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Apresentação

O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) aqui apresentado é um resumo do Estudo de Impacto

Ambiental (EIA) do empreendimento Terras Alpha Campo Grande 01, considerando uma análise,

inclusive de efeitos cumulativos, dos empreendimentos já instalados e em operação consolidada, não

restando as características ambientais outrora existentes: Alphaville Campo Grande 1, 2, 3 e 4.

Seu objetivo principal é informar ao público as principais características desses empreendimentos, a

situação ambiental da região onde eles foram ou serão implantados, além de apresentar os impactos

positivos e negativos decorrentes de sua instalação.

Este documento – o RIMA – é direcionado à população, em especial a que reside nas proximidades

da área de instalação dos empreendimentos, assim como, às autoridades municipais e estaduais,

além das lideranças comunitárias que atuam diretamente nas políticas de desenvolvimento

socioeconômico e ambiental de Campo Grande/MS.

O Empreendedor

Empreendedor: Alphaville Urbanismo S.A.

CNPJ: 00.446.918/0001-69

Endereço: Av. das Nações Unidas, 8.501 – 3º Andar – São Paulo/SP

Contato: (11) 3038-7190

A empresa responsável pelos estudos

Empresa: Andreoli Ambiental

Razão Social: CMA Ambiental Ltda.

CNPJ: 06.017.712/0001-08

Endereço: Rua Saldanha Marinho, nº 2.826, Curitiba/PR

Contato: (41) 3132-6000

O Proprietário

Proprietário: Geracina Garcia de Lima

CPF: 337.999.111-20



Caracterização do Empreendimento

Terras Alpha Campo Grande 01
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Localização do Empreendimento Terras 
Alpha Campo Grande 01

As áreas destinadas aos empreendimentos imobiliários Alphaville Campo Grande 1, 2, 3 e 4, em

operação, e o proposto Terras Alpha Campo Grande 01 foram desmembrados da Fazenda

Botas, localizada na região norte do município de Campo Grande/MS.

Os acessos aos empreendimentos se dão pela BR-163 (Rodoanel Rodoviário). A partir do centro

da cidade de Campo Grande, capital do Estado, ou pela Avenida Consul Assaf Trad, ao norte, e

pela Avenida Alexandre Herculano, ao sul.
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Sobre a Área Analisada

Conforme citado, as áreas onde estão os empreendimentos em operação e o proposto objeto

deste RIMA, foram desmembrado de uma propriedade com 2.483,4319 hectares, denominada

Fazenda Botas, às margens do Rodoanel Rodoviário – BR-163 aproximadamente no Km 488

Norte.

Os terrenos dos empreendimentos em operação tinham características de uso pecuário,

recoberta por espécies de pastagem, sem remanescentes florestais, contudo com algumas

árvores isoladas, características ainda permanentes no terreno proposto para o Terras Alpha

Campo Grande 01.
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Sobre os Alphaville Campo Grande 
1, 2, 3 e 4

Em Campo Grande já existem quatro empreendimentos Alphaville já instalados e em operação

consolidada, não restando as características ambientais outrora existentes.

Em 2004 foi solicitada a licença dos empreendimentos Alphaville Campo Grande 1 e 2, em um

único processo, cujas informações do empreendimento foram contempladas em um EAP

submetido a análise do Município para fins de solicitação de Licença Prévia.

Em 2012 foi submetido para a análise e solicitação de Licença Prévia perante o Município o EAP

do empreendimento Alphaville Campo Grande 3.

Já em 2013 foi solicitada a Licença Prévia do Alphaville Campo Grande 4, o qual também foi

descrito e detalhado em seu respectivo EAP.

Dessa forma, todos os empreendimentos já implantados foram devidamente submetidos a análise

de viabilidade e todos aprovados ou licenciados pelo Município.

Os EAPs protocolados demonstram cada empreendimento não deixou de prever, controlar, mitigar

e compensar os potenciais impactos de forma integrada.

Os empreendimentos em operação tem as seguintes características básicas:

Empreendimento Características 

Alphaville Campo Grande 1 e 2 Área total de 895.530,00m², constituído por 1.073 lotes residenciais e 10 
lotes para área empresarial, além de equipamentos de educação, lazer e 
comércio.

Alphaville Campo Grande 3 Área total de 461.050,15m², constituído por 608 lotes residenciais.

Alphaville Campo Grande 4 Área total de 321.112,08m², constituído por 450 lotes residenciais.
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Sobre o Terras Alpha Campo 
Grande 01

O empreendimento Terras Alpha Campo Grande 01, compreende um loteamento constituindo

434 unidades residenciais vendáveis com área média variando entre 275m² e 300m², além de

lotes comerciais vendáveis. O residencial contará ainda com um clube, um lote para a portaria e

apoio e outro para infraestrutura. O projeto ainda destina 28.173,54m² como Áreas Verdes,

Estão propostos no Masterplan do empreendimento Terras Alpha Campo Grande 01 os seguintes

usos:

Usos Unidades 

Residencial unifamiliar 434 unidades vendáveis com área  privativa

Clubes Clube de lazer privado

Comerciais Unidades  vendáveis  com área total de 2.197,82m²

Áreas Verdes Espaços abertos destinados a manutenção da vegetação nativa e ao paisagismo, 
além da implantação de equipamentos de lazer



Qualidade 
Construtiva

Lazer

Meio 
Ambiente

Objetivos

Segurança

Conceitos que 

norteiam o 

Terras Alpha 

Campo Grande 01

e os 

empreendimentos 

em operação

Promover uma intensa relação 
dos futuros moradores com o 

meio ambiente, valorizando os 
cenários naturais existentes no 

terreno

Alphaville mantém um alto 
investimento em tecnologia e 
capacitação profissional para 

oferecer um padrão construtivo 
diferenciado.

A presença de praças e 
áreas verdes, além do 

clube, contribuem para 
a relação dos 

moradores com o meio

Cada projeto Alphaville tem 
um Plano Diretor de 

Segurança, resultado de 
estudos da região destinada 

à implantação do 
empreendimento

Promover a ocupação 
ordenada e ambientalmente 

sustentável da gleba.
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Objetivos e justificativa

O objetivo geral do empreendimento é promover a ocupação ordenada e ambientalmente

sustentável da gleba, sendo esse estudo um importante instrumento para a aplicação de um

modelo de desenvolvimento sustentável.

Como objetivos específicos do empreendimento têm-se:

✓ Contemplar na ADA do EIA os empreendimentos Alphaville Campo Grande 1, 2, 3 e 4;

✓ Implantar um empreendimento que colabore com a manutenção da qualidade ambiental;

✓ Desenvolver um padrão de uso e ocupação do solo que possa garantir a aplicação de boas

práticas construtivas e ambientais na gleba que será ocupada;

✓ Possibilitar a valorização imobiliária e o desenvolvimento de atividades econômicas geradoras

de receita para Campo Grande/MS;

✓ Proporcionar a criação de serviços e a geração de empregos diretos e indiretos, tanto na etapa

de implantação como na de operação do empreendimento;

✓ Proporcionar a implantação equilibrada de empreendimentos imobiliários, coletando e

divulgando dados ambientais importantes provenientes dos estudos ambientais preliminares e

dos monitoramentos e programas ambientais propostos neste estudo;

✓ Participar como instrumento indutor do desenvolvimento, tomando por base o tripé da

sustentabilidade, que é o desenvolvimento ambiental, econômico e social.

Sobre o Terras Alpha Campo 
Grande 01
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A avaliação da melhor alternativa locacional para a instalação do empreendimento teve como

premissa básica a compatibilidade com a legislação do Município.

A decisão tomada pelos empreendedores, que atuam no ramo da construção civil, surgiu de uma

análise de mercado voltada para a posição estratégica do município de Campo Grande frente ao

cenário de disponibilidade de áreas na região.

Em Campo Grande, o empreendedor iniciou a procura de áreas que fossem compatíveis com a

implantação do projeto que necessitassem de mínimas intervenções para a ocupação do

empreendimento:

➢ Área extensa;

➢ Adequada localização;

➢ Mínimas restrições ambientais;

➢ Áreas desprovidas de vegetação nativa;

➢ Seguir o recomendado pela legislação;

➢ Implementar em áreas já alteradas.

Alternativas tecnológicas e locacionais

Integração com outros 
empreendimentos

Compatibilização com 
o meio ambiente

Plano de ocupação 
racional do espaço

Atendimento às 
expectativas da 
população local

Antes da contratação da propriedade foram

realizados estudos preliminares para

verificar a viabilidade locacional por meio

de estudos técnicos e ambientais da área

pretendida.

Para a concepção final do projeto de

instalação, foram estudadas as melhores

alternativas tecnológicas e locacionais para

implantar toda a infraestrutura necessária,

de forma a adequar o empreendimento às

condições ambientais da área.

Sobre o Terras Alpha Campo 
Grande 01
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Fases de instalação

Os procedimentos de implantação adotados pelo empreendimento Terras Alpha Campo

Grande 01 inclusive já aplicados nos empreendimentos já implantados e em operação

consolidada, priorizam a minimização de impactos durante toda a etapa de implantação,

buscando alternativas de processos construtivos que estabeleçam uma relação menos

impactante dentro da área.

De maneira geral, a implantação do empreendimento seguirá uma sequência de operações descrita a

seguir:

✓ Canteiro de obras;

✓ Limpeza do terreno;

✓ Supressão de vegetação quando necessário;

✓ Movimentação de terra (terraplanagem);

✓ Implantação do sistema de águas pluviais;

✓ Implantação das redes de água e esgoto;

✓ Instalação de guias, sarjetas e pavimentação;

✓ Implantação da rede elétrica e de telefonia;

✓ Construção da estrutura comum (portaria, clube, muros, etc.);

✓ Sinalização vertical e horizontal

✓ Paisagismo.

Depois de instalada toda esta infraestrutura, o loteamento estará apto à instalação das residências e

demais construções, as quais também deverão seguir as diretrizes internas do empreendimento.

Vale lembrar que toda a 

terra proveniente dos 

cortes será utilizada no 

mesmo terreno, evitando 

áreas de empréstimo e 

bota-fora!

Sobre o Terras Alpha Campo 
Grande 01
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Estimativas na fase de instalação

Mão-de-Obra:

A demanda por funcionários na obra é variável de acordo com a atividade a ser desenvolvida na

obra. A implantação do empreendimento gerará um efeito positivo sobre o nível de emprego local,

já que acarretará num incremento e na mobilização da mão-de-obra. Nesta fase será necessária

a mobilização de mão-de-obra para as atividades de construção civil, como mestre de obra,

pedreiros, jardineiros, serventes, motoristas, operadores de máquinas, entre outros.

Água Potável:

Para a etapa de instalação, será construído um sistema provisório de abastecimento de água

constando de reservatório elevado (caixa de água) e rede de distribuição.

Esgotamento Sanitário:

O sistema de coleta e tratamento de esgoto, na etapa de instalação, será provisório, visto que o

efluente do empreendimento, na etapa de operação, será atendido pelo rede pública. Assim, todo

o esgoto produzido durante as obras deverá ser destinado por limpa-fossa, pois a proposta é a

instalação de banheiros químicos para os canteiros de obra e sistema compacto fechado de

tratamento de esgoto para a área do escritório.

Resíduos Sólidos:

O volume de resíduos será constituído basicamente pela cobertura vegetal removida (pastagem)

e de resíduos produzidos na implantação de guias, sarjetas, pavimentação das vias e construção

das estruturas comunitárias (portarias, muros e clube), além de resíduos domésticos, mas em

pequena quantidade, em virtude da presença dos trabalhadores.

Cronograma de 

mão-de-obra 

estimado para a 

instalação do 

empreendimento 

para cada etapa

Sobre o Terras Alpha Campo 
Grande 01
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Fase de operação – Cronograma de Ocupação

Estimativas de demandas na fase de operação

Água Potável:

O empreendimento será atendido pelo Sistema Público de Abastecimento, sendo necessária a

ampliação da rede. Conforme recomendação da operadora, os imóveis deverão contar com

reservatório inferior com instalação de elevatória para recalque ao reservatório superior,

especialmente para as edificações com mais de dois pavimentos. A operadora já atestou a

viabilidade para o Terras Alpha Campo Grande 01..

Esgotamento Sanitário:

O empreendimento será devidamente ligado a rede pública de coleta de esgoto sanitário. Para

isso, deverá ser implantado uma Estação Elevatória de Esgoto a ser interligado no sistema da

concessionária através de uma linha de recalque de 1.073,76 metros, exigindo ainda uma

ampliação da Elevatória de Esgoto Alphaville. A viabilidade foi atestada para o empreendimento

proposto..

Mão-de-obra:

Na fase de operação está prevista a geração de 1.740 empregos considerando o masterplan

completo, com expectativa de 4 novos empregos por unidade habitacional. Para as estruturas de

apoio, clube e comércio espera-se a geração de aproximadamente 216 vagas de emprego.

A ocupação se dará de

maneira progressiva, e

começa a contar a partir da

entrega da obra.

A projeção é que em cinco

anos tenham 30% das

unidades ocupadas, atingindo

a população máxima (85%) em

25 anos – final de plano

Sobre o Terras Alpha Campo 
Grande 01
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Planos e Programas Governamentais

A proposta do empreendimento Terras Alpha Campo Grande 01 é compatível com as políticas

públicas adotadas para a região, funcionando como modelo de urbanização e indutor ao

planejamento de futuras ocupações que possam ocorrer em Campo Grande, em sinergia com os

empreendimentos residenciais Alphaville já instalados na região:

➢ Plano Plurianual do município de Campo Grande, considerando o quadriênio de 2018 a 2021,

que estabelece diretrizes, destacando no art. 4º:

...

III – a promoção da sustentabilidade ambiental;

...

VIII – o desenvolvimento sustentável;

➢ Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo Grande (PDDUA):

Art. 5° - A política de desenvolvimento urbano ambiental

de Campo Grande tem por objetivo ordenar o pleno

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da

propriedade urbana.

Art. 6° - O PDDUA está estruturado com base nos

conceitos que preserve o patrimônio natural e cultural do

município, seja sustentável, respeite seu povo, seja

moderna, inteligente e segura e que concilie o

desenvolvimento econômico e social à proteção do meio

ambiente.

Art. 7° - São princípios fundamentais do PDDUA, o

pleno cumprimento da função social da cidade, a

proteção do patrimônio da cidade, a proteção do meio

ambiente e o uso racional dos recursos naturais.

Art. 8° - São objetivos do PDDUA, cumprir a função

social, estimular o desenvolvimento dos bairros e

diversificar os usos, proteger a paisagem e bens

históricos, garantir a sustentabilidade, mitigar os

impactos da urbanização e proteger o meio ambiente.

Empreendimentos que 

pretendem se instalar em 

qualquer local precisam mostrar 

sua adequação ao conceito de 

desenvolvimento sustentável. 

A concepção urbanístico-

ambiental apresentada pelo 

projeto Terras Alpha Campo 

Grande 01 tem justamente este 

objetivo.

Sobre o Terras Alpha Campo 
Grande 01
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Terras Alpha Campo Grande 01
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Áreas de Estudo para o Diagnóstico

As áreas de estudo foram definidas em função do nível de detalhamento e fonte de informação:

● Área Expandida de Avaliação Ambiental: é caracterizada por dados secundários, abrangendo

superfícies externas e extensivas, sendo aquelas que não serão diretamente afetadas pela

implantação do empreendimento, em geral considerando a Bacia Hidrográfica de um curso hídrico

afluente da margem direita do Ribeirão Botas, podendo haver variações conforme a disciplina

estudada;

Áreas de estudo

Para a elaboração dos estudos ambientais é fundamental a definição precisa do atributo espacial,

especialmente na delimitação da abrangência de impactos ambientais, fato que só poderá ser

alcançado depois de analisado o meio ambiente e sua relação com o empreendimento proposto.

A escolha da alternativa de caracterizar ambientalmente uma determinada área, hipoteticamente

mais abrangente que as de influência de impacto, permite definir com maior exatidão a real

extensão dos impactos considerando os aspectos ambientais levantados e sua relação com o

empreendimento em suas diferentes fases e etapas.

Não se deve confundir área de 

estudo com área de influência. 

Este último termo designa a área 

geográfica que pode sofrer as 

consequências, diretas ou indiretas, 

do empreendimento.

Meio Físico: Bacia Hidrográfica do córrego afluente da

margem direita do Ribeirão Botas;

Meio Biótico: Flora – Município de Campo Grande /

Fauna – Região de Campo Grande;

Meio Antrópico: Socioeconomia – Município de Campo

Grande / Tráfego – Vetor de crescimento nortesde de

Campo Grande

Meio Físico: Local para implantação do empreendimento proposto;

Meio Biótico: Flora – Local para implantação do empreendimento proposto e o remanescente

florestal vizinho / Fauna – Local para implantação do empreendimento proposto;

Meio Antrópico: Socioeconomia – Setores censitários 500270405070087 e 50027045000001 /

Tráfego – Raio de 2km das interseções impactadas

● Área Específica de Análise Ambiental: compreende o terreno onde se pretende instalar o

empreendimento proposto, que tem parte de sua superfície diretamente afetada. Neste perímetro

os estudos ambientais são elaborados por dados primários, coletados in loco, com análise

auxiliada por dados secundários.

● Área de Estudo Pretérito considerando os empreendimentos Alphaville 1, 2, 3 e 4, já

implantados e em operação consolidada, não restando mais as características ambientais outrora

existentes, tendo portanto, sua caracterização retroativa a época de seus respectivos

licenciamentos, considerando dados sintetizados das condições ambientais pretéritas.



Diagnóstico Ambiental

Terras Alpha Campo Grande 01
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Diagnóstico Ambiental
Alphaville Campo Grande 1, 2, 3 e 4

Geologia

Área de Estudo Pretérito, abrangendo a área dos empreendimentos Alphaville Campo Grande 1, 2, 3

e 4, já implantados e em operação consolidada, não restando mais as características ambientais

outrora existentes, teve como fonte de dados os Estudos Ambientais Prévios – EAPs realizados nos

respectivos licenciamentos ambientais à época de cada um desses empreendimentos.

Geomorfologia - Declividade

Pedologia – Solos

Apresenta solos bastante arenosos e de cor avermelhada,

decorrente de um arenito friável da Formação Caiuá, muito

suscetível a erosão, havendo também afloramentos nas áreas

adjacentes, com espessuras variáveis que provavelmente estão

sobrepostas aos basaltos da Formação Serra Geral.

Afloramentos rochosos compostos de rochas basalticas,

decorrentes de derrames da Formação Serra Geral, não foram

evidenciados nos empreendimentos.

Conforme citado, a região onde se inserem os empreendimentos apresentam uma situação geológica

e geomorfológica bastante uniforme e homogênea. Em geral, a paisagem é pouco dissecada, com

vertentes longas e suaves. As vertentes apresentam pouca inclinação

Identificado o Neossolo Quartarênico Órtico correspondente a

solos minerais, não hidromórficos, profundos, com textura leve

(areno-quartzosa), com menos de 12% de argila ao longo de

todo o perfil, conferindo a esta unidade característica de solos

muito porosos, soltos e fortemente drenados.
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Diagnóstico Ambiental
Alphaville Campo Grande 1, 2, 3 e 4

Hidrografia

Área de Estudo Pretérito, abrangendo a área dos empreendimentos Alphaville Campo Grande 1, 2, 3

e 4, já implantados e em operação consolidada, não restando mais as características ambientais

outrora existentes, teve como fonte de dados os Estudos Ambientais Prévios – EAPs realizados nos

respectivos licenciamentos ambientais à época de cada um desses empreendimentos.

Uso do Solo

Todos os empreendimentos instalados e em pleito de

licenciamento ambiental prévio estão inseridos em uma Bacia

Hidrográfica de um Córrego sem denominação especial (SDE),

de segunda ordem, com superfície de drenagem de 11,22 km²,

afluente da margem direita do Ribeirão Botas.

O canal principal tem origem nas proximidades do Parque

Municipal Consul Assaf Trad, a jusante dos empreendimentos

Alphaville Campo Grande 1 e 2, em uma área alvo de um

projeto de recuperação ambiental, se estendendo até sua

jusante, no Ribeirão Botas.

A vegetação observada nos terrenos era constituída por

pastagens e espécies de campo sujo, entremeadas entre si.

Pode-se afirmar que apesar da alteração antrópica, as espécies

herbáceas e arbustivas de campo sujo estão desenvolvendo-se

entre a Brachiaria spp. (Braquiária), gramínea exótica, e não

sendo encontradas espécies que façam parte da lista oficial da

Flora Ameaçada de Extinção (MINISTÉRIO DO MEIO

AMBIENTE, 2008).

Também foram evidenciados indivíduos arbóreos isolados e

dispersos pelo ambiente, sendo que a maioria deles de pequeno

porte, atingindo não mais de 2 m de altura.
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Meio Físico

A elaboração do diagnóstico ambiental para as diferentes áreas de influência consistiu na coleta e

análise multidisciplinar de informações ambientais relacionadas aos seguintes meios: Físico, Biótico

e Antrópico.

Meio Biótico

Meio Antrópico

O estudo do meio físico buscou levantar informações

pertinentes a aspectos meteorológicos (clima, níveis de pressão

sonora e qualidade do ar), geológicos, geomorfológicos,

hidrogeológicos, pedológicos e dos recursos hídricos, inclusive

com a avaliação da qualidade da água superficial.

Este item apresenta os resultados referentes à avaliação do uso

do solo, considerando a análise da flora e o levantamento da

fauna. A caracterização do uso do solo tem papel estratégico

em projetos de ocupação, visto que serve como orientador na

ocupação de determinado terreno priorizando áreas

antropizadas e a manutenção ou preservação de áreas com

cobertura vegetal nativa. Já o estudo da fauna agrega

informações descritivas e analíticas sobre a fauna originalmente

presente na área do empreendimento proposto, considerando

um contexto geográfico de referência, descrevendo a

composição faunística.

Em relação ao meio antrópico para a região onde se insere o

empreendimento proposto, foram utilizados dados censitários,

permitindo conhecer a dinâmica populacional e econômica do

contexto regional, além do levantamento in loco para coleta de

informações da dinâmica de uso e ocupação, bem como da

infraestrutura básica.
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O conhecimento do substrato a partir de estudos geológicos fornece subsídios para que o uso e

ocupação do solo sejam adequados às condições naturais do terreno. As áreas de estudo

encontram-se sobre o compartimento geológico denominado Bacia do Paraná. Na Área

Expandida de Avaliação Ambiental ocorrem tanto rochas que compõem o Grupo Caiuá quanto a

Formação Serra Geral.

Geologia, Geotecnia, Solos e Relevo

Na Área Específica de Análise Ambiental predominam

as rochas do Grupo Caiuá, solo marrom avermelhado,

areno-siltoso a silto-arenoso, com pouca argila. Nesta

área, há predominância de solo pouco desenvolvido,

composto de material mineral e não hidromórfico,

granulometria grosseira (textura arenosa), ocupando

cerca de 99,8% da superfície avaliada.

Com relação ao relevo, há predominância do relevo

plano (< 3%) a suave ondulado (3 a 8%), ocupando cerca

de 98% da superfície.

Água Subterrânea

A hidrogeologia é o ramo da geologia que estuda o armazenamento e circulação das águas

subterrâneas (parcela da água que se encontra abaixo da superfície do solo).

Na Área Específica de Análise Ambiental as águas subterrâneas estão relacionadas à

ocorrência do aquífero freático/livre no domínio do Grupo Caiuá (as sondagens não avançaram no

substrato rochoso da Formação Serra Geral), que corresponde a um aquífero do tipo poroso, livre

e com afloramento. O armazenamento e a circulação de água pelas camadas aquíferas depende

de características como a porosidade, permeabilidade e condutividade hidráulica dos materiais

constituintes.

A partir das sondagens realizadas na Área Específica de Análise Ambiental, observou-se que o

nível de água subterrânea (freático) é relativamente profundo no local, sendo dados favoráveis à

instalação de fundações e infraestruturas durante as obras do empreendimento proposto, uma vez

que a possibilidade de interceptação do aquífero freático é reduzida.

Para conhecer as características geológico-geotécnicas do local foram executadas 33 sondagens

por meio do método percussivo – SPT. Ressalta-se que em nenhuma sondagem foi evidenciada a

presença de materiais de aterro ou camadas essencialmente orgânicas. Em relação às

características geológico-geotécnicas, pode-se assumir que de modo geral o substrato

relacionado ao Grupo Caiuá apresenta condições favoráveis quanto ao aporte de

fundações, não denotando empecilho desde que tomadas medidas técnicas cabíveis.
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A área do futuro empreendimento Terras Alpha Campo Grande 01 está inserida em uma bacia

hidrográfica afluente da margem direita do Ribeirão das Botas.

Hidrografia

Qualidade da Água

Foi realizada avaliação de qualidade da água por

meio das coleta de amostras de água superficial ,

em corpos d’água externos a Área Específica de

Análise Ambiental para classificação da qualidade

da água antes da instalação do Terras Alpha Campo

Grande 01.

A partir do Índice de Qualidade da Água (IQA) a

qualidade foi classificada como BOA nos pontos

avaliados.

A Área Específica de Análise Ambiental apresenta

vertente de aproximadamente 440 metros de extensão

e variação de altitude de aproximadamente 13 metros.

A inclinação do terreno se dá preferencialmente para

Nordeste, em direção a um pequeno córrego, em área

externa a do empreendimento proposto, afluente do

principal canal da bacia, que por sua vez flui para o

Ribeirão Botas em sua margem direita.

Na área do empreendimento não foi identificado qualquer corpo d’água ou incidência de áreas de

preservação permanente.
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Área Expandida de Avaliação Ambiental: foi considerado o município de Campo Grande, sendo a

contextualização vegetacional baseada em dados obtidos em pesquisas científicas e demais fontes

digitais.

Com relação às classes de vegetação identificadas na Área Expandida de Avalliação Ambiental,

temos:

Área Específica de Análise ambiental: O terreno objeto de estudo, juntamente com o remanescente

florestal localizado em área contígua, locais onde se procedeu com estudos primários por meio da

coleta de informações em campo.

A Área Expandida de Avaliação Ambiental apresenta, em um contexto fitogeográfico, que o município

de Campo Grande/MS está inserido principalmente na área de abrangência do Cerrado, com algumas

porções de Floresta Estacional Semidecidual e áreas de formações pioneiras associados aos cursos

hídricos, além de zonas de contato entre a floresta estacional com áreas de cerrado.

A Área Específica de Análise Ambiental apresenta cobertura vegetal descaracterizada em relação às

condições originais, em função de sua conversão para área de pastagem. Torna-se notável a

mudança abrupta na cobertura vegetal em relação ao remanescente florestal situado em área

contígua ao terreno.

Com relação às classes de vegetação identificadas na Área Específica de Análise Ambiental, temos:

Vegetação

Pastagem com 

Árvores Isoladas

Formação Pioneira 

com Influência 

Fluvial (Vereda)

No censo florestal das árvores isoladas com

DAP ≥ 10cm em área de pastagem, foram

catalogados 13 indivíduos arbóreos nativos,

distribuídos em sete espécies e cinco famílias

botânicas, sendo dois indivíduos não

identificados em razão da ausência de

estruturas vegetativas ou reprodutivas.

Não foram encontrados indivíduos arbóreos

protegidos na Área Específica de Análise

Ambiental.
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A fauna tem papel fundamental na manutenção do equilíbrio do ambiente pela prestação dos serviços

necessários à manutenção da vida humana, tais como produção de alimentos, polinização, dispersão

de plantas, manutenção do equilíbrio de populações e controle de pragas.

O levantamento de campo na Área Específica foi conduzido em duas campanhas, realizadas entre 12

e 16 de agosto de 2019, e 28 outubro e 1 de novembro de 2019.

Fauna

Aves

Para a Área Expandida foi elaborada uma lista com 424 espécies ocorrentes na macrorregião onde

se insere a área destinada ao empreendimento proposto, considerando todo material depositado em

acervos e os registros documentados na literatura científica.

Na Área Específica de Análise Ambiental, foram registradas 162 espécies de aves. Destacando o

registro do andarilho (Geositta poeciloptera), espécie ameaçada de extinção, e o maçarico-grande-

perna-amarela (Tringa melanoleuca), espécie migratória.

Maçarico-grande-perna-amarela 

Herpetofauna

Mediante análise prévia dos dados colhidos e que permitem a interpolação segura com bases

literárias, aponta-se a ocorrência potencial de pelo menos 66 espécies de répteis, valor esse que

corresponde a pouco mais de 35% do total assinalado para o estado.

Andarilho
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Mamíferos

Dentre as espécies listadas como potencial ocorrência na área do empreendimento, foram

confirmadas in situ 6 espécies de mamíferos, sendo elas: Dasypus novemcinctus (tatu-galinha),

Tapirus terrestres (anta), Mazama americana (veado-mateiro), Cerdocyon thous (cachorro-do-

mato), Lontra longicaudis (lontra) e Hydrochoerus hydrochaeris (capivara).

Anta (Tapirus 

terrestres)

Pegada de lontra Pegadas de tatu e gambá

Pegada de Tapirus 

terrestres
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Aspectos Socioeconômicos

Para efeitos do estudo socioeconômico, o município de Campo Grande foi considerado como

Área Expandida de Avaliação Ambiental.

Com relação à Área Específica de Avaliação Ambiental, foram considerados os Setores

Censitários 500270405070087 e 500270405000001.

A população para Campo Grande      

é estimada em 895.982 habitantes, 

segundo Censo do BIGE de 2010

Cerca de 98,48% da população de 

Campo Grande é atendida por rede 

de abastecimento (SNIS, 2017)

Cerca de 80% da população de 

Campo Grande é atendida por rede 

de esgotamento sanitário (SNIS, 

2017)
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Tendências do Entorno

De modo geral, mesmo estando em Zona Urbana e de Expansão Urbana, atualmente o terreno

avaliado apresenta-se integralmente com características rurais.

O atributo das habitações no entorno, em virtude das

características atuais é bastante variado e com padrões diferentes

de ocupações. Nesse aspecto, próximo a área específica de

análise ambiental foram identificados principalmente condomínios

residenciais a oeste e áreas com características rurais

semelhantes à área avaliada a sul e leste (Fazenda Botas).

A ocupação ordenada da região também pode ser registrada com

a instalação de polos comerciais e empresariais nas imediações

da Avenida Consul Assaf Trad e da BR-163, como um shopping

center, indústria de reciclagem de resíduos, empresas do setor de

transporte e agrícola, loja de materiais de construção/bricolagem

e galpões logísticos.

No entorno se destacam um parque utilizado como auxílio na

educação ambiental (Parque Consul Assaf Trad) e a unidade do

“Projeto Florestinha”, trabalho social e ambiental com crianças e

adolescentes carentes, na unidade da Polícia Militar Ambiental do

Mato Grosso do Sul.

Alphaville Campo Grande

Área rural ao sul

Shopping Center

Infraestrutura do Entorno

Na área específica de análise ambiental, existem alguns equipamentos urbanos na região, como escolas

públicas e privadas, terminal rodoviário e Unidades Básicas de Saúde

Parque Consul Assaf Trad Sede Projeto Florestinha

Unidade básica de saúdeEscola pública Terminal de transporte rodoviário
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Foram realizadas pesquisas de Contagem Classificada Veicular em um dia típico do mês de

outubro de 2019 em 4 pontos de pesquisa definidos a partir da alocação de rotas de entrada e

saída dos empreendimentos já existentes e da proposta para o Terras Alpha Campo Grande 01:

✓ Ponto 1: Av. Cônsul Assaf Trad x Anel Rodoviário x Rua Lino Villacha x BR-163;

✓ Ponto 2: Av. Cônsul Assaf Trad (retornos)

✓ Ponto 3: Av. Cônsul Assaf Trad x Av. Ana Rosa Castilho Ocampo

✓ Ponto 4: Av. Cônsul Assaf Trad x Acesso Condomínios Alphaville 1, 2, 3 e 4

Situação atual

As interseções operam em condições satisfatórias, oscilando entre nível de serviço A e B. Isso se

explica pela considerável oferta de capacidade do sistema.

Cenários Futuros avaliados para o ano de 2030:

✓ Cenário Futuro SE - sem a operação dos empreendimentos (inclusive loteamentos Alphaville

Campo Grande);

✓ Cenário Futuro CE1- com a operação dos empreendimentos Alphaville Campo Grande, já

implantados, e sem o empreendimento Terras Alpha Campo Grande 01;

✓ Cenário Futuro CE2 - com os empreendimentos Alphaville Campo Grande e Terras Alpha, e

dois residenciais previstos para o futuro.

Situação Futura

As simulações indicaram que os empreendimentos não farão com que as principais interseções

avaliadas operem em nível de serviço insatisfatório. Mesmo com uma superestimativa de viagens

geradas pelos empreendimentos em que, muito provavelmente, a grande maioria dos

consumidores do comercio e potenciais usuários das áreas de escritório serão os moradores dos

loteamentos, nas interseções avaliadas, apenas a interseção semaforizada entre a Av. Cônsul

Assaf Trad e Av. Ana Rosa C Ocampo opera em nível de serviço máximo D., nível de serviço esse

ainda plenamente aceitável.

Diagnóstico Ambiental
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As simulações consideraram

os empreendimentos já

implantados, o Terras Alpha

Campo Grande 01 (proposta),

e a possiblidade de

empreender mais dois

residenciais no remanescente

da gleba no futuro, depois

dessa porção estar

devidamente aprovada como

área urbana. Dessa forma, os

modelos permitem verificar se

haverá algum impacto

negativo no futuro, e

estabelecer desde já, medidas

mitigadoras para evita-los ou

reduzir sua magnitude.
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Área de Influência

Para realizar essa avaliação da maneira mais eficiente possível, a partir dos estudos ambientais

realizados, determinou-se a abrangência e potencial de interferência dos impactos estimados das

ações ou atividades desempenhadas para seu planejamento, instalação e operação, resultando

nas seguintes áreas:

● Área Diretamente Afetada (ADA) → corresponde à área efetiva de instalação ou obras do

empreendimento imobiliário Terras Alpha Campo Grande 01, bem como o espaço territorial

ocupado pelos empreendimentos Alphaville Campo Grande 1, 2, 3 e 4, já instalados e em

operação consolidada, não restando as características ambientais outrora existentes;

consideradas àquelas que sofreram ou sofrerão intervenção direta;

● Área de Influência Direta (AID) → território onde as relações sociais, econômicas, culturais e os

aspectos físico-biológicos sofrem os impactos de maneira primária;

● Área de Influência Indireta (AII) → local onde os impactos se fazem sentir de maneira

secundária ou indireta.

Área Diretamente Afetada (ADA)
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Área de Influência

Área de Influência Direta (AID)
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Área de Influência

Área de Influência Indireta (AII)
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Impactos Ambientais

Um impacto é classificado como negativo quando gera ao ambiente um efeito prejudicial.

No caso dos impactos negativos prognosticados pelo Estudo de Impacto Ambiental – EIA/RIMA do

empreendimento Terras Alpha Campo Grande 01, a maior parte está relacionada a etapa de

instalação, podendo ser minimizados e compensados por meio da adoção de medidas e

programas ambientais propostos pelo empreendimento.

Impactos Negativos

Impactos Positivos

Um impacto é classificado como positivo quando gera ao ambiente um efeito benéfico.

Os impactos positivos prognosticados pelo Estudo de Impacto Ambiental – EIA/RIMA do

empreendimento Terras Alpha Campo Grande 01, em sua grande maioria, são permanentes, com

destaque para aqueles que contribuem para a redução da suscetibilidade a erosão e melhoria da

qualidade da água.

Outros que merecem destaque tem relação com o enriquecimento e adensamento da flora local e

recuperação ambiental das áreas de preservação permanente, criação de um modelo de indução

para a melhoria da urbanização do entorno, incremento na geração de empregos diretos e

indiretos durante a instalação e operação do empreendimento, entre outros.

A avaliação de impactos ambientais combina a análise do diagnóstico ambiental e as

especificações do projeto, resultando na identificação de possíveis modificações no meio

ambiente e na comunidade em decorrência da implantação e operação do empreendimento,

inclusive dos empreendimentos Alphaville Campo Grande 1, 2, 3 e 4, já implantados.

Para cada impacto identificado são propostas medidas de prevenção, mitigação ou compensação,

para impactos negativos, e medidas potencializadoras, para impactos positivos.

A matriz completa de impactos ambientais, com o grau de significância de cada um e etapa do

empreendimento em que deve ocorrer pode ser consultada no Estudo de Impacto Ambiental (EIA)

do empreendimento Terras Alpha Campo Grande 01.
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Impactos Ambientais

Meio Físico

Tabela de Impactos Ambientais no Meio Físico

Impacto Ambiental Empreendimento Abrangência Natureza
Fase de 

Ocorrência*

Alteração da Paisagem Local 1, 2, 3, 4 e TA ADA Negativo Inst./Op.

Dispersão da Poluição Sonora na 

Fase de Instalação
1, 2, 3, 4 e TA AID Negativo Inst.

Dispersão da Poluição Sonora na 

Fase de Operação
1, 2, 3 e 4 AID Negativo Op.

Dispersão de Material Particulado 

Sólido em Suspensão
1, 2, 3, 4 e TA AID Negativo Inst.

Diminuição da Permeabilidade do 

Solo
1, 2, 3, 4 e TA ADA Negativo Inst./Op.

Alteração no Padrão de 

Escoamento da Água Superficial
1, 2, 3, 4 e TA AID Positivo Inst./Op.

Perda de Solo por Processos 

Erosivos
1, 2, 3, 4 e TA ADA Negativo Inst.

Assoreamento de Corpos Hídricos 1, 2, 3, 4 e TA AID Negativo Inst.

Melhoria da Qualidade das Águas 

Superficiais
TA AID Positivo Op.

Redução na Qualidade das Águas 

Superficiais na AID
1, 2, 3 e 4 AID Negativo Inst./Op.

Os impactos relacionados ao meio físico terão origem

principalmente na fase de instalação do

empreendimento, sendo decorrentes das diversas

atividades previstas nesta fase, o que implica

basicamente na modificação do ambiente natural de

forma a adequá-lo para ocupação com o

empreendimento, pela execução de atividades

relacionadas as obras civis, com destaque para a

instalação e operação do canteiro de obras e pelas

atividades de terraplenagem. Já na fase de ocupação há

uma tendência de estabilização dos ambientes alterados.

Na sequência apresentam-se a identificação e discussão dos impactos ambientais potenciais

referentes ao meio físico relacionando-os à sua fase de ocorrência e às suas atividades

geradoras. Destaca-se que a apresentação dos impactos para o meio físico será feita de acordo

com as diferentes áreas de conhecimento abordadas no diagnóstico ambiental.
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Impactos Ambientais

Meio Biótico

Os impactos associados à cobertura vegetal estão

diretamente relacionados ao corte de árvores e à

remoção da pastagem.

Para a implantação do empreendimento proposto, a

supressão da vegetação irá considerar apenas as

árvores isoladas.

Um aspecto importante a ser considerado em relação aos impactos decorrentes do

empreendimento proposto sobre o meio biótico está relacionado ao uso do solo atual, onde se

observa que a área de preservação permanente do córrego e da nascente vem sendo utilizados

na atividade pecuária, e que serão objeto de recuperação ambiental com a implantação do

empreendimento, se configurando um impacto positivo.

Esta situação faz com que haja poucos impactos relacionados a fauna. Em virtude da natureza

proposta ao empreendimento e da mudança de ocupação rural para urbana ordenada, pode haver

uma melhoria da qualidade ambiental da flora permitindo uma mobilidade mais segura à fauna

local, salvaguardando a Área de Preservação Permanente por meio de sua recuperação

ambiental.

Tabela de Impactos Ambientais no Meio Biótico

Impacto Ambiental Empreendimento Abrangência Natureza
Fase de 

Ocorrência*

Perda de Recursos Vegetais 1, 2, 3, 4 e TA ADA Negativo Inst.

Enriquecimento e Adensamento da 

Flora Local
TA ADA Positivo Inst./Op.

Recuperação Ambiental de APPs TA ADA Positivo Inst.

Distúrbios à Fauna Terrestre 1, 2, 3, 4 e TA AID Negativo Inst./Op.



41
Relatório de Impacto Ambiental
Terras Alpha Campo Grande 01

Impactos Ambientais

Meio Antrópico

De modo geral, em termos sociais e econômicos há uma tendência de reações

positivas em face da percepção de que o desenvolvimento econômico propicia

aumento na produção com consequências positivas para as receitas públicas e nos

diversos setores da economia.

A proposta de instalação do empreendimento tem em suas premissas o atendimento

aos requisitos legais relacionados ao uso e ocupação do solo e da preservação dos

recursos naturais da área em que se insere, servindo de modelo indutor de políticas

de ocupação do município de Campo Grande, fato já observado na implantação dos

empreendimentos Alphaville Campo Grande 1, 2, 3 e 4.

Tabela de Impactos Ambientais no Meio Físico

Impacto Ambiental Empreendimento Abrangência Natureza
Fase de 

Ocorrência*

Incremento ao Conhecimento 

Técnico / Científico com os Dados 

dos Estudos Ambientais

1, 2, 3, 4 e TA AII Positivo Plan./Inst.

Incremento na demografia e 

migração de pessoas
1, 2, 3, e 4 AII Negativo Inst.

Mobilização sociopolítica da 

população local
1, 2, 3 e 4 AII Positiva Plan./Inst./Op

Modelo de Indução para a Melhoria 

na Urbanização do Entorno

1, 2, 3, 4 e TA
AII Positivo Inst./Op.

Variação do Valor Financeiro de 

Imóveis Prediais e Territoriais no 

Entorno da ADA

1, 2, 3, 4 e TA
AID Positivo Plan./Inst./Op.

Incômodos à População do Entorno
1, 2, 3, 4 e TA

AID Negativo Inst.

Incremento na Geração de 

Empregos Diretos e Indiretos 

Durante as Fases de Instalação e 

Operação

1, 2, 3, 4 e TA
AII Positivo Inst./Op.

Crescimento da Receita Pública 

Municipal

1, 2, 3, 4 e TA
AII Positivo Inst./Op.

Geração de Resíduos Sólidos 1, 2, 3 e 4 ADA Negativo Op.

Uso de Recursos Naturais 1, 2, 3 e 4 ADA Negativo Op.

Aumento do Tráfego de Veículos e 

Maquinas

1, 2, 3, 4 e TA
AID Negativo Inst./Op.
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Impactos Ambientais

Efeitos Cumulativos – Meio Físico

Impacto Efeito Cumulativo

Alteração da 

Paisagem Local

Devido ao desenvolvimento urbano de Campo Grande, é natural que novas frentes de ocupação surjam, demandando de espaços

vazios, típicos de áreas rurais, para a implantação de novos empreendimentos imobiliários. Tal configuração resulta na alteração de

uma paisagem rural, de grandes espaços verdes (pastagens) para empreendimentos residenciais urbanos, constituindo bairros

consolidados. O maior impacto ocorre na instalação dos primeiros empreendimentos, os demais, visto que já houve uma alteração

de uso regional, não causam impactos significativos. Ao mesmo tempo, empreendimentos planejados tendem a não causar repulsa

da comunidade local, pelo contrário, tende a gerar um ambiente urbano agradável, com espaços verdes, praças e equipamentos de

lazer para o público em geral.

Dispersão da 

Poluição Sonora na 

Fase de Instalação

Impacto manifestado apenas na etapa de instalação e como as obras dos empreendimentos não foram concomitantes, não há

cumulatividade.

Dispersão da 

Poluição Sonora na 

Fase de Operação

A emissão de ruídos na operação dos empreendimentos tem relação com o tráfego gerado por eles. Nesse contexto, a região onde

se inserem os empreendimentos jem operação e a ser instalado é caracterizada pela existencia de grandes eixos viários (Rodoanel

e Av. Consul Assaf Trad) e de ocupação urbana consolidada, que conforme o diagnóstico de níveis de pressão sonora já se

mostraram bastante comprometidas, independentemente dos empreendimentos. Nesse caso, o aumento no volume de tráfego, a

ser agragado ao atual, não terá influência significativa no quadro autal. Apesar dos impactos serem cumulativos, são pouco

significantes ao considerar a situação atual.

Dispersão de Material 

Particulado Sólido em 

Suspensão

Impacto manifestado apenas na etapa de instalação e como as obras dos empreendimentos não foram concomitantes, não há

cumulatividade.

Compactação do Solo

Em obras de construção civil a compactação do solo é desejável e depois de implantada toda a infraestrutura e edificações, assim

permanece de modo irreversível. Este impacto tem relação principalmente com a suscetiblidade à erosão dos solos, diminuição da

permeabilidade dos solos e a alteração no padrão de escoamentos sa água superficial. Contudo, assumindo medidas de controle

ambiental, como implantação de áreas verdes e/ou permeáveis, sistemas de gestão de águas pluviais, implantação de bacias de

contenção, dispositivos de redução de energial deescoamento de águas superificias, este impacto perde sua significancia, mesmo

sendo cumulativos aos empreendimentos em operação e a ser instalado.

Diminuição da 

Permeabilidade do 

Solo

A implantação do sistema viário, edificações e estruturas de apoio promovem a impermeabilização do solo. Tal situação não impede

que a água pluviométrica alcance a jusante da bacia, contudo eleva a vazão de pico em periodos de chuva em consequencia da

redução da infriltação e alteração da rugosidade do solo. Com a implantação dos empreendimentos imobiliários as áreas

impermeáveis se somam, havendo o efeito cumulativo, porém, os projetos dos empreendimentos consideraram áreas verdes e de

paisagismo, mantendo assim os percentuais de permeabilidade estabelecidos em Leis de uso do solo.

Alteração no Padrão 

de Escoamento da 

Água Superficial

Conforme citado, a implantação do sistema viário, edificações e estruturas de apoio promovem a impermeabilização do solo. Tal

situação não impede que a água pluviométrica alcance a jusante da bacia, contudo eleva a vazão de pico em periodos de chuva em

consequencia da redução da infriltação e alteração da rugosidade do solo. Com a implantação dos empreendimentos imobiliários as

áreas impermeáveis se somam, havendo o efeito cumulativo relacionado a vazão de pico, contudo, os empreendimentos Alphaville 1

e 2 tem seu lançamento de drenagem em um reservatório do Parque Consul Assaf Trad, enquanto que os empreendimentos

Alphaville Campo Grande 3 e 4, possuem suas respectivas lagoas de contenção, dessa forma a vazão é regulada antes de ser

lançada no cursos d'água, auxiliando no controle da alteração do fluxo e erosão no leito.

Perda de Solo por 

Processos Erosivos

Impacto manifestado apenas na etapa de instalação e como as obras dos empreendimentos não foram concomitantes, não há

cumulatividade.

Assoreamento de 

Corpos Hídricos na 

AID

Impacto manifestado apenas na etapa de instalação e como as obras dos empreendimentos não foram concomitantes, não há

cumulatividade.

Melhoria da 

Qualidade das Águas 

Superficiais

A gestão da água e dos resíduos, bem como a ligação de todoas as unidades a rede pública de esgotamento sanitário, aliado a uma

ocupação planejada promovem um menor impacto sobre os corpos d'água, especialmente no que se refere a qualidade da água.

Espera-se que com o empreendimento haja uma melhoria na qualidade da água quando comparado ao cenário anterior (sem

emrpreendimentos) com processos erosivos de grande magnitude e pressão da atividade pecuária sobre os corpos d'água.

Redução na 

qualidade da água 

dos corpos hídricos 

na AID

Em função das medidas ambientais, da recuperação da voçoroca, da criação do Parque Consul Assaf Trad, da gestão de resíduos e

da ligação de todos os empreendimentos a rede pública de esgotamento sanitário, observou-se uma menor pressão sobre os corpos

d'água influenciados pelos empreendimentos. Com isso, não se espera efeito cumulativo com a implantação do novo

empreendimento, que seguirá as mesmas diretrizes. dos anteriores.
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Impactos Ambientais

Efeitos Cumulativos – Meio Biótico

Impacto Efeito Cumulativo

Perda de 

Recursos 

Vegetais

A supressão necessária para a instalação dos empreendimentos Alphaville se resumiu no corte de árvores

isoladas, visto que o uso pretérito das glebas era a pastagem, sem, portanto, haver o corte de

remanescentes de vegetação nativa. Nesse sentido, soma-se o número de árvores suprimidas nos quatro

empreendimentos em operação ao empreendimento proposto, mas mesmo assim, não já elevação de sua

significancia, pelo reduzido número de árvores, bem como sua reposição por meio dos projetos de

paisagismo dos empreendimentos, que contabilizam um grande número de árvores plantadas, bem como

os projetos de recuperação ambiental e de criação do Parque Consul Assaf Trad.

Enriquecimento e 

Adensamento da 

Flora na AID

Esse impacto não considerou cumulatividade por ter sido estimado de se manifestar apenas no Terras

Alpha Campo Grande 01.

Recuperação 

Ambiental de 

APP na AID

Esse impacto não considerou cumulatividade por ter sido estimado de se manifestar apenas no Terras

Alpha Campo Grande 01.

Distúrbios à 

Fauna Terrestre

Considerando apenas o impacto manifestado na etapa de instalação, como as obras dos empreendimentos

não foram concomitantes, não há cumulatividade. Contudo, a alteração do uso do solo é permanente,

afetando a fauna adaptada ao cenário de pastagens, por outro lado, o paisagismo, considerando áeras

gramadas e o uso de espécies arbóreas no paisagismo, promove um outro ambiente, capaz de manter ou

atrair novas espécies.

Efeitos Cumulativos – Meio Antrópico

Impacto Efeito Cumulativo

Incremento ao 

Conhecimento 

Técnico / 

Científico com os 

Dados dos 

Estudos 

Ambientais

Para o licenciamento dos empreendimentos foram elaborados três EAPs (1 para Alphaville Campo Grande

1 e 2, 1 para o Alphaville Campo Grande 3 e outro para o Alphaville Campo Grande 4), cujo conteúdo

técnico e socioambiental gerado, somados a esse EIA atuam como fonte de conhecimento e consulta ao

Município e a população em geral. Além desses documentos, também foram gerados relatórios de

acompanhamento das obras, PCAs, PRADs, e um grande acervo de resultados analíticos de amostras de

água e do comportamento do tráfego na região. Essas informações de somam e se acumulam a cada

empreendimento lançado na região que demanda de estudos ambientais para seu lienciamento.

Incremento na 

demografia e 

migração de 

pessoas

Esse impacto não considerou cumulatividade por ter sido estimado de se manifestar apenas nos

empreendimentos Alphaville 1, 2, 3 e 4.

Mobilização 

sociopolítica da 

população local

Esse impacto não considerou cumulatividade por ter sido estimado de se manifestar apenas nos

empreendimentos Alphaville 1, 2, 3 e 4. Além disso, o empreendimento Terras Alpha Campo Grande 01

encontra-se mais afastado de ocupações urbanas quando comparado aos empreendimentos já instalados,

promovendo uma menor interferência no modo de vida da população limítrofe.
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Impactos Ambientais

Efeitos Cumulativos – Meio Antrópico

Impacto Efeito Cumulativo

Modelo de 

Indução para a 

Melhoria na 

Urbanização do 

Entorno

A cada empreendimento planejado instalado na região é estabelecida uma demanda por esse perfil de

ocupação, estabelecendo uma espécie de filtro, selecionando àqueles que se apresentam em

conformidade com os preceitos legais e ambientais. Essa situação pode ser entendida como um efeito

cumulativo positivo, dificultando ou eliminando empreendimentos que não apresentam esses requisitos.

Variação do Valor 

Financeiro de 

Imóveis Prediais 

e Territoriais no 

Entorno da ADA

A valorização dos imóveis do entorno não tem efeito cumulativo ao se considerar o valor venal, pois a cada

empreendimento lançado, os imóveis valorizados pelo empreendimento anterior não terão incremento

significativo. Nesse sentido a cumulatividade ocorre em extensão, ou seja, cada novo empreendimento

ampllia sua área de influência e com isso, antes imóveis mais distantes e não valorizados, passam a

integrar uma área de influência comercial ou de especulação imobiliária, elevando assim seu valor venal.

Incômodos à 

População do 

Entorno

As interferências causadas pelos empreendimentos não se caracterizam por somar sua magnitude, mas,

assim como no impacto relacionado a valorização imobiliária, tem sua cumulatividade relacionada ao

aumento da extensão das interferências causadas, atingindo novas áreas a medida que os

empreendimentos são lançados.

Incremento na 

Geração de 

Empregos 

Diretos e 

Indiretos Durante 

as Fases de 

Instalação e 

Operação

As vagas de trabalho criadas na instalação dos empreendimentos são temporárias e portanto, não

cumulativas. Já as vagas criadas na operação dos empreendimentos são permanentes e se somam a cada

lançamento de um novo empreendimento, trazendo de forma direta e indireta, renda a diversos

trabalhadores de Campo Grande.

Crescimento da 

Receita Pública 

Municipal

Com o lançamento de cada empreendimento há um incremento direto e significativo de novos lotes que

passam recolher tributos municipais. De forma indireta, a construção das novas edificações, a venda de

material de construção e os empregos gerados por cada unidade também incoporam novos tributos a

municipalidade.

Geração de 

Resíduos Sólidos

Considerando que os geradores de resíduos irão migrar de outros locais do Município para o

empreendimentos em questão, a pressão sobre o sistema público não é aumentada, desta forma não há

cumulatividade.

Uso de Recursos 

Naturais

Considerando que os usuários dos recursos naturais irão migrar de outros locais do Município para o

empreendimentos em questão, a pressão sobre os recursos naturais não é aumentada, havendo apenas a

alteração de endereço dos consumidores, dessa forma, não há cumulatividade.

Aumento do 

Tráfego de 

Veículos e 

Maquinas

O aumento de fluxo de veículos é relativo a região onde os empreendimentos se inserem, visto que, em

geral, os moradores irão migrar de uma região para outra da Cidade. A cada novo lote haverá um

incremento no número de veículos, especialmente nos horários de pico. Apesar do efeito cumulativo

gerado pelos empreendimentos em operação e a ser instalado, as simulações mostraram que não haverá

uma alteração significativa de nível de serviço das vias e interseções.



Programas Ambientais

Terras Alpha Campo Grande 01
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Programas Ambientais
Alphaville Campo Grande 1, 2, 3 e 4

Para os empreendimentos Alphaville Campo Grande 1, 2, 3 e 4,, na época de seus respectivos

licenciamentos ambientais, nos Estudos Ambientais Prévios – EAPs foram adotados os seguintes

programas ambientais:

✓ Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Empreendimento

✓ Programa de Gerenciamento Ambiental

✓ Programa de Treinamento de Colaboradores

✓ Programa de Segurança e Saúde do Trabalhador – PSST

✓ Trilha Interpretativa e Explicativa em Área de Preservação

✓ Programa de Manejo da Mata Remanescente

✓ Programa de Monitoramento da Qualidade da Água do Córrego

✓ Programa de Monitoramento da Estação Elevatória para Transposição de Esgoto Coletado

Além dos referidos programas outras ações ambientais foram implementadas, conforme descrito a

seguir:

Trilha interpretativa e explicativa em área de preservação

Alphaville Campo Grande 1 e 2

Instrumento pedagógico:

Permite que áreas naturais sejam “exploradas”

como salas de aula e laboratórios vivos;

Suscitar o interesse, a curiosidade e a descoberta

do meio ambiente, possibilitando formas

diferenciadas de aprendizado;

Implantada no interior de fragmentos florestais

adjacentes (AII);
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Programas Ambientais
Alphaville Campo Grande 1, 2, 3 e 4

Manejo de Mata Remanescente

Alphaville Campo Grande 1 e 2

Recomposição das áreas alteradas na APP

(clareiras existentes no interior da vegetação

secundária –AII):

Elaboração de um Sub-programa de Recuperação

de Áreas Degradadas;

Plantio de espécies nativas;

Organização e viabilização do aproveitamento

científico da flora e fauna paras as trilhas

interpretativas.

Monitoramento da Qualidade da Água

Alphaville Campo Grande 1 e 2

Monitoramento de ponto à jusante do lançamento

das águas de drenagem dos loteamentos;

Determinação do Índice de Qualidade da Água

(IQA);

Amostragens com frequência mínima de 3 meses,

com informações em cada estação do ano.
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Programas Ambientais
Alphaville Campo Grande 1, 2, 3 e 4

Monitoramento da Estação Elevatória

Controle da vazão de entrada e do sistema de

bombeamento;

Limpeza e remoção periódica dos resíduos

presentes na unidade de gradeamento;

Controle da disposição final dos resíduos

coletados pelo sistema de gradeamento.

Sistema de Macrodrenagem

Alphaville Campo Grande 3 e 4

Requerido pela Guia de Diretrizes Urbanísticas nº

156/2012;

Bacia de contenção de águas pluviais;

Tubulação de saída com controle de vazão

máxima de 28,3 L/seg.ha;

Presença de sumidouros e bocas de lobo →

Ruas consideradas como áreas permeáveis.



49
Relatório de Impacto Ambiental
Terras Alpha Campo Grande 01

Programas Ambientais
Alphaville Campo Grande 1, 2, 3 e 4

Criação do Parque Consul Assaf Trad

Ações de recuperação na cabeceira de afluentes do Córrego Botas;

Área total = 258.877,37 m² ;

Área apresentava severa degradação ambiental:

VOÇOROCAS;

SULCOS EROSIVOS.

Estabilização:

Contenção, drenagem superficial e subsuperficial e recomposição vegetal;

Revegetação (espécies nativas) e paisagismo.



Criação do Parque Consul Assaf Trad

Operação:

Dois estacionamentos, pista de circulação, anfiteatro e playground;

3 lagoas e 2 trilhas em saibro.
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Programas Ambientais
Alphaville Campo Grande 1, 2, 3 e 4



Plano de Recuperação de Área Degradada
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Programas Ambientais
Alphaville Campo Grande 1, 2, 3 e 4

Alphaville Campo Grande 3 e 4

Regularização de 3 áreas;

Contempla ações de controle de processos

erosivos e áreas degradadas.



Plano de Recuperação de Área Degradada
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Programas Ambientais
Alphaville Campo Grande 1, 2, 3 e 4

ÁREA 1

Estabilização de processos erosivos pretéritos ao projeto urbanístico do Residencial 3;

Restabelecimento vegetal junto às áreas verdes.

ÁREAS 2 e 3

Estabilização de processos erosivos;

Cobertura do solo com herbáceas e indivíduos arbóreos;

Sinalização de áreas ambientalmente protegidas.
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Programa de Monitoramento Ambiental da Obra

Os programas ambientais propostos tem por objetivo garantir a inserção segura positiva do

empreendimento no ambiente regional.

As informações sobre o cumprimento das medidas e programas propostos devem ser consolidadas

e sistematizadas em relatórios periódicos, permitindo o controle por parte do empreendedor e a

avaliação pelos órgãos ambientais da efetividade do Plano de Controle Ambiental como um todo,

facilitando a gestão do processo de licenciamento.

Assim, o presente programa contempla o acompanhamento, orientação, monitoramento ambiental e

plano de monitoramento dos impactos.

Este programa tem relação 

com todos os impactos 

ambientais previstos em 

decorrência da instalação do 

empreendimento, seja ele 

positivo ou negativo.

Para qualquer empreendimento, independentemente de seu porte, faz-se necessário adotar

medidas e programas de prevenção, minimização e controle de impactos e riscos ambientais,

visando regulamentar o controle, o uso e a conservação do meio ambiente. Tendo em vista que

diversos impactos decorrentes da instalação e operação de empreendimentos são irreversíveis, os

programas ambientais também buscam compensar estes danos, promovendo ganhos ambientais e

sociais significativos que compensem amplamente os impactos diagnosticados, permitindo a

inserção do empreendimento de maneira equilibrada e sustentável.

Programas Ambientais
Terras Alpha Campo Grande 01
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Programa de Controle de Processos de Erosão e Assoreamento

Conforme o diagnóstico ambiental, a região e o terreno são caracterizados por solos com elevados

teores de areia, cujas características favorecem o desenvolvimento de processos erosivos,

principalmente durante e após eventos pluviométricos.

Com isso, este programa possui como objetivo prever, monitorar e mitigar qualquer foco erosivo

durante a fase de instalação do empreendimento, evitando assim a perda de solos e o consequente

assoreamento dos corpos hídricos existentes na AID.

Este programa tem relação 

com os solos arenosos 

evidenciados na região e no 

terreno, cujas características 

tendem a favorecer o 

desenvolvimento de 

processos erosivos.

Programas Ambientais
Terras Alpha Campo Grande 01

Este programa visa mitigar

os impactos relacionados a

Perda de solos por  

processos erosivos e o 

Assoreamento de corpos 

d’dágua
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Programa de 
Monitoramento 
da Qualidade 
dos Recursos 

Hídricos

Assoreamento 
de Corpos 
Hídricos

Diminuição da 
Permeabilidade 

do Solo

Alteração no 
Padrão de 

Escoamento da 
Água 

Superficial

Perda de Solo 
por Processos 

Erosivos

Assoreamento 
de Corpos 
Hídricos

Melhoria da 
Qualidade das 

Águas 
Superficiais

Distúrbios à 
Fauna Terrestre

Incremento ao 
Conhecimento 

Técnico / 
Científico com 
os Dados dos 

Estudos 
Ambientais

Incômodos à 
População do 

Entorno

Programa de Monitoramento de Recursos Hídricos

Este programa tem o objetivo de garantir que as obras de implantação do empreendimento não

impactem negativamente a qualidade das águas.

O acompanhamento da qualidade da água deve identificar eventuais aumentos na concentração de

poluentes, bem como as fontes de emissão, e propor medidas de redução dos lançamentos em

tempo hábil para o controle da poluição de origem interna

Programas Ambientais
Terras Alpha Campo Grande 01
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Programa de Resgate e Salvamento da Fauna e 
Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna

Estes programas terão início com a implantação do empreendimento na ADA, durante os processos

de limpeza do terreno e supressão de árvores isoladas, prevendo ainda campanhas semestrais de

monitoramento durante as atividades de terraplanagem.

Eles visam evitar qualquer tipo de perturbação da fauna local, garantindo assim a sobrevivência de

indivíduos da fauna que poderão ser encontrados durante as obras no terreno, além de evitar

acidentes ofídicos e o abate de animais considerados nocivos pelos trabalhadores da obra e efetuar

o aproveitamento científico de indivíduos eventualmente encontrados mortos ou acidentados.

Programas Ambientais
Terras Alpha Campo Grande 01

Fauna
• Resgate

• Salvamento

• Monitoramento

• Conservação



57
Relatório de Impacto Ambiental
Terras Alpha Campo Grande 01

Programa de 
Gerenciamento 

de Resíduos 
Sólidos

Alteração da 
Paisagem Local

Melhoria da 
Qualidade das 

Águas 
Superficiais

Distúrbios à 
Fauna Terrestre

Incômodos à 
População do 

Entorno

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Compreende a gestão interna de materiais residuais produzidos na obra (entulhos, restos vegetais,

resíduos orgânicos, resíduos da construção civil e demais materiais residuais da obra), por meio da

implementação de um procedimento de gerenciamento de resíduos, que inclua um programa

integrado de gestão.

Os materiais recicláveis poderão ser doados para cooperativas de catadores ou para as

comunidades que trabalham com resíduos recicláveis, contribuindo para diminuir o volume de

materiais depositados em aterro sanitário, o que é uma medida de mitigação de impactos

ambientais e econômicos, por exemplo, contribuindo para o aumento da vida útil do aterro.

Programas Ambientais
Terras Alpha Campo Grande 01
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Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores da Obra

Este programa tem a finalidade de melhorar continuamente os procedimentos ambientais dentro do

empreendimento, realizando um treinamento formal com todos os trabalhadores da obra.

Esses treinamentos serão programados com conteúdo específico para os colaboradores, focando

na disseminação de conhecimentos ambientais gerais e também em temas que se mostrem

necessários, quando identificados desvios ambientais durante a execução dos demais programas

ambientais.

Este programa tem relação 

com todos os impactos 

ambientais previstos em 

decorrência da instalação do 

empreendimento, seja ele 

positivo ou negativo.

Programas Ambientais
Terras Alpha Campo Grande 01
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Programa de 
Recuperação 

de Áreas 
Degradadas

PRADA

Alteração da 
Paisagem Local Diminuição da 

Permeabilidade 
do Solo

Alteração no 
Padrão de 

Escoamento da 
Água Superficial

Perda de Solo por 
Processos 
Erosivos

Assoreamento de 
Corpos Hídricos

Melhoria da 
Qualidade das 

Águas 
Superficiais

Perda de 
Recursos 
VegetaisEnriquecimento e 

Adensamento da 
Flora Local

Recuperação 
Ambiental das 

APPs

Distúrbios à 
Fauna Terrestre

Incremento ao 
Conhecimento 

Técnico / 
Científico com os 

Dados dos 
Estudos 

Ambientais

Modelo de 
Indução para a 

Melhoria na 
Urbanização do 

Entorno

Variação do Valor 
Financeiro de 

Imóveis Prediais e 
Territoriais no 

Entorno da ADA

Incômodos à 
População do 

Entorno

Programa de Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas – PRADA da Área de 
Preservação Permanente da Gleba

Contempla todas as ações necessárias para promover a recomposição e a recuperação das áreas

de preservação permanente que já se encontram degradadas na AID (remanescente da gleba) pelo

uso pretérito. Será objeto de um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas –

PRADA, ser submetido ao órgão ambiental em processo de Licença Ambiental Simplificada,

independente do processo de licenciamento do empreendimento em questão.

Esse programa irá proporcionar ao longo do tempo a melhoria ambiental na ADA, com múltiplos

benefícios.

Programas Ambientais
Terras Alpha Campo Grande 01
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Programa de 
Comunicação 

Social

Alteração da 
Paisagem Local

Dispersão da 
Poluição 

Sonora na Fase 
de Instalação

Melhoria da 
Qualidade das 

Águas 
Superficiais

Perda de 
Recursos 
Vegetais

Recuperação 
Ambiental das 

APPs

Distúrbios à 
Fauna Terrestre

Incremento ao 
Conhecimento 

Técnico / 
Científico com 
os Dados dos 

Estudos 
Ambientais

Modelo de 
Indução para a 

Melhoria na 
Urbanização do 

Entorno

Incômodos à 
População do 

Entorno

Programa de Comunicação Social

A divulgação adequada das questões relacionadas a instalação do empreendimento contribui para a

prevenção de diversos problemas relacionados à percepção social, visto que difusão de

informações dirime duvidas, contribuindo para a redução de preocupações sociais diversas.

Execução de ações de comunicação social com conteúdo baseado nas informações sobre o

empreendimento.

Programas Ambientais
Terras Alpha Campo Grande 01
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Prognóstico Ambiental

Não há elementos que indiquem mudanças positivas no quadro ambiental da região caso o

empreendimento não seja implantado. A conclusão mais segura que se pode aventar nessa

hipótese é de uma estagnação temporária, da forma como se apresenta hoje, considerando o uso

pecuário, com geração sazonal de renda e atividades. Em médio prazo deve ocorrer uma

continuidade da pressão urbana que caracteriza a região, sem a presença de um projeto indutor

da ocupação planejada como o proposto pelo empreendimento Terras Alpha Campo Grande 01,

pois se uma grande área se restringe a um grande, mas único empreendimento, se apresentam

vantagens dentro da atividade do parcelamento e/ou desmembramento do solo sendo muito mais

fácil de controlar o uso desse solo, respeitando as leis vigentes e mantendo uma pressão urbana

nesse local.

A área nesse sentido pode continuar a ser utilizada para a pecuária apesar de já apresentar-se

com uma destinação urbana em função do zoneamento e da própria necessidade de moradia ou

implementar qualquer outra atividade agrícola ou pecuária, induzida pelo perfil da terra – fato que

não alteraria a sua relação atual com a vizinhança, mas que também não ofereceria maiores

perspectivas de crescimento socioeconômico para a região – ou pode ser ocupada de forma

desordenada como ocorre em áreas livres próximas as grandes cidades, aumentando a pressão

urbana sem controle, que já sofre processos de uso inadequado do solo e degradação ambiental,

com sérios reflexos na paisagem, nos remanescentes florestais integrando a biodiversidade da

fauna e flora e especialmente nos recursos hídricos. Ainda deve-se considerar que a não

implementação do empreendimento pode impedir que as áreas de preservação permanente sejam

recuperadas com consequente reflexo negativo a fauna associada, inclusive aquela observada no

remanescente florestal ao norte da área destinada ao empreendimento proposto.

Em síntese, a região sem o empreendimento não apresenta perspectivas de melhoria ambiental,

social e econômica, e ainda, a depender da destinação que for dada à área – no caso do

desmembramento visto se tratar de área urbana – pode conviver com o risco de aumento das

ocupações desordenadas comuns nesse perfil de área no entorno de capitais.

Perspectiva Ambiental para a Região Sem a Implantação do Empreendimento
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Prognóstico Ambiental

As interferências ambientais negativas prognosticadas para a região: a descaracterização local e

a tendência de urbanização são irreversíveis e, na medida em que acontecem sem um

planejamento adequado, não incorporam medidas de controle capazes de frear o processo de

degradação ambiental que as acompanham. Essa situação, do ponto de vista ambiental, é

bastante grave, considerando se tratar de uma área de grande extensão, que apresenta recursos

naturais e que necessitam de cuidados para que essa condição ambiental se restabeleça podendo

estar integrada ao desenvolvimento urbano.

Nesse sentido, mesmo em seus aspectos negativos, o empreendimento Terras Alpha Campo

Grande 01 oferece melhores perspectivas para a região. Os impactos negativos identificados

neste estudo são, em sua maioria, temporários e admitem mitigação ou compensação adequada

como a supressão vegetal necessária, por exemplo, e as medidas de controle ambiental

propostas são suficientes para garantir a inserção equilibrada do empreendimento nos ambientes

local e regional, visto a degradação que se encontra a área na situação atual.

A partir dessa inserção e da consolidação das medidas de controle ambiental, o empreendimento

será fator de melhoria para a qualidade ambiental da região, considerando os seguintes aspectos:

✓ Garantia na recuperação de Áreas de Preservação Permanente, contribuindo para o

aumento da diversidade biológica local (fauna e flora) e para a manutenção da qualidade

dos recursos hídricos;

✓ Geração de empregos e serviços de caráter temporário e permanente para a

população de Campo Grande;

✓ Conforme viabilidade, o esgoto doméstico coletado será conduzido por emissário até

a EEE existente e posteriormente para a rede pública;

✓ Implantação de sistema de drenagem pluvial com bacias de retenção e sistema de

dissipação de energia, atuando em sinergia com as áreas permeáveis do

empreendimento proposto diminuindo a pressão dos corpos hídricos existentes;

✓ Garantia da não impermeabilização de cerca de 31,79% da área do empreendimento

de acordo com o projeto urbanístico;

✓ Compromisso com o monitoramento da qualidade da água na área do

empreendimento e de controle da qualidade dos recursos hídricos durante a fase de

instalação;

✓ Gerenciamento de resíduos no empreendimento.

Perspectiva Ambiental para a Região Com a Implantação do Empreendimento
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Conclusões

Diante das informações, análises e recomendações expressas ao longo do estudo pode-se

afirmar que o empreendimento contempla todos os requisitos necessários para superar a etapa do

licenciamento ambiental prévio, assim como os empreendimentos Alphaville Campo Grande 1, 2,

3 e 4, já devidamente licenciados e atualmente em operação consolidada.

Ao final do processo de elaboração deste EIA, pode-se considerar que se forem implantadas

todas as medidas mitigadoras e compensatórias propostas, se cumpridas todas as normas

jurídicas estabelecidas na legislação vigente, se executados os procedimentos permanentes de

gestão ambiental envolvendo os monitoramentos propostos, permitirá concluir definitivamente pela

viabilidade ambiental do empreendimento, visto que:

✓ as alterações do meio físico serão passíveis de controle;

✓ as intervenções no meio biótico serão mitigadas e compensadas e ;

✓ os impactos sociais, históricos, culturais e econômicos, inseridos no meio antrópico,

serão predominantemente positivos.

Tal afirmação é corroborada pelos empreendimentos já implantados, dentro de preceitos rigorosos

de controle e planejamento ambiental,

A partir da obtenção da licença prévia, cabe ao empreendedor a elaboração e execução do Plano

Básico ou de Controle Ambiental de acordo com os programas e medidas de controle ambiental

recomendados, para solicitar aos órgãos ambientais competentes as licenças de instalação e de

operação do empreendimento em pauta.
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Equipe Técnica

Coordenação Geral

Nome do Profissional Formação Registro de Classe CTF
Annelissa Gobel Donha Eng. Agro. MSc CREA PR 34.238/D 361338

Coordenação Técnica

Nome do Profissional Formação Registro de Classe CTF
Jorge Justi Junior Eng. Agro. MSc CREA PR 68.993/D 515909

Equipe Técnica

Apoio

Nome do Profissional Formação Registro de Classe CTF

Alberto Urben Filho Biólogo CRBIO 25255/07-D 96670

Frederico Rodrigues Eng. Civil, DSc CREA MG 90.217/D 3770918

Jorge Justi Junior Eng. Agro. MSc CREA PR 68.993/D 515909

Kauê Sebastião Barbosa 
Cardoso

Geólogo CREA PR 131.920/D 5966736

Pedro Kiatkoski Kim Geógrafo CREA PR 100.471/D 4207683

Renann de Silos Vieira Biólogo CREABIO 66203/07-D 4263589

Nome do Profissional Formação

Cristiano Carneiro Resente Eng. Civil

Kauê de Andrade Monteiro Gestor Ambiental

Lucas Pina Grad. Eng. Civil
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