, no município de Campo 

Grande/MS existem sete Unidades de Conservação, nas quais duas correspondem a 

Proteção Integral e cinco de Uso Sustentável. As duas UPIs (Unidades de Proteção 

Individual) localizam-se dentro do perímetro urbano do município, sendo: Parque 

Estadual da Prosa e Parque Estadual Matas do Segredo. 

Segundo o Perfil Socioeconômico da cidade de Campo Grande, (2018), o 

município possui três Unidades de Conservação da Natureza, instituídas pelo Poder 

Público. São elas: Área de Proteção Ambiental dos Mananciais do Córrego Guariroba – 

APA Guariroba, que foi instituída pelo Decreto N° 7183/1995; Área de Proteção 

Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula - APA do Ceroula, que foi instituída pelo Decreto 

N° 8264/2001 e, a Área de Proteção Ambiental do Manancial do Córrego Lajeado, 

instituída pelo Decreto 8265/2001. 

As Áreas de Proteção Ambiental (APAs), constituem o Grupo de Unidades de 

Uso Sustentável e são, em geral, áreas de grandes extensões, com um considerável 

grau de ocupação humana. Essas áreas são formadas por seus atributos abióticos, 

bióticos, estéticos e culturais, que são de extrema importância para a qualidade de vida e 

bem-estar das populações vizinhas. O objetivo das APAs é proteger a diversidade 

biológica, controlar a ocupação da área e manter a sustentabilidade do uso dos recursos 

naturais ali presentes (PLANURB, 2018). 

Apesar de próxima à Área de Proteção Ambiental dos Mananciais do Córrego 

Guariroba – APA Guariroba, a área onde será implantado o aterro não compreenderá o 

perímetro da mesma e, também não estará localizado em nenhuma Unidade de 

Conservação. 
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6.2 ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA 

A área de influência de um empreendimento é definida como o espaço suscetível 

a sofrer alterações como consequência da sua implantação, manutenção e operação ao 

longo de sua vida útil. A área de influência pode ser delimitada em três âmbitos: área de 

influência direta (AID), área de influência indireta (AII), área diretamente afetada (ADA).  

A área diretamente afetada (ADA) corresponde a área onde se localiza o aterro 

sanitário e industrial, e também sua área de ampliação, além de seu entorno próximo, 

como as vias de acesso, a vizinhança com um dado uso e ocupação do solo.  

A delimitação da área de influência direta (AID) deve captar os impactos 

previsíveis nos meios socioeconômicos, bióticos e físicos, ainda que se valorizem as 

questões de natureza econômica e social. A área de influência indireta (AII) é aquela 

afetada pelo empreendimento, mas no qual os impactos e efeitos decorrentes sejam 

menos significativos do que as demais áreas, devido à distância do empreendimento. 

A partir do diagnostico ambiental da área é possível fazer projeções dos 

impactos que podem vir a ocorrer com a implantação do empreendimento. O prognóstico 

ambiental é a etapa de análise dos impactos ambientais. Para facilitar as análises, os 

estudos de base, geralmente são divididos em três compartimentos principais: meio 

físico, meio biótico e meio socioeconômico, que serão tratados nos próximos itens do 

presente estudo.  
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7 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA  

7.1 MEIO FÍSICO  

7.1.1 Geologia e Geomorfologia 

O relevo da região onde se localiza o município de Campo Grande/MS é muito 

diversificado, com grandes planaltos de morfoestruturas complexas, rodeados por 

extensas depressões. Segundo a Folha SF 21 Campo Grande, desenvolvida pelo Projeto 

Radam Brasil, (1982), a área apresenta considerável variação florística que, 

possivelmente, foi influenciada pela vegetação das Bacias do Paraguai, do Paraná e do 

Amazonas.  

A área do município é caracterizada por quatro regiões ecológicas distintas: 

Savana, Savana Estépica, Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Estacional 

Decidual, além de três áreas de tensão ecológica e áreas de formação pioneiras e 

antrópicas. 

Ainda de acordo com o Projeto Radam Brasil, (1982), a pedologia (estudo dos 

solos em seu ambiente natural), revelou a presença dos mais diversos tipos de solos na 

região, com ótimos padrões de fertilidade, o que assegura uma boa potencialidade para 

o desenvolvimento da agricultura.  

O relevo na região, encontra-se situado na unidade geomorfológica denominada 

Planalto de Maracaju – Campo Grande, que representa a terminação sul da borda 

ocidental da bacia sedimentar do Paraná e separa parte das águas que fluem para o rio 

Paraná daqueles que se dirigem ao rio Paraguai. No município predomina-se as formas 

de dissecação do tipo tabular, com relevo de topo aplanado, intensidade de 

aprofundamento de drenagem muito fraca e vales de fundo plano. 

A geologia do estado de Mato Grosso do Sul caracteriza-se por apresentar duas 

grandes bacias sedimentares, a Bacia do Paraná e Bacia do Pantanal. O relevo 

apresenta quatro fisionomias distintas, a parte oriental compreende um relevo alçado 

constituído por planaltos, patamares e chapadões inseridos na Bacia Sedimentar do 

Paraná. 

Considerando a importância do monitoramento ambiental, foram realizadas 

coletas do solo, dos poços de monitoramento e do córrego (corpo hídrico da área úmida), 

com o intuito de se obter valores de referência que serão utilizados em futuros 

monitoramentos considerando o empreendimento já em operação. Os resultados das 

coletas acima citadas encontram-se nos anexos, deste estudo. Os valores obtidos 

encontram-se dentro dos estabelecidos pela Resolução CONAMA Nº357/2005.  
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7.1.2 Tipologia dos Solos 

Os principais tipos de solo identificados no município de Campo Grande/MS, 

segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006) são: 

Gleissolo, Latossolo Vermelho, Latossolo Vermelho Distrófico, Neossolo Quartzarênico, 

Planossolo Háplico e Neossolo Litólico.  

Esses tipos de solos citados anteriormente, possuem variações em sua 

fertilidade natural, que são encontradas sob diferentes condições de relevo, erosão, 

drenagem, vegetação e uso. As características de cada tipo de solo citado neste estudo, 

segundo a Embrapa, (2006), são: 

✓ Gleissolos – são solos minerais, hidromórficos, desenvolvidos de sedimentos 

recentes não consolidados, com constituição argilosa, argilo-arenosa e arenosa. 

São solos que podem ir de mal drenados à muito mal drenados, com 

características resultantes da influência do excesso de umidade permanente ou 

temporário, devido à presença do lençol freático próximo à superfície durante 

determinado período do ano. Devido as ocasiões em que são formados, aporte de 

sedimentos e condição hidromórficas, possuem diversas características físicas, 

químicas e morfológicas. No que diz respeito ao uso agrícola, trata-se de um solo 

limitado, devido à presença de lençol freático elevado e ao risco constante de 

alagamentos. Possui de baixa à média fertilidade. 

✓ Latossolos Vermelhos – os Latossolos vermelhos apresentam cores vermelhas 

acentuadas, devido aos altos teores de óxidos de ferro presentes no material 

originário em ambientes bem drenados, bem como características como cor, 

textura e estruturas uniformes em profundidade. Esse tipo de solo ocorre 

predominantemente em áreas de relevo plano e suave ondulado, propiciando a 

mecanização agrícola. Em condições naturais, apresentam baixos níveis de 

fósforo. Pode ser fator limitante no seu uso a baixa quantidade de disponível às 

plantas e o fato de ser susceptível à compactação. 

✓ Latossolo Vermelho Distrófico – são solos minerais profundos e bem drenados, 

com coloração indiscriminada (vermelha ou amarela), com diferentes classes 

texturais, devido aos diversos materiais aos quais são originários. Possuem 

horizontes “B” desenvolvidos, textura arenosa, condicionada pelo substrato 

rochoso. No município de Campo Grande, verifica-se a presença do solo com 

textura média, localizados em áreas planas ou suavemente onduladas. Possuem 

grande capacidade de infiltração de água superficial e pouca susceptibilidade à 

erosão. Porém, sob condições de uso inadequado ou fortes precipitações, alguns 

processos de degradação ambiental podem ser irreversíveis.  

✓ Neossolo Quartzarênico – são solos minerais, com textura predominantemente 

composta por areia, pouco desenvolvidos e com baixa fertilidade natural. 

Possuem baixa capacidade de retenção de umidade de grande susceptibilidade à 
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erosão sendo seu uso para a agricultura não aconselhável. Geralmente, ocorrem 

em áreas com topografia plana ou suavemente ondulada.  

✓ Neossolo Litólico – são solos raros, pouco evoluídos e com elevados teores de 

materiais primários de fácil decomposição (matéria orgânica). Apresentam textura 

média cascalhenta ou cascalhenta, em áreas onde o relevo é suavemente 

ondulado. Devido à pouca profundidade e à presença de cascalho, seu uso para a 

agricultura não é recomendável. É encontrado em pouca extensão na porção 

noroeste do município.  

✓ Planossolos Háplicos – são solos que possuem a característica de serem bem 

abastecidos de bases, possuindo um elevado status nutricional, mas, com sérias 

limitações de ordem física, relacionadas ao preparo do solo e à penetração das 

raízes devido ao adensamento. Em condições de adensamento e, em função do 

contraste textural, estes solos são muito susceptíveis à erosão. 

A tabela 3 abaixo, apresenta as porcentagens que cada tipo de solo citado 

anteriormente, ocupa no município de Campo Grande/MS.  

Tabela 3 – Porcentagem para cada tipo de solo encontrado no município de Campo Grande – 
MS. 

Tipo de Solo % de solo – Município  de Campo 
Grande/MS 

Gleissolo 0,09 

Latossolo Vermelho 24,95 

Latossolo Vermelho Distrófico 42,15 

Neossolo Litólico 0,88 

Neossolo Quartzarênico 29,29 

Planossolo Háplico 2,64 

Fonte: Embrapa, 2011, adaptado por Groen, 2015. 
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7.1.3 Hidrologia  

O município de Campo Grande está predominantemente situado na Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraná, com exceção de uma região da parte nordeste, que se situa 

na Bacia Hidrográfica do Rio Paraguai. 

O Rio Anhanduí é o principal curso d’água do município, tendo como seus 

afluentes a maioria dos corpos d’água, destacando-se o rio Anhanduizinho, Ribeirão da 

Lontra e os córregos Cachoeira, Três Barras, Anhanduí, Lajeado, Lajeadinho, Imbirussu, 

Pouso Alegre, Pouso Triste, Do Engano, Mangue, Lagoa, Lagoinha, Estiva, Limpo, Da 

Areia, Arame e Fortaleza, além dos córregos Guariroba, Água Turva, Estaca e Ribeirão 

das Botas, que são tributários da sub-bacia do rio Pardo. Este último, afluente do rio 

Paraná (RAA, 2007). 

Os recursos hídricos são classificados de duas formas: os cursos d’água 

superficiais (rios, córregos e afins) e os cursos d’água subterrâneos (lençol freático, 

aquíferos e afins). A seguir serão descritas as características destes dois aspectos no 

âmbito local e regional do empreendimento a ser implantado. 

 

7.1.3.1 Águas Superficiais 

O Estado de Mato Grosso do Sul tem sua hidrografia constituída pelas Bacias 

Hidrográficas dos Rios Paraná e do Alto Paraguai. A bacia hidrográfica do rio Paraná 

abrange uma área de aproximadamente 169.488,663 km², e possui como sub-bacia os 

rios: Amambai, Aporé, Iguatemi, Ivinhema, Pardo, Quitéria, Santana, Sucuriú e Verde. Já 

a bacia hidrográfica do rio Paraguai possui uma área de 187.636,301 km², e possui como 

sub-bacia os rios: Apa, Correntes, Miranda, Nioaque, Negro e Taquari (RAA, 2007).  

 

7.1.3.2 Águas Subterrâneas 

O Estado está situado sobre a Bacia Sedimentar do Paraná, contendo como 

principais aquíferos o Aquífero Serra Geral (SASG), de idade jurássica-cretácea, e o 

Sistema Aquífero Guarani (SAG). O município encontra-se predominantemente na bacia 

hidrográfica do rio Pardo. 

 

7.1.3.3 Enquadramento dos corpos hídricos 

A deliberação CECA/MS no36, de 27 de junho de 2012, dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água superficiais e estabelece diretrizes ambientais para o 

seu enquadramento, e dá outras providências. Esta lei diz que todos os córregos 

inseridos no município pertencem a Classe 2, somente o córrego Imbiruçu que é 

classificado como Classe 3.  
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7.1.4 Regime hidrológico 

Segundo o Plano Estadual de Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul, 93,28% 

do município de Campo Grande está situado na Unidade de Planejamento e 

Gerenciamento do Rio Pardo. 

A Bacia Hidrográfica do Rio Pardo é a que apresenta o maior volume de água 

consumida no estado do Mato Grosso do Sul, devido ao consumo domiciliar e industrial 

do município de Campo Grande. O consumo gira em torno de 2,585 m3 /s, valor que está 

acima dos 2,068 m3/s que a bacia hidrográfica consegue repor.  

O município de Campo Grande é drenado pelo sistema contribuinte da bacia 

hidrográfica do rio Paraná, através dos corpos hídricos da sub-bacia do rio Pardo, que é 

afluente do rio Paraná, destacando-se o rio Anhanduí e seus afluentes, os córregos 

Segredo, Pouso Triste, Lajeado, Gameleira e Três Barras, e ainda os ribeirões 

Cachoeira, Guariroba e da Lontra. 

A figura 7 abaixo, apresenta a área, no município de Campo Grande/MS, no qual 

será implantado o empreendimento, segundo a bacia hidrográfica no qual está inserido.  

Figura 7 – Bacia hidrográfica – município de Campo Grande/MS.  

 

 

7.1.4.1 Clima 

Segundo o Atlas Multirreferencial de Mato Grosso do Sul, presente no Relatório 

de Avaliação Ambiental (RAA), (2007) do Programa de Desenvolvimento Integrado e 

Qualificação Urbana de Campo Grande/MS, a variação mesoclimática no estado pode 

ser classificada nos seguintes tipos: 
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✓ Úmido – Apresenta índice efetivo de umidade com valores anuais variando de 40 

a 60. A precipitação pluviométrica anual varia entre 1750 e 2000 mm, com 

excedente hídrico de 1200 a 1400 mm durante 7 a 8 meses e deficiência hídrica 

de 200 a 350 mm durante 3 meses.  

✓ Úmido a sub-úmido – Apresenta índice efetivo de umidade com valores anuais 

variando de 20 a 40. A precipitação pluviométrica anual varia entre 1500 e 1750 

mm, com excedente hídrico anual de 800 a 1200 mm durante 5 a 6 meses e 

deficiência hídrica de 350 a 500 mm durante 4 meses. 

✓ Sub-úmido a semi-árido – Apresenta índice efetivo de umidade com valores 

anuais variando de 20 a 0. A precipitação pluviométrica anual varia entre 800 e 

1200 mm, com excedente hídrico anual de 100 a 400 mm durante 2 meses e 

deficiência hídrica de 650 a 750 mm durante 6 meses. 

De acordo com a classificação de Köppen, o clima de Campo Grande se 

encontra em uma faixa de transição entre o subtipo Cfa – mesotérmico úmido sem 

estiagem, em que a temperatura do mês mais quente é maior que 25 ºC, tendo o mês 

mais seco com precipitação de 30 mm, e o subtipo Aw – tropical úmido com estação 

chuvosa no verão e seca no inverno.  

A figura 8 abaixo, demonstra a Classificação de Köppen no Estado do Mato 

Grosso do Sul, com ênfase para a área esverdeada, correspondente ao município de 

Campo Grande.  

Figura 8 – Classificação de Köppen no Estado de Mato Grosso do Sul. 
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7.1.4.2 Ventos 

Segundo o Relatório de Avaliação Ambiental (RAA), (2007) do Programa de 

Desenvolvimento Integrado e Qualificação Urbana de Campo Grande/MS, os ventos 

mais fortes na cidade ocorrem entre os meses de junho até outubro, sendo mais intensos 

(média de ventos mais fortes) nos meses de agosto e setembro.  

Os ventos de noroeste-leste, noroeste-nordeste, noroeste-norte, norte-leste e 

norte-noroeste, ocorrem em todos os meses do ano. Nestas direções o sentido noroeste 

é o que mais predomina na região. A predominância dos ventos verifica-se no sentido 

sudeste, independente do mês do ano, e no mês de agosto as velocidades são maiores 

em relação às demais meses do ano. 

Durante a etapa de construção do aterro, a poluição atmosférica será constituída 

pela geração de material particulado (poeira), devido à escavação das trincheiras e a 

construção do aterro como um todo.  

A tabela 4 apresentada a seguir, do Perfil Socioeconômico de Campo Grande, 

(2018), apresenta os valores médios, em Km/h, do perfil dos ventos registrados no 

município de Campo Grande, entre os anos de 2009 e 2017.  

Tabela 4 – Velocidade média dos ventos, em Km/h, registrados no município de Campo 
Grande/MS. 

Meses Ano 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Média 

Velocidade (Km/h) 

Janeiro 7,9 5,8 4,3 4,7 6,12 9,00 9,36 S/D 17,49 8,08 

Fevereiro 6,5 5,0 4,7 3,2 4,68 10,44 9,00 S/D 18,45 7,75 

Março 5,8 5,0 6,5 4,0 5,4 10,08 9,25 S/D 18,08 8,01 

Abril 6,5 S/D 5,1 4,7 3,6 11,56 10,40 12,96 20,87 9,46 

Maio 6,8 S/D 5,0 5,8 4,32 11,95 11,99 10,80 17,38 9,25 

Junho 7,6 4,3 6,1 4,4 2,52 - 13,93 12,24 20,08 8,89 

Julho 7,6 5,8 0 5,0 6,84 13,68 12,96 12,60 23,12 9,73 

Agosto 9,7 6,1 33,5 6,8 8,28 13,61 13,97 12,96 22,75 14,04 

Setembro 8,6 9,4 40,3 7,6 7,92 13,61 12,78 12,60 22,98 15,09 

Outubro 7,9 8,3 45,4 6,1 7,2 13,72 12,38 12,96 23,18 15,24 

Novembro 7,2 6,3 2,9 4,7 5,76 10,91 10,44 11,16 20,64 8,89 

Dezembro 5,4 9,0 4,3 2,9 3,24 10,44 10,80 10,44 16,57 8,14 

Média 7,29 6,50 13,18 4,99 5,49 10,75 11,44 12,08 20,13 - 

Fonte: PLANURB, 2018, adaptado pelo autor.  
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7.1.5 MEIO BIÓTICO 

Os próximos subitens constituem o diagnóstico ambiental da implantação do 

aterro, apresentando as características biológicas de maior relevância da fauna e flora, 

na área de influência do mesmo. O intuito é permitir o entendimento quanto aos impactos 

da futura instalação e operação do empreendimento em estudo. 

7.1.5.1 Comunidade Vegetal 

O estado do Mato Grosso do Sul encontra-se situado sobre três biomas 

principais: o cerrado, a mata atlântica e o pantanal. O município de Campo Grande se 

insere na região cujo Bioma é o Cerrado, segundo Figura 9, apresentada abaixo. 

Figura 9 – Bioma da área em que será implantado o Aterro sanitário e industrial – Campo 
Grande/MS. 

   
 

O município de Campo Grande está inserido em uma região na qual se 

predomina a vegetação do tipo Savana (Cerrado), que são zonas de transição entre 

bosques e prados. Segundo o Relatório de Avaliação Ambiental (RAA), (2007), do 

Programa de Desenvolvimento Integrado e Qualificação Urbana de Campo Grande/MS, 

Típico de regiões tropicais, o Cerrado apresenta duas estações bem marcadas: inverno 

seco e verão chuvoso, com solo de Savana tropical, deficiente em nutrientes e rico em 

ferro e alumínio. 

Segundo o Perfil Socioeconômico de Campo Grande, (2018), de toda a 

cobertura vegetal original do município, foram identificados, em 2007, cerca de 168113 

hectares dos 810000 hectares do território municipal, o que corresponde a 20,7% de sua 

área. As pastagens ocupam grande extensões das terras do município, apesar de que os 
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perfis das paisagens vêm mudando, dando espaço para o cultivo da soja e milho na 

porção Oeste e eucalipto na porção Leste. 

As principais fitofisionomias encontradas no município são Campo Limpo, 

Campo Sujo, Cerrado, Cerradão e a Floresta Aluvial (mata ciliar), bem como áreas de 

Tensão Ecológica, que são representadas pelo contato Cerrado/Floresta Estacional 

Semidecidual (PLANURB, 2018). 

Medeiros, (2011), relata que o Bioma Cerrado cobre cerca de 22% do território 

nacional, configurando o segundo maior bioma do Brasil. Localizado em uma grande 

área do Brasil Central, o Cerrado faz fronteira com outros biomas importantes como a 

Amazônia, Caatinga, Pantanal e Mata Atlântica e, possui uma rica fauna e flora.  

A característica típica da vegetação do Cerrado são troncos tortuosos, de baixo 

porte, ramos retorcidos, cascas espessas e folhas grossas. Essa vegetação 

característica não se deve à escassez de água, uma vez que o Cerrado possui uma 

densa rede hídrica. A característica da vegetação do Cerrado é oriunda de fatores 

edáficos e pelo desequilíbrio no teor de nutrientes, como o alumínio, por exemplo 

(MEDEIROS, 2011).  

 

7.1.5.2 Introdução à flora e fauna da região em estudo 

Á área do estudo foi identificada como Bioma cerrado, conforme os dados do 

Geoprocessamento do programa I3Geo do MMA. Segundo Ribeiro & Walter 2008, o 

cerrado é uma savana neotropical e o segundo maior bioma da América do Sul, 

ocupando uma área cerca de 2 milhões km2, ou 22% do território nacional.  

A sua área contínua incide sobre os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São 

Paulo e Distrito Federal, além dos encraves no Amapá, Roraima e Amazonas. Ocorre 

predominantemente no Brasil Central e com dois milhões de km² de extensão é 

considerada a segunda maior formação vegetal brasileira, depois da floresta Amazônica 

(Pagotto et al., 2006).  

Conforme Alho & Martins, 1995; Batalha & Mantovani, 2001; Klink & Machado, 

2005, apresenta alta riqueza de espécies, representando cerca de 5% da diversidade da 

fauna e flora mundiais e 1/3 da biota brasileira, com estimativas de ocorrência de 7000 

espécies de plantas, das quais aproximadamente 44% são endêmicas. 

 O Cerrado é reconhecido como a savana rica em biodiversidade com presença 

de distintos ecossistemas (IBAMA, 2001). Segundo Pivello (2003), o bioma é detentor de 

imensa riqueza Fisionômica e Florística. Com mais de 6.000 espécies fanerogâmicas 

registradas, contém uma das mais abrangentes floras dentre as savanas mundiais 

(MENDONÇA et al.,1998).  
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No estado de Mato Grosso do Sul, o Cerrado ocupava mais de 60% do território 

restando menos de 25% (Ministério do Meio Ambiente 2009), além de exibir o título de 

um dos estados brasileiros com menores taxas de coleções botânicas por quilômetro 

quadrado (Peixoto 2003, Shepherd 2003, Alves et al. 2017), apresentando extensas 

áreas com baixas ou insignificantes índices de coleta (Martinelli & Martins 2010, Alves et 

al. 2017).  

A vegetação de Mato Grosso do Sul, além da área predominante de Cerrado, 

tem relações fitogeográficas com Chaco, Amazônia, Mata Atlântica, o que caracteriza 

uma diversificação na riqueza de espécies (Rizzini, 1979). Sendo que o Chaco penetra 

pelo Sudoeste e a Amazônia pelo Noroeste, ambos principalmente no Pantanal, 

enquanto espécies da Mata Atlântica vem do Sul e do Leste (Pott & Pott, 2003).  

Ao considerar que a principal unidade de vegetação do Mato Grosso do Sul é o 

cerrado, e que a área apresenta um processo para a implantação de um 

empreendimento, torna-se de suma importância o conhecimento das espécies arbóreas 

registradas no Bioma deste local.  

7.1.5.2.1 Flora 

O estudo da flora da área em estudo foi realizado em uma área de 48,194 ha, 

localizada a 30 km da área urbana do município de Campo Grande. De sua área total, 3,21 

ha são reservados para Reserva Legal. A região oeste da área é banhada pelo córrego 

pouso triste.   

Para o conhecimento das espécies vegetais do da área, foram realizadas coletas 

de espécie vegetais no dia 25 de fevereiro de 2019. Para a identificação das espécies, 

foram consultadas bibliografias especializadas além de comparação com material do 

herbário da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul (UEMS) de Campo Grande – MS. 

O levantamento da vegetação foi realizado aleatoriamente dividindo-se os 

indivíduos da área de reserva legal e da área para a implantação do empreendimento. A 

coleta da vegetação foi realizada com afinco para coletar o maior número de indivíduos 

possíveis.   

Na área da reserva legal foram encontradas 72 espécies florestais, as quais 

estão divididas em 27 famílias. Dentre as 72 espécies identificadas, encontraram-se 

indivíduos que são característicos de Floresta Estacional Semidecidual e também do 

Cerrado. As famílias botânicas mais representativas na área da reserva legal foram 

Myrtaceae, Fabaceae e Vochysiaceae. A tabela 5, a seguir, demonstra as espécies 

vegetais encontradas na área em estudo – reserva legal.  
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Tabela 5 – Memorial fotográfico das espécies arbóreas encontradas na reserva legal da área em 
estudo.  

Espécies 

Aspidosperma tomentosum 
 

 

Bauhinia forficata 
 

 

Pouteria torta 
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Aspidosperma macrocarpon 
 

 

Buchenavia tomentosa 
 

 

Mauritia flexuosa 
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Annona crassiflora 
 

 

Strychnos pseudoquina 
 

 

Ocotea sp  

Plathymenia reticulata 
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A Tabela 6, a seguir, apresenta as espécies vegetais encontradas na área de 

reserva legal. 

Tabela 6 – Relação de espécies arbóreas encontradas na área de reserva legal da área em 
estudo.  

Vegetacao da área da Reserva Legal 

Espécies Familia 

Qualea parviflora Mart. Vochysiaceae 

Vochysia cinnamomea Pohl Vochysiaceae 

Caryocar brasiliense Cambess. Caryocaraceae 

Miconia sp. Melastomataceae 

Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. Sapotaceae 

Salvertia convallariodora A.St.-Hil. Vochysiaceae 

Qualea grandiflora Mart. Vochysiaceae 

Byrsonima intermédia A. Juss Malpighiaceae 

Davilla elliptica A.St.-Hil. Dilleniaceae 

Myrcia albotomentosa O. Berg Myrtaceae 

Vochysia rufa Mart. Vochysiaceae 

Bowdichia virgilioides Kunth Fabaceae 

Diospyros hispida A.DC. Ebenaceae 

Couepia grandiflora (Mart. & Zucc.) Chrysobalanaceae 

Ouratea spectabilis (Mart. Ex Engl.) Engl. Ochnaceae 

Bauhinia forficata Fabaceae 

Styrax ferrugineus Nees & Mart. Styracaceae 

Lafoensia pacari A.St.-Hil. Lythraceae 

Ferdinandusa elliptica Pohl Rubiaceae 

Myrcia glabra (O. Berg) D. Legrand Myrtaceae 

Mouriri pusa Gardner Melastomataceae 

Myrcia crassifolia (Miq.) Kiaersk. Myrtaceae 

Byrsonima coccolobifolia Kunth Malpighiaceae 

Qualea multiflora Mart. Vochysiaceae 

Pterocarpus rotundifolius (Sond.) Druce Papilionaceae 

Diptychandra aurantiaca Tul. Caesalpinoideae 

Roupala brasiliensis Klotzsch Proteaceae 

Salacia crassifolia (Mart.) Celastraceae 

Mezilaurus crassiramea (Meisn.) Taub. ex Mez Lauraceae. 

Myrcia fallax (Rich.) Myrtaceae 

Licania humilis Cham. & Schltdl Chrysobalanaceae 

Emmotum nitens (Benth.) Miers Icacinaceae 

Plathymenia reticulata Benth. Fabaceae 

Connarus suberosus Planch Connaraceae 

Pouteria torta (Mart.) Radlk. Sapotaceae 

Andira cuiabensis Benth Fabaceae 

Pterodon emarginatus Vogel Fabaceae 

Maprounea guianensis Aubl. Anacardiaceae 

Dimorphandra mollis Benth. Fabaceae 

Eriotheca gracilipes (K. Schum.) A. Malvaceae 

Ouratea hexasperma A.St.-Hil. Baill. Ochnaceae 

Byrsonima verbascifolia (L.) DC Malpighiaceae 

Kielmeyera grandiflora (Wawra) Saddi Calophyllaceae 

Andira anthelmia (Vell.) J.F. Macbr Fabaceae 

Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & Hook. Opiliaceae 

Rourea induta Planch Connaraceae 

Aspidosperma macrocarpon Mart Apocynaceae 

Sclerolobium aureum (Tul.) Baill. Fabaceae 

Bocageopsis mattogrossensis (R.E.Fries.) Fabaceae 

Acosmium dasycarpum (Vogel) Yakovlev Fabaceae 

Buchenavia tomentosa Eichler Combretaceae 

Tabebuia ochracea (Cham.) Standl. Bignoniaceae 

Mauritia flexuosa(Mart.) Becc. Arecaceae 

Miconia albicans (Sw.) Triana Melastomataceae 

Myrcia sp Myrtaceae 

Hancornia speciosa Gomes Apocynaceae 
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Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Annonaceae 

Sclerolobium paniculatum Vogel Fabaceae 

Erythroxylum deciduum A.St.-Hil Erythroxylaceae 

Vatairea macrocarpa (Benth.) Ducke Fabaceae 

Byrsonima pachyphylla A. Juss Malpighiaceae. 

Strychnos pseudoquina A.St.-Hil. Loganiaceae 

Schefflera macrocarpa (Cham. & Schltdl.) Frodin Araliaceae 

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. 
Moore 

Bignoniaceae 

Annona crassiflora Mart Annonaceae 

Vochysia haenkeana Mart.  

Kielmeyera rubriflora Cambess. Calophyllaceae 

Anadenanthera macrocarpa Fabaceae 

Ocotea sp Lauraceae 

Eschweilera coriacea (DC.) S.A.Mori Lecythidaceae 

Aspidosperma spruceanum ex Müll. Arg. Apocynaceae 

 

Além das espécies identificadas dentro da reserva legal da área em estudo, foi 

realizado o levantamento de espécies vegetais na área de implantação do 

empreendimento. Nessa área foram encontrados árvores e arbustos mais esparsos e, 

ainda, a ocorrência de espécies de áreas úmidas próximo ao córrego pouso triste. Ao 

total foram identificadas 40 espécies. A tabela 7 abaixo, relaciona as espécies 

identificadas na área de implantação do Empreendimento.  

Tabela 7 – Memorial fotográfico das espécies arbóreas encontradas na área de implantação do 
Empreendimento.  

Espécies 

Cassia spectabilis  

Vernonia polyanthes 
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Anadenanthera macrocarpa 
 

 

Blechnum brasiliensis 

 

 

 

A Tabela 8, a seguir, apresenta as espécies vegetais encontradas na área de 

implantação do Aterro. 

Tabela 8 – Relação de espécies arbóreas encontradas na futura área de implantação do Aterro. 

Vegetacao da Área para Implantação 

Espécies Familia 

Anadenanthera macrocarpa Fabaceae 

Cassia spectabilis Fabaceae 

Annona crassiflora Mart Annonaceae 

Vernonia polyanthes Less Asteraceae 

Plathymenia reticulata Benth. Fabaceae 

Connarus suberosus Planch Connaraceae 

Pouteria torta (Mart.) Radlk. Sapotaceae 

Andira cuiabensis Benth Fabaceae 

Pterodon emarginatus Vogel Fabaceae 

Maprounea guianensis Aubl. Anacardiaceae 

Dimorphandra mollis Benth. Fabaceae 

Eriotheca gracilipes (K. Schum.) A. Malvaceae 

Ouratea hexasperma A.St.-Hil. Baill. Ochnaceae 

Byrsonima verbascifolia (L.) DC Malpighiaceae 

Kielmeyera grandiflora (Wawra) Saddi Calophyllaceae 

Andira anthelmia (Vell.) J.F. Macbr Fabaceae 

Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & Hook. Opiliaceae 
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Rourea induta Planch Connaraceae 

Aspidosperma macrocarpon Mart Apocynaceae 

Sclerolobium aureum (Tul.) Baill. Fabaceae 

Bocageopsis mattogrossensis (R.E.Fries.) Fabaceae 

Acosmium dasycarpum (Vogel) Yakovlev Fabaceae 

Buchenavia tomentosa Eichler Combretaceae 

Tabebuia ochracea (Cham.) Standl. Bignoniaceae 

Mauritia flexuosa(Mart.) Becc. Arecaceae 

Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. Sapotaceae 

Salvertia convallariodora A.St.-Hil. Vochysiaceae 

Qualea grandiflora Mart. Vochysiaceae 

Byrsonima intermédia A. Juss Malpighiaceae 

Davilla elliptica A.St.-Hil. Dilleniaceae 

Myrcia albotomentosa O. Berg Myrtaceae 

Vochysia rufa Mart. Vochysiaceae 

Bowdichia virgilioides Kunth Fabaceae 

Diospyros hispida A.DC. Ebenaceae 

Couepia grandiflora (Mart. & Zucc.) Chrysobalanaceae 

Ouratea spectabilis (Mart. Ex Engl.) Engl. Ochnaceae 

Bauhinia forficata Fabaceae 

Styrax ferrugineus Nees & Mart. Styracaceae 

Lafoensia pacari A.St.-Hil. Lythraceae 

Ferdinandusa elliptica Pohl Rubiaceae 

Myrcia glabra (O. Berg) D. Legrand Myrtaceae 

Mouriri pusa Gardner Melastomataceae 

Myrcia crassifolia (Miq.) Kiaersk. Myrtaceae 

Byrsonima coccolobifolia Kunth Malpighiaceae 

Qualea multiflora Mart. Vochysiaceae 

Blechnum brasiliensis Blechnaceae 

 

7.1.5.2.2 Fauna 

Os animais silvestres possuem grande importância para o ecossistema, pois 

participam ativamente no equilíbrio biológico, no fluxo da energia e na ciclagem da 

massa com grande valor ecológico e biológico. A fauna constitui um recurso primário e 

sua presença no ecossistema é um índice de integridade e qualidade do ecossistema, ou 

seja, do próprio habitat do homem. 

A fauna da área em questão é formada por aves, répteis, mamíferos e pequenos 

roedores, responsáveis pela dispersão de sementes em especial de espécies frutíferas. 

A presença desses animais pode ser notada pelo surgimento de espécies e pelo 

aparecimento de ninhos, em especial, nas árvores presente no local. O levantamento da 

fauna foi realizado por levantamento fotográfico realizado no dia 25 de fevereiro de 2019. 

A herpetofauna encontrada é representada pelos anfíbios e répteis alguns 

vertebrados, as espécies de anfíbios registradas pertenceram a seis famílias: Hylidae 

seguida por Leptodactylidae Leiuperidae com quatro espécies (14,8%), Bufonidae e 

Microhylidae, cada uma. Os répteis foram representados apenas pelos Squamata 

(lagartos e serpentes). Em campo, não foram encontrados crocodilianos ou quelônios.  

Dentre os répteis, a ordem Squamata, é o grupo taxonômico com maior número 

de espécies. As serpentes foram os répteis mais representativos, com quatro espécies 
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distribuídas em duas famílias (Colubridae e Boiidae), os lagartos foram representados 

por três espécies distribuídas em duas famílias (Teiidae) e Tropiduridae) e uma única 

espécie foi registrada para os anfisbenídeos (família Amphisbaenidae). 

Espécies comuns e de grande dispersão geográfica podem ainda ser 

encontradas, pois, existem animais vegetarianos, carnívoros, insetívoros, onívoros e 

hematófagos, que representam um aproveitamento dos mais diferentes tipos de nichos e 

alimentação. 

Tabela 9 – Relação de animais encontrados na área de estudo.  

Espécies 

Caracara plancus 

 

 

Sporophila caerulescens 

 

 

Jacana jacana Linnaeus 
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Cavia aperea Erxleben 

 

 

Salvator merianae 

 

 

 

A Tabela 10, a seguir, apresenta as espécies de animais encontrados na área 

em estudo. 

Tabela 10 – Levantamento de parte da fauna existente na área de estudo.  

Espécies Família 

Turdus rufiventris Turdidae 

Patagioenas picazuro Columbidae 

Sicalis flaveola Thraupidae 

Furnarius rufus Furnariidae 

Jacana jacana Linnaeus Jacanidae 

Rupornis magnirostris Falconidadae 

Coragyps sp. Cathartidae 

Dasyprocta leporina Caviídae 

Caracara plancus Falconidae 

Sporophila caerulescens Thraupidae 

Oxirhopus sp Dipsadidae 

Cavia aperea Erxleben Caviídeos 

Eunectes murinus Boidae 

Salvator meriane Teiidae 

Hydrochoerus hydrochaeris Caviidae 

Columbina talpacoti Columbidade 

Turdus rufiventris Turdidae 

 

7.1.6 MEIO SOCIOECONÔMICO 

7.1.6.1 Demografia 

Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a 

população do município de Campo Grande/MS atingiu um total de 786.797 habitantes 

em 2010, concentrando 32,1% da população do Estado. A partir desses dados, notou-se 
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que o município passou por um significativo crescimento populacional, aumentando 

cerca de 5,5 vezes entre 1970 e 2010.  

Desse total de habitantes, cerca de 98,66% da população é urbana, cujas 

regiões com maiores densidades populacionais são a do Centro e do Anhanduizinho, 

respectivamente com 34,32 hab./ha e 29,97 hab./ha. Já as regiões com menores 

densidades populacionais são as da Prosa e do Imbirussu com, respectivamente, 14,79 

hab./ha e 17,20 hab./ha. 

 

7.1.6.2 Atividade Econômica 

Segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico de Campo Grande, (2013): 

O setor primário do sistema produtivo econômico do município de Campo 

Grande, conta com o apoio do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável (CMDRS), que tem por objetivo fomentar o desenvolvimento das cadeias 

produtivas de carne, leite, peixe, horticultura, ovinocultura, apicultura, silvicultura e 

outros.  

No município de Campo Grande existem vários assentamentos rurais e 

associações de produtores rurais não vinculadas a assentamentos da reforma agrária 

totalizando aproximadamente, 900 produtores. O município conta também, com vários 

programas voltados ao agronegócio, sendo 124 projetos, com 350 produtores 

cadastrados e 112 instituições beneficentes atendidas, executando serviços de preparo 

do solo, encanteiramento, entre outros.  

Existem diversas entidades instaladas no município de Campo Grande 

pertencentes ao setor primário como, por exemplo (PLANURB, 2018): 

✓ Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA); 

✓ Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); 

✓ Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS); 

✓ Banco do Brasil; 

✓ Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA); 

✓ Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA); 

✓ Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE); 

✓ Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO); 

✓ Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (AGRAER); 

✓ Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (CEASA); 

✓ Associação dos Criadores do Sul de Mato Grosso do Sul (ACRISSUL); 

✓ Cooperativa Agrícola de Campo Grande (COOPGRANDE); 
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✓ Cooperativa de Produtores de Orgânicos de Campo Grande (ORGANOCOOP); 

✓ Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (FAMASUL); 

✓ Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR); 

✓ Secretaria de Estado de Meio Ambiente; 

✓ Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (SEMAGRO); 

✓ Sindicato Rural de Campo Grande; 

✓ Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS); 

✓ Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul 

(FETAGRI); 

✓ Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST); 

✓ Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Mato Grosso do Sul 

(OCB MS); 

✓ União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária 

(UNICAFES). 

De acordo com o Anuário da produção agrícola e pecuária de Mato Grosso do 

Sul, Agro Alimento, (2010), o Estado se destacou no cenário nacional e internacional da 

produção de alimentos. Graças a sua extensão de solo fértil e ao aprimoramento do 

setor produtivo agropecuário, o município chegou aos índices de safras recordes e de 

uma agropecuária de excelência. O Censo Agropecuário realizado no ano de 2006 

indicou um total de 1663 estabelecimentos agropecuários no município. 

Em pouco mais de três décadas, os agricultores do Estado ampliaram a área de 

cultivo em 113%, com aumento da produtividade média por hectare em 236% e a 

produção total de grãos foi ampliada em 617%. Esses dados comprovam que o principal 

incremento nos últimos anos tem se dado pela incorporação de tecnologias que 

proporcionaram o aumento do rendimento médio das áreas. 

No que diz respeito ao setor secundário, por meio da Lei n. 4.722, de 1° de 

janeiro de 2009, foi criada a SEDESC, Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, com o intuito de cuidar da política de desenvolvimento econômico no 

município.  A SEDESC possui a missão de planejar, induzir e intensificar as ações 

voltadas ao desenvolvimento econômico e social de Campo Grande, atuando como 

agente facilitador e de apoio a empreendedores sendo estes, locais ou não, na 

articulação, informação e orientação nos procedimentos legais, dando suporte ao 

município para a concessão de incentivos fiscais.  

Em relação às Empresas, os incentivos recebidos pelo município são na forma 

de doação de terrenos para a instalação da estrutura necessária ao funcionamento das 

empresas, execução de serviços relacionados à infraestrutura, edificação de obras civis 

e vias de acesso, redução e/ou isenção de tributos municipais.  
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De acordo com dados do IBGE, realizado pela FIEMS (Federação das Indústrias 

de Mato Grosso do Sul), o PIB (Produto Interno Bruto) do setor Industrial de Mato Grosso 

do Sul aumentou 274,11% entre 2002 e 2010, saltando de R$ 2,2 bilhões para R$ 8,3 

bilhões, com taxa de crescimento de 15,8%.  

Observando-se o PIB industrial constante, este obteve o melhor desempenho 

médio, além de um crescimento de 73,05% entre os anos de 2002 e 2010.  

Já de acordo com o Panorama Industrial de Mato Grosso do Sul, realizado em 

2018 pela FIEMS (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), o PIB 

industrial do estado corresponde a R$ 16,4 bilhões, equivalente a 1,4 % da indústria 

nacional. A indústria representa 22% da economia do estado, colocando o Mato Grosso 

do Sul como o segundo estado da região centro-oeste com a maior economia, o que 

corresponde a 19,1% do trabalho formal existente no estado.  

A região central do estado, onde localiza-se o município de Campo Grande, 

possui PIB industrial de R$ 3,93 bilhões, equivalente a 24% do PIB Industrial total de 

Mato Grosso do Sul. São 40849 trabalhadores formalmente empregados na região.  

Vale ressaltar que Campo Grande também possui polos empresariais como 

(PLANURB, 2018): 

✓ Polo Empresarial Norte (Miguel Letteriello), na Região Urbana do Prosa, 

implantado em 2001, localizado na área de confluência da BR 163, com 50 

hectares de extensão, 40 lotes e infraestrutura que conta com ruas pavimentadas, 

drenagem pluvial e rede de esgoto sanitário. 

✓ Polo Empresarial Oeste (Nelson Benedito Netto), na Região do Imbirussu, com 

área de 234 hectares, localizado próximo ao Núcleo Industrial de Campo Grande 

(Indubrasil). Este polo empresarial está dividido em 150 lotes de 2.000m² a 25.000 

m² conta com revestimento primário em todas as vias, drenagem pluvial e área 

para serviços públicos.  

✓ Polo Empresarial Paulo Coelho Machado, na Região Urbana do Anhanduizinho, 

localizado próximo à Incubadora Municipal Mário Covas, com 23 lotes de 500m² a 

3.000m². Está localizado próximo dos equipamentos e serviços urbanos do bairro 

e é destinado às micro e pequenas empresas. 

✓ O Polo Empresarial na Região Sul, ainda em fase de instalação, compreende uma 

área de 60 hectares e é parte do Plano de Operação Urbana Consorciada do Polo 

Sul. Está localizado no Anel Rodoviário e será destinado à instalação de 

empreendimentos produtivos dos setores do comércio, indústria e serviços.  

A tabela a seguir, apresenta a relação das Empresas Industriais ativas no 

município, por segmento industrial, como seus respectivos totais de funcionários.  
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Tabela 11 – Empresas industriais ativas no município de Campo Grande/MS, 2017. 

Segmentos Industriais Empresas Empregados 

Construção 1148 13445 

Indústria da borracha, fumo, couros, peles, similares, ind. diversas 100 1455 

Indústria da madeira e do mobiliário 123 894 

Indústria de calçados 05 24 

Indústria de produtos alimentícios e bebidas 343 7654 

Indústria de produtos minerais não metálicos 59 782 

Indústria do material de transporte 27 162 

Indústria do material elétrico e de comunicações 14 127 

Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica 138 821 

Indústria extrativa mineral 13 104 

Indústria mecânica 89 609 

Indústria metalúrgica 125 1266 

Indústria química de produtos farmacêuticos, veterinários, 

perfumaria 

73 1475 

Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos 104 2169 

Serviços industriais de utilidade pública 45 4868 

Total 2406 35855 

Fonte: PLANURB, 2018. 

7.2 INFRA-ESTRUTURA 

7.2.1 Localização Geográfica e Vias de Acesso 

A área localiza-se no município de Campo Grande/MS, no sul da cidade, Zona 

Rural, Fazenda Colorado, com área total de 48,1949 ha. O acesso é feito pela rodovia 

MS 040 que liga o município de Campo Grande a Santa Rita do Pardo, a 30 km de 

Campo Grande, estrada pavimentada e a propriedade encontra se do lado esquerdo da 

Rodovia sentido Campo Grande – Santa Rita do Pardo, como mostra a Figura 10, a 

seguir. 
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Figura 10 – Localização e principal via de acesso à Fazenda Colorado, futuro Aterro sanitário e 
industrial de Campo Grande – MS. 

 
 

7.2.2 Comunicação 

No que diz respeito à comunicação, esta será realizada através das vias de 

acesso que levarão ao aterro, mencionado no item 7.2.1 Localização Geográfica e Vias 

de Acesso.  

Além disso, será instalado na área do empreendimento uma antena que 

possibilitará o acesso ao sistema de telefone celular convencional, bem como o acesso à 

internet, que será via rádio.  

7.2.3 Energia elétrica 

A concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica no município 

de Campo Grande/MS é o Grupo Energisa S.A. Logo, o fornecimento de energia elétrica, 

será realizado pela concessionária citada anteriormente. 

7.2.4 Água 

O abastecimento de água e a coleta e o tratamento de esgoto no município de 

Campo Grande/MS são realizados pela concessionária Águas Guariroba S.A., no 

entanto, o fornecimento de água para o Empreendimento em estudo será fornecido por 

poço artesiano no qual passará pelo processo de licenciamento e outorga, segundo 

exigência do órgão ambiental competente que, no caso do Estado, é o IMASUL (Instituto 

de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul). 

A estimativa é que, serão consumidos, diariamente, 20 metros cúbicos de água 

por dia (m3/dia), no aterro, considerando o empreendimento já em operação.  
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7.3 ASPECTOS LEGAIS 

A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 225, diz que “todos tem direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a 

sadia qualidade de vida [...]”, diante desta afirmativa, entende-se que, a preservação e 

conservação do meio ambiente como um todo é fundamental para garantir o que a 

Constituição institui.  

Considerando a produção contínua de resíduos sólidos e, sua disposição 

incorreta, os debates sobre a necessidade de um tratamento, acondicionamento e 

destinação final desses resíduos vêm crescendo cada vez mais. A principal preocupação 

é que, muitos desses resíduos, são extremamente prejudiciais ao meio ambiente, 

alterando a qualidade da água, solo e ar, podendo comprometer a segurança e bem-

estar da população que necessita e utiliza esses recursos.  

Segundo Art. 170, inc. VI, da mesma Constituição, a ordem econômica tem por 

objetivo assegurar a todos existência digna, seguindo princípios como a defesa do meio 

ambiente, apresentando tratamento diferenciado dependendo da natureza do impacto 

ambiental sofrido, dos produtos e serviços bem como dos seus processos de elaboração 

e prestação. O Art. 186 diz que, a função social é cumprida, na propriedade rural, 

quando atende, a critérios como, aproveitamento racional e adequado de recursos e 

utilização adequada dos recursos naturais disponíveis, além da preservação dos 

mesmos. 

Diante do exposto acerca dos recursos naturais, pode-se afirmar que:  

✓ Os recursos naturais são finitos; 

✓ O uso deve ser racionalizado, evitando desperdícios; 

✓ Sempre que possível, deve-se aplicar os 3R’s da Sustentabilidade (Reduzir, 

Reutilizar e Reciclar); 

✓ Todos têm direito ao acesso de recursos naturais de qualidade, fundamentais à 

manutenção da vida.  

Baseado na preocupação com a disponibilidade de recursos, qualidade de vida e 

diante da necessidade do uso de tecnologias quem possibilitem um descarte adequado 

dos resíduos sólidos, reduzindo os impactos causados ao meio ambiente, foi criada, em 

2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) – Lei N° 12305/2010, que diz 

respeito a prevenção e redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática 

de consumo de forma sustentável e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos. 

Outro aspecto importante é que, esta Lei institui a responsabilidade compartilhada dos 

geradores de resíduos, cabendo aos mesmos a correta destinação final do produto 

comercializado.  
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No que diz respeito ao Mato Grosso do Sul, o estado possui uma legislação 

específica quanto ao gerenciamento de resíduos sólidos, a Lei N°2080/2000, que 

estabelece princípios, procedimentos, normas e critérios referentes a geração, 

acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos 

resíduos sólidos, visando o controle da poluição, da contaminação e a minimização de 

seus impactos ambientais, e dá outras providências. 

Considerando o que foi exposto, foi decidida a implantação do Aterro sanitário e 

industrial, no município de Campo Grande/MS, em uma área de 48,5 hectares com o 

intuito de coletar, armazenar e dar a destinação final adequada de rejeitos e efluentes 

gerados na região, possibilitando a redução do número de inconformidades entre as 

empresas e industrias geradoras de resíduos. 

Segundo o Decreto N°7884/1999, o empreendimento em estudo para 

licenciamento ambiental, o potencial poluidor é classificado como alto, sendo necessário 

uma série de estudos para a implantação do mesmo. A área escolhida para a 

implantação do aterro possui boas condições de acesso, com estradas pavimentadas, 

terreno ocupado por pastagens e pouco explorado, distante do centro urbano e 

aglomerações populacionais, dentre outros fatores em acordo com a legislação 

pertinente.  
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8 AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

8.1 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL IMPACTO DO PROJETO 

O presente tópico tem por objetivo apresentar um prognóstico ambiental a 

respeito da implantação do aterro sanitário e industrial no município de Campo Grande – 

MS. O prognóstico ambiental trata-se de um conjunto de atividades técnicas e científicas, 

que buscam ações que servirão para a análise dos impactos ambientais do projeto.  

Logo, a avaliação dos impactos ambientais tem por objetivo oferecer os 

subsídios básicos na tomada de decisões relacionadas à execução do empreendimento, 

agregando dados estatísticos, bibliográficos, cartográficos e documentos, possibilitando 

análises extensas a respeito da realidade socioambiental da região na qual será 

implantado o empreendimento e suas possíveis áreas de influência.  

A partir do exposto, fica claro que a coleta de dados e o aprofundamento dos 

estudos bibliográficos permitem a caracterização das transformações pela qual a área e 

as regiões circunvizinhas irão passar, possibilitando a antecipação de alguns riscos 

ambientais e sociais e, até mesmo, impedindo que tais riscos venham ocorrer.  

O processo de implantação e operação do aterro sanitário e industrial que será 

adotado pelo Empreendimento em questão, apresenta baixo potencial de risco ao 

trabalhador e ao meio ambiente, desde que medidas de controle e prevenção sejam 

aplicadas com eficiência e responsabilidade.  

Segundo o Art°1 da Resolução CONAMA N°01/1986, considera-se 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; e V - a qualidade dos recursos ambientais". 

Os sub tópicos, a seguir, descrevem os pontos de geração de impactos 

ambientais decorrentes da implantação e operação do empreendimento em estudo, 

dando ênfase nos aspectos relacionados à geração de efluentes líquidos, ruídos, 

emissões atmosféricas, bem como os impactos socioeconômicos decorrentes da 

implantação do aterro.  
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8.2 IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

8.2.1 Efluentes Líquidos 

No que se refere ao período de implantação do aterro sanitário e industrial, os 

efluentes líquidos a serem gerados são aqueles oriundos de banheiros químicos que 

serão colocados no canteiro de obras.  

Considerando a Tabela N° 01, página 4, da NBR 7229/1993, que dispõe sobre o 

Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos, a produção média 

diária de esgotos gerados por pessoa é de 50 litros. Considerando que a obra terá, em 

média 10 funcionários, estima-se que a produção diária de efluentes líquidos gerados 

fique em torno de 0,5 m3. 

8.2.2 Resíduos Sólidos 

Os resíduos sólidos que serão gerados na etapa de implantação do 

empreendimento são aqueles oriundos da construção civil e os resultantes da 

alimentação da equipe do canteiro de obras.  

Segundo a Resolução CONAMA N. 307/2002, que estabelece as diretrizes, 

critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, os resíduos da 

construção civil podem ser classificados da seguinte forma: 

✓ Resíduos Sólidos Classe A (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, 

argamassa, concreto ...); 

✓ Resíduos Sólidos Classe B (Plásticos, madeiras (não tratadas), vidros, 

papel/papelão, metais, sacarias de cimento e outros); 

✓ Resíduos Sólidos Classe C (gesso e outros); 

✓ Resíduos Sólidos Classe D (tintas, solventes, óleos, resíduos de demolições 

contaminados, madeira tratada, ou aqueles contendo amianto). 

Os resíduos resultantes da alimentação da equipe do canteiro de obras 

constituem-se, principalmente, em orgânicos (restos de alimentos) e em bobinas de 

alumínio, que constitui o material utilizado na fabricação dos recipientes onde são 

colocados os alimentos, as marmitas. 

8.2.3 Ruídos 

Os ruídos gerados na implantação do empreendimento serão aqueles oriundos 

do aumento da frota veicular, principalmente das máquinas pesadas e veículos de 

pequeno e médio porte. 

8.2.4 Emissões atmosféricas 

A implantação de um aterro demanda uma intensa movimentação de máquinas e 

veículos, o que resulta no aumento das emissões atmosféricas. Devido à movimentação 
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de terras e à queima de combustíveis fósseis resultantes das máquinas em operação, 

ocorre um aumento de material particulado no ar.  

Embora o presente empreendimento ainda esteja em análise, é possível afirmar 

que os níveis de emissões atmosféricas não caracterizam risco ao bem-estar dos 

trabalhadores, população e meio ambiente, uma vez que as emissões desses materiais 

serão baixas e o ambiente de exposição será aberto e, portanto, bem arejado, estando 

em acordo com o que diz a Resolução CONAMA N. 03/1990.  

8.2.5 Socioeconômico 

No que se refere ao meio socioeconômico, o avanço das indústrias e de 

empreendimentos em um município, contribuem na movimentação da economia, que 

pode se dar pelo impulso financeiro vindo da implantação do empreendimento ou pela 

geração de emprego e renda, direta ou indiretamente.  

O impacto socioeconômico que o empreendimento em estudo trará para o 

município, na etapa de implantação do aterro, será a contratação direta de, pelo menos, 

dez (10) funcionários.  

8.3 OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

8.3.1 Efluentes Líquidos 

Durante a etapa de operação do aterro sanitário e industrial, é de grande 

relevância a manutenção da qualidade do meio ambiente, que pode sofrer impactos 

decorrentes da operação do mesmo. Para isso, é necessário o conhecimento do tipo de 

efluentes gerados durante a operação do empreendimento em estudo.  

Os efluentes líquidos gerados na operação do empreendimento são o chorume, 

líquido percolado oriundo da decomposição dos resíduos orgânicos, efluentes sanitários, 

efluentes da caixa Separadora de Água e Óleo (SAO) e os efluentes líquidos Classe I.  

O chorume, efluente líquido decorrente da decomposição da matéria orgânica 

presente nas trincheiras Classe II, pelo sistema de drenagem das trincheiras, é 

direcionado às lagoas de estabilização. Quando este efluente chegar à lagoa de 

maturação, o mesmo será recirculado nas trincheiras novamente, não sendo realizada 

sua disposição no solo ou em corpo hídrico, evitando a contaminação dos mesmos.  

Já os efluentes sanitários são aqueles oriundos de esgotos de residências, 

edifícios, comerciais ou qualquer edificação que possua banheiros ou cozinhas. No caso 

do presente empreendimento, os efluentes sanitários serão gerados diariamente por 

funcionários da administração e operação do aterro.  

A tabela 1 (pág. 04) da NBR 7229/1993 - Projeto, construção e operação de 

sistemas de tanques sépticos, relata uma produção média diária de esgotos gerados por 

pessoa no valor de 70 litros para ocupantes permanentes. Considerando que o aterro 

terá, inicialmente, 30 funcionários, estima-se uma produção diária de 2,1 m3 de efluentes 

líquidos gerados diariamente.  
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Os efluentes da caixa SAO serão oriundos da oficina e lavador de veículos, 

através da manutenção das máquinas e veículos, que são efetuados, geralmente, a cada 

6 meses. O efluente em questão será gerado a partir das lavagens de peças, 

equipamentos e veículos, contendo principalmente óleo, água e areia. 

Já os efluentes líquidos Classe I, serão provenientes do recebimento de resíduos 

líquidos do setor industrial e/ou comercial, que possuam características de toxicidade, 

inflamabilidade, reatividade, corrosividade ou patogenicidade, conforme classificação da 

NBR 10.004/2004. 

8.3.2 Resíduos Sólidos 

O presente empreendimento, trata-se de um aterro sanitário e industrial, cujos 

resíduos sólidos que irá realizar o acondicionamento, tratamento e destinação final, 

segundo classificação da Resolução SEMADE N.09/2015, estão dispostos na Tabela 5, 

apresentada a seguir. 

Tabela 12 – Classificação dos resíduos e capacidade de recebimento do aterro.  

Resíduos Classe I 
(Perigosos) 

Classe II (Não perigosos) Capacidade 
(ton/dia) A (Não 

perigosos e não 
inertes) 

B (Inertes)  

Resíduos Sólidos 
Urbanos e Domiciliares 

 X  80 

Resíduos de Serviços 
Saúde  – Grupos “A” 

“B” e “E” 

X   60 

Resíduos Industriais  X X 80 

Resíduos Industriais 
Classe I 

X   20 

Construção Civil e 
Demolição 

  X 80 

 

Além dos resíduos da tabela anterior, serão implantados: 

✓ Usina de Triagem e/ou Processamento de Resíduos Sólidos Urbanos – UPL com 

capacidade de 10 ton/dia com compostagem, com capacidade de até 80 ton/dia. 

✓ ECOPONTOS – pneumáticos inservíveis; óleo vegetal usado; baterias automotivas; 

lâmpadas; resíduo tecnológico; outros. 

✓ Estação de transbordo; depósito de recicláveis ou sucata – não perigosos; sem o 

recebimento de embalagens de fitossanitários. Área útil acima de 10.000 m². 

✓ Armazenamento Temporário de Produtos e/ou Resíduos Perigosos – Classe I, sem o 

recebimento de embalagens de fitossanitários. Área útil acima de 1.000 m² até 

10.000 m². 
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8.3.3 Ruídos 

Os ruídos gerados na operação do empreendimento serão aqueles oriundos das 

máquinas pesadas utilizadas nas trincheiras, bem como de equipamentos utilizados na 

oficina. 

8.3.4 Emissões atmosféricas 

No que diz respeito às emissões atmosféricas, a operação de um aterro 

industrial demanda de uma intensa movimentação de máquinas e veículos, o que resulta 

no aumento das emissões atmosféricas. Devido à movimentação de terras e à queima 

de combustíveis fósseis resultantes das máquinas em operação, ocorre um aumento de 

material particulado no ar.  

Porém, os níveis de emissões atmosféricas não caracterizam risco ao bem-estar 

dos trabalhadores, população e meio ambiente, uma vez que as emissões desses 

materiais além de serem baixas, também serão em ambiente aberto e, portanto, bem 

arejado, estando em acordo com o que diz a Resolução CONAMA N. 03/1990.  

8.3.5 Socioeconômico 

A implantação de um empreendimento em dado município, contribui para a 

movimentação da economia local e regional e, no que diz respeito ao empreendimento 

em estudo, este poderá gerar os seguintes impactos socioeconômicos decorrentes da 

sua operação: 

✓ A contratação direta de trinta (30) funcionários; 

✓ Localização estratégica para o tratamento e destinação final de resíduos sólidos, 

no Mato Grosso do Sul, do setor industrial e comercial em conformidade com a 

Política Nacional de Resíduos sólidos (Lei 12.305); 

✓ Redução nos custos de transporte, tratamento e destinação final de resíduos 

sólidos no estado; 

✓ Possibilidade de inserção de projetos socioambientais para a reutilização e 

comercialização de resíduos sólidos; 

✓ Capacidade de produzir trabalhos acadêmicos em parceria com universidades e 

instituições de pesquisa científica. Desenvolvendo, desta forma, melhorias 

tecnológicas no tratamento, reaproveitamento e reciclagem de resíduos sólidos. 
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9 IDENTIFICAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS IMPACTOS 

A gestão incorreta dos resíduos sólidos pela indústria brasileira, é considerada 

crime e, a legislação tem se mostrado cada vez mais rígida no sentido da disposição final 

adequada dos resíduos. Com isso, várias ferramentas de gestão e identificação de 

impactos, vêm sendo implantadas com o intuito de reduzir os mesmos.  

Nesse sentido, uma importante ferramenta utilizada para avaliar os impactos 

ambientais nas etapas de implantação e operação de um aterro sanitário e industrial é a 

elaboração de uma matriz de impactos. A matriz de impactos visa identificar as ações 

antrópicas e suas possíveis consequências, considerando o meio físico, biológico e 

socioeconômico. 

É importante ressaltar que, a avaliação dessas ações irá gerar subsídios para a 

definição e elaboração de programas e projetos que visem o monitoramento ambiental e 

as medidas de prevenção, mitigadoras e, se necessário, de compensação a serem 

realizadas.  

A matriz elaborada para o presente aterro em estudo, levou em consideração o 

levantamento dos possíveis impactos ambientais durante as etapas de licença prévia, de 

instalação e operação do empreendimento, verificando a influência de aspectos físicos, 

bióticos e socioeconômicos (antrópico). 

As Tabelas 13, 14 e 15, a seguir, apresenta as matrizes de impactos geradas 

para os meios físico, biótico e socioeconômico, considerando a operação do 

empreendimento. 
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Tabela 13 – Matriz de impacto ambiental – Meio Físico.  

 

Fontes de Impactos 

Licença Prévia Licença de Instalação Licença de Operação 
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Meio 
Físico 

Solo Compactação do 
Solo 

     - - - - - -    - -    -  - -  - -    

Alterações 
Dinâmicas do 

Relevo 

      - - - - -    - -    -  - -  - -    

Alteração da 
Fertilidade do solo 

     - - - - - -    - -   - -  - -  - -    

Contaminação do 
Solo 

  - -   - - - - -    - -   - -  - -  - -    

Impermeabilização      - - - - - -    - -    -  - -  - -    

Processo Erosivo      - - - - - -    - -    -  - -  - -    
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Natureza do Impacto: positivo (+); Negativo (-). 

Aumento da Base 
de Dados Sobre 
Solo da Região 

+ + +                           

Água Contaminação das 
Águas 

Subterrâneas 

     - -  - -         - -   -     +  

Contaminação das 
Águas Superficiais 

     - -  - -         - -   -     +  

Assoreamento das 
Águas Superficiais 

     - -  - -         - -   -     +  

Alteração da Qual. 
de Água 

Subterrânea e 
Superficial 

     - -  - -         - -   -     +  

Alteração nos 
Usos da água 

     - -  - -         - -   -     +  

Aumento da Base 
de Dados Sobre 
Água da Região 

  +                     +    +  

Ar Aumento dos 
Índices de Ruído 

     - - - - - -    -  - -    - -  - -    

Geração de 
Poluentes 

Atmosféricos 

     - - - - - -    -  - -    - -  - -    

Alteração na 
Qualidade do Ar 

     - - - - - -    -  - -    - -  - -    

Emissão de 
Odores 

     - - - - - -    -  - -    - -  - -    
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Tabela 14 – Matriz de impacto ambiental – Meio Biótico.  

 

Fontes de Impactos 

Licença Prévia Licença de Instalação Licença de Operação 

Pré Construção/ 
Planejamento 

Construção Operação e  
Manutenção 
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Meio 
Biótico 

Flora Perda/Redução de 
Cobertura Vegetal 

Nativa 

     - - - - -   -  -       - -  -     

Diminuição de 
Espécies Nativas 

     - - - - -   -  -       - -  -     

Aumento da Base de 
Dados da Flora da 

Região 

  + + +                         

Fauna Aparecimento de 
Vetores 

                 - - -  - - + - - -  - 

Destruição de     - - - - - - -  - - -   -  -  - -    +   
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Natureza do Impacto: positivo (+); Negativo (-). 

Habitat 

Atropelamento de 
Animais 

    - - - - - - -  - - -   -  -  - -    +   

Dispersão de 
Espécies 

    - - - - - - -  - - -   -  -  - -    +   

Isolamento de 
Populações 

    - - - - - - -  - - -   -  -  - -    +   

Aumento da Base de 
Dados da Fauna da 

Região 

    +                      +   
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Tabela 15 – Matriz de impacto ambiental – Meio Socioeconômico. 

Fontes de Impactos 

Licença Prévia Licença de Instalação Licença de Operação 

Pré Construção/ 
Planejamento 

Construção Operação e  
Manutenção 
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Meio Antrópico Alteração da 
Qualidade de 

Vida(saúde e bem-
estar) 

          - +      - - - +   +    +  

Alteração do Sistema 
Viário 

           +      -            

Risco de Acidentes 
com a População local 

e Temporária 

                  -           
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Natureza do Impacto: positivo (+); Negativo (-). 

 

 

Oportunidade de 
Emprego Rural e 

Urbano 

           + + + +  +   - + + +  +     

Impacto Social e 
Cultural 

           +       - -        +  

Paisagem Campo Visual      - - - - - -        -        +   

Mudança de 
Paisagem 

     - - - - - -        -        +   

Elemento Particular 
da Paisagem 

     - - - - - -        -        +   

Desvalorização de 
Áreas ao Entorno 
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A partir da análise das matrizes de impactos apresentadas anteriormente 

(Tabelas 13, 14 e 15), pode-se notar as possíveis alterações no meio físico, biótico e 

socioeconômico decorrentes da implantação do empreendimento em estudo.  

A Tabela 13, corresponde a matriz de impactos do meio físico, considerando 

os possíveis impactos que o empreendimento pode causar ao solo, água e ar nas 

etapas de licença prévia, de instalação e operação. No que tange os impactos 

negativos, tem-se, principalmente, a preocupação com a possível contaminação do 

solo e da água (superficial e subterrânea). Por isso que o monitoramento é tão 

importante quanto tomar as medidas cabíveis para que não ocorra vazamentos de 

efluentes contaminados.  

Em contrapartida, o estudo permite a ampliação do banco de dados sobre as 

características da região (solo, água, flora, fauna, topografia) onde será implantado o 

empreendimento e, em diferentes etapas do licenciamento trará projetos de 

recuperação de áreas degradas e uma alternativa viável para que industrias e 

empresas possam realizar o descarte correto de seus resíduos.  

A Tabela 14, corresponde a matriz de impactos do meio biótico, considerando 

os possíveis impactos que o empreendimento pode causar à flora e à fauna nas 

etapas de licença prévia, de instalação e operação. Considerando que o 

empreendimento em estudo será implantado em uma área que era utilizada para 

pastagem e que, nada será alterado na área de preservação permanente, pode-se 

concluir que, o impacto à flora e à fauna serão o mínimo possível. 

A Tabela 15, corresponde a matriz de impactos do meio socioeconômico 

(antrópico), considerando os possíveis impactos que o empreendimento pode causar 

à economia local e regional, bem como no bem-estar da população, nas etapas de 

licença prévia, de instalação e operação. No caso do meio socioeconômico, a 

implantação do empreendimento trará consigo a geração de empregos e, 

consequente movimentação da economia local e regional.  

Independente do meio, é fato que, a implantação do aterro trará como maior 

benefício a destinação final correta dos resíduos sólidos, estando em conformidade 

com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (Lei N.12305). Isso significa redução do 

descarte inadequado dos resíduos no ambiente, o que implica na redução de 
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impactos e contaminação do solo e das águas, recursos esses fundamentais ao bem-

estar da população, principalmente no que diz respeito à saúde pública. 

9.1 MEDIDAS MITIGADORAS 

Os sub tópicos a seguir, descrevem as medidas de controle ambiental que 

serão implantadas, bem como as destinações que serão dadas aos resíduos e 

efluentes gerados, considerando os possíveis impactos ambientais do 

empreendimento.  

9.1.1 Implantação do empreendimento 

9.1.1.1 Efluentes Líquidos 

Os efluentes líquidos dispostos nos sanitários químicos do canteiro de obras 

serão direcionados para limpeza através de empresa especializada, através de 

caminhão tanque sugador e destinação final adequada em local licenciado. 

9.1.1.2 Resíduos Sólidos 

Os resíduos sólidos gerados na implantação do empreendimento serão 

aqueles oriundos da construção civil e os resíduos de refeição. Os resíduos sólidos 

de construção civil CLASSE A e C (Tijolos, entulhos, blocos) serão utilizados. Os 

entulhos serão direcionados para reutilização como sub-base de pavimentação local, 

sendo utilizados os seguintes procedimentos: 

✓ Processamento – O processamento consiste na quebra destes resíduos em 

menor granulometria. 

✓ Abertura da vala – Serão abertas as valas através de retroescavadeira 

hidráulica, em locais onde se deseja maior reforço no solo, geralmente, sendo 

utilizado para tráfego de veículos. 

✓ Preenchimento da vala – Os entulhos processados serão distribuídos 

uniformemente nas valas abertas. 

✓ Fechamento da vala – As valas serão fechadas e o terreno será nivelado. 

Os resíduos sólidos oriundos da construção civil Classe B, com boas 

condições de reciclagem, serão encaminhados para tal procedimento enquanto o 

restante será acondicionado de forma adequada para sua posterior destinação final 
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nas trincheiras Classe II, assim que concluído e emitida a licença de operação do 

aterro.  

Os resíduos de construção civil Classe D (tintas, solventes, óleos, entre 

outros), serão acondicionados de forma adequada e direcionados para aterro 

industrial licenciado. 

Já os resíduos oriundos das refeições serão separados onde, o que for 

orgânico (restos de alimentos) será destinado a compostagem e as embalagens de 

marmitas serão acondicionadas adequadamente e, posteriormente, destinadas de 

forma correta, conforme resíduos de construção Classe B, não recicláveis.  

9.1.1.3 Ruídos 

Com relação à exposição a ruídos, os trabalhadores que irão operar máquinas 

nas trincheiras, terão à sua disposição EPI’s, como protetores auriculares (atenuar os 

níveis de exposição ao ruído), para que seja evitado o aparecimento de doenças 

ocupacionais gerando danos à saúde e segurança do trabalhador. 

No que diz respeito à vizinhança, embora o empreendimento ainda se 

encontre em análise, pode-se afirmar que os níveis de ruídos e vibrações estarão 

dentro dos níveis permitidos pela Norma Regulamentadora – NR 15, da Portaria 3214 

do Ministério do Trabalho, bem como pela Resolução CONAMA N.01/1990, que 

estabelece os padrões de emissão de ruídos decorrentes de quaisquer atividades 

industriais, comerciais, sociais ou recreativas. Essa resolução segue as diretrizes 

determinadas pela ABNT NBR 10.151/2000, que pressupõe a avaliação visando 

conforto à comunidade.  

9.1.1.4 Emissões atmosféricas 

Em relação às emissões atmosféricas, verifica-se que as principais fontes de 

emissão serão as poeiras oriundas da movimentação de terras e os gases dos 

escapamentos provenientes da queima de combustíveis fósseis de máquinas e 

veículos no local.  

O resíduo poeira será mitigado através da cortina vegetal que será 

implantada em volta da propriedade. É oportuno ressaltar que neste processo são 

gerados Material Particulado com diâmetro acima de 10 µm (MP10), cujo material não 

apresenta riscos à saúde humana.  
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As medidas mitigadoras para o resíduo gases veiculares será efetuada no 

sentido de manter sempre o maquinário e a frota veicular com manutenções 

regulares, com o intuito de promover uma maior eficiência na queima completa dos 

combustíveis fósseis. 

9.1.2 Operação do empreendimento 

9.1.2.1 Efluentes Líquidos 

Os efluentes líquidos gerados durante a operação do aterro serão aqueles 

oriundos da depuração da matéria orgânica presente nas trincheiras Classe II, mais 

conhecidos como percolado de aterro ou chorume; efluentes sanitários; efluentes da 

caixa separadora de água e óleo (SAO) e os efluentes líquidos Classe I.  

O chorume gerado durante o processo de operação do empreendimento será 

direcionado para o conjunto de lagoas de estabilização através dos sistemas de 

drenagem que serão instalados nas trincheiras. Após passar por tratamento biológico 

nas lagoas de estabilização, o chorume será recirculado nas trincheiras Classe II.  

As trincheiras e o conjunto de lagoas de estabilização serão revestidas com 

Polietileno de Alta Densidade (P.E.A.D.) e, como o chorume será recirculado, não 

haverá disposição final destes resíduos em mananciais ou no solo, buscando evitar 

possíveis contaminações.  

Os efluentes sanitários gerados diariamente pelos funcionários serão 

direcionados para tanque séptico e sumidouro, conforme projeto hidro sanitário que 

será apresentado na prefeitura de Campo Grande/MS. 

Já os efluentes gerados na caixa SAO, serão direcionados para as trincheiras 

Classe I (resíduos perigosos). Os efluentes líquidos Classe I serão direcionados, 

segundo sua característica de tratamento e destinação final em trincheira (Classe I ou 

Classe II), dependendo do tratamento ao qual será submetido ou em depósito de 

resíduos Classe I.  

9.1.2.2 Resíduos Sólidos 

Os resíduos sólidos que serão gerados durante a operação do aterro sanitário 

e industrial no município de Campo Grande/MS, serão aqueles descritos no item 1.1 
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IDENTIFICAÇÃO GERAL DA ATIVIDADE e, serão destinados conforme Classificação 

da Resolução SEMADE N. 09/2015.  

✓ Os resíduos sólidos urbanos e domiciliares serão dispostos em trincheira 

Classe II (não perigosos e não inertes); 

✓ Os resíduos de Serviço de Saúde serão admitidos no aterro já incinerados e, 

posteriormente, serão dispostos em trincheira Classe II (não perigosos); 

✓ Os resíduos industriais, que não são considerados perigosos, serão dispostos 

em trincheiras (Classe II – A e II – B); 

✓ Já os resíduos industriais considerados perigosos, serão dispostos em 

trincheiras Classe I (resíduos perigosos); 

✓ Os resíduos oriundos da construção civil e demolição, serão dispostos em 

trincheira Classe II – B (inertes); 

✓ Os resíduos orgânicos serão destinados a compostagem; 

✓ Os óleos e graxas serão destinados à vala séptica, devidamente 

impermeabilizada com P.E.A.D. e coberta para, posteriormente, serem 

enviados para empresa recicladora para rerrefino; 

✓ As pilhas e baterias automotivas serão direcionadas ao armazém temporário 

Classe I e, posteriormente enviadas para empresas que realizam a reciclagem; 

✓ Os resíduos químicos serão destinados ao armazém temporário Classe I, até 

sua posterior estabilização e, descartados em sistema de tratamento de 

efluentes (lagoas de estabilização); 

✓ Os resíduos eletrônicos serão destinados às trincheiras Classe I; 

✓ Os resíduos recicláveis e sucatas serão destinados ao armazém temporário de 

recicláveis e, posteriormente, serão destinados às empresas recicladoras; 

✓ Os resíduos Classe I contaminados e com alto poder calorífico, irão passar 

pelo processo de blendagem para, posteriormente, serem destinados a 

empresas que realizam o coprocessamento. 

9.1.2.3 Ruídos 

Os ruídos do processo de operação do aterro serão aqueles oriundos de 

máquinas nas trincheiras e equipamentos na oficina. Os trabalhadores que tiverem 

que desempenhar suas funções nas trincheiras e oficina, passarão por processos 
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audiométricos para avaliar os níveis de ruídos ao qual serão expostos diariamente, 

considerando o número de horas trabalhadas.  

Para os trabalhadores que serão expostos aos níveis de ruídos considerados 

acima do permitido, segundo NR 15 (Atividades e Operações Insalubres), serão 

disponibilizados EPI’s para atenuar os efeitos à saúde e bem-estar do trabalhador, 

evitando o desencadeamento de doenças ocupacionais.  

No que diz respeito à vizinhança, embora ainda em fase de análise, é 

possível afirmar que a geração de ruídos e vibrações estarão dentro dos níveis 

admissíveis, de acordo com os critérios que estão estabelecidos na NR 15 e na 

Resolução CONAMA Nº 01/1990, que estabelece os padrões de emissão de ruídos 

decorrentes de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas. 

Essa resolução segue as diretrizes determinadas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (NBR) – ABNT 10151/2000, que pressupõe a avaliação visando 

conforto à comunidade.  

9.1.2.4 Emissões atmosféricas 

No que se refere à operação do aterro, as emissões atmosféricas serão 

aquelas poeiras oriundas da movimentação de terras e os gases veiculares, 

provenientes da queima de combustíveis fósseis das máquinas e veículos no local.  

Apesar de ainda estar em análise, pode-se afirmar que os níveis de emissões 

atmosféricas não irão caracterizar risco ao bem-estar dos trabalhadores, população e 

meio ambiente, visto que, o ambiente de trabalho será aberto e bem ventilado, 

permitindo a dispersão dos gases e poeiras, estando em conformidade com a 

Resolução CONAMA N° 03/1990. 

9.1.2.5 Socioeconômico 

Os impactos socioeconômicos que a operação do aterro sanitário e industrial 

trará para o município de Campo Grande/MS e região serão: 

✓ A geração de empregos, devido a contratação direta de, pelo menos, trinta (30) 

funcionários; 

✓ Disponibilidade de um empreendimento que possibilite ao município de Campo 

Grande e região o transporte, acondicionamento, tratamento e disposição final 
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de resíduos sólidos em conformidade com a Política Nacional de Resíduos 

sólidos (Lei 12.305); 

✓ A redução dos custos com transporte, tratamento e destinação final dos 

resíduos sólidos, uma vez que a localização estratégica do empreendimento 

permite uma excelente área de abrangência; 

✓ Possibilidade do desenvolvimento e inserção de projetos socioambientais para 

a reutilização e comercialização de resíduos sólidos, gerando renda e 

contribuindo para a movimentação da economia local; 

✓ Possibilidade de novas parcerias com Universidades e Instituições de Pesquisa 

Científica, permitindo o desenvolvimento e/ou aperfeiçoamento de novas 

tecnologias para tratamento, reaproveitamento e reciclagem de resíduos 

sólidos; 

✓ A operação do aterro irá permitir um melhor gerenciamento dos resíduos 

sólidos, o que contribuirá para a redução dos riscos de contaminação do solo e 

das águas (superficiais e subterrâneas), devido ao descarte indevido; 

✓ A melhoria no gerenciamento de resíduos e a redução dos riscos de 

contaminação refletem na melhor qualidade dos recursos naturais essenciais à 

vida. 
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10 ÁREA DE INFLUÊNCIA 

Segundo a Resolução CONAMA N°01/1986, a área de influência de um 

empreendimento é a porção territorial passível de ser afetada direta ou indiretamente 

pelos impactos ambientais sejam esses positivos ou negativos, que possam vir a 

ocorrer devido a implantação de algum empreendimento. Em todos os casos, a área 

de influência deve considerar a bacia hidrográfica na qual será instalado o 

empreendimento.  

As áreas de influência podem possuir tamanhos diferentes, dependendo da 

variável que será considerada no empreendimento que podem ser: meio físico, biótico 

ou socioeconômico. Para o diagnóstico ambiental do empreendimento em questão, 

cuja dinâmica de implantação e operação não constituem impactos indiretos, 

considerou-se que as áreas de influência direta (AID) e indireta (AII) são semelhantes.  

10.1 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA  

10.1.1 Meio Físico e Biótico 

Para o Empreendimento em estudo, foi considerada como área de influência 

direta (AID), considerando como variáveis o meio físico e o meio biótico, um raio de 

500 metros do perímetro da área destinada à construção do Aterro sanitário e 

industrial. A Figura 11, a seguir, ilustra a área de influência direta para os meios 

físicos e bióticos no município de Campo Grande/MS.  

A área diretamente afetada considerada para o empreendimento em estudo 

trata-se da própria área onde será instalado o empreendimento.  
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Figura 11 – Área de Influência Direta (AID), para os meios físicos e bióticos, do 
empreendimento. 

 

A área de Influência Indireta (AII) corresponde ao território que pode ser 

impactado devido à implantação do empreendimento. Na AII são considerados os 

impactos indiretos aos meios físicos, bióticos e socioeconômicos, sendo estes de 

menor intensidade, uma vez que estão distantes da área de implantação do 

empreendimento.  

A AII engloba os impactos previstos para a AID e ADA, considerando a 

hipótese de os impactos excederem o seu entorno, podendo ser em maior ou menor 

grau. Para o aterro do município de Campo Grande/MS, foi considerado um raio de 

3000 metros (3 Km) para a área de influência indireta, conforme mostra a Figura 12.  
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Figura 12 - Área de Influência Indireta (AII), para os meios físicos e bióticos, do 
empreendimento. 
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10.1.2  Meio Socioeconômico 

No que diz respeito à área de influência direta do empreendimento, 

considerando como variante o meio socioeconômico, pode-se considerar os impactos 

no Estado de Mato Grosso do Sul como um todo, uma vez que, sua localização 

centralizada e estratégica, permitirá uma alternativa de destinação final correta dos 

resíduos industrias e comerciais, movimentação da economia regional, geração de 

emprego e renda e redução dos custos para gerenciamento dos resíduos no Estado.  

A figura 13 apresentada a seguir, ilustra a área de influência direta 

considerando como variante o meio socioeconômico no Estado de Mato Grosso do 

Sul.  

Figura 13 – Área de influência direta (AID), para o meio socioeconômico, do empreendimento 
e estudo. 
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11 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

11.1 LAUDO GEOLÓGICO 

No que diz respeito ao solo, foi realizado um Laudo Geológico, por 

Engenheira Geóloga, cujo principal objetivo é atender ao Termo de Referência 

nº 187 de 16 de outubro de 2018, da Superintendência de Fiscalização e 

Gestão Ambiental (SUFGA) da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Gestão Urbana (SEMADUR) de Campo Grande/MS. 

11.1.1 Localização 

✓ Fazenda Colorado, Rodovia MS-040, Km 30, S/N – Campo Grande/MS. 

✓ Coordenadas Geográficas da Entrada: 

✓ 20° 41’ 38,96’’ S; 54° 22’ 11,73’’ O/ Altitude: 540 metros. 

✓ Datum: SIRGAS 2000. 

11.1.2 Finalidade 

Estudo de Impacto Ambiental para Projeto de Aterro Sanitário de 

Resíduos Sólidos Industriais. 

11.1.3 Introdução 

O laudo geológico elaborado teve como intuito a caracterização 

geológica da área da Fazenda Colorado, que abrange cerca de 48 ha., 

localizada no município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Neste local, a 

Oca Ambiental Ltda. propõe a instalação de um Aterro Sanitário de Resíduos 

Sólidos Industriais. 

Os resultados apresentados nos itens a seguir, atendem as 

especificações requeridas no Termo de Referência nº 187 de 16 de outubro de 

2018 (SUFGA/SEMADUR – Campo Grande/MS), em conformidade com o 

disposto na Lei n° 12.305 de 2 de agosto de 2010 (BRASIL, 2010). Do 

arcabouço levantado, foi caracterizado o aquífero local e a suscetibilidade aos 

processos de dinâmica superficial da área, com o delineamento de 
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recomendações técnicas quanto aos tipos de uso nas diferentes classes de 

relevo, considerando a vulnerabilidade ambiental a erosão e a contaminação. 

11.1.4 Metodologia 

A caracterização das camadas do subsolo da área foi realizada pela 

Gonvees Sondagens e Fundações. Foram executados 2 furos de sondagens 

de reconhecimento e ensaios de penetração padrão pelo método de percussão 

no dia 20 de agosto de 2018. Contou com a classificação da compacidade e o 

registro da natureza das camadas de solos atravessadas, além do registro do 

nível d’água. Posteriormente, 5 poços de monitoramento foram perfurados 

entre os dias 16 e 23 de fevereiro de 2019, sendo um a montante (Poço 01) e 

outros 4 a jusante (02, 03, 04 e 05), todos a uma profundidade de 20,45 m e 

com o registro de seus níveis d’água. 

No levantamento planialtimétrico foram levantados 2.256 pontos para a 

área, excluindo-se as áreas de brejo e cobertas de vegetação de médio porte, 

totalizando cerca de 56 pontos por hectare. As curvas de nível foram obtidas 

através de malhas triangulares com a interpolação dos dados de 1 em 1 m, e 

as curvas mestras interpoladas de 5 em 5 m. 

A análise química e granulométrica dos solos foi realizada pela 

Solanálise – central de análises Ltda., cujas coletas foram realizadas no dia 29 

de março de 2019. As amostras foram classificadas granulometricamente, e 

foram determinados os teores de cálcio, magnésio, potássio, alumínio, 

carbono, matéria orgânica, ferro, manganês, cobre, zinco e fósforo, e os 

valores de pH, capacidade de troca catiônica (CTC) e da saturação em 

alumínio e em bases. 

A análise das águas foi efetuada pela Anantecn a partir de amostras 

coletadas no dia 27 de março de 2019 dos poços de monitoramento e do corpo 

hídrico superficial que corre na área. Foram determinados a temperatura do ar 

e da amostra e o pH, além dos teores dos sólidos totais dissolvidos (STD), dos 

coliformes termotolerantes, do cloreto, do cromo total, das demandas 

bioquímicas e químicas de oxigênio (DBO e DQO), fósforo total, e dos 

nitrogênios amoniacal, nitrato e nitrito. 
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O levantamento geológico da área foi realizado no dia 09 de abril de 

2019, com o reconhecimento dos solos e rochas aflorantes, das formas de 

relevo e de erosão, dos corpos hídricos superficiais e do nível da água nos 

poços de monitoramento instalados. 

Foram utilizadas as bases de dados do meio físico disponíveis para a 

região (IBGE, ANA, INMET, BNDIA, ASF, EMBRAPA) e dos levantados em 

campo acima relacionados na confecção do presente relatório. Os dados foram 

tratados em planilhas Excel e em ambiente SIG através do software QGIS no 

sistema de coordenadas geográficas SIRGAS 2000. A análise de declividade, 

de potenciometria e de suscetibilidade foi efetuada pela interpolação, 

classificação e análise multicritério dos dados espaciais pertinentes. 

11.1.5 Caracterização Regional 

11.1.5.1 Localização 

A área do empreendimento se situa entre as latitudes 20°41’30,00’’ S e 

20°42’00,10’’S e as longitudes 54°21’36,00’’W w 54°22’32,50’’W, com altitudes 

variando entre 519,17 e 570,13 m, perfazendo uma área de 47,803 ha. Situa-se 

no município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul (MS). O acesso a mesma 

é feito pelo trevo da BR-163 com a MS-040, a sudeste da malha urbana de 

Campo Grande, a partir donde se segue por cerca de 29,75 km na MS-040 até 

a entrada da Fazenda Colorado. 

11.1.5.2 Geologia 

A região situa-se na unidade geotectônica da Província Sedimentar do 

Paraná (Meridional), cujo substrato geológico é constituído por rochas que 

remontam a evolução de um rift intracontinental a uma bacia intracratônica 

entre o Paleozoico e o Cenozoico (Silva et al, 2003). 

Aqui interessam as rochas pertencentes ao Grupo Caiuá que, em 

conjunto com o Grupo Bauru, compõem a Sequência Bauru, que sobrepõem 

em discordância as rochas do Grupo São Bento (formações Botucatu e Serra 

Geral) (Lacerda-Filho et al, 2006). Esta sequência possui idade neocretácea e 

é composta pelas rochas sedimentares da Bacia Bauru, as quais atingem 



Aterro sanitário e 

industrial 

 

RELATÓRIO TÉCNICO 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA 

de Rio das Ostras - 16ª Campanha 

DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAmmbbiieennttaall  ddaa  

ÁÁrreeaa  ddee  IInnfflluuêênncciiaa  

Pág. 

91/148  
      

Aterro sanitário e industrial. 
 
Fazenda Colorado - Rodovia MS-040, KM 30, Zona Rural de Campo 
Grande/MS. 

 
___________________ 

Técnico Responsável 
Marcos Duarte 

Eng. Sanitarista CREA MS-1990/D 

 

 

Revisão 00 
06/2019 

 

espessuras máximas em 300 m (Silva et al, 2003) e de cerca de 120 m no MS 

(MME, 1982). 

Essas rochas apresentam disposição geral sub-horizontal, com suaves 

mergulhos regionais para E, sendo os principais lineamentos estruturais 

indiscriminados na área sub-verticais e com orientação NW-SE, havendo ainda 

feições subordinadas nas direções NE-SW, E-W e N-S (Lastoria et al, 2006; 

CPRM, 2006). 

A interpretação da sua natureza tectônica ainda é controversa, assim 

como o é a hierarquia estratigráfica da unidade Caiuá (Lacerda-Filho et al, 

2006; Menegazzo, 2016). Independente das interpretações propostas, a 

unidade litoestratigráfica Caiuá corresponde a sequência basal da Bacia Bauru. 

É composta predominantemente por arenitos muito finos a médios, de 

maturidade textural moderada a boa e coloração pálida – marrom-

avermelhado, arroxeado, amarelada e creme – apresentando níveis com alto 

teor de matriz e ocorrências de conglomerados basais pouco espessos. São 

relacionados a paleoambientes de deposição eólicos e fluviais semiáridos 

(MME, 1982; Fernandes & Coimbra, 1994; Lacerda-Filho et al, 2006; 

Menegazzo, 2016). 
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Figura 14 – Mapa de localização e de acesso da área em relação a Campo Grande/MS. 

 

Fonte: Cartas Topográficas do IBGE (2000). 
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Figura 15 – Mapa geológico da região do município de Campo Grande/MS, com a localização da área sobre rochas do Grupo Caiuá (K2c). 
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11.1.5.3 Geomorfologia 

A região pertence a parte da extensão oeste do Planalto Meridional Brasileiro, 

sendo adjacente aos patamares de suas bordas ocidentais – em feições de chapadas 

e platôs sobre as rochas da Formação Serra Geral, onde se localiza a malha urbana 

de Campo Grande (MME, 1982). 

Corresponde às formas em Rampa Arenosa, relacionadas ao Rio Pardo e 

esculpidas nos arenitos Caiuá. Gradam de topos pediplanados a modelados 

dissecados em interflúvios tabulares ao longo dos vales, onde eventualmente a 

erosão expõe a Formação Serra Geral (SEPLAN/MS, 1989; SEPLAN/MS, 1990; 

IBGE, 2006). 
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Figura 16 – Mapa hipsométrico da região, com a localização da área em relação a Campo Grande/MS. 
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11.1.5.4 Hidrografia 

A região se localiza na Sub-bacia do Rio Verde, na Unidade de Planejamento 

e Gerenciamento do Rio Pardo (39.419,36 km²) (SEMAC/IMASUL, 2010). 

Localmente, situa-se na margem esquerda de um tributário de primeira ordem do 

Córrego Pouso Triste – a cerca de 1 km de suas cabeceiras – que é afluente a 

margem esquerda do Rio Inhanduizinho, que deságua no Rio Anhanduí (IBGE, 2000). 

A rede de drenagem, condicionada por superfície com ligeira inclinação em 

direção SSE, integra a Bacia Hidrográfica do Rio Paraná. Os cursos principais são em 

padrão semiparalelos, sendo suas direções condicionadas pelos lineamentos NW-SE 

da área, e cataclinais, com os afluentes em padrão dendrítico a retangular, formando 

vales incipientes em redes consideravelmente densas (MME, 1982; SEPLAN/MS, 

1989). 

11.1.5.5 Pedologia 

A pedogênese sobre os arenitos Caiuá forma Neossolos Quartzênicos 

Órticos, que localmente se associa a Latossolos Vermelhos Distróficos, visto a 

proximidade do contato as rochas da Formação Serra Geral (IBGE, 2001). 

Anteriormente classificados como Areias Quartzosas Álicas (IBGE, 1988), se 

caracterizam por ser solos minerais pouco desenvolvidos, profundos, de textura 

arenosa e geralmente destituídos de materiais facilmente intemperizados 

(SEPLAN/MS, 1990). São excessivamente drenados, com baixa capacidade de 

retenção de umidade, não hidromórficos e susceptíveis a erosão (SEPLAN/MS, 

1989). 

11.1.5.6 Hidrogeologia 

Os arenitos Caiuá aflorantes e seus mantos de intemperismo armazenam os 

corpos hídricos subterrâneos locais, pertencentes ao Sistema Aquífero Bauru (SAB – 

grupos Bauru e Caiuá), sobreposto, na extensão das espessuras locais de seus 

pacotes sedimentares (até 150 m), ao Sistema Aquífero Serra Geral (Sanesul/TAHAL, 

1998). 

A área de exposição das rochas que armazenam este sistema (SAB) perfaz 

cerca de 37% da área do estado do MS. Constituí um aquífero poroso e freático 
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(livre), contínuo e isotrópico, com taxa de infiltração estimada em 10% 

(SEMAC/IMASUL, 2010). O sentido regional de seu fluxo é de oeste para leste, 

atuando no escoamento regional das águas subterrâneas para os principais rios da 

região (CPRM, 2012). 

As águas deste aquífero foram caracterizadas quimicamente como ácidas a 

neutras (p.H. de 4,5 a 7,5), brandas ou moles (HCaCO3 entre 1 e 40 mg/L), 

bicarbonatadas cálcicas predominantemente, variando à magnesianas e sódicas (Ca 

abaixo de 8 mg/L, Mg entre 0,1 a 2 mg/L e Na entre 0,1 e 6 mg/L) e com baixos 

teores de cloreto (Cl menor que 5 mg/L). Possuem capacidade específica em 1,5 

m³/h.m e condutividade hidráulica em 1,5 m/d (Sanesul/TAHAL, 1998; Uechi et al, 

2017). 
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Figura 17 – Mapa de localização da área em relação à sua bacia e sub-bacia hidrográficas e a sua unidade de planejamento e gerenciamento. 
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Figura 18 – Mapa pedológico da região, com localização da área sobre Neossolos Quartzênicos Órticos (RQo). 
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Figura 19 – Mapa de localização da área em relação ao Sistema Aquífero Bauru (SAB) e a região. 
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11.1.5.7 Caracterização da Área 

A área destinada ao empreendimento possui 47,803 ha e, situa-se na porção 

oeste da UPG do Rio Pardo. Localiza-se nas adjacências do interflúvio – que atinge 

altitudes máximas em 600 m nas proximidades – entre as cabeceiras dos Rio 

Inhanduizinho, a Sul, e Ribeirão das Botas, a Norte. Localmente, os topos se 

caracterizam por superfícies aplainadas, com as vertentes suavemente dissecadas 

em colinas e ondulações abertas, e vales pouco escavados. 

Situada no alto curso do Córrego Pouso Triste, onde as águas do Aquífero 

Bauru emergem e formam leitos fluviais. O relevo apresenta rugosidades e 

declividades baixas a moderada, com suas expressões mais dissecadas relacionadas 

as vertentes cujos declives escoam as águas para SW. Os solos são compostos via 

de regra por areias finas a médias muito bem classificadas e selecionadas de quartzo, 

apresenta compacidade fofa, e sua camada superior é preponderantemente de 

coloração marrom claro e pouco espessa (<5 cm). 

No extremo leste da área está localizada a região mais alta do 

empreendimento, com altitudes entre 547,89 e 570,13 m, onde há uma vegetação 

arbórea aberta de médio porte ocupando uma área de 3,2343 ha (Figura 20 (a) e (b)). 

Em vertente retilínea grada de formas onduladas a suavemente onduladas na direção 

oeste, com inclinações entre 3,5 e 6°. 

Nesta porção os solos são constituídos por areia fina a média bem 

classificada e selecionada de coloração marrom escuro avermelhado e amarelado, 

cujas camadas atingem espessuras maiores que 10 cm. Apresenta certo grau de 

umidade, com percentagem de silte e argilas muito baixa, sendo restringida a 

meniscos, e com a matéria orgânica representada por raízes e camadas centimétricas 

de serrapilheiras superficiais. O capeamento por areias marrons claras possui 

espessuras inferiores a 8 mm e se distribui em forma de manchas. Os formigueiros se 

constituem de areias finas muito bem classificadas e selecionadas de coloração 

marrom escuro avermelhado. 
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Figura 20 – (a) Vista da área, com relevo plano a suavemente ondulado e vegetação arbórea 
aberta; (b) – Área com vegetação arbórea aberta de médio porte, onde está localizado o poço 
de monitoramento 01, sobre solos marrons escuro avermelhados. 

  

  

No extremo centro-norte desta porção, um duto da canalização das águas 

pluviais da estrada que despeja na área ocasionou a formação de sulcos rasos com 

leito em “U” pela concentração do escoamento laminar. Seu canal se estende por 

cerca de 100 m na direção Az. 270, onde termina de infiltrar no solo. Possui 

profundidades médias entre 2 e 8 cm, que atingem 20 cm junto a formação de 

degraus de seu leito. A erosão laminar associada expõe localmente as raízes dos 

espécimes arbóreos. Carreia areais grossas a médias, moderadamente selecionados 

e classificados, e seixos e grânulos mal classificados e selecionados alóctones. 

Cerca de 40 ha da área ocorre entre altitudes de 519,17 e 551,39 m, sendo 

habitado predominantemente por vegetação herbácea, com espécimes arbustivos 

dispersos e arbóreos de médio porte isolados. Na porção central predominam relevos 

suavemente ondulados a planos, com declividades entre 0,04 e 5°. 

A 

B 
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Figura 21 – (a) Feições de erosão linear, formando sulcos em “U”; (b)Solos arenosos de 
coloração marrom escuro avermelhado e amarelado, capeados por nível pouco espesso de 
areias marrons claras. 

  

Apresentam uma tendência geral de declividade no sentido SW, formando 

uma vertente convexa a oeste com formas côncavas subsidiárias no centro sul, 

relacionadas ao afloramento do lençol freático e a dissecação por leitos fluviais. 

Nessas vertentes passam a predominar formas suavemente onduladas a onduladas, 

com inclinações entre 1,5 a 8°. 

Os solos desta porção são compostos por areias finas a médias de 

classificação e seleção boa a muito boa, sendo comumente sua camada superior 

pouco espessa (<5 cm) de coloração marrom claro e granulometria com maior 

expressão de areia média. Apresentam camadas inferiores de colorações variadas – 

sendo marrons avermelhados escuros, vermelhos e marrons escuros avermelhados e 

espessuras diversas, entre 5 e 40 cm. Onde exibem-se mais avermelhados é comum 

a presença de películas de óxidos de ferro sobre os grãos. Os teores de silte e argila 

são via de regra muito baixos e dispersos em forma de meniscos intersticiais. Próximo 

as altitudes mais baixas a presença de argilominerais é mais expressiva – não 

perfazendo, contudo, mais do que 15% do volume dos solos – sendo coincidente com 

as maiores umidades e teores de matéria orgânica. 

A B 
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Figura 22 – Mapa da área, com curvas de nível e localização dos pontos e feições de interesse – mapa hipsométrico local. 

 

 

 



Aterro sanitário e 

industrial 

 

RELATÓRIO TÉCNICO 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA 

de Rio das Ostras - 16ª Campanha 

DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAmmbbiieennttaall  ddaa  
ÁÁrreeaa  ddee  IInnfflluuêênncciiaa  

Pág. 

105/148  
      

Aterro sanitário e industrial. 
 
Fazenda Colorado - Rodovia MS-040, KM 30, Zona Rural de Campo 
Grande/MS. 

 
___________________ 

Técnico Responsável 
Marcos Duarte 

Eng. Sanitarista CREA/MS 1990-D 

 

 

Revisão 00 
06/2019 

 

Figura 23 – Mapa das declividades da área, classificados em termos de porcentagem. 
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Figura 24 – (a) Vista da área com declividade plana a ondulada e dominada por vegetações 
herbáceas; (b) Solos arenosos vermelhos; (c) Solos arenosos marrons avermelhados 
escuros; (d) Solos arenosos marrons escuros avermelhados. 

  

  

A erosão laminar promove a lavagem da superfície do terreno quando as 

precipitações são muito intensas, sendo reconhecível o carreamento subsuperficial 

das frações mais finas e do teor de matéria orgânica pelo escoamento laminar em 

direção as regiões mais baixas. 

O limite oeste da área é coincidente com a planície de inundação de um 

tributário de primeira ordem a margem esquerda do Córrego Pouso Triste. Encaixado 

em vertente convexa, corre no sentido Az. 195. Se associa a vegetações herbáceas e 

a matas ciliares fechadas e estreitas com vegetações arbóreas de pequeno a médio 

porte. Este tributário encontra uma várzea no limite sudoeste da área, a qual se 

A B 

C D 
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estende até a parte central do limite sul da mesma. Representa a exposição do lençol 

freático, formando lagos e vertentes pontuais côncavas inclinadas em direção ao 

córrego (Az. 102). Sua cobertura vegetal é representada por espécimes herbáceos, 

com formas arbóreas de médio porte isoladas e/ou em ilhas. Essas áreas de brejo 

ocorrem abaixo de altitudes em 535,41 m e perfazem uma área de 4,2359 ha. Suas 

vertentes são onduladas a suavemente onduladas, com declividades entre 2 e 9°, 

formando relevos fortemente ondulados com declividades em até 16,4° onde feições 

erosivas em degrau e sulcos se encontram esculpidas. 

Nessa porção, os solos são compostos por quartzo em areia fina a média 

muito bem classificados e selecionados, com colorações em cinza amarronzado 

escuro, assemelhando-se a horizontes glei. Chegam a atingir 60 cm de espessura e 

apresentam umidade e teores de argila e de matéria orgânica mais expressivos. 

Camadas superiores de coloração marrom claro são milimétricas e esparsas. É 

comum a formação de terraços e barras de muito pequeno porte de aluviões das 

areias locais e de ácidos húmicos em pequenos canais que escoam para o córrego. 

Figura 25 – (a) Lagoa em área de brejo próxima ao início da dissecação em vertente 
côncava; (b) Feições de erosão na vertente do leito do córrego; C – Solos arenosos cinzas 
amarronzados escuros, semelhantes a horizontes glei; D – Barras e terraços de aluviões ricos 
em ácidos húmicos nas adjacências do córrego. 

  

A B 

C D 
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Tabela 16 – Classes de declividades, suas respectivas áreas e representação em relação a 
área total. 

CLASSES DECLIVIDADE (%) ÁREA (ha.) % 

Plano 0 - 3 12,4004 0,259 

Suavemente Ondulado 3 - 8 26,2715 0,55 

Ondulado 8 - 20 9,0058 0,188 

Fortemente Ondulado 20 - 45 0,1251 0,003 

 

Das duas sondagens a percussão e dos cinco poços de monitoramento 

perfurados na área (Tabela 17), todos atingindo uma profundidade de 20,45 m, foram 

obtidos perfis da disposição das camadas no subsolo e a profundidade do nível 

freático que são abaixo discutidas. 

Tabela 17 – Localização dos furos de sondagem e dos poços de monitoramento (Sistema de 
Coordenadas Universal Transversa de Mercator, Datum SIRGAS 2000, Zona 21 S), com 
respectivos níveis d’água (N.A.) e data de medição dos mesmos. 

Ponto UTM W UTM S Alt. N.A. DATA MEDIÇÃO 

SP-01 7709328 774047 540 5,1 20/08/2018 

SP-02 7709330 774045 539 4,5 20/08/2018 

Poço-01 7709024 774625 541 8,2 16/02/2019 

    9,08 09/04/2019 

Poço-02 7708986 774081 524 2,2 18/02/2019 

    1,46 09/04/2019 

Poço-03 7709242 773514 510 1,1 19/02/2019 

    1,28 09/04/2019 

Poço-04 7709396 773525 512 1,1 21/02/2019 

    1,35 09/04/2019 

Poço-05 7709684 773611 517 1 23/02/2019 

    1,31 09/04/2019 
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A distinção por coloração das camadas foi efetuada apenas nas sondagens a 

percussão. Locadas na porção centro norte da área (cotas em 539 m), identificaram 

uma camada superior com espessura entre 4,45 e 6,45 m de areias finas de 

coloração marrom escuro amarelado, seguida por uma camada de 2 a 3 m de areias 

finas brancas de compacidade fofa.  

A cerca de 8 m de profundidade as areias são pouco compactas, possuindo 

granulometria fina e colorações em marrom escuro amarelado e vermelho. Um 

horizonte cinza amarronzado escuro ocorre em cerca de 12 m de profundidade, 

possuindo espessuras entre 4 e 5 m. Em torno de 16 m de profundidade as areias 

finas tendem a medianamente compactas, apresentando coloração marrom escuro 

amarelado. 

Os furos dos poços de monitoramento, situados a montante (cota 550 m) e a 

jusante (cotas entre 523 e 534 m), foram indistintamente classificados como areias 

finas de coloração marrom escura avermelhada. São fofas em superfície, pouco 

compactas a cerca de 7 m da superfície, chegando a medianamente compactas em 

profundidade (cerca de 12 m de profundidade). Nos poços locados nas menores 

cotas altimétricas (entre 532 e 527 m) o solo chega a ser compacto a cerca de 17 m 

de profundidade. 

Em todos os furos o nível d’água foi encontrado, apresentando gradiente 

hidráulico em direção a SW em consonância com a topografia da área. No poço de 

monitoramento a montante apresentou a maior profundidade em 8,2 m, enquanto na 

área central foram medidos em 4,5 e 5,1 m nos furos de sondagem. Junto as 

altimetrias mais baixas o nível da água foi encontrado entre 1 e 2 m de profundidade. 

As camadas superiores desses solos se assemelham a um horizonte A 

proeminente, sem que, contudo, seja diagnosticável o horizonte B. As características 

do solo são preponderantemente herdadas da estrutura e composição da rocha, 

caracterizando Neossolos. A espessura do solo, congregando diferentes horizontes 

arenosos com baixo teor de minerais alteráveis, e sua boa drenagem caracterizam 

seu caráter Quartzênico Órtico. Os horizontes glei eventualmente identificados 

repercutem a estagnação d’água e consequente redução associada a flutuação do 

nível dos lagos e do córrego, e do próprio lençol freático. 
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A análise laboratorial do solo indicou que sua constituição granulométrica é 

de 83,75% de areia, 5,75% de silte e 10,5% de argila, caracterizando solos arenosos. 

Possui caráter alumínico e hipoférrico, sendo ácidos e com baixo teor de matéria 

orgânica, apesar deste se apresentar localmente alto. 
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Figura 26 – Mapa das superfícies potenciométricas obtidas para o conjunto de pontos disponíveis. 
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O aquífero é do tipo poroso, freático e raso, com sua porção superior situada 

no manto de intemperismo da rocha arenítica. Relaciona-se a uma zona de descarga 

que alimenta, localmente, o Córrego Pouso Triste. A boa classificação e seleção de 

seu arcabouço arenoso fino lhe garante uma boa porosidade e permeabilidade, com 

taxas de infiltração altas que garantem a sua boa drenagem.  

A depuração por filtração tem bom potencial sobre as águas infiltradas neste 

sistema. Contudo, o baixo teor de argilas, óxidos e matéria orgânica reduz as 

capacidades de sorção, de precipitação e de degradação, diminuindo a capacidade 

de retenção, atenuação e eliminação de efluentes. Essas características – textura, 

estrutura e composição do substrato, baixa profundidade da zona saturada, em 

condições livres – conferem uma vulnerabilidade natural alta para o Aquífero Bauru 

nesta localidade. 

As análises químicas de suas águas demonstram serem neutras a 

suavemente ácidas (pH entre 6,4 e 7,5), com valores de Sólidos Totais Dissolvidos 

variando entre 30 e 410 mg/L e de Cloreto entre 1,5 a 6,9 mg/L. As demandas 

química e bioquímica de oxigênio são baixas (<1 mg/L). Já as concentrações de 

nitrogênio amoniacal, nitrato e nitrito apresentaram certa variabilidade entre as 

amostras, sem extrapolar os limites permissível pela legislação.  

Contudo, a presença do nitrogênio em seus diferentes estados de oxidação 

nas águas subterrâneas indica alguma contribuição por compostos nitrogenados 

exogênica, provavelmente relacionada as atividades agropecuárias na região. A 

análise das águas superficiais também acusou a presença baixa de nitrito (0,37 

mg/L), sendo suas águas neutras (pH em 7,2) com baixos teores de cloretos e sólidos 

totais dissolvidos, e com uma contaminação por coliformes termotolerantes (48 

U.F.C./mL). 

A maneira que o escoamento superficial d’água ocorre reflete o grau de 

rugosidade e declividade do terreno, o comprimento de suas rampas, e as 

características intrínsecas do substrato/solo. É condicionado ainda pelas condições 

climáticas locais, pela presença de cobertura vegetal e pelos tipos de uso e ocupação 

do solo. 
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Os aspectos do meio físico aqui analisados indicam que o substrato da área é 

totalmente composto por Neossolos Quartzênicos – de textura granular areia fina e 

estrutura bem selecionada e classificada; com baixo teor de argilas e matéria 

orgânica; com baixa capacidade de troca catiônica efetiva e agregabilidade – 

marcando a sua predisposição a erosão.  

A declividade do terreno e a profundidade do lençol freático definem as 

variáveis físicas envolvidas na análise da suscetibilidade desses solos a erosão, 

devido a propensão pela saturação dos interstícios. A variável referente a cobertura 

vegetal não foi inclusa a fim de indicar a predisposição física da área a erosão, sendo 

as áreas classificadas como de alta e muita alta suscetibilidade indicadas para 

medidas conservacionistas do solo. 

Tabela 18 – Classificação de suscetibilidade aos processos de dinâmica superficial na área. 

CLASSE SUSCETIBILIDADE ÁREA (h.a.) % 

Baixa 0 - 2.9 12,0744 0,247 

Moderada 2.9 - 4.2 31,6801 0,649 

Alta 4.2 - 4.8 4,9308 0,101 

Muito Alta 4.8 - 5.5 0,1175 0,002 

 

As áreas topograficamente mais elevadas e com menores declividades, onde 

a espessura da zona não saturada é maior, são de suscetibilidade baixa aos 

processos de dinâmica superficial. Conforme o mapa de suscetibilidade obtido, 12,07 

ha. São classificados como de baixa suscetibilidade aos processos erosivos, com 

declividades inferiores a 8% e com espessuras de zona não saturada superiores a 5 

metros.  

Cerca de 31,68 h.a. foram classificados como de suscetibilidade moderada, 

com o nível do lençol freático abaixo de 4 metros e declividades menores de 16%. As 

áreas de alta suscetibilidade correspondem aos locais em que o lençol freático se 

situa entre 2 e 4 metros de profundidade e declividades menores que 8%, perfazendo 

4,93 ha. A suscetibilidade muito alta aos processos erosivos corresponde as porções 

com declividades maiores que 8% e onde o lençol freático se situa a menos de 2 

metros de profundidade. 
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Tabela 19 – Mapa  de suscetibilidade a erosão da área. 
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A área do empreendimento se situa em solos oriundos da pedogênese sobre 

arenitos finos de classificação e seleção boa a moderada da unidade litoestratigráfica 

Caiuá, caracterizando Neossolos Quartzênicos Órticos de compacidade fofa. As 

características mineralógicas, texturais e estruturais de seus solos garantem a 

drenagem boa a excelente na subsuperfície, com coeficientes altos de infiltração, 

auxiliando a preservação da erosão laminar superficial. Contudo, estas características 

também potencializam a alta lixiviação em subsuperfície e a baixa retenção de 

umidade dos solos. Este arcabouço apresenta propensão à erosão laminar interna 

quando há o aumento do gradiente hidráulico subterrâneo e da condutividade 

hidráulica, o que diminui a resistência mecânica do solo. A carga hidráulica 

pluviométrica mais severa nos períodos de cheia pode desencadear a saturação dos 

solos e os processos de erosão superficial. Também, estes tipos de solo são 

propensos a processos de desertificação quando seu uso e manejo são mal 

administrados. 

A recarga dos corpos d’água subterrâneos é direta, o que, aliado ao baixo 

teor de argilas e matéria orgânica no subsolo, torna o aquífero local de alta 

vulnerabilidade a contaminação. A pouca espessura da zona não saturada, aliada a 

seu posicionamento em região de cabeceiras com afloramento do lençol freático, 

aumentam sua suscetibilidade a erosão e sua vulnerabilidade a contaminação. 

A declividade do terreno é preponderantemente plana a suavemente 

ondulada (cerca de 80% da área), sendo o gradiente hidráulico das águas 

subsuperficiais não acentuados. Também a suscetibilidade a erosão do terreno é 

preponderantemente baixa a moderada (cerca de 88%). 

A instalação de Aterros Sanitários de Resíduos Sólidos Industriais são 

atividades com alto potencial de impacto ambiental, sendo a adoção de técnicas de 

controle essenciais a garantia da boa qualidade socioambiental do empreendimento, 

de forma que as restrições ambientais da área devem ser observadas. 

As áreas de maior restrição correspondem ao leito e margens do Córrego 

Pouso Triste, a oeste, e área de brejo, no centro-sul a sudoeste da área. Junto as 

suas respectivas áreas de preservação, as encostas de maior declividade e 

suscetibilidade, assim como as áreas onde a oscilação do lençol freático atinge 
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profundidades menores que 3 m, devem ser alvo de medidas preservacionistas e 

conservativas, com a adoção de técnicas de bioengenharia. Estas possuem potencial 

de estabilização dos solos, amenizando a velocidade de escoamento d’água 

superficial e subsuperficial e aumentando a retenção de umidade pelo subsolo. É 

relevante a adoção destas medidas também nos entornos da estrada adjacente, com 

vistas o controle do escoamento superficial a velocidades não erosivas. 

Nas áreas de implantação direta do empreendimento, a compactação dos 

solos é essencial a diminuição do potencial de colapso dos mesmos – de textura 

arenosa e compacidade fofa – e da percolação dos efluentes. Este último quesito 

exige também a impermeabilização dos solos a coeficientes de infiltração 

recomendados pela legislação específica, contando com o auxílio do uso de camadas 

de argila e/ou geossintéticos. Contudo, deve ser observada a preservação do 

escoamento superficial e subsuperficial na área, a fim de atenuar as cargas 

hidráulicas do escoamento e favorecer a infiltração das águas. Considerando que os 

solos locais apresentam predisposição a erosão laminar subsuperficial, é de suma 

importância a manutenção do equilíbrio dos processos de escoamento d’água na 

implementação de obras de engenharia e no tráfego de maquinários, a fim de evitar o 

aumento dos gradientes hidráulicos, dos caminhos preferenciais para o escoamento e 

do potencial de erosão. 

O monitoramento dos indicadores ambientais nos diversos estágios de 

operação do empreendimento deve ser efetuado, com a observação da resposta dos 

solos as instalações, da evolução das feições erosivas superficiais e das 

características geoquímicas dos solos e dos corpos d’água, utilizando os backgrounds 

geoquímicos levantados. Também a garantia da estabilidade das obras instaladas 

deve ser acompanhada a fim de garantir a manutenção do equilíbrio ambiental. 

Obs.:  

✓ O relatório de sondagem da área em estudo encontra-se no item “16 Lista de 

Anexos” do presente estudo. 
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12 LEGISLAÇÃO INCIDENTE 

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E LICENCIAMENTO 

A constituição concedeu aos municípios a competência para organizar e 

prestar os serviços públicos de interesse local, o que expressa sua autonomia 

administrativa. Sendo assim, prover a limpeza de vias e logradouros públicos, 

remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos é competência municipal. 

Porém, apesar de possuir autonomia política-administrativa, necessita para agir, 

antes de mais nada, observar os princípios e normas constitucionais e a legislação 

federal, estadual e municipal, adequando os estudos e projetos de gerenciamento de 

resíduos sólidos às normas e leis. 

12.1 LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAL 

Na Constituição Federal de 1988, Título VIII, Capítulo VI – Do Meio Ambiente, 

o Artigo 225 diz textualmente em seu enunciado: “Todos tem direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

Em seu Parágrafo 1º, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao 

poder público nos incisos IV, V, VII, respectivamente: “exigir, na forma da lei, para 

instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 

degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 

publicidade”; “controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 

métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o 

meio ambiente”; e “proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas 

que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou 

submetam os animais a crueldade”. 

No parágrafo 3º dispõe: “As condutas e atividades consideradas lesivas ao 

meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais 

e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”. 

12.2 LEGISLAÇÃO FEDERAL 
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Lei N. º 6.938, de 31 de agosto de 1981 – Dispõe sobre a Política Nacional 

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

providências. 

Lei N. º 7.347, de 24 de julho de 1985 – Disciplina a ação civil pública de 

responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e 

direitos de valor artístico, histórico, turístico e paisagístico, e dá outras providências. 

Lei N. º 7.802, de 11 de junho de 1989 – Dispõe sobre a pesquisa, a 

experiência, a produção, a embalagem, o transporte, o armazenamento, a 

comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, o destino final 

dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a 

fiscalização de agrotóxicos, seus componentes afins, e dá outras providências. 

12.3 DECRETOS FEDERAIS 

Decreto N. º 24.643, de 10 de julho de 1934 – Decreta o Código de Águas. 

No Título I, capítulo I – Águas Públicas, artigo 3º “A perenidade das águas é 

condição essencial para que elas se possam considerar públicas...”. No Título VI, 

capítulo único, artigo 109 – “A ninguém é lícito conspurcar ou contaminar as águas 

que não consome, com prejuízo de terceiros”. 

Decreto N. º 24.645, de 10 de julho de 1934 – Estabelece medidas de 

proteção aos animais. Em seu artigo 1º “Todos os animais existentes no País são 

tutelados do Estado”. Em seus demais artigos, dispõe sobre a aplicação de maus 

tratos aos animais. 

12.4 PORTARIAS MINISTERIAIS 

Portarias Minter N. º 53, de 1 de março de 1979 – Estabelece normas aos 

projetos específicos tratamento e disposição de resíduos sólidos, bem como a 

fiscalização de sua implantação, operação e manutenção. 

12.5 RESOLUÇÕES CONAMA 

✓ Resolução CONAMA N. º 001, de 23 de janeiro de 1986 – Define Impacto 

Ambiental. Estudo de Impacto e Relatório de Impacto Ambiental e demais 

disposições gerais. Esta Resolução é melhor comentada no item 3.6. 

Licenciamento Ambiental. 
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✓ Resolução CONAMA N º 005, de 15 de junho de 1988: 

Art. 3º - Ficam sujeitos a licenciamento das obras de sistema de limpeza urbana. 

IV – Em sistemas de limpeza urbana: 

a) obras de unidades de transferência, tratamento e disposição final de resíduos 

sólidos de origem doméstica, pública e industrial; 

b) atividade e obras de coleta, transporte, tratamento e disposição final de 

resíduos sólidos de origem hospitalar. 

Art. 5º - Os critérios e padrões para o licenciamento previsto no Art.3 º serão fixados 

pelo órgão ambiental competente. 

✓ Resolução CONAMA N. º 001, de 25 de abril de 1991: 

• Considerando a necessidade de atualizar e sistematizar, com urgência, 

o estabelecimento de diretrizes, normas e critérios de destinação de 

resíduos de qualquer natureza; 

• Considerando que a evolução sócio-tecnológica dos países 

industrializados do primeiro mundo forçou a incineração de rejeitos de 

qualquer natureza, por carência de espaço, clima adverso à degradação 

biológica natural e ausência de uma ideologia de reciclagem de 

matérias-primas; 

• Considerando que, após quarenta anos, este processo se tornou 

inaceitável por ser um procedimento inadequado, contestado tanto 

cientificamente como rejeitado pela população, por, dentre outras 

deficiências, não produzir de agentes químicos e biológicos pretendida, 

a ponto de comunidades realizarem plebiscitos contra o procedimento 

da incineração; 

• Considerando que os equipamentos utilizados nos procedimentos da 

incineração estão sendo rejeitados no primeiro mundo, por promoverem 

a poluição ambiental e comprometerem a qualidade de vida ao 

liberarem na atmosfera elementos e compostos comprovadamente 

carcinogênicos e teratogênicos, como furanos, dioxinas e metais 

pesados; 
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• Considerando que avaliações bacteriológicas de incineradores 

hospitalares referidas em estudos técnicos, cuja câmara de combustão 

primária funcionava a 800º C (oitocentos graus centígrados) e a 

secundária a 1.100º C (hum mil e cem graus centígrados) onde se 

constatou que alguns microrganismos continuavam vivos, levou a 

conclusão de que a incineração não é um método absolutamente 

seguro para a esterilização do chamado “lixo hospitalar”; 

• Considerando que a tendência dos modelos industriais, neste momento, 

é a transferência desses processos para países desinformados e/ou 

desatualizados quanto a esta tecnologia superada e poluidora; 

• Considerando que no Brasil a norma regulamenta o assunto 

(Portaria/MINTER/N. º 053/79) está respaldando a instalação de 

incineradores para resíduos hospitalares; 

• Considerando a urgente necessidade de buscarmos soluções realistas 

para o destino a ser dado aos resíduos de qualquer natureza, libertando 

as administrações públicas e unidades de serviços de saúde do jugo da 

tecnologia imposta; 

• Considerando ainda que os órgãos gestores de meio ambiente, a nível 

federal, estadual e municipal, têm encontrado impedimentos de ordem 

operacional proporcionados pelo anacronismo de alguns incisos da 

norma regulamentadora (Portaria/MINTER/nº053/79),  

RESOLVE: 

Art. 1º Criar uma Câmara técnica Especial para analisar, emitir parecer e encaminhar 

ao Plenário do CONAMA, em regime de urgência, a proposta de alteração da 

Portaria/MINTER/nº053/79 no que se refere a questão dos resíduos de qualquer 

natureza gerados no país. 

✓ Resolução CONAMA N.º 006, de 19 de setembro de 1991: 

Art. 1º Fica desobrigada a incineração ou qualquer tratamento de queima dos 

resíduos sólidos provenientes dos estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos, 

ressalvados os casos previstos em leis e acordos internacionais. 
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Art. 2º Nos Estados e Municípios que optarem por não incinerar os resíduos sólidos 

mencionados no art. 1º, os órgãos estaduais de meio ambiente estabelecerão 

normas para tratamento especial como condição para licenciar a coleta, o transporte, 

o acondicionamento e a disposição final. 

Art. 3º A Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, em articulação 

com o Ministério de Saúde, a Secretária Nacional de Saneamento e os órgãos 

estaduais e federais competentes, depois de ouvidas as entidades representativas da 

comunidade científica e técnica, apresentará ao CONAMA, no prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, a proposta de normas mínimas a serem obedecidas no tratamento dos 

resíduos mencionados no artigo 1º. 

✓ Resolução CONAMA N. º 008, de 19 de setembro de 1991: 

Em seu art. 1º, veda a entrada no país de materiais residuais destinados à disposição 

final e incineração no Brasil. 

✓ Resolução CONAMA N. º 005, de 5 de agosto de 1993: 

Resíduos Sólidos – definição de normas mínimas para tratamento de resíduos 

sólidos oriundos de serviços de saúde, portos e aeroportos, bem como a necessidade 

de estender tais exigências aos terminais ferroviários e rodoviários e revoga os itens 

I, V, VI e VIII da Portaria Minter N. º 53/79. 

12.6 PORTARIAS INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA 

✓ Portaria IBAMA N. º 440, de 9 de agosto de 1989 – Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de reposição florestal. 

✓ Portaria Normativa IBAMA N. º 01, de 4 de janeiro de 1990 – Institui a 

cobrança do fornecimento de Licença ambiental, e dá outras providências. 

✓ Portaria Normativa IBAMA N. º 45, de 29 de junho de 1995 – Constitui a Rede 

Brasileira de Manejo Ambiental de Resíduos – REBRAMAR, integrada à Rede 

Pan-Americana de Manejo Ambiental de Resíduos – REPAMAR, com o 

objetivo de promover o intercâmbio, difusão e acesso aos conhecimentos e 

experiências ao manejo de resíduos. 

12.7 LEGISLAÇÃO ESTADUAL 
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Constituição de Mato Grosso do Sul de 1989 

Título IV 

Da Ordem Econômica Social 

(...) 

Capítulo VIII 

Do Meio Ambiente 

Art. 222. Toda pessoa tem direito a fruir de um ambiente físico e Social livre dos 

fatores nocivos à saúde. 

Art. 223. Aquele que explorar recursos naturais fica obrigado a recuperar o ambiente 

degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente, 

apresentada antes do início da atividade, na forma da lei. 

Lei N. º 90, de 02 de junho de 1980 – Dispõe sobre alterações do meio ambiente, 

estabelece normas de proteção ambiental e dá outras providências. 

Capítulo II 

Da Poluição 

Art. 2º - Considera-se poluição, qualquer alteração das propriedades físicas, 

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

energia ou substância sólida, líquida e gasosa ou a combinação de elementos 

resultantes das atividades humanas, em níveis capazes de direta ou indiretamente: 

I – Prejudicar a saúde, a segurança e bem-estar da população; 

II – Criar condições inadequadas de uso do meio ambiente para fins públicos, 

domésticos, agropecuários, comerciais, industriais e recreativos; 

III – ocasionar danos à flora, à fauna, ao equilíbrio ecológico, às propriedades físico-

químicas e à estética do meio ambiente. 

Art. 3º - O lançamento de quaisquer substâncias na água, no solo ou no ar, por 

órgãos governamentais ou por particulares e a emissão de sons por quaisquer tipos 

de fontes, industriais, comerciais, agropecuárias, maquinaria, equipamentos e 
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veículos em local de domínio público ou privado só serão permitidos se não poluírem 

o meio ambiente de acordo com o art. 2º. 

✓ Lei N. º 2.080, de 13 de janeiro de 2000 – Estabelece princípios, 

procedimentos, normas, e critérios referentes à geração, acondicionamento, 

armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos 

sólidos no Estado de Mato Grosso do Sul visando o controle da poluição, da 

contaminação e a minimização de seus impactos ambientais e dá outras 

providências. 

✓ Lei N. º 2.257, de 9 de julho de 2001 – Dispõe sobre as diretrizes do 

licenciamento ambiental estadual, estabelece os prazos para emissão de 

Licenças e Autorizações Ambientais, e dá outras providências. 

✓ Resolução SEMA/MS N. º 004, de 18 de julho de 1989 – Disciplina a 

realização de Audiências Públicas no processo de licenciamento de atividades 

poluidoras. 

✓ Resolução SEMA/MS N. º 001, de 26 de janeiro de 1989 – Disciplina o serviço 

estadual de licenciamento de atividades poluidoras e dá outras providências. 
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12.8 DOS ASPECTOS LEGAIS MUNICIPAIS 

12.8.1 DAS LEIS 

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

dispõe sobre a Lei Orgânica do Município; 

✓ Lei Municipal nº 2909, de 28 de julho de 1992, acerca do Código de Polícia 

Administrativa e poluição sonora; 

✓ Lei Complementar n° 008, de 28 de março de 1996, altera dispositivo da Lei 

municipal n° 2909, de 28 de julho de 1992, código de polícia administrativa do 

município de Campo Grande/MS, e dá outras providências; 

✓ Lei Complementar n° 228, de 31 de março de 2014, modifica e acrescenta 

dispositivos da lei municipal n° 2909, de 28 de julho de 1992, código de polícia 

administrativa de Campo Grande/MS; 

✓ Lei Complementar n° 214, de 25 de abril de 2013, altera dispositivo da lei 

complementar n° 008, de 28 de março de 1996; 

✓ Lei Complementar n° 267, de 14 de agosto de 2015, acrescenta e altera 

dispositivo da lei complementar n° 008, de 28 de março de 1996; 

✓ Lei Municipal nº 3176, de 11 de julho de 1995, que dispõe sobre a criação do 

Conselho Municipal do Meio Ambiente e dá outras providências; 

✓ Lei Municipal n° 3612, de 30 de abril de 1999, institui o sistema municipal de 

licenciamento e controle ambiental – SILAM – cria o fundo municipal de meio 

ambiente – FMMA – e dá providências; 

✓ Lei Complementar n° 22, de 14 de dezembro de 1998, institui a taxa de licença 

ambiental; 

✓ Lei Complementar n° 37, de 22 de dezembro de 2000, altera a lei 

complementar n° 22, de 14 de dezembro de 1998, institui a taxa de licença 

ambiental, e dá outras providências.  

✓ Lei Municipal n° 4483, de 21 de junho de 2007, altera a Lei n° 3176, de 11 de 

julho de 1995, que cria o Concelho Municipal do Meio Ambiente – CMMA – e 

dá providências;  

✓ Lei Municipal nº 3612, de 30 de abril de 1999, que institui o Sistema Municipal 

de Licenciamento Ambiental e Controle Ambiental, regulamentada pelo Decreto 

Municipal nº 7884, de 30 de julho de 1.999; 
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✓ Lei Municipal n° 6025, de 20 de junho de 2018, altera dispositivo da Lei 

municipal n° 3612, de 30 de abril de 1999 e dá outras providências; 

✓ Lei Municipal n° 3866, de 26 de junho de 2001, dispõe sobre as medidas 

preventivas de proteção ao meio ambiente e de segurança do sistema de 

armazenamento subterrâneo de líquidos combustíveis (SASC), de uso 

automotivo e dá providências; 

✓ Lei Municipal n° 4050, de 25 de junho de 2003, dispõe sobre a concessão para 

exploração de serviços relativos a coleta e destinação final de resíduos sólidos 

domiciliares, comerciais e resíduos de serviços de saúde e dá providências;  

✓ Lei Municipal n° 4958, de 15 de julho de 2011, altera a lei n. 4.050, de 25 de 

junho de 2003, que dispõe sobre a concessão para exploração de serviço 

relativo a coleta e destinação final de resíduos sólidos domiciliares, comerciais 

e resíduos de serviço de saúde e dá outras providências; 

✓ Lei Municipal n° 4864, de 7 de julho de 2010, dispõe sobre gestão dos resíduos 

de construção civil e institui o plano integrado de gerenciamento de resíduos da 

construção civil de acordo com o previsto na resolução CONAMA N. 307/2002, 

no âmbito do município de Campo Grande/MS e dá providências;  

✓ Lei Municipal n° 4952, de 28 de junho de 2011, institui a política municipal de 

resíduos sólidos do município de Campo Grande/MS; 

✓ Lei Municipal n° 5025, de 22 de dezembro de 2011, institui o programa de 

pagamento por serviços ambientais – PSA no município de Campo Grande e 

dá outras providências; 

✓ Lei Municipal n° 5030, de 22 de dezembro de 2011, institui o programa de 

inspeção ambiental veicular no município de Campo Grande e dá outras 

providências; 

✓ Lei Municipal n° 5998, de 4 de maio de 2018, dispõe sobre a criação do “Selo 

Verde”, a ser concedido às instituições públicas e privadas que se 

comprometam a adotar ações ambientais autossustentáveis; 

✓ 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/MS e dá outras providências (e suas alterações); 

✓ Lei Complementar n° 107, de 21 de dezembro de 2007, altera dispositivos da 

lei complementar n° 74, de 06 de setembro de 2005, modificada pela lei 
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complementar n°76, de 4 de novembro de 2005 e pela lei complementar n° 96, 

de 14 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o ordenamento do uso e da 

ocupação do solo no município de Campo Grande/MS e dá outras 

providências; 

✓ Lei Complementar n° 141, de 19 de agosto de 2009, altera dispositivos da lei 

complementar n° 74, de 06 de setembro de 2005, modificada pela lei 

complementar n°76, de 4 de novembro de 2005 e pela lei complementar n° 96, 

de 14 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o ordenamento do uso e da 

ocupação do solo no município de Campo Grande/MS e dá outras 

providências; 

✓ Lei complementar n° 186, de 12 de dezembro de 2011, altera dispositivos da lei 

complementar n° 74, de 06 de setembro de 2005, modificadas pelas leis 

complementares n°76, de 4 de novembro de 2005 e pela lei complementar n° 

96, de 14 de dezembro de 2006, lei complementar n° 141, de 19 de agosto de 

2009, que dispõe sobre o ordenamento do uso e da ocupação do solo no 

município de Campo Grande/MS e dá outras providências; 

✓ Lei Complementar n° 203, de 20 de julho de 2012, altera dispositivos da Lei 

Complementar n. 74, de 6 de setembro de 2005, modificada pelas Leis 

Complementares n. 76, de 4 de novembro de 2005, n. 96, de 14 de dezembro 

de 2006, n. 107, de 21 de dezembro de 2007, n. 141, de 19 de agosto de 2009 

e n. 186, de 12 de dezembro de 2011 e dá outras providências;  

✓ Lei Complementar n° 205, de 19 de novembro de 2012, altera dispositivos da 

Lei Complementar n. 74, de 6 de setembro de 2005, modificada pelas Leis 

Complementares n. 76, de 4 de novembro de 2005, n. 96, de 14 de dezembro 

de 2006, n. 107, de 21 de dezembro de 2007, n. 141, de 19 de agosto de 2009 

e n. 186, de 12 de dezembro de 2011 e lei complementar n° 203, de 20 de 

julho de 2012 e dá outras providências; 

✓ Lei Complementar n° 211, de 28 de dezembro de 2012, altera dispositivos da 

lei complementar n° 74, de 06 de setembro de 2005, modificadas pelas leis 

complementares n°76, de 4 de novembro de 2005 e pela lei complementar n° 

96, de 14 de dezembro de 2006, lei complementar n° 141, de 19 de agosto de 

2009, Lei complementar n° 186, de 12 de dezembro de 2011, lei complementar 
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n° 203, de 20 de julho de 2012, lei complementar n° 205, de 19 de novembro 

de 2012, e dá outras providências; 

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

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

providências, alterada pelas Leis Complementares nº 127 de 2008, nº 133 de 

2008, nº 115 de 2008, nº 161 de 2010, nº 178 de 2.011 e nº 186 de 2011; 

✓ Lei Municipal nº 4864, de 07 de julho de 2010, que dispõe sobre a gestão de 

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

Resíduos da Construção Civil; 

✓ Lei Municipal nº 4952, de 28 de junho de 2011, que institui a Política Municipal 

de Resíduos Sólidos do Município de Campo Grande/MS; 

✓ Lei Complementar nº 184, de 23 de setembro de 2011, dispõe sobre o plano 

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

providências; 
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13 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

O horário de funcionamento do Aterro sanitário e industrial será: 

DIA HORÁRIO 

Segunda-feira  
Das 07:00 às 11:00 
Das 13:00 às 17:00 

Terça-feira 

Quarta-feira 

Quinta-feira 

Sexta-feira 

Sábado Das 07:00 às 11:00 

 

✓ O número inicial de funcionários previstos será de trinta (30) pessoas, 

podendo sofrer alterações conforme a necessidade do aterro.  

✓ O futuro corpo profissional do Empreendimento será composto pelos 

mais diversos profissionais, em suas mais variadas áreas de atuação 

como, por exemplo:  

• Engenheiro Sanitarista e Ambiental; 

• Engenheiro de Segurança do Trabalho; 

• Técnico de Segurança do Trabalho; 

• Engenheiro Civil; 

• Administrador; 

• Auxiliar Administrativo; 

• Contador; 

• Auxiliar de Serviços Gerais; 

• Operador de Máquinas; 

• Lavador; 

• Mecânico; 

• Soldador; 

• Motorista. 
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16 LISTA DE ANEXOS 

Anexo 1 – NORMA REGULAMENTADORA 15 – Atividades e Operações 

Insalubres (ANEXO I) – Limites de tolerância para ruído contínuo ou 

intermitente. 

Nível de Ruído DB (A) Máxima Exposição Diária Permissível 

85 8 horas 

86 7 horas 

87 6 horas 

88 5 horas 

89 4 horas e 30 minutos 

90 4 horas 

91 3 horas e 30 minutos 

92 3 horas 

93 2 horas e 40 minutos 

94 2 horas e 15 minutos 

95 2 horas 

96 1 hora e 45 minutos 

98 1 hora e 15 minutos 

100 1 hora 

102 45 minutos 

104 35 minutos 

105 30 minutos 

106 25 minutos 

108 20 minutos 

110 15 minutos 

112 10 minutos 

114 8 minutos 

115 7 minutos 
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Anexo 2 – Delimitação da Bacia Hidrográfica da área de estudo. 
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Anexo 3 – Vias de Acesso ao Aterro Industrial – Campo Grande, MS. 

 

  

Campo Grande 
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Anexo 4 – Identificação do tipo de Bioma do local conforme os dados do MMA. 
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Anexo 5 – Resultados das coletas do solo, poços de monitoramento (água 

subterrânea) e córrego (corpo hídrico) da área úmida. 
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