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APRESENTAÇÃO 

O presente documento apresenta o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) realizado no 

empreendimento XARAÉ AMBIENTAL LTDA., localizado em Campo Grande/MS, 

referente à implantação de uma Central de Tratamento de Resíduos (CTR). 

O conteúdo a seguir identifica as partes envolvidas no processo, caracteriza o 

empreendimento em questão, detalha o processo produtivo; delimita a área de 

influência, aponta o diagnóstico ambiental, descreve os impactos ambientais, 

apresenta as medidas de mitigação e estabelece os programas de monitoramento e 

cronograma de implantação. 

O documento atende todas as exigências da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Urbano (SEMADUR), órgão responsável pelo licenciamento 

ambiental do empreendimento em questão, sendo elaborado por equipe técnica 

especializada seguindo as recomendações do Termo de Referência (TR).
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1 INFORMAÇÕES GERAIS 
 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO REQUERENTE 

Razão Social: Xaraé Ambiental Ltda 

CNPJ: 30.819.165/0001-50 

Endereço: Rodovia MS-010 – Saída para Rochedinho Bairro: Zona Rural 

Município: Campo Grande / MS     CEP: 79002-121 

 

1.2 CARACTERIZAÇÃO DOS REPRESENTANTES LEGAIS 

Nome: Fernando Abdulahad Hildebrand 

Endereço: Rodovia MS-010 – Saída para Rochedinho Bairro: Zona Rural 

Município: Campo Grande – MS     CEP: 79002-121 

 

Nome: Vinicius Bertuol Aquino 

Endereço: Rua Casemiro de Abreu - Nº: 110 – Casa 01 Bairro: Jardim Cristhais 

Município: Dourados – MS     CEP: 79821 – 026 

 

1.3 CARACTERIZAÇÃO DA CONSULTORIA 

Razão Social: Vibeaq Engenharia e Incorporações  

CNPJ: 17.706.884/0001-05    Ins. Estadual: 28.385.644-0 

Endereço: Rua Monte Alegre N° 877    Bairro: Jardim América
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Município: Dourados/MS      Telefone: (67) 3033-3330 

1.4 EQUIPE TÉCNICA 

Coordenador Técnico:  

 

Nome: Vinicius Bertuol Aquino  

CPF: 005.777.641-52 

Qualificação Profissional: Engenheiro Ambiental, Civil e Segurança do Trabalho  

Registro no CREA: 12.337/D-MS. 

 

Colaboradores Técnicos:  

 

Nome: Aniele de Paula Soares 

CPF: 059.203.301-55 

Qualificação Profissional: Engenheira Ambiental 

 

Nome: Eros Bertuol Aquino 

CPF: 017.984.121-10 

Qualificação Profissional: Advogado 

Registro na OAB/MS: 22.232 
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Nome: Francisca de Paula Rodrigues da Silva 

CPF: 046.463.851-80 

Qualificação Profissional: Engenheira de Energia  

Registro no CREA: 62.792/D-MS  

 

Nome: Griselda Yule de Oliveira 

CPF: 000.043.871-55 

Qualificação Profissional:Bióloga 

Registro no CRBio: 56327/01-D 

1.5 CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL ONDE SE LOCALIZA A ATIVIDADE 

Endereço: Rodovia MS-010 – Saída para Rochedinho. Bairro: Zona Rural  

Município: Campo Grande / MS     CEP: 79002-121 

Matrícula (s) / C.R.I / Comarca: 64.372 / Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição / 

Campo Grande - MS 

Área Total / Matrícula: 40,0548 ha 

Coordenadas Geográficas    S: 21º56'24,59”   O: 54º42'27,73” 

 

1.6 HISTÓRICO DO EMPREENDIMENTO 

A Xaraé Ambiental pretende iniciar suas atividades de gerenciamento, 

acondicionamento, coleta, tratamento e destinação final ambientalmente adequada 

dos resíduos sólidos de Classe I e Classe II A e II B no município de Campo Grande 

e Região.
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A Figura 1-1 mostra de forma demonstrativa como funciona a organização e 

funcionamento da Central de Tratamento de Resíduos (CTR) da Xaraé Ambiental 

Ltda. 

 

 

Figura 1-1: Operacionalização da Central de Tratamento de Resíduos. 

 

2 JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 
 

Segundo o último censo do IBGE (Instituto Brasileiro Geografia e Estatística) do ano 

de 2010, a população campo-grandense era de 786.797 habitantes, tendo a 

estimativa para 2018 de 885.711 habitantes. É estimado um grande aumento 

populacional, o que significa crescimento social e econômico na região, aumentando
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o número de indústrias e comércios, proporcionando uma maior geração de 

resíduos. 

Devido as exigências legais dos órgãos ambientais em relação a destinação 

adequada dos resíduos sólidos urbanos e industriais e o avanço na região 

supracitada, a empresa identificou a necessidade de implantar uma Central de 

Tratamento de Resíduos (CTR) a fim de expandir suas atividades buscando o 

atendimento das demandas sociais, ambientais e econômicas. 

2.1 AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS  

2.1.1 Avaliação de Alternativa Tecnológica 

A Central de Tratamento em questão tem a finalidade de dispor adequadamente os 

resíduos sólidos gerados pelas indústrias e atividades afins, no qual almeja expandir 

suas atividades, de forma que as três dimensões, social, ambiental e econômico 

cresçam juntas. Devido a seus objetivos, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

buscará atender os seguintes alvos: 

✓ Empresas e municípios da região; 

✓ Órgãos ambientais e afins; 

✓ População direta e indiretamente afetada;  

✓ Profissionais e empresas do setor; 

✓ Instituições de ensino e pesquisa (Universidades, Faculdades e Escolas). 

Além disso, a Central de Tratamento possuirá uma estrutura adequada e pode 

contribuir para a desativação dos lixões a céu aberto, para a interação com a 

comunidade local, de modo a incentivar o desenvolvimento sustentável agrupando 

valores e serviços de treinamento e qualificação nas seguintes áreas: 

✓ Educação Ambiental; 

✓ Comércio de Matéria Prima Secundária; 

✓ Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

✓ Estágios para Estudantes Universitários; 

✓ Tecnologias de Reciclagem;
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✓ Processo de Compostagem; 

✓ Desenvolvimento de Tecnologias. 

2.1.2 Alternativa Locacional 

O local da futura instalação das atividades trata-se de um antigo areeiro. A área foi 

utilizada por anos e a empresa Xaraé Ambiental adquiriu a área com a 

responsabilidade de recuperar, montar o PRADE (Plano de Recuperação de Área 

Degradada) e a licença ambiental do empreendimento. A área do empreendimento 

foi aprovada para o exercício com anuência do órgão ambiental estadual IMASUL, 

mas devido ao vencimento da licença não foi possível dar continuidade no processo 

de implantação pelo estado sendo submetido a sua renovação no órgão municipal 

de Campo Grande/MS.  

2.1.3 Alternativa Zero 

A não implantação do empreendimento provocaria uma quebra com seus princípios 

e objetivos apresentados já que, a atividade em questão é bastante relevante 

considerando os aspectos sociais, econômicos e ambientais, reunindo todas as 

condições necessárias para sua implantação. Outro ponto importante a ser 

considerado é que com a não implantação do empreendimento não haveria geração 

de renda, empregos e novas alternativas para a população local na destinação final 

de resíduos. Os impactos são drásticos para a população Campo Grandensse que 

vive com problemas com os lixos a anos, com falta de empresas especializadas no 

setor. 

3 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 
3.1 LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO 

O empreendimento, objeto do presente estudo, encontra-se localizado na rodovia 

MS-010, saída para Rochedinho, Zona Rural de Campo Grande/MS. A Tabela 3-1, a 

seguir apresenta as coordenadas geográficas do empreendimento.
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Tabela 3-1: Coordenadas geográficas do empreendimento. (Datum SIRGAS 2000, fuso 
21). 

Sistema de Projeção 
Latitude 
(S)/XUTM 

Longitude 
(W)/YUTM 

Coordenadas Geográficas 21º56'24,59” 54º42'27,73” 

Universal Transversal Mercator 
(UTM) 

736757,67 7572025,68 

 

O acesso ao empreendimento é feito pela estrada que liga o distrito de 

Rochedinho a Campo Grande. O acesso é pavimentado distante 8 Km da 

Universidade (UCDB) que deste ponto segue-se por uma estrada secundária não 

pavimentada, a direita (leste) por mais 1 km, chegando na entrada do imóvel rural 

em que se situa a área do empreendimento. A Figura 3-1 ilustra a localização e 

acesso ao empreendimento seguida da Figura 3-2 que ilustra a área do 

empreendimento. 
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Figura 3-1: Localização e Acesso ao Empreendimento. 

A seguir, no Mapa 01, são descritas as divisões das áreas do empreendimento:  
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Figura 3-2: Área do Empreendimento. 

 

3.1.1 Zonas Urbanas 

A Central de Tratamento está localizada em área rural, sem existência de bairros 

próximos, como apresentado no item 3.1. Entretanto, possui interferência no 

município de Campo Grande e região, considerando os aspectos econômicos, 

sociais e ambientais. A CTR fica em uma distância de aproximadamente 10 Km do 

município de Campo Grande.    

 

3.2 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO  

A topografia do local do empreendimento não possui grandes elevações, a variação 

é gradativa e ocorre de metro em metro,  como apresenta a Figura 3-3, portanto é 

considerada uma área plana. 
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Figura 3-3: Levantamento Planialtimétrico da Área destinada à implantação do 

empreendimento. 

 

3.3 AÇÕES DO EMPREENDIMENTO 

O projeto para a Central de Tratamento em questão prevê a instalação das 

seguintes unidades: 

✓ ISOLAMENTO DA ÁREA (Cortina Vegetal); 

✓ ÁREA ADMINISTRATIVA; 

✓ ATERRO SANITÁRIO – CLASSE I E II; 

✓ ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE; 

✓ UNIDADE DE COMPOSTAGEM; 

✓ UNIDADE DE BLENDAGEM; 

✓ UNIDADES DE RECICLAGEM. 

 

3.3.1 Isolamento e Implantação de Cortina Vegetal 

A área da Central de Tratamento será cercada com fios de arame e implantada a 

cortina vegetal ao entorno da área.
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A cerca com fios de arame terá a função de limitar a ação de catadores, animais e 

outros elementos estranhos que possam vir a prejudicar a operação da central de 

tratamento. Para isso serão necessários 2.795 metros de cerca. 

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

da propriedade, considerando-se uma largura de 10 metros, respeitando as áreas 

que já possuem mata nativa, conforme pode ser observado no Mapa 01. 

A ação proposta, além de ter o objetivo de constutuir reserva legal, em 20% da área, 

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 na Central de Tratamento.  

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

no entorno da propriedade (mapa 01) e implantada na área de pastagem por 

espécies que possuam características de fechamento e isolamento das áreas, que 

se diferenciem entre si quanto ao tipo e tamanho das folhas, à forma das copas e ao 

modo de disposição dos ramos. As espécies a empregar devem reter as folhas 

permanentemente, fornecendo proteção constante, deverão desenvolver-se 

rapidamente e ter fácil adaptação ao local, indica-se a implantação das seguintes 

espécies: 

✓ Sansão do Campo; 

✓ Bambu; 

✓ Aroeira; 

✓ Cedro; 

✓ Ipê; 

✓ Angico-preto; 

✓ Canafístula; 

✓ Sangra d’água; 

✓ Imbaúba; 

✓ Jequitibá rosa entre outras.
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O plantio será feito com as mudas, distando-se entre si em 5m (cinco metros), e 

intercaladas entre elas. Esta linha estará localizada na parte interna da cerca. Ver 

detalhe anexo. 

As covas deverão ter dimensões mínimas de 0,40 x 0,40 x 0,40 m e o solo 

proveniente da abertura das mesmas deverão ser adequadamente adubados para 

estimular o desenvolvimento das mudas, que deverão ser plantadas com os 

seguintes cuidados e critérios.

Figura 3-4: Sansão do Campo, Aroeira, Bambu e Cedro, respectivamente. 

Figura 3-5: Ipê, Angico Preto e Jequitibá Rosa, respectivamente. 

Figura 3-6: Canafístula, Sangra d’água, Imbaúba, respectivamente. 
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✓ A muda será plantada na mesma altura em que se encontra no viveiro, 

isto é, sem enterrar o caule e sem deixar as raízes expostas; 

✓ Após o plantio será colocado um tutor (vara de eucalipto ou taquara) 

enterrado firmemente no solo, ao lado da muda, amarrando-a ao tutor para conduzir 

seu crescimento inicial e evitar que seja derrubada pelo vento; 

✓ Irrigar copiosamente a muda após o plantio, utilizando-se 

aproximadamente 5 litros de água; 

✓ Deixado ao redor da muda uma bacia rasa para captação de água; 

✓ É recomendado cobrir o solo ao redor da muda com uma camada de 

palha, para manter a umidade e evitar a competição com ervas. 

 

3.3.2 Área Administrativa 

A área administrativa da central de tratamento será implantada na área ilustrada no 

mapa 01, sendo constituída através dos seguintes itens: 

✓ Sede; 

✓ Guarita; 

✓ Posto de Pesagem e Balança; 

✓ Oficina e Manutenção; 

✓ Lavador de veículos e equipamentos; 

✓ Almoxarifado; 

✓ Acessos. 

 

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

operacional e administrativa. 

3.3.2.1 Sede 

A sede administrativa será implantada para servir de apoio à gestão administrativa e 

operacional da central de tratamento, com o intuito de poder dar suporte à 

profissionais especializados, na elaboração de relatórios técnicos, emissão de notas 

fiscais, planilhas de controle, arquivamento de documentos legais e demais 

atividades afins.
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3.3.2.2 Guarita 

Será implanta a guarita na estrada de acesso à entrada da central de tratamento, 

com o intuito de monitorar a entrada e saída de veículos, bem como a inspeção dos 

resíduos que serão dispostos, de acordo com suas caracteristicas. 

3.3.2.3 Posto de Pesagem e Balança 

A pesagem dos veículos será realizada através dos seguintes locais: o posto de 

pesagem e a balança. 

O posto de pesagem consiste na estrutura administrativa responsável pelo registro 

de todas as pesagens de resíduos que serão recebidos pela Xaraé Ambiental Ltda 

onde também serão emitidos os documentos referentes ao quantitativo de resíduos 

enviados na Central, bem como recebimento, Manifestos de Transporte de Resíduos 

(MTR), Ordem de Serviço (OS) e outros. 

A balança refere-se ao local no qual os veículos serão pesados. Destina-se ao 

controle e quantificação dos resíduos destinados a central de tratamento, 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 da Central de Tratamento, bem como da variação da 

produção de resíduos ao longo do tempo. 

3.3.2.4 Oficina e Manutenção 

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

equipamentos destinados para a realização de atividades de manutenção em 

máquinas e veículos da empresa; adaptação em caçambas; operações com solda, 

corte em maçarico e criação de equipamentos e estruturas para facilitar o 

gerenciamento de resíduos sólidos, principalmente na coleta e acondicionamento 

dos mesmos. 

3.3.2.5 Lava Rápido 

O lava rápido é o local utilizado para a higienização dos veículos, caçambas, 

equipamentos, bobonas e tambores utilizados na operacionalização.
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O lava rápido 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. 

3.3.2.6 Almoxarifado 

O almoxarifado consiste no espaço físico destinado ao armazenamento de 

equipamentos e materiais. 

3.3.2.7 Acessos 

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

pontos da área da Central de Tratamento, 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. 

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

utilizados durante toda a existência da Central, e os de uso temporário, que serão 

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

Os acessos construídos sobre o terreno natural terão 6m 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. 

3.3.3 Aterro Classe I e II 

3.3.3.1 Classe I 

A trincheira de classe I receberá os resíduos classificados como de classe I, 

recebidos ou gerados pela Xaraé Ambiental.
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Este tipo resíduo é enviado diretamente para a trincheira de resíduos - classe I, onde 

é distribuído, homogeneizado e compactado utilizando-se máquinas do tipo esteira. 

Ao fim de uma camada de resíduo, a trincheira é fechada utilizando-se solo e 

geomembrana. 

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. 

3.3.3.2 Classe II 

Na trincheira de classe II será realizada a destinação final ambientalmente correta de 

resíduos classe II, não passíveis de reciclagem/reutilização. 

Os resíduos enviados à trincheira de classe II passarão por um processo de triagem, 

no qual serão retirados todos os materiais que podem ser reciclados e/ou 

reutilizados e enviado para o setor de reciclagem. Os rejeitos serão dispostos 

definitivamente na trincheira e compactados por meio de máquinas (esteiras). Ao 

final da compactação é realizada então a cobertura adequada da trincheira. 

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

nas trincheiras classe II, cuja disposição das mesmas encontra-se ilustrado no mapa 

01. 

 

3.3.3.2.1 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, será escavado e nivelado a área para primeira frente de 

trabalho. 

mailto:contato@


XARAÉ AMBIENTAL 
LTDA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - 
EIA 

CARACTERIZAÇÃO 
DO 

EMPREENDIMENTO 

Pág. 

34/151  

     

 

Vibeaq Engenharia e Incorporações 

Rua Monte Alegre n° 877 - Jd. América – Dourados/MS 
www.vibeaq.com.br - contato@vibeaq.com.br – Tel.: (67) 3033-3330 

 
_________________________ 

Coordenador Técnico 

Vinicius Bertuol Aquino 
CREA MS-12337/D 

 

 

REV 00 
07/2019 

 

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. 

Os solos que apresentaram inconvenientes à fundação do aterro serão removidos e 

armazenados e utilizados posteriormente na cobertura diária das células de 

resíduos. 

3.3.3.2.2 Impermeabilização 

Após a retirada do solo vegetal e a terraplanagem da área, serão executados os 

serviços de impermeabilização da base do aterro. O método utilizado será o da 

compactação de camadas horizontais de argila com 0,25 m de espessura, oriundas 

de jazidas existentes na própria área e do próprio solo removido nos serviços de 

terraplana. A camada de solo que serve de base para o aterro deve ser a mais 

homogênea e trabalhável possível, isenta de blocos grandes de matações (raízes, 

galhos, troncos e folhas), com características físicas que possibilitam alcançar o 

coeficiente de permeabilidade k< 10-7 cm/s após compactação.  

Além da compactação será executada impermeabilização nos aterros classe I e II. 

Para Classe I, a impermeabilização ocorrerá com a aplicação de duas camadas de 

geomembrana Polietileno de Alta Densidade - PEAD espessura 2 mm além da 

cobertura que servirá para evitar a entrada de chorume. Para o aterro Classe II será 

aplicada o mesmo tipo de geomembrana, porém, em uma camada de 1,50 mm de 

espessura em toda área de depósito do material (base do aterro). Sobre essa 

manta será executada 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. 

3.3.3.2.3 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.
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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 da Central de Tratamento de 

Resíduos (CTR) 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. 

3.3.3.2.4 Canais Trapezoidal de Drenagem 

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

infraestrutura do aterro foram implantados os canais trapezoidais de drenagem. 

Estes canais executados na fase destacados por porções superiores na medida em 

que for ocorrendo o alteamento das camadas do aterro. 

3.3.3.2.5 Canaletas de Bermas 

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 foram construídas junto à borda externa da camada de 

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

sua execução e posteriormente regularizando-se com camada fina de aterro 

compactado, para correção de eventuais depressões.  

3.3.3.2.6 Canais de Drenagem dos Taludes 

Na medida em que se altearem as camadas do aterro, ocorreu 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. 

3.3.3.2.7 Caixas de Passagem em Alvenaria Estrutural 

As caixas de passagens são utilizadas sempre que ocorrer mudanças na direção 

dos escoamentos ou então em confluência de canaletas de drenagem. 

mailto:contato@


XARAÉ AMBIENTAL 
LTDA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - 
EIA 

CARACTERIZAÇÃO 
DO 

EMPREENDIMENTO 

Pág. 

36/151  

     

 

Vibeaq Engenharia e Incorporações 

Rua Monte Alegre n° 877 - Jd. América – Dourados/MS 
www.vibeaq.com.br - contato@vibeaq.com.br – Tel.: (67) 3033-3330 

 
_________________________ 

Coordenador Técnico 

Vinicius Bertuol Aquino 
CREA MS-12337/D 

 

 

REV 00 
07/2019 

 

O sistema de drenagem pluvial capta 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 devem estar dispostas a uma 

distância de 50 m entre elas. 

3.3.3.2.8 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 

seja facilitado o recolhimento dos líquidos decorrentes da decomposição dos 

resíduos (chorume). O dreno principal reune o chorume apurado nos drenos 

secundários, os drenos secundários reunirá o chorume apurado nas trincheiras, 

neste caso não havendo 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 igual a 

0,48 m² e declividade igual a 2%.  Suas dimensões são 0,8 m de profundidade e 0,6 

m de largura. 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 

seções de 0,36 m², tendo dimensões de 0,6 m de profundidade e 0,6 de largura e 

uma declividade ≥ 2%. Nas frentes de serviço, em cima das linhas de drenagem, 

deverá ser executada uma camada de 1m de altura e 3m de largura, com lixo 

compactado. Sobre esta camada, a retroescavadeira abrirá uma vala na massa de 

lixo até encontrar a camada de argila impermeabilizante. 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
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drenos “cegos”. Desta, o chorume será encaminhado até as lagoas de estabilização 

através de uma tubulação em concreto de diâmetro 300 mm. 

 

3.3.3.2.9 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 gás 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 da Central de Tratamento (aterro classe I e II). 

3.3.3.2.10 Vala Séptica 

Na vala séptica é realizada a destinação final ambientalmente adequada de resíduos 

de serviço de saúde (poderá ser utilizado o aterro – classe I ou II de acordo com a 

compatibilidade e características dos resíduos). 

3.3.4 Estação de Tratamento de Efluentes – ETE (Lagoas de Estabilização) 

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

sistema de tratamento de efluente líquidos. Este sistema consiste basicamente em 

um tratamento secundário (biológico) e terciário (polimento final) realizado por um 

conjunto de lagoas de estabilização, ligadas em série, operando em fluxo contínuo, 

sendo estas lagoas: a lagoa anaeróbia 1, a lagoa anaeróbia 2, a lagoa facultativa e a 

lagoa de maturação.  

Todo o efluente da lagoa de maturação será direcionado para recirculação nas 

trincheiras classe II.
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3.3.5 Compostagem 

A compostagem de resíduos sólidos é um tipo de tratamento que ocorre de forma 

natural, através da ação de microrganismos aeróbios e anaeróbios que estão 

presentes no próprio resíduo, e, são responsáveis pela estabilização da carga 

orgânica (resíduos orgânicos). 

O processo de compostagem é importante pois, além de ser uma alternativa para o 

tratamento dos resíduos, funciona como um meio de disposição final adequada, uma 

vez que o composto gerado no processo poderá ser utilizado como adubo em áreas 

agrícolas. 

3.3.6 Blendagem 

Na etapa de blendagem, o resíduo é totalmente descaracterizado e misturado junto 

aos outros resíduos que recebemos de forma a produzir um mix líquido ou sólido 

com alto poder calorífero (blend). Nesta etapa são analisados padrões químicos de 

controle como pH, % Cloro, % H2O e Poder Calorífero. Esses blends, por possuírem 

alto poder calorífero são usados como substitutos energéticos em fornos de 

cimenteira, barateando os custos de produção e promovendo a destinação 

adequada ambientalmente correta. 

3.3.7 Reciclagem  

Este processo consiste no reaproveitamento dos resíduos sólidos de modo que haja 

a inclusão dos mesmos em novos ciclos de produção, dessa forma, ocorre a 

diminuição da extração de matérias primas naturais, além de diminuir o consumo de 

energia na fabricação de novos produtos e reduzir o volume de resíduos que seriam 

encaminhados aos aterros sanitários e lixões. 

O setor de reciclagem será responsável pela triagem, compactação e formação de 

fardos de materiais passíveis de reciclagem e/ou reutilização oriundos da trincheira 

classe I e II para posterior comercio do material. 
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3.4 PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS  

3.4.1 Procedimentos Preliminares 

Os primeiros procedimentos é a solicitação, no ato do contato, do preenchimento do 

Cadastro da empresa que deseja realizar a destinação do resíduo, bem como das 

seguintes documentações: 

✓ Ficha de caracterização de resíduos (FCR); 

✓ Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ); 

✓  Na ausência da FISPQ preencher a Ficha com Dados de Segurança de 

Resíduos Químicos (FDSR) conforme modelo fornecido pela Xaraé Ambiental Ltda; 

✓ Termo de autorização de envio de resíduos; 

✓ Emissão do Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) e envio para o 

responsável pela coleta. 

3.4.1.1 Recebimento 

Na portaria é realizado a identificação da origem e das características preliminares 

dos resíduos a serem recebidos. 

Utilizando o radiômetro é utilizado a inspeção da carga, com o intuito de detectar a 

existência de material radioativo em sua composição. Observada a existência deste 

tipo de material, não é realizado a disposição dos resíduos nas dependências da 

empresa. Caso não ocorra detecção, o procedimento é dado continuidade. 

Após a confirmação que não há material radioativo o veículo é direcionado a uma 

classificação no posto de pesagem, conforme recomendações da Norma ABNT NBR 

10.004/2004 - Classificação de resíduos. Em algumas situações deve-se realizar 

amostragens dos resíduos, sendo preciso quando: 

✓ Através da análise sugerida pela NBR 10.004 não se conseguir determinar 

as características dos resíduos com precisão; 

✓ Houver dúvidas acerca da caracterização declarada pela empresa que está 

realizando a destinação do resíduo;
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✓ Sempre que existir a possibilidade de alteração da classificação do resíduo. 

✓ A frequência de amostragem será: 

 Periódica: Em conformidade com contrato pré-estabelecido junto com a 

empresa fornecedora; 

 Aleatória: Para resíduos conhecidos que se deseja apenas confirmar sua 

classificação ou quando há dúvida quanto a classificação. 

Após a caracterização e determinação de quais resíduos sólidos estão sendo 

encaminhados à Central de Tratamento, o veículo é levado para pesagem na 

balança, e posterior descarregamento de acordo com as características detectadas, 

podendo ser encaminhado para os seguintes processos: 

➢ Trincheira Classe I; 

➢ Trincheira Classe II; 

➢ Depósito Classe I; 

➢ Galpão de materiais recicláveis; 

➢ Compostagem; 

➢ Blendagem. 

Como forma de segurança, é realizado uma nova confirmação da classificação dos 

resíduos com os funcionários de cada unidade, após a descarga, caso haja 

incompatibilidade com a classificação realizada, os resíduos são realocados no 

destino correto ou realizado a remoção destes resíduos e envio para empresa de 

origem. 

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

para a obtenção da quantidade total de material recebido. 

Após isso é emitido ticket contendo o peso e a descrição do resíduo, além dos 

dados da empresa que realizou o envio deste. 

3.4.2 Procedimentos Ambientais 

✓ Derramamento de resíduos no pátio da empresa 

➢ Sinalizar o derramamento e isolar a área;
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➢ Avisar o ocorrido ao responsável 

➢ Verificar as características do produto, levando em conta a segurança dos 

colaboradores; 

➢ Realizar a coleta dos resíduos quando possível. 

➢ Caso seja líquido, realizar a contenção do escoamento e a retirada do 

material da área afetada. 

✓ Vazamento de produtos químicos 

➢ Identificar o produto que está em vazamento; 

➢ Resíduos classe I (perigosos): 

 Identificar os procedimentos de contenção e correção de vazamento 

recomendados na Ficha de Informação de Segurança Produtos Químicos 

(Fispq); 

➢ Resíduos classe II (não perigosos) 

 Conter o vazamento, para que este não atinja outras áreas e gere 

contaminação; 

 Coletar o material que vazou; 

 Armazenar de forma adequada; 

 Dar a destinação correta ao material. 

✓ Geração de gases poluentes e material particulado pelo escapamento dos 

veículos 

➢ Realizar a correta manutenção dos veículos da empresa e incentivar a 

mesma atitude dos colaboradores, melhorando assim a eficiência dos 

mesmos e a menor emissão de gases nocivos ao meio ambiente. 
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3.4.3 Procedimentos Operacionais 

3.4.3.1 Compostagem 

3.4.3.1.1 Procedimentos Operacionais 

Após a realização dos procedimentos de recebimento e classificação de resíduos, os 

resíduos orgânicos serão encaminhados para a o pátio de compostagem para 

triagem e separação de materiais inorgânicos. 

Os resíduos orgânicos serão depositados em leiras ou pilhas para que o processo 

de compostagem seja iniciado. 

Diariamente serão realizadas medidas de temperatura, utilizando termômetro, para a 

verificação do correto andamento do processo. Nos primeiros dias (1 – 2), o 

composto deve permanecer com temperatura de 35 – 40°C, na segunda fase do 

processo, a temperatura observada deve ser de 60 – 70°C, já na fase final, a 

temperatura reduz até atingir a temperatura ambiente. Caso observada temperatura 

diferentes das mencionados, realizar o revolvimento da leira. 

Após medir-se a temperatura, realizar a medição da umidade do composto, caso 

essa seja menor que 40%, adicionar água ao processo, já se a umidade estiver 

superior a 60%, realizar a mistura do composto. 

Realizar o revolvimento mecânico (esteira) diário da leira, uma vez que para o bom 

desenvolvimento do processo, é necessário que se tenha uma aeração eficiente. 

Passados de 90 a 120 dias, através de análise de temperatura (ambiente) e das 

características do material (aparência de terra), determina-se o fim da 

decomposição. 

O composto gerado deve ser retirado e enviado para utilização interna ou 

comercialização. 

Na operação e funcionamento da compostagem há alguns riscos, que devem ser 

considerados, principalmente pelo fato de serem importantes para a determinação 

das medidas preventivas e mitigadoras. Os riscos são:
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✓ Acidente 

➢ Na carga e descarga; 

✓ Aspectos ambientais 

➢ Contaminação do solo e da água; 

➢ Geração de odor; 

➢ Proliferação de vetores. 

3.4.3.1.2 Procedimentos Ambientais 

Como forma de prevenir incidentes com os efluentes gerados será implantado um 

sistema de drenagem no pátio de compostagem, que poderá ser utilizado como 

fertilizante. Em conjunto é realizado o monitoramento das águas dos poços de 

monitoramento. 

3.4.3.2 Blendagem 

3.4.3.2.1 Procedimentos Operacionais 

O primeiro passo a desenvolver nessa atividade é a relização da mistura dos 

resíduos, a qual é composta por processos fisicos e químicos, sendo utilizados como 

matérias-primas, resíduos classe I e II de origens e composições físicas e químicas 

bastante variadas, tais como: borra oleosa, borras de tinta, solventes, EPIs 

contaminados, resíduos farmacêuticos, cosméticos, solos contaminados, lodos de 

estaçao de tratamento, entre outros. 

3.4.3.3 Reciclagem 

3.4.3.3.1 Procedimentos Operacionais 

Toda atividade desenvolvida no setor de reciclagem, bem como a segregação 

realizada na trincheira devem ser efetuadas utilizando os EPI’s adequados, como: 

luvas, botas, avental, óculos capacete, roupas de proteção e protetor auricular; 

Após o procedimento de recebimento, os resíduos que possuem características de 

reciclagem devem ser direcionados para o galpão de reciclagem. Os materiais 

direcionados para o departamento de reciclagem devem ser acondicionados no pátio
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estocagem, sendo agrupados através de materiais semelhantes, para posterior 

compactação e formação de fardos. Podemos citar como materiais reciclados: 

➢ Papel; 

➢ Papelão; 

➢ Lona, dividindo-se por cor: branca e preta; 

➢ Sacarias; 

➢ Borracha; 

➢ Borrachão; 

➢ Sucatas ferrosa; 

➢ Big – bag, dividindo-se por cor: azul e branco; 

➢ Plástico transparente; 

➢ Garrafa PET; 

➢ Plástico transparente; 

➢ Garrafa PET; 

➢ Plástico grosso, dividindo-se por cor: azul, preto e branco; 

 

Os materiais recicláveis que estiverem misturados a outros resíduos Classe II 

(rejeitos ou orgânicos) e sua segregação não possa ser realizada de forma fácil, 

estes resíduos devem ser enviados à trincheira Classe II, onde passarão por 

triagem, sendo realizada através de caçambas e veículos específicos para esta 

função. 

As formações dos fardos dos materiais descritos, acima, são efetuadas através dos 

seguintes procedimentos: 

➢ A equipe de reciclagem tem colaboradores responsáveis pelo manejo, 

eventuais triagens e o direcionamento dos materiais dispostos do pátio até os 

operadores de prensa hidráulica.
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➢ Os operadores da prensa hidráulica acomodam os materiais no interior da 

prensa até que atinjam o nível superior e acionarão e mesma para prensar o 

material. O processo deve ser repetindo até que o fardo prensado esteja do tamanho 

da forma da prensa; 

➢ Antes de retirar o fardo da prensa é amarrado com fitilhos para evitar que 

os fardos sofram variação no seu volume, para que posteriormente o mesmo seja 

"tombado". 

A movimentação e organização dos fardos no galpão de recicláveis é efetuada por 

empilhadeira, através da seguinte dinâmica: 

➢ Todos os fardos são dispostos em cima de pallets, evitando contato direto 

com o chão e facilitando seu transporte, devendo considerar um máximo de quatro 

fardos por pilha. 

➢ O barracão é organizado por tipo de material processado, evitando assim, 

que ocorra mistura dos mesmos e facilitando os procedimentos de carregamento. 

Após obtenção de material que preencha uma carga de caminhão ou carreta, os 

mesmos são carregados e direcionados para venda para empresas especializadas, 

devidamente licenciadas. 

Na operação e funcionamento da reciclagem há alguns riscos, que devem ser 

considerados, principalmente pelo fato de serem importantes para a determinação 

das medidas preventivas e mitigadoras. Os riscos são: 

 

✓ Acidente 

➢ Na carga e descarga; 

✓ Aspectos ambientais 

➢ Contaminação do solo e da água; 

➢ Proliferação de vetores; 

➢ Poluição Visual.
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3.4.3.4 Lava Rápido 

3.4.3.4.1 Procedimentos Operacionais 

3.4.3.4.2 Preparação dos Produtos de Limpeza 

Utilizar todos os EPI's necessários para o trabalho no lava rápido: Óculos de 

proteção, Máscara respiratória de carvão ativado, Luvas nitrílicas, Capacete, 

Protetor auricular e vestimentas adequadas e botas de borracha. 

Separar duas bombonas de 200 litros contendo registro de saída para 

acondicionamento dos produtos de limpeza concentrados, o Intercap (SODA) e o 

Detergente Solupan. 

Efetuar a diluição separadamente de cada produto de limpeza (Intercap e Solupan) 

com uma parte do produto concentrado e 3 partes de água. Recomenda-se efetuar 

esta operação com um galão de 20 litros para o produto concentrado e um galão de 

80 litros para completar de água.  

3.4.3.4.3 Utilização do Lavador de Veículos e Equipamentos 

Solicitar que os veículos e/ou caçambas sejam estacionados em posição adequada, 

de forma que facilite a lavagem, bem como o escorrimento e captação dos resíduos. 

Verificar se portas e janelas estão todas fechadas; 

Utilizar todos os EPIs necessários para o trabalho no lava rápido: luvas, botas, 

capacete, óculos, roupas, protetor auricular e máscaras de proteção; 

Posicionar a mangueira de água, bem como a pistola de aplicação dos produtos 

químicos, esticando-a para uma melhor manobra na direção do veículo/equipamento 

estacionado; 

A máscara de proteção deverá ser usada quando se estiver manuseando produtos 

químicos de limpeza, com o intuito de evitar a inalação dos mesmos, não sendo 

necessária sua utilização quando a lavagem estiver sendo efetuada somente com 

jato d’água;
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Deixar sempre limpo e organizado o local do lava rápido após a retirada do veículo 

e/ou caçamba; 

3.4.3.4.4  Organização do Lavador 

Guardar a mangueira de lavagem, bem como do compressor de ar de forma a 

facilitar a próxima utilização; 

Guardar os EPIs utilizados e zelar pela sua conservação para não desperdiçar 

equipamentos necessários. 

3.4.3.4.5 Manutenção 

Efetuar o escoamento de água do compressor de AR diariamente após o serviço. 

Verificar a necessidade de manutenção do filtro biológico, bem como a caixa 

Separadora de Água e Óleo (SAO) trimestralmente. 

Verificar o estado de conservação das mangueiras (rachaduras e outros). 

3.4.3.4.6 Procedimentos Ambientais 

➢ Contato de óleo e derivados com o solo 

- Impedir que uma maior quantidade de óleo entre em contato com o solo; 

- Realizar a contenção do vazamento; 

 - Na área onde houve o contato solo/óleo, aplicar serragem para a retirada do 

máximo de óleo possível; 

 - Retirar o solo contaminado, juntamente com a serragem e enviá-los ao 

destilador fracionado, para que estes sejam tratados. 

3.4.3.5 Oficina de Manutenção 

3.4.3.5.1 Procedimentos Operacionais 

3.4.3.5.2 Organização e Divisão do Espaço 

✓ Delimitar o espaço físico destinado à realização de cada atividade dentro da 

oficina, evitando acidentes.
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✓ Organizar cada setor da oficina de forma a aumentar a eficiência e rapidez 

na realização das atividades a serem desenvolvidas. 

✓ Guardar corretamente peças e ferramentas, evitando riscos de quedas e 

tropeços dos colaboradores. 

✓ Realizar a separação e o correto acondicionamento dos resíduos gerados 

durante as atividades, levando em conta sua classificação, tendo em vista as 

potencialidades de reutilização/reciclagem ou seu potencial poluidor; 

✓ Sempre deixar o acesso aos extintores de incêndio desobstruídos. 

3.4.3.5.3 Operação 

✓ Utilizar todos os EPI's necessários para o trabalho na oficina em 

conformidade com a atividade desenvolvida, sendo necessário basicamente os 

seguintes equipamentos: Óculos de proteção, Máscara de proteção (solda), Luvas 

de raspa, Capacete, Protetor auricular, vestimentas adequadas e botina. 

✓ Caso observada a falta de algum EPI, solicitá-lo ao técnico de segurança do 

trabalho. 

✓ Diariamente realizar a manutenção em cada equipamento a ser utilizado, 

conforme descrito nos procedimentos correspondentes. 

✓ Desenvolver as atividades em conformidade com os procedimentos de 

saúde meio ambienta e segurança (SMS) das seguintes atividades: 

➢ Solda Elétrica; 

➢ Solda Mig; 

➢ Furadeira De Bancada; 

➢ Maçarico; 

➢ Lixadeira Elétrica; 

➢ Poli Corte; 

➢ Esmeril. 

 

✓ Ao fim de cada atividade, verificar o correto desligamento dos equipamentos. 

✓ Organizar as ferramentas, materiais e equipamentos de forma a manter o 

ambiente agradável e prevenir a ocorrência de incidentes.
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3.4.3.5.4 Manutenção 

✓ Efetuar o escoamento de água do compressor de AR diariamente após o 

serviço. 

3.4.3.5.5 Procedimentos Ambientais 

✓ Contato de óleo e derivados com água 

➢ Coletar o efluente contaminado e destiná-lo à caixa separadora óleo e água 

(SAO); 

➢ Garantir que o efluente não tenha uma destinação incorreta, gerando assim, 

passivos ambientais; 

➢ Manter a caixa SAO sempre em perfeitas condições de funcionamento; 

➢ Caso o efluente entrar em contato com o solo, realizar a contenção deste e 

enviar a porção de solo contaminada para tratamento. 

✓ contato de óleo e derivados com o solo 

➢ Impedir que uma maior quantidade de óleo entre em contato com o solo; 

➢ Realizar a contenção do vazamento; 

➢ Na área onde houve o contato solo/óleo, aplicar serragem para a retirada do 

máximo de óleo possível; 

➢ Retirar o solo contaminado, juntamente com a serragem e enviá-los ao 

destilador fracionado, para que estes sejam tratados. 

3.4.3.6 Riscos 

✓ Químico 

➢ Contato com materiais perigosos. 

✓ Ergonômico 

➢ Postura inadequada e sobrepeso. 

✓ Acidente 

➢ Choques elétricos;
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➢ Cortes; 

➢ Queda; 

➢ Perfuração; 

➢ Queima. 

✓ Aspectos ambientais 

Derramamento de óleos e derivados. 

 

3.5 INSUMOS 

Para operação da Central de Tratamento de Resíduos são necessários insumos que 

serão descritos para realização do processo industrial. 

3.5.1 Água 

Como todo processo industrial, a água é fundamental para operação de qualquer 

atividade, caso que não é diferente na Central de Tratamento da Xaraé Ambiental, 

no qual a água é obtida a partir de 1(um) poço de captação subterrânea.  

A água captada é utilizada para consumo humano, limpeza e manutenção dos 

escritórios, lava rápido e na reciclagem em determinadas situações. É utilizada 

aproximadamente 10 m³/h. 

3.5.2 Energia 

A energia elétrica utilizada para o processo industrial provém de apenas uma fonte 

geradora.Tal fonte é distribuida por meio cabos transportadores a eletricidade 

provinda da concessionária local. 

3.6 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O projeto da Central de Tratamento prevê o atendimento de aproximadamente 1 

milhão de pessoas, considerando população do Estado de Mato Grosso do Sul e 

região; possui vida útil de  30 anos, com recebimento de 1000 t/dia de resíduos, que 

passarão por todo o processo de triagem, tratamento e disposição final em 40
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células. O volume de resíduos dispostos em cada célula será de aproximadamente 

1.220.000 m³ totalizando, no final de sua vida útil, 48.800.000 m³ de resíduos, que 

serão cobertos com aproximadamente 480.000 m³ de solo. As ampliações no 

empreendimento ocorrerão conforme a demanda exigida. 

O terreno de 40,05 ha está localizado em local compatível com a destinação final de 

resíduos sólidos, pois não ocupa reserva biológica, reserva de proteção ambiental 

ou área de preservação permanente. 

Como mencionado, o empreendimento possuirá estrutura para recebimento de 1000 

t/dia de resíduos, no entanto, a previsão para atingir essa quantidade de resíduos 

dependerá de acordos comerciais e desenvolvimento da empresa. O 

empreendimento receberá resíduos Classe I e II A e II B. Segundo a NBR 

10.004/2004 a classificação ocorre através das propriedades físico-químicas e 

infectocontagiosas e será descrita a seguir.  

Considerando os efluentes líquidos, o tratamento ocorrerá a partir das Caixas SAO, 

Fossa-Filtro-Sumidouro e Lagoas de Estabilização, descritos a seguir. Vale ressaltar 

que todo o efluente tratado no aterro será recirculado nas trincheiras, não havendo a 

disposição final em corpos hídricos ou solo. Estima-se uma geração de 

aproximadamente 19,7 m³/dia de efluentes líquidos, distribuidos entre as atividades 

do empreendimento, como pode ser visto na Tabela 3-3, a seguir. 

O Projeto da Central de Tratamento terá um investimento inicial de R$ 800.000,00 

(oitocentos mil reais) e seu cronograma de obras, está previsto para ter uma duração 

de aproximadamente 06 meses a partir da obtenção das licenças. 

3.6.1 Resíduos Sólidos 

Os resíduos sólidos são classificados basicamente sob três principais aspectos, 

sendo eles: os resíduos de construção civil, (Resolução CONAMA 307/2002), os 

resíduos de serviços de saúde, (Norma da ABNT – NBR 12808/1993) e a 

classificação de resíduos perigosos e não perigosos, (Norma da ABNT – NBR 

10.004/2004), sendo esta última classificação podenda ser aplicada de forma global 

para qualquer tipo de resíduo sólido.
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A classificação dos resíduos envolve a identificação do processo ou atividade que 

lhes deu origem e de seus constituintes e características e a comparação destes 

constituintes, cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido. 

Segundo a NBR 10.004/2004 a classificação ocorre através das propriedades físico-

químicas e infectocontagiosas, sendo classificados em: 

➢  Resíduos Sólidos - Classe I (Perigosos) - Resíduos que possuem 

características de inflamabilidade, corrosividade, toxicidade, reatividade ou 

patogenicidade. 

➢ Resíduos Sólidos - Classe II - (Não perigosos) - Não possuem as 

características acima, sendo não inertes (II A) e inerte (II B). 

Os resíduos produzidos no empreendimento são gerados durante o processo 

produtivos e pelo escritório, seguindo a seguinte classificação. 

Tabela 3-2: Classificação dos resíduos sólidos na CTR – Xaraé Ambiental. 

Fonte Resíduos Classificação 

Escritório Papéis, plásticos, metais II B 

Refeitório 
Restos de comida (material 

orgânico) 
II A 

Pátio Industrial Resíduos de varrição II A 

 

Os principais resíduos sólidos gerados na central são papéis, plásticos, papelão e 

material orgânico, e em menor quantidade metais e resíduos de varrição. No total, 

são gerados 1500 Kg/mês de resíduo considerando todo o processo do 

empreendimento. 

3.6.1.1 Soluções 

Na Xaraé Ambiental Ltda, os resíduos sólidos gerados são destinados e/ou 

dispostos de forma ambientalmente adequada, de acordo com suas características, 

em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei 

12.305/2010, sendo direcionado para a própria Central de Tratamento da Xaraé.
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3.6.2 Efluentes Líquidos 

3.6.2.1 Características Quantitativas 

O volume total de efluentes líquidos gerados pela CTR – Xaraé Ambiental pode ser 

analisado na Tabela 3-3. Nota-se que a atividade de lava-rápido  é a ação que 

propicia maior geração de efluentes líquidos no empreendimento, representando 

76,1% da geração de efluentes durante o processo industrial. 

Tabela 3-3: Quantificação dos efluentes gerados no processo industrial. 

Etapas do Processo Efluente Gerado (m³/dia) Porcentagem do Total (%) 

Escritório 0,50 2,5 

Lava-rápido 15,00 76,1 

Reciclagem 0,2 1,0 

Compostagem 1,0 5,0 

Aterro Industrial – Classe II 3,0 15,2 

TOTAL 19,7 100% 

3.6.2.2 Descrição do Sistemas de Tratamento e Disposição Final dos Efluentes 

Líquidos 

O empreendimento conta com três tipos de tratamento de efluentes líquidos sendo 

eles: 

➢ Caixa Separadora de Água e Óleo (SAO): A caixa SAO é um dos sistemas de 

tratamento utilizado no empreendimento, funcionando de maneira simples, de forma 

que ocorre a separação de óleos e graxas da água através da diminuição da 

velocidade do fluxo do efluente. Geralmente é utilizada no tratamento de efluentes 

provenientes dos lavadores de veículos, onde a geração de óleos e graxas é maior. 

➢ Fossa, Filtro e Sumidouro: O sistema Fossa-Filtro-Sumidouro opera através 

da gravidade. Este tipo de sistema possui fácil manutenção e pode ser aplicado no 

tratamento de esgotos sanitários, despejos comerciais, dentre outros. São 

normatizados pela NBR 7229/1993 e NBR 13969/1997. 

➢ Lagoas de Estabilização: conjunto de lagoas ligadas em série, operando em 

fluxo contínuo, sendo: a lagoa anaeróbia 1, a lagoa anaeróbia 2, a lagoa facultativa e 

a lagoa de maturação. 

A eficiência esperada para o tratamento dos efluentes é de, no mínimo, o 

atendimento aos padrões de lançamento da Resolução CONAMA 430/2011.
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Vale ressaltar que todo o efluente tratado no aterro será recirculado nas 

trincheiras, não havendo a disposição final em corpos hídricos ou solo.  

 

3.6.3 Emissões Atmosféricas e Odores 

Os principais compostos produzidos pelo empreendimento ocorrem no processo de 

decomposição dos resíduos sólidos. 

A liberação de compostos voláteis do processo produtivo se resume basicamente 

em metano (CH4), gás sulfídrico (H2S), amônia (NH3), gás carbônico (CO2) e alguns 

outros em pequena concentração. Entre estes, o que realmente é relevante e é 

considerado o gás que traz os maiores riscos a sociedade e ao ambiente é o 

metano, devido ao seu poder energético, o que pode levar a explosões. 

Há também emissão de gases, como gás carbônicos e outros, devido aos veículos e 

maquinários presentes na Central de Tratamento. Os odores gerados na Central em 

geral são provenientes de compostos voláteis (como metano e gás sulfídrico) 

gerados da fase de decomposição dos resíduos sólidos. 

3.6.3.1 Medidas de Controle 

As principais medidas de controle do empreendimento estão associados à emissão 

de metano e de odores. 

Para mitigar emissão de metano a XARAÉ AMBIENTAL realiza a queima deste gás 

por meio de chaminés que visa transformar o metano em gás carbônico . Além 

disso, a chaminé foi dimensionada com altura apropriada proporcionando, desta 

forma, a liberação dos gases numa altimetria suficiente para não prejudicar a 

qualidade do ar local. 

Em relação a emissão pelos veículos e maquinários as medidas tomadas é a troca 

da frota por veículos mais novos e modernos, que consequentemente, emitem 

menos poluentes. 

Os métodos para redução da emissão dos odores são: 

➢  Operação e dimensionamento continuadamente adequados da ETE;
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➢ Emprego de cortina árboa por meio de eucaliptos com o intuito de criar 

uma barreira, evitando que o vento disperse os possíveis odores. 

 

3.7 PROJETO PAISAGÍSTICO  

Será dada a continuidade ao projeto de implantação de um parque e de um centro 

de pesquisa em tratamento e disposição final adequada dos resíduos, no 

encerramento das atividades da Central de Tratamento. 

4 ÁREAS DE INFLUÊNCIA 
 

Conceitua-se área de influência toda a porção territorial passível de ser afetada 

direta ou indiretamente pelos impactos ambientais, positivos e/ou negativos, 

decorrentes do empreendimento, nas fases do planejamento, implantação e 

operação. Normalmente assumem tamanhos diferenciados, dependendo da variável 

considerada: meio físico, biótico ou socioeconômico (Resolução CONAMA 01/86). 

A delimitação das áreas de influência de um determinado projeto é um dos requisitos 

legais (Resolução CONAMA nº 01/86) para avaliação de impactos ambientais, 

constituindo-se em fator de grande importância para o direcionamento da coleta de 

dados, voltada para o diagnóstico ambiental. 

A adequada delimitação das áreas de influência de um empreendimento permite 

definir o referencial espacial para o levantamento e análise de informações que 

conduzirão à caracterização do contexto biogeofísico, socioeconômico e cultural da 

região antes das obras e, a partir desse diagnóstico, localizar territorialmente onde 

ocorrerão as consequências/impactos – positivos ou negativos – de sua operação no 

cotidiano da região e estrategicamente para todo Estado. 

Classicamente são utilizados os conceitos de Área de Influência Direta (AID), como 

sendo aquele território onde as relações sociais, econômicas, culturais e os aspectos 

físico-biológicos sofrem os impactos de maneira primária, tendo suas características 

alteradas, ou seja, há uma relação direta de causa e efeito; e Área de Influência
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Indireta (AII), onde os impactos se fazem sentir de maneira secundária ou indireta e, 

de modo geral, com menor intensidade, em relação ao anterior. 

Apresenta-se a seguir a definição para as áreas de influência direta e indireta: 

Área de Influência Direta: área sujeita aos impactos diretos da atividade. A 

delimitação desta área é função das características físicas, biológicas e 

socioeconômicas dos ecossistemas do campo e das características da atividade. 

Área de Influência Indireta: área real ou potencialmente ameaçada pelos impactos 

indiretos da atividade, abrangendo os ecossistemas e os meios físico e 

socioeconômico que podem ser impactados por alterações ocorridas na área de 

influência direta, assim como áreas suscetíveis de serem impactadas por possíveis 

acidentes resultantes da atividade. 

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.  

4.1 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA  

4.1.1 Meio Físico e Biótico 

Foi considerada como Área de Influência Direta (AID) em relação ao meio físico e 

ao meio biótico, um raio de 1000 metros do perímetro da área destinada à 

construção da Central de Tratamento de Resíduos (CTR). A Figura 4-1 ilustra, a 

seguir, a AID para os meios físico e biótico. 
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Figura 4-1: Área de influência direta e indireta para os meios físico e biótico em 
relação as interferências de implantação e operação do empreendimento. 

 

4.1.2 Meio Socioeconômico 

Quanto à área de influência direta do empreendimento no meio socioeconômico, 

considerou-se o estado do Mato Grosso do Sul, pois seus impactos podem 

influenciar positivamente o setor industrial e comercial do estado, oferecendo uma 

alternativa de destinação final em conformidade com a Lei 12.305, diminuindo, desta 

forma, os custos de gerenciamento de resíduos sólidos no estado, além da central 

possuir uma localização estratégica, centralizada com o estado. A Figura 4-2, 

ilustra, a seguir, a AID para o meio socioeconômico. 
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Figura 4-2: Área de Influência Direta (AID) para o meio sócio-econômico da 
Central de Tratamento de Resíduos (CTR). 

 

5 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO 
 

Este capítulo apresenta o diagnóstico ambiental das áreas de influência para o meio 

físico, biótico e socioeconômico. Buscando retratar a qualidade ambiental atual da 

área de abrangência dos estudos, foi feito um levantamento prévio para identificação 

do uso e ocupação do solo no entorno do empreendimento, permitindo à equipe 

multidisciplinar envolvida conhecer por meio deste mapeamento a relação do 

homem com o meio ambiente nas proximidades da atividade em questão. 

O presente diagnóstico ambiental corrobora para a compreensão das interações 

existentes entre os meios e assume como objetivo geral fornecer subsídios à 

identificação e avaliação dos impactos ambientais decorrentes das ações do 

empreendimento. Desta forma, este estudo foi direcionado para aprofundamento em 

relação aos principais impactos e à sua influência sobre os meios físico, biótico e 

socioeconômico de ação do empreendimento. 
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5.1  MEIO FÍSICO 

5.1.1 Geologia e Geomorfologia 

Este item contemplará a descrição e análise dos aspectos ambientais e suas 

interações com a Área de Influência Direta (AID) e a Área de Influência Indireta (AII) 

do empreendimento, a fim de caracterizar a situação ambiental atual relacionada à 

geologia e geotécnica do local. 

5.1.1.1 Geologia 

5.1.1.1.1 Trabalhos de Gabinete 

Os trabalhos de gabinete foram realizados com a finalidade principal de elaborar 

mapeamentos, perfis geológicos, descrição das unidades geológicas e 

geomorfológicas das Áreas de Influência Direta e Indireta do empreendimento, bem 

como realizar a descrição das litologias e formas de relevo presentes na área de 

estudo. Além disso, essa etapa permitiu estabelecer relações entre as informações 

levantadas nesta e na etapa de campo. 

5.1.1.1.2 Trabalhos de Campo 

Os trabalhos de campo foram realizados com a finalidade de verificar o 

reconhecimento geral da área, onde foram percorridas as Áreas de Influência Direta 

(AID) e Indireta (AII) do empreendimento, sendo realizados registros fotográficos, 

anotações sobre aspectos regionais e locais da geologia da área em caderneta e 

bases cartográficas (imagens, cartas topográficas) e, quando necessário, registro de 

locais de relevância geológica e/ou geomorfológica-estrutural a partir do uso do 

Sistema de Posicionamento Global (GPS) para lançar em base cartográfica. 

5.1.1.1.3 Resultado 

O município de Campo Grande, se insere predominantemente na formação serra 

geral, do membro palmas, sendo constituido de uma sequência de derrames 

basálticos e arenitos intertrapeanos, de idade jurássica-cretácica. (CORDANI; 

VANDOROS, 1967). As rochas do tipo Palmas são caracterizadas por serem 

levemente porfiríticas a afíricas, apresentando geralmente fenocristais e
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microfenocristais de plagioclásio, pigeonita, ortopiroxênio e titanomagnetita 

(PICCIRILLO & MELFI, 1988). 

A AID do presente Estudo de Impacto Ambiental (EIA) se insere em sua totalidade 

na formação serra geral, conforme ilustrado, a seguir, pela Figura 5-1. 

 

Figura 5-1: Geologia da área de influência. 

5.1.1.2 Geomorfologia 

5.1.1.2.1 Trabalhos de Gabinete 

Os trabalhos de gabinete foram realizados com a finalidade de elaborar 

mapeamentos, fazer a descrição da Unidade Geomorfológica das Áreas de 

Influência Direta e Indireta e da área do empreendimento, além de estabelecer uma 

relação das informações de campo e gabinete. 

5.1.1.2.2 Trabalhos de Campo 

Os trabalhos de campo foram realizados com a finalidade de verificar as principais 

feições do terreno e dos processos geomorfológicos atuantes na região.
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Durante os trabalhos de campo, foram observadas a caracterização e classificação 

das formas de relevo quanto à sua gênese (formas cársticas, formas fluviais, formas 

de aplainamento etc.) e a Morfodinâmica do relevo (presença ou propensão à 

erosão, assoreamento e inundações, instabilidade etc.). Todas as informações 

verificadas em campo foram complementadas e relacionadas com as informações 

encontradas na literatura. 

5.1.2 Tipologia dos Solos  (Pedologia) 

5.1.2.1 Introdução 

O sistema taxonômico oficial de classificação de solos do Brasil (Sistema Brasileiro 

de Classificação de Solos – SiBCS), desde as primeiras tentativas de organização, a 

partir da década de 1970, sempre foi uma prioridade nacional compartilhada com 

várias instituições de ensino e pesquisa do País, baseando-se em aproximações 

sucessivas e visando à definição de um sistema hierárquico, multicategórico e 

aberto, que além de permitir a inclusão de novas classes também torne possível a 

classificação de todos os solos existentes no território nacional. 

Entre os anos de 1978 e 1997 foram elaboradas: a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª aproximação 

(EMBRAPA, 1980f; 1981; 1988c e 1997b, respectivamente), que abrangeram 

discussões, organização, circulação de documentos para críticas e sugestões, bem 

como a divulgação, de início restrita, entre os participantes e membros da 

comunidade científica; culminando com as publicações da 1ª e 2ª edições do SiBCS 

(em 1999 e 2006, respectivamente), adotadas no Brasil e amplamente divulgadas 

nacional e internacionalmente. 

O solo que classificamos é uma coleção de corpos naturais, tridimensionais e 

dinâmicos que se constituem de partes sólidas, líquidas e gasosas; formados por 

material mineral e orgânico que ocupam a maior parte do manto superficial das 

extensões continentais da Terra, contêm matéria viva, podem ser vegetados na 

natureza onde ocorrem e, eventualmente, podem ter sido modificados por 

interferências antrópicas. 

Examinando-os a partir da superfície, notam-se seções aproximadamente paralelas, 

organizadas em camadas e/ou horizontes distintos do material de origem inicial,
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como resultado de adições, perdas, translocações e transformações de energia e 

matéria ocorridos ao longo do tempo e da influência dos fatores clima, organismos e 

relevo. As camadas, são pouco ou nada afetadas pelos processos pedogenéticos, 

mantendo, em maior ou menor proporção, as características do material de origem. 

Todavia, os processos de formação do solo a partir do intemperismo do substrato 

rochoso ou de sedimentos de outra natureza repercutem nos horizontes.  

5.1.2.2 Metodologia 

5.1.2.2.1 Trabalho de Gabinete 

Foi realizado levantamento bibliográfico com consultas a documentos referência, 

podendo ser destacados o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 

2013). O Mapa Pedológico foi elaborado com base em tais estudos-referência e 

validado por meio de observações de campo. 

5.1.2.3 Resultado 

No município de Campo Grande ocorrem predominantemente o Latossolo Roxo, o 

Latossolo Vermelho Escuro e areias quartzosas álicas, com predominância do 

primeiro. 

A área de influência direta (AID) do presente EIA, situa-se sobre uma região de 

Latossolo Vermelho - Escuro álico, textura franca, plano e suavemente ondulado + 

Areias Quartzosas álica (LEa11). A Figura 5-2 e a Tabela 5-1 mostram as unidades 

de solo para a AID e proximidades. 
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Figura 5-2: Mapa de solos para a AID e proximidades. 

 

Tabela 5-1: Unidades de solos do município de Campo Grande - MS. 

Solo Característica do Solo 

Re4 Neossolo Litólico Eutrófico Chernossólico 

LRd1 
Latossolo Roxo Distrófico A moderado textura muito argilosa, 

plano 

LRd2 
latossolo roxo distrófico A modererado textura argilosa, relevo 

suave ondulado + terra roxa estruturada distrófrica. 

LRd3 
Associação Latossolo Roxo Distrófico, teor argiloso + Solos 

Litólicos Eutróficos, teor argiloso cascalhento. 

LEa11 
Latossolo Vermelho -Escuro álico, textura franca, plano e 

suavemente ondulado + Areias  Quartzosas álica. 

 

LATOSSOLO ROXO: São solos minerais, não hidromórficos caracterizados por 

apresentarem horizonte B Latossólico (BL) com teores de óxido de ferro superior a 

18%. São bastante intemperizados, normalmente são solos profundos e muito 

profundos, acentuadamente drenados, friáveis, muito porosos e permeáveis, com 

baixa susceptibilidade à erosão. (EMBRAPA, 2003)
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LATOSSOLO VERMELHO ESCURO: São solos minerais, não hidromórficos, 

altamente intemperizados e caracterizam-se por apresentar um horizonte B 

latossolico. Em geral são profundos e muito profundos, bem e acentuadamente 

drenados, friáveis e bastante porosos. Em regiões onde haja grande variação nas 

formas de relevo, são encontrados nas áreas mais amplas (EMBRAPA, 2003) 

AREIAS QUARTZOSAS São solos minerais, não hidromórficos, textura arenosa, 

profundos ou muitos profundos, pouco desenvolvidos, excessivamente drenados, 

normalmente destituídos de materiais facilmente intemperizáveis. 

Apresentam baixa retenção de umidade, grande lixiviação, soma e saturação de 

bases inexpressivas, elevada saturação com alumínio trocável e quase sempre 

fortemente ácidos. Em consequência são desaconselhados para agricultura, tendo 

seu uso restrito para pecuária. 

São solos formados de sedimentos do Quaternário ou arenitos diversos 

encontrados, geralmente, em relevo suave ondulado, erosão ligeira, sob vegetação 

de Savana ou Savana/Floresta. (EMBRAPA, 2003) 

5.1.2.4 Degradação dos Solos 

O solo na área de estudo, encontra-se em torno de 30% degradado devido à 

extração de areia, 50% sendo coberto por pastagem e 20% por vegetação 

remanescente. 

5.1.3 Ensaios de Sondagem  

Neste item, será apresentado o teste de permeabilidade do solo, realizado através 

da Velocidade de Infiltração Básica (VIB). 

O processo de infiltração de água no solo foi caracterizado no presente trabalho, 

através da realização do teste para identificação da Velocidade de Infiltração Básica 

(VIB), cujo teste, expresso em mm/h, indica se o solo suporta a intensidade de 

aplicação imposta por determinado tipo de emissor principalmente no processo de 

infiltração pelo sumidouro.
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O procedimento experimental foi adotado pelo método do Infiltômetro de anel ( 

Figura 5-3) composto por dois anéis (50 e 25 cm de diâmetro e 30 cm de altura), 

que foram instalados de forma concêntrica (Vista superior) enterrados 15 cm. O 

sistema de medição da variação da altura d’água consiste em uma régua graduada 

com resultados em milímetros colocada no anel interno. No anel externo, a lâmina 

d’água deve ser mantida apenas para assegurar que o processo de infiltração não 

sofra interrupção e, consequentemente, não ocorra dispersão lateral da água 

infiltrada a partir do anel interno. O ensaio foi realizado até que a taxa de infiltração, 

observada no anel interno, tornou-se aproximadamente constante com o tempo. 

 

 

 
Figura 5-3: Visualização da montagem 

do experimento. 

 

Figura 5-4: Infiltômetro de anéis 
concêntricos. 

 

A Tabela 5-2 descreve os resultados obtidos no teste da VIB do solo realizado no 

empreendimento, o Gráfico 5-1 e o Gráfico 5-2 descrevem as curvas da infiltração 

acumulada e da velocidade de Infiltração Básica obtida. 
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Tabela 5-2: Resultados do teste de VIB. 

Tempo Régua Infiltração 

(T) mim (mim) 
Leitura 
(mm) 

Diferença 
(mm) 

Acumulada 
V.I.B.                     

(mm/min) 
V.I.B.          

(cm/min) 

0 0 100 0 0 0 0 

5 5 117 17 17 204 20,4 

10 5 131 14 31 168 16,8 

15 5 109 9 40 108 10,8 

20 5 119 10 50 120 12 

25 5 108 8 58 96 9,6 

30 5 116 8 66 96 9,6 

40 10 127 11 77 66 6,6 

50 10 109 9 86 54 5,4 

60 10 120 11 97 66 6,6 

70 10 127 7 104 42 4,2 

80 10 105 5 109 30 3 

90 10 111 6 115 36 3,6 

100 10 115 4 119 24 2,4 

110 10 119 4 123 24 2,4 

120 10 123 4 127 24 2,4 

 

 

Gráfico 5-1: Infiltração Acumulada. 
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Gráfico 5-2: Velocidade de Infiltração. 

 

Através da equação obtida no Gráfico 5-2 (Y=302,7*x-,86) a partir da linha de 

tendência no Microsoft Excel, obteve-se o valor de VIB de aproximadamente 4,93 

mm/min, aplicando-se o tempo de 120 minutos de estabilização em X, ou seja, 

0,493 cm/min.  

De acordo com a classificação de (KLUTE, 1965), para as faixas de variação para a 

Velocidade Básica de Infiltração (VIB) apresentadas, a seguir na Tabela 5-3, o valor 

de VIB deste teste se manteve como um valor de média a baixa infiltração. 

Tabela 5-3: Classificação do solo a partir de sua VIB. 

Tipos de Solo VIB (cm/h) 

Solo de VIB muito alta > 3,0 

Solo de VIB alta 1,5 - 3,0 

Solo de VIB média 0,5 - 1,5 

Solo de VIB baixa < 0,5 
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5.1.4 Hidrografia 

5.1.4.1 Bacia Hidrográfica 

No Brasil, a Política Nacional dos Recursos Hídricos (Lei 9433/1997) estabelece que 

a unidade fundamental de gestão dos recursos hídricos é a bacia hidrográfica, no 

qual atividades de monitoramento de uso e ocupação do solo e outras afins, no 

âmbito da bacia, passa pela fidedigna delimitação de seus limites fisiográficos. 

Uma bacia hidrográfica compreende toda a área de captação natural da água da 

chuva que proporciona escoamento superficial para o canal principal e seus 

tributários. O limite superior de uma bacia hidrográfica é o divisor de águas (divisor 

topográfico), e a delimitação inferior é a saída da bacia (confluência). O 

comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica é função de suas 

características morfológicas, ou seja, área, forma, topografia, geologia, solo, 

cobertura vegetal etc. A fim de entender as inter-relações existentes entre esses 

fatores de forma e os processos hidrológicos de uma bacia hidrográfica, torna-se 

necessário expressar as características da bacia em termos quantitativos 

(CHRISTOFOLETTI, 1974). 

5.1.4.2 Recursos Hídricos 

Os recursos hídricos são classificados sob dois aspectos: Cursos d’água superficiais 

e Lençol freático (água subterrânea). A seguir serão descritas as características 

destes dois aspectos no âmbito local e regional do empreendimento a ser 

implantado. 

5.1.4.2.1 Águas Superficiais 

A hidrografia do estado do Mato Grosso do Sul é constituída pelas bacias 

hidrográficas dos rios Paraná e do Alto Paraguai. A primeira bacia abrange uma área 

de 169.980 Km² no estado e contém as sub-bacias dos rios: Amambai, Aporé, 

Iguatemi, Ivinhema, Pardo, Quiteria, Santana, Sucuriu e Verde. A bacia do Alto 

Paraguai possui uma área estadual de 188.991 Km² e contempla as sub-bacias dos 

rios: Apa, Correntes, Miranda, Nabileque, Negro e Taquari. 
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O município de Campo Grande encontra-se localizado, predominantemente na Bacia 

hidrográfica do Rio Pardo, que por sua vez se situa na Bacia do Rio Paraná.  

 

 

Figura 5-5: Bacias hidrográficas do Mato Grosso do Sul e caracterização da 
hidrografia de campo grande. 
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5.1.4.2.2 Águas Subterrâneas 

O estado do Mato Grosso do Sul encontra-se localizado sobre a Bacia Sedimentar 

do Paraná. Os dois principais sistemas aquíferos são representados pelos basaltos 

da Formação Serra Geral, de idade jurássica-cretácea e os arenitos das formações 

Botucatu/Pirambóia/Tacaurembó/Rosário do Sul/Santa Maria, com idades triássica e 

jurássica, constituintes, respectivamente, do Sistema Aquífero Serra Geral (SASG) e 

do Sistema Aquífero Guarani (SAG) (REBOUÇAS, 1999). 

O município de Campo Grande situa-se no Sistema Aquífero Serra Geral. Esse 

sistema constituí um aquífero livre e/ou semiconfinado, de porosidade por fissuras, 

anisotrópico, com fluxo de água ocorrendo predominantemente em superfícies de 

descontinuidade horizontal, representadas pelas zonas de topo e base dos 

derrames, contato interderrames, e/ou verticais (REBOUÇAS & FRAGA, 1988). A 

Figura 5-6 ilustra as áreas de ocorrência dos derrames basálticos do SASG no 

território brasileiro, a Figura 5-7 localiza o empreendimento na SASG e a Figura 5-8 

demonstra o mapa potenciométrico do SASG. 

 

Figura 5-6: Área de ocorrência dos derrames basálticos (Sistema Aquífero Serra 
Geral) em território brasileiro. 

Fonte: Modificado de REBOUÇAS, 1978
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Figura 5-7: Localização do Empreendimento no SASG. 

  Fonte: Modificado de LASTORIA et. al, 2007. 

 

Figura 5-8: Mapa potenciométrico do SASG no MS. 
Fonte: Modificado de LASTORIA et. al, 2007.
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5.1.5 Clima  

Clima é o conjunto dos fenômenos meteorológicos que caracteriza o estado médio 

da atmosfera em um ponto da superfície da Terra. Esta é a definição utilizada na 

classificação climática tradicional ou método separatista, na qual os elementos 

climáticos estudados são considerados em si mesmos, isolados uns dos outros, não 

levando em conta suas interconexões nem as oscilações plurianuais e intra-anuais. 

Para se compreender o clima de um determinado local, é preciso estudar os 

diversos fenômenos atmosféricos por um período longo o suficiente para englobar 

suas variações plurianuais características.  

Nesse contexto, a caracterização climática da região de estudo foi feita por meio da 

discussão da influência dos fatores climatológicos globais na climatologia regional. 

Para tanto, foram levantados os seguintes dados: 

✓ Temperatura 

✓ Pluviometria 

✓ Regime de chuvas 

✓ Umidade relativa 

✓ Ventos 

 

5.1.5.1 Metodologia 

Para a caracterização climatológica adequada de uma determinada região, o Comitê 

Meteorológico Internacional definiu, em 1872, um período de 30 anos como sendo o 

padrão para o cálculo das médias dos dados meteorológicos, com o objetivo de 

assegurar a comparação entre os dados coletados nas diversas partes do planeta. O 

primeiro período inicia-se em 1° de janeiro de 1901 e estende-se até 31 de 

dezembro de 1930, o segundo período estende-se de 1° de janeiro de 1931 até 31 

de dezembro de 1960, e assim por diante. Estas médias, computadas nos períodos 

de 30 anos, são chamadas de Normais Climatológicas Padrão ou apenas Normais 

Climatológicas. 

Entretanto, muitas estações meteorológicas não possuem séries longas de dados. 

Por este motivo, em 1989, foi recomendado para estas estações o cálculo das
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normais com séries de pelo menos 10 anos de dados, sendo chamadas de Normais 

Climatológicas Provisórias. Estas também possuem períodos definidos como, por 

exemplo, de 1° de janeiro de 1991 a 31 de dezembro de 2000. As Normais 

Climatológicas são fundamentais para a descrição do clima e sua variabilidade, para 

monitoramento do clima mensal, para o controle de qualidade dos dados utilizados 

na previsão do tempo, enfim são referências para todas as atividades que envolvem 

variáveis atmosféricas. 

5.1.5.2 Resultados 

O clima na região de Campo Grande na literatura é classificado como do tipo Cfa, 

Cwa e Aw de köppen. No entanto, analisando-se os dados históricos (Figura 5-10), 

verifica-se que o clima da região é de fato do tipo Aw (clima tropical com estação 

seca de inverno), pois a temperatura do mês mais frio (junho e julho) é inferior a 

20ºC e a do mês mais quente (janeiro) é superior a 24ºC. Além disso, A precipitação 

média anual atinge 1.470 mm. Janeiro é o mês mais chuvoso (médias de 243 mm de 

chuva e 81% de umidade relativa do ar) e agosto o mais seco (40 mm de chuva e 

60% de umidade relativa do ar, em média) (COSTA et. al, 2005). A Figura 5-9 

ilustra, a seguir, o mapa climático, segundo classificação de köppen e a Figura 5-10 

apresenta os dados históricos da temperatura e precipitação do município de Campo 

Grande no período de 1979 à 1999. 
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Figura 5-9: Mapa climático para o estado do Mato Grosso do Sul e AID, 
segundo classificação de köppen. 
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Figura 5-10: Precipitação (P); temperatura do ar de Campo Grande (médias de 1979 a 

1999). 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 

5.1.6 Qualidade do Ar 

Deve-se salientar que o empreendimento não emite uma quantidade ou variedade 

de gases a atmosfera.  

A emissão que ocorre em destaque devido ser o principal gás gerado é a do metano 

(CH4), resultante da decomposição de resíduos sólidos, em quantidades menores 

são gerados gases como dióxido de carbono (CO2), amônia (NH3), hidrogênio (H2), 

gás sulfídrico (H2S). O gás metano é tratado por meio da queima do mesmo, o que 

faz com que se emita no final CO2 e não CH4.  

O fato de ser gerado tais gases já  considera-se de suma importância ressaltar sobre 

as direções predominantes do vento na área em que se encontra o 

empreendimento. 

5.1.7 Ruídos 

A identificação das fontes, intensidade, freqüêcia e recorrência dos ruídos na área 

do empreendimento, foram efetuadas através do Programa de Prevenção de Riscos
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Ambientais (PPRA), em conformidade da norma regulamentadora (NR 5) das 

normas de segurança do trabalho, bem como a NBR 10.151 (Acústica – avaliação 

do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade – procedimento) e 

NBR 13.369 (cálculo simplificado do nível de ruído equivalente contínuo – LEQ). 

A medição do nível de ruídos nos diversos departamentos do empreendimento será 

realizada através do Plano de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). 

5.2 MEIO BIOLÓGICO 

O presente diagnóstico ambiental tem por objetivo apresentar as características 

biológicas mais importantes relacionados aos aspectos de maior relevância da flora 

e fauna da Área de Influência da Central de Tratamento, de forma a detalhar este 

meio em conformidade com o solicitado no Termo de Referência (TR).  

Contudo é oportuno salientar que não haverá supressão de vegetação durante a 

operação da atividade em questão e os impactos associados ao meio biótico, 

inclusive àqueles associados à fauna terão baixa magnitude, em conformidade com 

o descrito no item “Avaliaçâo de Impactos Ambientais”. 

5.2.1 Flora 

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 de cerrado, conforme pode ser observado na Figura 5-11, ilustrada, a seguir. 
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Figura 5-11: Biomas do Mato Grosso do Sul, do município de Campo Grande e 
da AID. 

 

5.2.1.1 Cerrado 

No extenso bioma do Cerrado, que se distribui por mais de 20 graus de latitude, 

existem padrões recorrentes de paisagens disjuntas, o que leva à necessidade de 

implantação de estratégias de manejo e conservação adequadas.  

Isto porque há uma vasta diversidade de paisagens, constituídas ora por diferentes 

fisionomias de vegetação, vinculadas a fatores físicos e fisiográficos; ora por um 

mesmo tipo de vegetação, com distintos padrões de composição florística, também 

relacionadas às condições do meio (SCARIOT, 2005). 

Nesse sentido, a grande diversidade florística, determinada pela diversidade de 

paisagens, faz com que a flora do bioma Cerrado seja considerada a mais rica entre
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as savanas do mundo, com 6.429 espécies já catalogadas sugerem que a biota, 

com grande percentual de endemismo na flora, da magnitude de 44% para plantas 

vasculares, 30% para anfíbios, 20% para répteis, 12% para mamíferos e 1,4% para 

aves, seja resultante de uma longa e dinâmica história evolutiva (SCARIOT, 2005). 

Como mencionado, o município de Campo Grande está inserido numa região com 

predominância de Savana (Cerrado), seguido de Savana Estépica/Floresta 

Estacional e Floresta Estacional Semidecidual. A área destinada à recuperação 

caracteriza-se pelo tipo de vegetação de Savana (Cerrado) (Figura 5-10), ou seja, 

são zonas de transição entre bosques e prados. A savana é o bioma típico das 

regiões de clima tropical com estação seca (Aw e As na classificação de Köppen-

Geiger). Estas zonas se encontram em diferentes tipos de ecossistemas, sendo 

caracterizada por: 

✓ água: semiáridas 

✓ temperatura: uma estação temperada e uma mais quente. Invernos frios. 

✓ solo: fértil 

✓ plantas: gramíneas 

✓ animais: mamíferos, pássaros, répteis e insetos. 

A Figura 5-10 apresenta os tipos de vegetação para o município de Campo Grande.  
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Figura 5-12: Caracterização da vegetação do município de Campo Grande e da AID. 

Neste tipo de formação, existem em grande abundância, várias espécies do gênero 

Tabebuia como Tabebuia serratifolia (Ipê amarelo), e outras espécies como: 

Callophylum brasiliense (guarandi), Tapirira guianensis (Cupiuna), Podocarpus 

sellowii (Pinheiro-bravo), Cedrela lilloi (Cedrilho), Guarea guidonia (Catiguá) etc. 

Quanto à composição florística desta formação, são preferencialmente constituídas 

por ecótipos higrófitos deciduais (espécies adaptadas ao ambiente local de muita 

umidade, com rica folhagem), adaptados ao ambiente aluvial, onde dominam: 

Luehea divaricata (açoita -cavalo), Vitex megapotamica (Tarumã) Inga uruguensis 

(Ingá) Ruprechtia rariflora (farinha - seca), Sebastiania commsersoniana 

(branquilho). 

5.2.1.1.1 Classificação das fitofisionomias e Enquadramento Fitogeográfico 

Para a caracterização fito fisionômica apresentada foi realizado um levantamento de 

campo, onde foram feitas observações percorrendo toda a área de influência direta e
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indireta. A identificação do material botânico foi realizada no local ou posteriormente, 

por intermédio de literatura especializada, bem como consultas bibliográficas. 

5.2.1.1.2 Levantamento Florístico 

Para o levantamento florístico foram realizadas observações e coletas, percorrendo 

estradas e trilhas em todas as fitofisionomias presentes na área de estudo (influência 

direta e indireta). Também foram acrescentadas informações contidas em 

bibliografia e banco de dados da região. 

5.2.1.1.3 Vegetação Remanescente 

No local do empreendimento e na região de entorno, a altura das árvores 

remanescentes varia de 1.0 a 6.0 metros, ocorrendo em pequenos grupos ou 

isolados. A Tabela 5-4 apresenta as espécies arbóreas identificadas na área de 

estudo e a Figura 5-11 ilustra as espécies arbóreas identificadas na área de estudo. 

Tabela 5-4 : Levantamento da vegetação remanescente. 

NOME POPULAR ESPÉCIE 

Açoita-cavalo Lueha divaricata 

Angico Preto Anadenanthera macrocarpa 

Aroeira Astronium urundeuva 

Campo Flexa Trystachiya sp. 

Canjerana Cabralea gtlaberrima 

Capim felpudo Andropogon sp. 

Capitão do campo Terminalia argentea 

Espatódea Spathodea campanulata 

Fedegoso Senna occidentalis 

Leiteira Tabernaemontana fuchsiaefolia 

Leucena Leucaena leucocephala 

Limoeiro Citrus limon 

Macaúba Acrocomia aculeata 

Mamona Ricinus communis 

Mandiocão Didymopanax sp. 

Mimosa Mimosa pudica 

Poncã Citrus reticulata 
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Figura 5-13: Levantamento da vegetação remanescente. 

5.2.2 Fauna 

As informações reunidas nesse diagnóstico compreendem um conjunto de dados 

secundários reunindo os principais aspectos biológicos e ecológicos dos grupos de 

mastofauna, avifauna e peixes — próximas à área destinada a Central. Os dados 

relativos a esses grupos faunísticos empregaram metodologia onde não foram 

realizadas capturas, manipulações ou qualquer coleta de material zoológico, ou seja, 

a identificação dos espécimes foi realizada por meio de registros visuais, sonoros e
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de vestígios (pegadas, penas, pêlos, tipos de abrigo), complementadas por 

entrevistas com moradores, pessoas da região e pesquisa bibliográfica. 

5.2.2.1 Introdução 

A transformação de áreas contínuas de floresta em pequenos fragmentos de mata 

surte efeitos diretos sobre a fauna nativa, em função da drástica redução de hábitats 

e isolamento genético das populações, facilitando a incidência de outras 

perturbações, como a caça, os incêndios provocados pelo homem e a poluição 

ambiental, tais fatores influenciam diretamente em suas interações e rompem fluxos 

necessários à sobrevivência individual, o que reflete em populações e comunidades 

(PARKER III et al., 1996; SICK, 1997; PRIMACK & RODRIGUES, 2001, PINTO & 

DE BRITO, 2005) 

O Cerrado em diversas literaturas foi identificado como um dos mais distintos biomas 

sul americanos. Centenas de espécies de animais e plantas são endêmicas deste 

bioma possui uma longa história evolutiva. Apesar de suas características 

fascinantes, a distribuição e a evolução da biota do Cerrado continuam ainda muito 

pouco investigadas, com um esforço científico inferior ao que foi alocado para se 

compreender a evolução das ricas florestas sul-americanas (SCARIOT, 2005). 

5.2.2.2 Ictiofauna 

A conservação da ictiofauna está intimamente relacionada com a conservação da 

qualidade de água dos corpos hídricos.  

O Lançamento de efluentes diminui a concentração de Oxigênio Dissolvido (OD), 

sendo essencial para a maioria das espécies da biota aquática. Além disso o 

aumento da turbidez da água sendo este um fator limitante para muitas espécies de 

peixes que dependem da visão para alimentação, reprodução e comportamento 

social, sendo para muitas espécies, quase impossível viver em águas turvas ou em 

águas sujeitas a intensa luminosidade devido à ausência de florestas (MENEZES et 

al., 1996). Neste sentido o desbarrancamento das margens dos rios provocado pela 

ausência da mata ciliar provoca aumento na turbidez da água. 
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5.2.2.3 Herpetofauna 

 
No Brasil atualmente são reconhecidas 721 espécies de anfíbios e 877 espécies de 

répteis (BÉRNILS, 2010; SBH, 2010). A tendência é um aumento nesta riqueza, 

considerando que recentemente os esforços de inventariamento têm sido 

intensificados nas Florestas Amazônica e Atlântica. 

Esforços têm sido empreendidos para estudar a bio-ecologia das populações de 

anfíbios e répteis por meio de relatórios baseados em extensivo trabalho de campo, 

uma vez que as populações de muitas espécies têm declinado verticalmente nos 

últimos anos (JUNCÁ, 2001). Vários estudos têm comprovado o declínio das 

populações em diversas localidades ao redor do mundo. Entretanto, poucas 

conclusões têm sido tiradas no que se refere à determinação dos fatores que estão 

ocasionando tal fenômeno. Uma das principais razões para o desaparecimento de 

algumas espécies tem sido atribuída à constante destruição dos habitats naturais em 

que as espécies dependem para se refugiar, crescer e se reproduzir (DUELLMAN & 

TRUEB, 1986). 

5.2.2.4 Avifauna 

Segundo STEADMAN (1997), 76% das aves tropicais ocorrem em áreas endêmicas 

e essas entram em extinção de quatro formas diferentes: (1) predação direta como 

caça, coleta de ovos, remoção de ninhos para criação em cativeiro; (2) introdução de 

espécies não nativas, que expõe as espécies indígenas a novos predadores, 

competidores, parasitas ou patógenos; (3) grande desconhecimento de espécies; (4) 

degradação ou perda do habitat, que pode ser direta (desmatamento, drenagem de 

águas, poluição do mar, poluentes tóxicos). 

5.2.2.5 Mastofauna 

A preocupação com os efeitos das perturbações humanas nas comunidades 

naturais é uma situação em caráter de urgência em relação aos mamíferos de médio 

e grande porte, visto que estes necessitam de grandes áreas florestadas para a 

manutenção de suas necessidades vitais, estando ainda sujeitos à caça e aos 

eventos estocásticos. O grau de ameaça e a importância ecológica do grupo tornam
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evidente a necessidade de se incluir informações sobre os mamíferos terrestres em 

inventários e diagnósticos ambientais (PARDINI et al., 2004). 

As comunidades de pequenos mamíferos do Cerrado podem ser divididas em três 

conjuntos segundo sua composição: comunidades em florestas, comunidades em 

áreas abertas (secas ou úmidas) e comunidades em habitats mésicos savânicos 

(cerrados com diferentes graus de cobertura arbórea). Foram registrados 28 gêneros 

de mastofauna em Cerrado. Os gêneros geralmente foram representados por 

apenas uma espécie nas comunidades de Cerrado estudadas (SCARIOT et al, 

2005). 

5.2.2.6 Resultados 

5.2.2.6.1 Ictiofauna 

✓ Dourado (Salminus Brasiliensis) 

✓ Curimbatá (Prochilodus Lineatus) 

✓ Pacu (Piaractus Mesopotamicus)  

✓ Pintado (Pseudoplatystoma Corruscans) 

✓ Cachara (Pseudoplathystoma Fasciatum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

Figura 5-14: Dourado, Curimbatá e Pacu, respectivamente. 

Figura 5-15: Pintado e Cachara, respectivamente. 
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5.2.2.6.2 Avifauna 

✓ Ema  (Rhea Americana) 

✓ Pomba (Columba Livia) 

✓ Coruja (Speotyto Cunicularia) 

✓ Arara Azul (Anodorhynchus Hyacinthinus) 

✓ Arara Canidé (Ara Ararauna) 

✓ Seriema (Cariama Cristata) 

✓ Tucano (Ramphastos Toco) 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.6.3 Mastofauna 

✓ Capivara (hydrochoerus hydrochoeris)  

✓ Tatu peba  (euphractus sexcintus) 

✓ Tamanduá bandeira (myrmecophaga tridactyla) 

✓ Paca (agouti paca) 

✓ Cutia (dasyprocta azarae) 

✓ Quati (nasua nasua)

Figura 5-16: Ema, Pomba e Coruja, respectivamente. 

Figura 5-17: Arara Azul, Arara Canidé, Seriema e Tucano, respectivamente. 
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5.3 MEIO ANTRÓPICO 

5.3.1 População Humana 

Conforme dados publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), resultantes do Censo Demográfico do ano 2010, a população total era 

representada por 2.449.341 habitantes e com uma densidade demográfica de 7,01 

hab/km². O estudo indicou ainda que Campo Grande concentra cerca de 32% de 

todos os habitantes do Estado. Somente na Capital, residem 787.204 habitantes, 

sendo que 10.550 pessoas moram na área rural. 

Os municípios mais habitados de MS são: Dourados (196.068 habitantes) em 

segundo lugar; seguido por Corumbá (103.772), Três Lagoas (101.722) e Ponta 

Porã (77.866). As menores populações estão em Figueirão (2.927); Taquarussu 

(3.512); Jateí (4.017); Alcinópolis (4.570) e Corguinho (4.862). 

 

Figura 5-18: Capivara, Tatu Peba e Tamanduá Bandeira, respectivamente. 

Figura 5-19: Paca, Cutia e Quati. 
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5.3.2 Atividade Econômica e Uso do Solo 

Sua economia e Uso do Solo está baseada na produção rural (animal, vegetal, 

extrativa vegetal e indústria rural), indústria sucroalcooleira/celulose, extração 

mineral, turismo e prestação de serviços. 

 

A agricultura está baseada principalmente no cultivo rotativo de Soja/Milho, pecuária 

e suinocultura. Com quase 20 milhões de cabeças (12% do total nacional), Mato 

Grosso do Sul possui um dos maiores rebanhos bovinos do País (ANUALPEC, 

2005). 

Com a expansão do setor industrial, do setor sucroalcooleiro e da celulose, vem 

crescendo a demanda por mão de obra especializada e de prestadores de serviço. A 

extração mineral se destaca mais no oeste do estado, através da exploração 

efetuada da Companhia Vale do Rio Doce. 

 

O Mato Grosso do Sul possui uma localização geográfica estratégica, que permite 

ao estado exercer o papel de centro de redistribuição de produtos oriundos dos 

grandes centros consumidores para o restante da região Centro-Oeste e a região 

Norte do Brasil. 

 

A maior economia do estado é Campo Grande com um produto interno bruto de 

mais de 10.000.000.000 de reais, seguido de Dourados (2.870.000.000 de 

reais), Corumbá (2.840.000.000 de reais) e Três Lagoas (1.500.000.000 de reais).  

 

5.3.3 Saúde e Saneamento 

5.3.3.1 Saúde 

O município provém de 361 estabelecimentos de saúde divididos por esfera 

administrativa sendo 95 estabelecimentos públicos e 266 estabelecimentos privados. 
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5.3.3.2 Saneamento Básico 

Os resíduos sólidos gerados pelo município são destinados, em sua maioria, para o 

aterro sanitário municipal por meio de empresa terceirizada. As indústrias destinam 

seus rejeitos para aterros industriais credenciados para tal atividade. 

Todos os serviços de abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto 

do município são realizados pela concessionária Águas Guariroba, sendo que 50% 

do abastecimento é realizado por captação superficial (Guariroba e Lageado) e, os 

outros 50% é feito através da captação subterrânea. De acordo com o IBGE, 

276.709 unidades recebem abastecimento de água tratada, sendo distribuído um 

volume de 208.017 m³/dia de água tratada em Campo Grande. 

O município provém de duas Estações de Tratamento de Água – ETA (ETA 

Guariroba e ETA Lageado) e duas Estações de Tratamento de Esgoto – ETE (ETE 

Imbirussu e ETE Los Angeles) que realizam o tratamento de 31.215 m³ de esgoto 

para posterior destinação aos corpos hídricos mais próximos. Dados da companhia 

de água responsável pelo tratamento e distribuição de água potável e coleta e 

tratamento de esgoto afirmam que o município conta com 3.905 Km de rede de água 

potável e 853 Km de rede coletora de esgoto (712 Km – ETE Los Angeles e 141 Km 

– ETE Imbirussu). O programa Sanear Morena 3 prevê a construção de uma nova 

ETE e mais 2000 Km de rede coletora, além de ampliar as duas ETEs já existentes. 

O programa está em andamento para levar o saneamento básico a toda cidade no 

prazo máximo de 2025. 

5.3.4 Patrimônio Histórico e Cultural 

5.3.4.1 Parque das Nações Indígenas 

O Parque das Nações Indígenas (PNI) é um parque urbano com área de 

aproximadamente 119 hectares, onde oferece infraestrutura de lazer e esporte às 

margens de um lago formado pelas águas da nascente do córrego Prosa. O parque 

conta com seis entradas diferentes, cada uma possui o nome das nações indígenas 

que ocupavam ou ocupam o território de Mato Grosso do Sul, tais como 

a guarany, kaiowá, nhandevas, kadiwéu, terenas e ofaiés, daí o nome do parque.
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O parque tem com atrativos uma pista de skate, ciclovias, um lago para passeios de 

caiaque, local para apresentações culturais e tem como estruturas arquitetônicas 

principais a Concha Acústica Helena Meirelles, o Museu de Arte Contemporânea, 

o Monumento do Índio ou Monumento à Zarabatana, o Monumento Cavaleiro 

Guaicuru e o Museu das Culturas Dom Bosco, que preserva em seu acervo 

fotografias e objetos utilizados pelos povos indígenas que habitavam a região central 

do Mato Grosso do Sul. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2016) 

O Parque das Nações Indígenas (PNI), é administrado pelo Instituto de Meio 

Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), entidade vinculada á Secretária de 

Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura 

Familiar (SEMAGRO).   

 
Figura 5-20: Vista panorâmica do Parque das Nações Indígenas. 

5.3.4.1.1 Concha Acústica Helena Meirelles 

A Concha Acústica Helena Meirelles, foi planejada para que uma pessoa pudesse 

ser ouvida num raio de 30 metros sem elevar a voz. Sua inauguração foi em 11 de 

outubro de 2003 e seu nome é em homenagem a violeira sul mato-grossense 

Helena Meirelles. 
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Figura 5-21: Concha Acústica Helena Meirelles. 

5.3.4.1.2 Museu da Arte Contemporânea – MARCO 

O MARCO localiza-se no Parque das Nações Indígenas e foi criado através do 

Decreto nº 6266, em 17 de dezembro de 1991. Possui uma área 4 mil metros 

quadrados, reservada para lazer, com cinco salas de exposições. Além disso, o 

museu possui uma biblioteca especializada em artes plásticas, que conta com 

material para pesquisa e formação de estudantes. Conta também com um auditório 

com capacidade para mais de 100 pessoas. 

 

Seu acervo tem origem na Pinacoteca Estadual, com os prêmios aquisitivos dos 

salões de arte realizados a partir de 1979 e, mais tarde, através de doações 

espontâneas de artistas, colecionadores e instituições culturais. Atualmente compõe-

se de aproximadamente 1.600 obras em diversas modalidades artísticas, incluindo 

um conjunto significativo de obras que registram o percurso das artes plásticas em 

Mato Grosso do Sul. 
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Figura 5-22: Imagem externa do Museu de Arte Contemporânea – MARCO. 

5.3.4.1.3 Monumento à Zarabatana 

O Monumento à Zarabatana Monumento do Índio é uma construção com 

aproximadamente 12 metros de altura que está localizada próxima ao centro do 

Parque das Nações Indígenas (PNI). É escultura de uma arma de sopro que lança 

dardos envenenados, quando se pensava que tribos indígenas usavam esse 

equipamento no estado de Mato Grosso do Sul. 

 
Figura 5-23: Monumento à Zarabatana.
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5.3.4.1.4 Cavaleiro Guaicuru 

O Cavaleiro Guaicuru é um monumento localizado no Parque das Nações Indígenas 

e trata-se de uma estátua de um cavalo montado por um índio guerreiro Guaicuru. A 

estátua de um cavalo montado por um índio guerreiro foi construída em armação de 

ferro e revestida com uma mistura de resina e pó de mármore pelo escultor sul mato-

grossense Anor Mendes. A estátua tem sete metros de comprimento por quatro de 

altura e pesa cerca de 900 quilos. Foi feita em homenagem aos índios Guaicurus.  

 
Figura 5-24: Monumento Cavaleiro Guaicuru. 

 

5.3.4.1.5 Museu das Culturas Dom Bosco - MCDB 

O Museu das Culturas Dom Bosco, foi idealizado pela Missão Salesiana de Mato 

Grosso e inaugurado oficialmente em 27 de outubro de 1951, visando principalmente 

a educação, o desenvolvimento e o lazer de adultos, jovens e crianças. Desde sua 

existência, o MCDB, passou por diversas mudanças, ocupando espaços diferentes. 

O primeiro espaço a ser ocupado foi nas instalações do Colégio Dom Bosco, depois 

disso, em 1978, foi transferido para a Rua Barão do Rio Branco, onde permaneceu 

por mais de 20 anos sob a direção do naturalista João Falco. Pela extensa coleção 

de objetos de cultura material indígena, o Museu Dom Bosco também ficou 

conhecido pela população sul-mato-grossense como Museu do Índio. (MCDB,2009)
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A partir de 1996 o MCDB passou a ser gerido pela Universidade Católica Dom 

Bosco. A partir da nova gestão houve uma redefinição dos objetivos, além da 

adequação do espaço físico do museu para readequação à democratização da 

cultura, perspectiva de um museu dinâmico capaz de promover o desenvolvimento 

social, conservar e proteger seu patrimônio cultural. Para que ocorresse toda essa 

mudança, a Universidade trouxe profissionais de grandes centros para conduzir o a 

reestruturação do então Museu das Culturas Dom Bosco que hoje se apresenta. 

(MCDB,2009) 

 
Figura 5-25: Imagem externa – Museu das Culturas de Dom Bosco. 

 

 
Figura 5-26: Exposição no MCDB.
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5.3.4.2 Parque dos Poderes 

O Parque dos Poderes, é uma extensa área verde protegida que abrigava 

originalmente os prédios das secretarias estaduais, Tribunal de Justiça e Assembleia 

Legislativa. Depois, foram construídas as estruturas do Tribunal de Contas, 

Ministério  

Público Estadual, TVE Cultura, Polícias Civil e Militar e o Centro de Convenções 

Rubens Gil de Camillo (o Palácio Popular da Cultura). Órgãos federais, como a 

Receita, Justiça Federal, Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal Regional do Trabalho 

se instalaram nos arredores do Parque dos Poderes. 

A região começou a ser ocupada com a há 36 anos. O projeto original do ex-

governador Harry Amorim Costa era de construir um edifício com 33 andares para 

abrigar toda a estrutura administrativa do Estado. No entanto, o também ex-

governador Pedro Pedrossian solicitou novos estudos, que culminaram na 

construção da área administrativa em área que pertencia à Sanemat (Empresa de 

Saneamento de Mato Grosso do Sul), mais tarde convertida na Sanesul. 

 
Figura 5-27: Imagem Panorâmica – Parque dos Poderes.
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5.3.4.2.1 Palácio das Comunicações 

O Palácio da Comunicações é uma torre de 100 metros de altura, localizada no 

Parque dos Poderes. A torre é considerada a mais alta do mundo em alvenaria de 

tijolos. O acesso ao público se dá por uma ponte metálica de arcos, como pode ser 

visualizado na figura a seguir. 

 
Figura 5-28: Palácio das Comunicações. 

 

5.3.4.3 Estátua de Vespasiano Barbosa Martins 

A está localizada na praça do Rádio e, é uma homenagem a Vespasiano Martins, 

que foi prefeito de Campo Grande na época da Revolução de 1932 além disso, foi 

um governador revolucionário e senador por dois mandatos. 
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Figura 5-29: Estátua de Vespasiano Barbosa Martins. 

 

5.3.4.4 Morada do Baís 

A Morada do Baís é um dos primeiros sobrados edificados em alvenaria na cidade, 

sendo hoje um espaço cultural do município de Campo Grande. É um patrimônio 

histórico e foi tombada pelo Decreto n.º 5390, de 4 de junho de 1986. 
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Figura 5-30: Patrimônioi Histórico - Morada do Baís. 

 

5.3.4.5 Monumento Pantanal Sul 

Localizado na praça Brigadeiro Faria Lima, em frente ao aeroporto de Campo 

Grande o monumento Pantanal Sul é composto por esculturas em formato de três 

tuiuiús.Os tuiuiús são uma alusão aos aviões, representando as posições de pouso, 

decolagem e abastecimento, e recentemente foram nomeados de Zé Bicudo, 

Majestoso e Asa Branca. 
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Figura 5-31: Monumento Pantanal Sul. 

 

5.3.4.6 Obelisco 

Tombado como Patrimônio Histórico da cidade pela Lei Legislativa n.º 100, de 9 de 

setembro de 1975, o Obelisco foi construído em 1933 e projetado pelo engenheiro 

Newton Cavalcante, para homenagear o fundador da cidade, José Antônio Pereira. 

Fica situado no cruzamento entre a Avenida Afonso Penna e Rua José Antônio 

Pereira. 
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Figura 5-32: Patrimônio Histórico – Obelisco. 

 

5.3.4.7 Conjunto dos Ferroviários 

O Conjunto dos Ferroviários, foi tombado pelo Decreto n.º 3249, de 13 de maio de 

1996, encontra-se localizado na região centro – norte do município. A Vila dos 

Ferroviários foi um berço dos trabalhadores do município ao longo de anos e é 

caracterizado pelas casas pintadas em tom de creme com janelas de madeira em 

marrom bem escuro que trazem grandes histórias de Campo Grande.  
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Figura 5-33: Conjunto dos Ferroviários. 

 

6 ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 
 

6.1 METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

A escolha dos métodos e técnicas utilizadas para elaboração deste estudo 

considerou alguns requisitos básicos visando atender ao conjunto de atividades e os 

produtos legalmente exigidos, tornando-os adequados à comunicação dos 

resultados, tais como: 

➢ Identificação e seleção das ações do projeto potencialmente causadoras de 

impactos ambientais; 

➢ Definição e delimitação das áreas de influência do projeto; 

➢ Diagnóstico ambiental das áreas de influência do projeto; 

➢ Identificação dos impactos; 

➢ Avaliação dos impactos;
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➢ Definição de medidas mitigadoras; 

➢ Adequação à legislação ambiental vigente. 

A literatura apresenta uma variedade de métodos de avaliação de impactos 

ambientais. As técnicas utilizadas consideraram a facilidade de entendimento, 

eficiência na análise sistemática e, principalmente, complementaridade, que foram 

obtidas por meio de check list e matriz de interação de impactos. 

O check list permitiu aproveitar os conhecimentos adquiridos em processos de 

licenciamento de outros empreendimentos similares. A partir desta técnica tornou se 

possível estabelecer uma primeira listagem de impactos ou a identificação dos 

fatores ambientais que apresentassem um maior potencial de impacto pelo projeto. 

6.1.1 Critérios utilizados na avaliação de Impacto Ambiental 

Quanto aos critérios de identificação de impactos, foram utilizados aspectos 

qualitativos e quantitativos. Neste caso, os impactos são classificados de acordo 

com o Quadro 6-1. 

Quadro 6-1: Conceito dos atributos utilizados para classificação dos impactos 
ambientais. 

ATRIBUTOS PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO 

1 – ORDEM: Sistema de relação do 
impacto com o fator do meio ambiente 
considerado, em decorrência do 
desenvolvimento de cada etapa do 
projeto/operação. 

DIRETA 
Impacto que incide imediatamente sobre o fator do 
meio ambiente considerado. 

INDIRETA 
Impacto que incide indiretamente, ou seja, após 
afetar um ou mais parâmetros do meio ambiente, 
que possam alterar o fator considerado. 

2 - EFEITO: Expressa a alteração ou 
modificação gerada por cada etapa do 
projeto, sobre um dado fator ambiental. 

POSITIVO 
Quando o efeito gerado for benéfico para o fator 
ambiental considerado. 

NEGATIVO 
Quando o efeito gerado for adverso para o fator 
ambiental considerado. 

NEUTRO: Os impactos indefinidos podem assumir 
o caráter benéfico (positivo) ou adverso (negativo) 
mediante a medida corretiva ou preventiva 
adotada. 

3 - MAGNITUDE: Estabelece a significância de cada 
impacto em relação à interferência com o meio 
ambiente. 

LEVE 
A intensidade do impacto não é passível de valorização nos demais 
atributos. 

mailto:contato@


XARAÉ AMBIENTAL 
LTDA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA 
ANÁLISE DOS 

IMPACTOS 

Pág. 

102/151  

      

 

Vibeaq Engenharia e Incorporações 

Rua Monte Alegre n° 877 - Jd. América – Dourados/MS 
www.vibeaq.com.br - contato@vibeaq.com.br – Tel.: (67) 3033-3330 

 
_________________________ 

Coordenador Técnico 

Vinicius Bertuol Aquino 
CREA MS-12337/D 

 

 

REV 00 
07/2019 

 

ATRIBUTOS PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO 

MÉDIA 
A intensidade do impacto sobre o meio ambiente 
assume dimensões recuperáveis, quando adverso 
(negativo), ou conserva sua qualidade ou assume 
melhoria na qualidade do meio ambiente, quando 
positivo. 

FORTE 
A intensidade da interferência do impacto sobre o 
fator do meio ambiente considerado assume 
dimensões irrecuperáveis, quando adverso; quando 
benéfico, assume melhoria contínua no parâmetro 
ou fator ambiental considerado, ou constitui uma 
ação para preservação de ecossistema de suma 
importância ambiental. 

4 - TEMPORALIDADE: 
Qualidade de tempo dos impactos no 
fator ambiental considerado, tendo em 
vista cada etapa da instalação e 
operação. Caso seja temporário, a 
duração será: curta, média ou longa. 

TEMPORÁRIO 
Impacto provisório, com duração curta. 

PERMANENTE 
Impacto contínuo. 

5 - DURAÇÃO: É o registro de tempo 
de permanência do impacto após a 
execução de cada etapa necessária a 
execução/operação da obra.  

CURTO PRAZO / IMEDIATO 
Quando o impacto termina após a ação que o 
originou. 

MÉDIO PRAZO 
Quando o impacto gerado continua, após a 
conclusão da ação, por um certo período. 

LONGO PRAZO 
Registra-se um longo período na ocorrência do 
impacto, após a conclusão da ação. 

6 – ESTADO: Diz respeito à alteração 
do fator do meio ambiente, se retorna 
ou não as condições anteriores com a 
execução de cada etapa do projeto. 

REVERSÍVEL 
O impacto que altera um fator do meio ambiente, 
devendo voltar este ao estado anterior a ação do 
impacto. 

IRREVERSÍVEL 
Diz respeito às alterações de um fator do meio 
ambiente sem retorno ao estado anterior. 

7 - ESPACIALIDADE: Diz respeito à 
repercussão dos impactos quanto a 
sua extensão de área atingida. É a 
dimensão da abrangência do impacto. 

LOCAL 
Impacto pertinente à área da unidade. 

REGIONAL 
Impacto com interferência em fator do meio 
ambiente de caráter regional ou extrapolando a 
área da unidade. 

NACIONAL 
Impacto previsto ou que interfere na política ou 
diretrizes governamentais. 

8 – CARÁTER: Expressa a 
possibilidade de ocorrência do impacto 
sobre o fator ambiental considerado. 

POTENCIAL 
Situação com certa probabilidade de ocorrência, por 
meio de um incidente ou de um acidente ambiental. 

REAL 
Situação esperada, impacto intrínseco às atividades 
realizadas nas fases de instalação ou operação do 
empreendimento. 
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Posteriormente será apresentada uma MATRIZ DE CARACTERIZAÇÃO DO 

IMPACTO, na qual cada impacto identificado será classificado quanto aos seus 

atributos, conforme apresentado no Quadro 6-1. A descrição do impacto é feita após 

a apresentação da Matriz de Caracterização. Utilizando-se dessa metodologia de 

análise, pretende-se apresentar de forma objetiva os efeitos pontuais e globais do 

empreendimento. Após a descrição de cada impacto, quando aplicável, serão 

apresentadas as MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS e de CONTROLE. 

6.1.2 Descrição das Ações do Empreendimento 

No sentido de se avaliar a incidência de impactos sobre o meio ambiente, foram 

consideradas as atividades mais pertinentes em relação a geração de impactos 

ambientais, conforme a classificação abaixo: 

1ª ATIVIDADE – SEDE ADMINISTRATIVA 

2ª ATIVIDADE – OFICINA DE MANUTENÇÃO; 

3ª ATIVIDADE – LAVADOR DE VEÍCULOS; 

4ªATIVIDADE – ALMOXARIFADO; 

5ª ATIVIDADE – TRINCHEIRA CLASSE I E II; 

6ª ATIVIDADE – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES – ETE; 

7ª ATIVIDADE – COMPOSTAGEM; 

8ª ATIVIDADE – BLENDAGEM; 

9ª ATIVIDADE – RECICLAGEM. 

Estas atividades foram discutidas em pormenores no item “3.2 DESCRIÇÃO DO 

PROJETO”. Cada uma destas ações corresponde a um impacto, ou a um conjunto 

destes, os quais serão abordados nas seções pertinentes ao meio de interferência 

(Meio Físico, Meio Biológico e Meio Socioeconômico). 
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A seguir, no Quadro 6-2 apresenta-se a Matriz de Caracterização dos Impactos 

Ambientais. Em seguida, são apresentadas a descrição dos impactos e suas 

respectivas propostas de mitigação e controle. 
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Quadro 6-2: Matriz de Caracterização dos Impactos Ambientais. 

Meio: 
Ordem Efeito Magnitude Temporalidade Duração Estado Espacialidade 

 

Impacto: 
Caráter 

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 
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Sede Administrativa                      

Oficina de Manutenção                     

Lavador de Veículos                     

Almoxarifado                     

Trincheira Classe I e Classe II                     

Estação de Tratamento de Efluentes - ETE                     

Compostagem                     

Blendagem                     

Reciclagem                     

SIGNIFICÂNCIA DO IMPACTO P: PEQUENO IMPACTO  M: MÉDIO IMPACTO G: GRANDE IMPACTO 
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6.2 IMPACTOS DO MEIO FÍSICO 

6.2.1 Impactos Sobre as Propriedades Físico Químicas do Solo 

O solo é fruto de diversos fenômenos físicos, químicos e biológicos que ocorrem 

sobre as rochas e minerais expostos na interface entre a litosfera e a atmosfera, 

desintegrando-os e decompondo-os quimicamente. A estes fenômenos, somam-se a 

lixiviação, acumulação diferencial de elementos químicos, matéria orgânica, areia, 

argila etc., que prosseguem durante toda a formação do perfil do solo, originando 

horizontes com características físicas e químicas diferenciadas.  

 

O horizonte A é um horizonte superficial que se destaca pelos seus mais altos teores 

de matéria orgânica e biota mais diversificada, resultando em uma estrutura 

normalmente granular e mais altos teores de nutrientes. O horizonte B apresenta 

menores teores de matéria orgânica e partículas organizadas em agregados 

macroscópicos que caracterizam sua estrutura, enquanto o horizonte C se 

caracteriza pelos baixos teores de matéria orgânica e partículas não organizadas em 

agregados.  

Na superfície dos solos não impactados ocorre a presença de uma camada rica em 

matéria orgânica não decomposta que, além de proteger o solo contra agressões 

externas (raios solares, aquecimento demasiado, impacto das gotas de chuva, entre 

outros), fornece nutrientes à biota a partir de sua decomposição. 

 

6.2.1.1 Identificação dos impactos sobre as propriedades físico-químicas do solo  

O impacto referente à Alteração das Características Físicas e Químicas do Solo 

ocorrerá durante a fase de operação do empreendimento, conforme apresentado, a 

seguir pelo Quadro 6-3. 
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Quadro 6-3: Matriz de Caracterização dos Impactos Ambientais. 

MEIO FÍSICO - SOLO 
Ordem Efeito Magnitude Temporalidade Duração Estado Espacialidade 

 

Alteração das Propriedades do Solo 
Caráter 

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 
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Sede Administrativa  P   P  P    P   P P  P   P  

Oficina de Manutenção P   P  P    P   P P  P   P  

Lavador de Veículos P   P  P    P   P P  P   P  

Almoxarifado P   P  P    P   P P  P   P  

Trincheira Classe I e Classe II G   G    G  G   G  G G   G  

Estação de Tratamento de Efluentes - ETE G   G    G  G   G  G G   G  

Compostagem M   M   M   M   M M  M   M  

Blendagem M   M   M   M   M M  M   M  

Reciclagem M   M   M   M   M M  M   M  

SIGNIFICÂNCIA DO IMPACTO P: PEQUENO IMPACTO  M: MÉDIO IMPACTO G: GRANDE IMPACTO 
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Considerando as atividades realizadas na Sede Administrativa, os impactos foram 

classificados como Negativos, de Pequena Significância, Diretos, Leves, 

Permanentes, de Longo Prazo, Reversíveis, Locais e de caráter Real. O setor 

administrativo ocupará pequena área para instalação, com pequena interferência e 

modificação nas estruturas do solo local, o que justifica a classificação dos impactos 

gerados e o grau atribuído aos mesmos. 

Assim como no setor administrativo, os impactos gerados nos setores da Oficina de 

Manutenção, Lavador de Veículos e Almoxarifado foram classificados como 

Negativos, de Pequena Significância, Diretos, Leves, Permanentes, de Longo Prazo, 

Reversíveis, Locais e de caráter Real, uma vez que estas atividades causam 

pequena alteração na estrutura do solo. 

Já as atividades exercidas nas Trincheiras Classe I e II e na Estação de Tratamento 

de Efluentes -ETE poderão causar impactos Negativos, de Grande significância, 

Diretos, Fortes, Permanentes, de Longo prazo, Irreversíveis, Locais e de caráter 

Real. Esses setores são os que mais geram impactos ao solo, pois podem causar 

grande alteração em sua estrutura, impedindo que a mesma retorne ao seu estado 

inicial, por esse motivo, foram considerados irreversíveis e de longo prazo. Vale 

ressaltar que a área já foi alterada e impactada devido a atividade anterior de 

extração de areia. 

Na operação da compostagem os resíduos orgânicos são dispostos sobre uma 

camada de solo compactado ou impermeabilizado, ocorrendo modificações nas 

estruturas do solo, devido a isso o impacto foi considerado Negativo, de Ordem 

Direta, Média Magnitude, Permanente, de Longo Prazo, Reversível, Local e de 

caráter Real, pois, há riscos de percolação e saturação dos resíduos orgânicos no 

solo e há a adição de macro e micronutrientes ao solo de forma positiva. 

Em relação às atividades de Blendagem e Reciclagem, foi considerado como Médio 

Impacto Negativo, de ordem Direta, Permanente, de Longo Prazo, Reversível, Local 

e de Caráter Real. Ambas atividades possuem magnitude média, uma vez que 

causarão poucas alterações na estrutura do solo, mas com riscos de contaminação 

nas operações com resíduos não-inertes e perigosos.
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6.2.2 Impactos sobre a qualidade dos Recursos Hídricos 

6.2.2.1 Águas Superficiais 

As águas superficiais são consideradas uma das principais fontes de abastecimento 

de água potável, uma vez que se acumulam na superfície do solo, formando rios, 

lagos, córregos.  

O que pode causar impactos na qualidade das águas superficiais é o setor 

administrativo, devido ao sistema sanitário empregado; entretanto, a magnitude do 

impacto é considerada menor uma vez que o setor possui poucos colaboradores e o 

sistema de tratamento é composto por fossa, filtro e sumidouro. 

 

6.2.2.2 Águas Subterrâneas 

Apesar das medidas de proteção no solo, o risco potencial de contaminação dos 

recursos hídricos subterrâneos não pode ser descartado. Esse tipo de contaminação 

pode ocorrer através da percolação de sólidos dissolvidos, como os metais pesados. 
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Quadro 6-4: Matriz de Caracterização dos Impactos Ambientais. 

MEIO FÍSICO – RECURSOS HÍDRICOS 
Ordem Efeito Magnitude Temporalidade Duração Estado Espacialidade 

 

Impacto sobre a qualidade dos Recursos 
Hídricos 

Caráter 

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 
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Sede Administrativa  P  P   P  P  P   P  P    P 

Oficina de Manutenção  P  P   P  P  P   P  P    P 

Lavador de Veículos e Equipamentos P   P   P  P  P   P  P   P  

Almoxarifado  P  P   P  P  P   P  P    P 

Trincheira Classe I e Classe II G   G   G  G    G G  G    G 

Estação de Tratamento de Efluentes - ETE G   G   G  G    G G  G    G 

Compostagem M   M   M  M   M  M  M    M 

Blendagem M   M   M  M   M  M  M    M 

Reciclagem M   M   M  M   M  M  M    M 

SIGNIFICÂNCIA DO IMPACTO P: PEQUENO IMPACTO  M: MÉDIO IMPACTO G: GRANDE IMPACTO 
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A classificação dos impactos deu-se de forma similar para as atividades realizadas 

na Sede Administrativa e Almoxarifado uma vez que causam pequenas alterações 

ambientais nas áreas de influência. Dessa forma, os impactos foram classificados 

como Pequenos, Negativo, de Ordem Indireta, Média Magnitude, Temporários, de 

Curto Prazo, Reversíveis, Locais, e de Caráter Potencial. 

Na Oficina de Manutenção ocorre a geração de óleos e graxas na operação e 

manutenção de equipamentos, dessa forma, o impacto gerado pela oficina foi 

classificado como Pequeno, Negativo, de Ordem Indireta, Média Magnitude, 

Temporário, de Curto Prazo, Reversível, Local, e de Caráter Potencial. 

Considerando a atividade do Lavador de Veículos e Equipamentos, o impacto foi 

considerado como Pequeno, Negativo, de Ordem Direta, Média Magnitude, 

Temporário, de Curto Prazo, Reversível, Local, e de Caráter Real. A variação entre 

as atividades do Lavador de Veículos e as analisadas anteriormente é em relação à 

ordem e caráter uma vez que nesse setor ocorre a geração de produtos químicos e 

óleos e graxas, podendo influenciar diretamente no solo. Portanto, o impacto foi 

classificado como de Ordem Direta e Caráter Real, no qual indica uma situação 

esperada, um impacto intrínseco às atividades realizadas. 

As atividades realizadas nas Trincheiras Classe I e II e Estação de Tratamento de 

Efluente - ETE são consideradas mais impactantes para os Recursos Hídricos, pois 

podem causar a contaminação do lençol freático se as medidas de controle e 

técnicas de engenharia não forem aplicadas corretamente, dessa maneira, os 

impactos foram classificados como Grandes, Negativos, de Ordem Direta, Média 

Magnitude, Temporários, de Longo Prazo, Reversíveis, Locais e Potenciais.  

Já a atividade de Compostagem, possui maior risco de ocorrência de impactos, 

porém, os resíduos presentes nesse setor serão resíduos orgânicos, logo, os 

impactos serão menores em comparação à atividade de Blendagem que possui 

Resíduos Classe I em seu funcionamento, dessa forma pode ser mais impactante 

em relação ao setor de compostagem. Considerando o processo de Reciclagem, 

não haverá geração de gases e odores levando em conta os procedimentos de 

reaproveitamento de resíduos.
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No entanto, a classificação dos impactos se deu de forma similar para os setores de 

Compostagem, Blendagem e Reciclagem e seus impactos foram classificados como 

Médios, Negativos, de ordem Direta, Média Magnitude, Temporários, de Médio 

Prazo, Reversíveis, Locais e de Caráter Potencial. 

6.2.3 Impactos Relacionados à Qualidade do Ar 

O processo de decomposição dos resíduos sólidos por meio da ação dos 

microrganismos produz o biogás que é composto por hidrogênio, nitrogênio, gás 

sulfídrico, dióxido de carbono e metano. Este último é o mais representativo e 

altamente inflamável e junto com o ar pode formar uma mistura explosiva. A emissão 

de poluentes atmosféricos, essencialmente CO2, é causada pelas frotas veiculares 

utilizadas para o transporte dos resíduos dentro e fora da Central de Tratamento. 

 

 

mailto:contato@


XARAÉ AMBIENTAL LTDA ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA ANÁLISE DOS IMPACTOS 
Pág. 

113/151  

      

 

Vibeaq Engenharia e Incorporações 

Rua Monte Alegre n° 877 - Jd. América – Dourados/MS 
www.vibeaq.com.br - contato@vibeaq.com.br – Tel.: (67) 3033-3330 

 
_________________________ 

Coordenador Técnico  
Vinicius Bertuol Aquino 

CREA MS-12337/D 

 

 

REV 00 
07/2019 

 

Quadro 6-5: Matriz de Caracterização dos Impactos Ambientais. 

MEIO FÍSICO - AR 
Ordem Efeito Magnitude Temporalidade Duração Estado Espacialidade 

 

Alteração da Qualidade do Ar 
Caráter 
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Sede Administrativa  P   P P   P  P   P  P    P 

Oficina de Manutenção  P   P P   P  P   P  P    P 

Lavador de Veículos e Equipamentos P    P P   P  P   P  P    P 

Almoxarifado  P   P P   P  P   P  P    P 

Trincheira Classe I e Classe II M   M   M  M   M  M  M   M  

Estação de Tratamento de Efluentes - ETE M   M   M  M   M  M  M   M  

Compostagem  M   M   M  M   M  M  M   M  

Blendagem M   M   M  M   M  M  M   M  

Reciclagem P   P   P  P  P   P  P   P  

SIGNIFICÂNCIA DO IMPACTO P: PEQUENO IMPACTO  M: MÉDIO IMPACTO G: GRANDE IMPACTO 
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Os impactos referentes à alteração da qualidade do ar foram considerados, no geral 

como Pequenos e Médios. 

As atividades da Sede Administrativa possuem pouca interferência atmosférica, com 

baixa alteração na qualidade do ar, assim como as atividades realizadas na Oficina 

de Manutenção e Almoxarifado.  

Em relação ao Lavador de Veículos e Equipamentos, poderá haver a geração de 

odores em seu sistema de tratamento, assim, recomenda-se que sejam realizadas 

as manutenções periódicas e monitoramento adequado do sistema. 

Os impactos referentes as atividades descritas acima foram classificadas como 

Pequenos, Neutros, de Ordem Indireta, Leve Magnitude, Temporários, de Curto 

Prazo, Reversíveis, Locais e de Caráter Potencial.   

Já as atividades realizadas nas Trincheiras Classe I e II, possuem maior grau de 

interferência na qualidade do ar uma vez que poderão gerar gases e odores que 

deverão ser minimizados com a utilização de medidas de controle e técnicas de 

engenharia. 

A Estação de Tratamento de Efluentes – ETE também é considerada uma atividade 

que poderá interferir na qualidade atmosférica uma vez que ocorrerá a geração de 

gases que deverão ser transforados em gases menos poluentes através de sua 

queima.  

Na Compostagem também poderão ocorrer geração de gases e odores, alterando a 

qualidade do ar, dessa maneira as medidas de controle deverão ser realizadas como 

recomendado. Já no processo de Blendagem ocorre a geração de gás no 

procedimento de mistura dos resíduos sólidos, por esse motivo, a atividade poderá 

ser negativa para a qualidade atmosférica. 

Os impactos decorrentes das quatro atividades descritas acima foram considerados 

como Médios, Negativos, de Ordem Direta, Média Magnitude, Temporários, Médio 

Prazo, Reversíveis, Locais e de Caráter Real. 

A atividade de Reciclagem possui pequena significância e relação à qualidade do ar, 

mas, não deve ser desconsiderada. O impacto referente a essa atividade possui
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classificação similar às atividades da Sede, Oficina, Lavador e Almoxarifado, 

descritas acima, diferindo apenas na Ordem, Efeito e Magnitude, sendo classificados 

como de Ordem Direta, Efeito Negativo, e Magnitude Média. 

 

6.3 MEIO BIOLÓGICO 

6.3.1 Impactos sobre a Fauna - Alteração dos Níveis de Ruídos 

A alteração nos níveis de ruído é um dos aspectos que podem gerar impactos na 

fauna uma vez que o ruído é definido como sendo a mistura de sons indesejáveis e, 

é formado por vibrações sonoras que alcançam altos níveis de frequências, medidas 

em Hertz, e intensidade medidas em Decibéis, e que prejudicam tanto a saúde 

humana como a fauna local causando danos à saúde dos colaboradores e 

sensações desagradáveis aos animais. No caso do empreendimento em estudo, o 

ruído será proveniente de atividades do processo de operação. Estão discutidas 

nesta seção as alterações provocadas pelas principais atividades consideradas 

ruidosas do empreendimento. 

6.3.1.1 Identificação dos impactos sobre as alterações nos níveis de ruídos 

Um dos impactos causados pela alteração nos níveis de ruídos é o afugentamento 

da fauna, o Quadro 6-6 a seguir descreve a classificação do impacto. 
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Quadro 6-6: Matriz de Caracterização dos Impactos Ambientais. 

MEIO BIOLÓGICO - FAUNA 
Ordem Efeito Magnitude Temporalidade Duração Estado Espacialidade 

 

Afugentamento da Fauna 
Caráter 

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇÕES DO EMPREENDIMENTO D
IR

E
T

O
 

IN
D

IR
E

T
O

 

P
O

S
IT

IV
O

 

N
E

G
A

T
IV

O
 

N
E

U
T

R
O

 

L
E

V
E

 

M
É

D
IA

 

F
O

R
T

E
 

T
E

M
P

O
R

Á
R

IO
 

P
E

R
M

A
N

E
N

T
E

 

C
U

R
T

O
 P

R
A

Z
O

 

M
É

D
IO

 P
R

A
Z

O
 

L
O

N
G

O
 P

R
A

Z
O

 

R
E

V
E

R
S

ÍV
E

L
 

IR
R

E
V

E
R

S
ÍV

E
L

 

L
O

C
A

L
 

R
E

G
IO

N
A

L
 

N
A

C
IO

N
A

L
 

R
E

A
L
 

P
O

T
E

N
C

IA
L

 

Sede Administrativa P   P   P   P   P P  P   P  

Oficina de Manutenção P   P   P   P   P P  P   P  

Lavador de Veículos e Equipamentos P   P   P   P   P P  P   P  

Almoxarifado P   P   P   P   P P  P   P  

Trincheira Classe I e Classe II M   M   M   M   M M  M   M  

Estação de Tratamento de Efluentes - ETE M   M   M   M   M M  M   M  

Compostagem  M   M   M   M   M M  M   M  

Blendagem M   M   M   M   M M  M   M  

Reciclagem M   M   M   M   M M  M   M  

SIGNIFICÂNCIA DO IMPACTO P: PEQUENO IMPACTO  M: MÉDIO IMPACTO G: GRANDE IMPACTO 
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Todas as atividades em funcionamento resultam no afugentamento da fauna, 

principalmente mamíferos e aves, dos seus sítios de alimentação e repouso, contudo 

de forma discreta, devido os níveis de ruídos serem baixos. A iluminação do 

empreendimento atrairá espécies fototrópicas de insetos voadores. 

Em relação ao tráfego de veículos do empreendimento o ruído poderá causar o 

afugentamento de espécies mais sensíveis, além de interferir em processos ligados 

a comunicação vocal de algumas espécies que necessitam defender seus territórios. 

Dessa forma, o afugentamento da Fauna foi classificado como Pequeno, Negativo, 

de ordem Direta, Média Magnitude, Temporário, de Longo Prazo, Reversível, Local e 

de Caráter Real para as atividades da Sede Administrativa, Oficina de Manutenção, 

Lavador de Veículos e Equipamentos e Almoxarifado por ser uma área antropizada 

e já impactada pela atividade anterior. 

A classificação do impacto foi similar para as atividades realizadas nas Trincheiras 

Classe I e II, Estação de Tratamento de Efluentes – ETE, Compostagem, Blendagem 

e Reciclagem, havendo divergências somente na significância do impacto, sendo  

considerado como Médio , uma vez que os níveis de ruídos nesses setores podem 

ser maiores, consequentemente, será mais impactante, interferindo na atração e/ou 

afugentamento da fauna.  

 

6.3.2 Impactos relacionados a Flora 

Os impactos relacionados à flora incluem a retirada da vegetação, que pode alterar 

as características do local e interferir na quantidade de espécies nativas, além disso 

a implantação do empreendimento causará a alteração paisagística. 
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Quadro 6-7: Matriz de Caracterização dos Impactos Ambientais. 

MEIO BIOLÓGICO - FLORA 
Ordem Efeito Magnitude Temporalidade Duração Estado Espacialidade 

 

Impactos relacionados a Flora 
Caráter 

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 
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Sede Administrativa P   P   P   P   P P  P   P  

Oficina de Manutenção P   P   P   P   P P  P   P  

Lavador de Veículos e Equipamentos P   P   P   P   P P  P   P  

Almoxarifado P   P   P   P   P P  P   P  

Trincheira Classe I e Classe II M   M   M   M   M M  M   M  

Estação de Tratamento de Efluentes - ETE M   M   M   M   M M  M   M  

Compostagem  M   M   M   M   M M  M   M  

Blendagem M   M   M   M   M M  M   M  

Reciclagem M   M   M   M   M M  M   M  

SIGNIFICÂNCIA DO IMPACTO P: PEQUENO IMPACTO  M: MÉDIO IMPACTO G: GRANDE IMPACTO 
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Em relação à Flora, a classificação dos impactos ocorreu como na Fauna, para 

todas as ações do empreendimento. No entanto, os impactos gerados para a flora, 

para a maioria das atividades, será a alteração paisagística. 

Na Sede Administrativa poderá ocorrer alteração paisagística, e diminuição da 

vegetação, causadas pela presença da edificação. Já na Oficina de Manutenção 

também poderá ocorrer mudanças na paisagem causada pelo tráfego de veículos, 

presença de colaboradores, equipamentos e máquinas no local. Assim como 

ocorrerá no setor do Lavador de Veículos e Equipamentos. Já no Almoxarifado, 

poderá haver alteração paisagística devido a própria edificação/galpão, além da 

presença de materiais e equipamentos no local. 

Considerando as atividades citadas acima, seus impactos foram classificados como 

Pequenos, Negativos, de ordem Direta, Média Magnitude, Temporários, de Longo 

Prazo, Reversíveis, Locais e de Caráter Real. 

Já nas atividades como Trincheiras Classe I e II, Estação de Tratamento de 

Efluentes – ETE, a alteração da paisagem e diminuição da vegetação serão mais 

notáveis, visto que necessitam de maiores áreas para operação, assim como nas 

atividades de Compostagem, Blendagem e Reciclagem. 

 

6.3.3 Impactos sobre os Microrganismos 

O principal impacto ocorrido no meio biótico será em relação à biota aquática devido 

a riscos potenciais de contaminação das águas superficiais e subterrâneas, se as 

medidas de controle ambiental não forem executadas como o previsto.  
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 Quadro 6-8: Matriz de Caracterização dos Impactos Ambientais. 

MEIO BIOLÓGICO - MICRORGANISMOS 
Ordem Efeito Magnitude Temporalidade Duração Estado Espacialidade 

 

Impacto sobre os Microrganismos 
Caráter 
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Sede Administrativa  P   P  P  P  P   P  P    P 

Oficina de Manutenção  P   P  P  P  P   P  P    P 

Lavador de Veículos e Equipamentos  P   P  P  P  P   P  P    P 

Almoxarifado  P   P  P  P  P   P  P    P 

Trincheira Classe I e Classe II G    G  G   G   G G  G   G  

Estação de Tratamento de Efluentes - ETE M    M  M   M   M M  M   M  

Compostagem  G    G  G   G   G G  G   G  

Blendagem P   P   P  P   P  P   P     P  

Reciclagem P   P   P  P  P   P  P    P 

SIGNIFICÂNCIA DO IMPACTO P: PEQUENO IMPACTO  M: MÉDIO IMPACTO G: GRANDE IMPACTO 
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Em relação aos Microrganismos, o impacto foi classificado como Pequeno, Neutro, 

de Ordem Indireta, Média Magnitude, Temporário, de Curto Prazo, Reversível, Local 

e de Caráter Potencial para as atividades de Sede Administrativa, Oficina de 

Manutenção, Lavador de Veículos e Equipamentos e Almoxarifado.  

As atividades de Reciclagem e Blendagem possuem classificação similar à 

apresentada, diferindo somente nos atributos Ordem e Efeito, o impacto para ambas, 

foi classificado como Direto, de Efeito Negativo.  

Já a atividade de Estação de Tratamento de Efluentes – ETE poderá ser mais 

impactante, dessa forma, o impacto foi classificado como Médio, Neutro, de ordem 

Direta, Média Magnitude, Permanente, de Longo Prazo, Reversível, Local e de 

Caráter Real. 

Em relação as Trincheiras Classe I e II e Compostagem os impactos foram 

considerados com grande significância devido à decomposição de materiais 

orgânicos que ocorre através dos microrganismos. Dessa maneira, o impacto foi 

considerado como Grande, Neutro, de Ordem Direta, Média Magnitude, Permanente, 

de Longo Prazo, Reversível, Local e de Caráter Real. 

   

6.4 MEIO ANTRÓPICO 

6.4.1 Geração de Emprego e Receita Tributária 

O impacto relacionado ao Meio Antrópico é a geração de empregos, através da 

contratação direta de 50 colaboradores distribuídos entre as ações do 

empreendimento. A classificação do impacto segue na tabela 6-7, a seguir: 
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Quadro 6-7: Matriz de Caracterização de Impactos Ambientais. 

MEIO ANTRÓPICO 
Ordem Efeito Magnitude Temporalidade Duração Estado Espacialidade 

 

Geração de Empregos e Receita Tributária 
Caráter 

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 
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Sede Administrativa G  G    G   G   G G    G G  

Oficina de Manutenção M  M    M   M   M M   M  M  

Lavador de Veículos e Equipamentos M  M    M   M   M M  M   M  

Almoxarifado M  M    M   M   M M  M   M  

Trincheira Classe I e Classe II G  G     G  G   G G    G G  

Estação de Tratamento de Efluentes - ETE M  M    M   M   M M  M   M  

Compostagem  G  G     G  G   G G    G G  

Blendagem G  G     G  G   G G    G G  

Reciclagem G  G     G  G   G G    G G  

SIGNIFICÂNCIA DO IMPACTO P: PEQUENO IMPACTO  M: MÉDIO IMPACTO G: GRANDE IMPACTO 

mailto:contato@


   

 

Vibeaq Engenharia e Incorporações 

Rua Monte Alegre n° 877 - Jd. América – Dourados/MS 
www.vibeaq.com.br - contato@vibeaq.com.br – Tel.: (67) 3033-

3330 

 
_________________________ 

Coordenador Técnico 

Vinicius Bertuol Aquino 
CREA MS-12337/D 

 

 

REV 00 
07/2019 

 

XARAÉ AMBIENTAL 
LTDA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA 
MEDIDAS 

MITIGADORAS 

Pág. 

123/151  

    

No meio antrópico, o impacto causado será a geração de empregos e receita 

tributária; sendo relevante principalmente pera a população local, que terá mais 

oportunindades e melhorias para a região. Considerando as atividades da Oficina de 

Manutenção, Lavador de Veículos e Equipamentos, Almoxarifado e Estação de 

Tratamento de Efluentes – ETE, o impacto foi classificado como Médio, Positivo, de 

Ordem Direta, Magnitude Média, Permanente, de Longo Prazo, Reversível, Local e 

de Caráter Real. 

Já nas demais ações do empreendimento – Sede Administrativa, Trincheiras Classe 

I e II, Compostagem, Blendagem e Reciclagem – o impacto foi considerado Grande 

e Positivo, pois, são setores que exigem maior número de colaboradores, dessa 

forma possuem maior interferência positiva na região em relação à geração de 

empregos, além disso, o impacto foi classificado com Ordem Direta, Forte 

Magnitude, Permanente, de Longo Prazo, Reversível, Nacional e de Caráter Real 

devido aos atributos e ganhos ambientais no reaproveitamento, reciclagem e 

disposição final de resíduos.  

7 MEDIDAS MITIGADORAS E POTENCIALIZADORAS 
 

A seguir, serão descritas as medidas de controle ambiental, considerando os 

impactos ambientais identificados no capítulo anterior. 

7.1 MEIO FÍSICO 

7.1.1 Solo 

7.1.1.1 Sede Administrativa 

Um dos maiores impactos gerados no setor administrativo será a geração de 

efluentes líquidos, que, sem o devido tratamento e disposição final, poderão ser 

negativos ao meio ambiente, principalmente em relação ao solo. Dessa maneira, a 

sede administrativa irá tratar seus efluentes por meio de fossa, filtro e sumidouro, 

com o intuito de minimizar o risco potencial de poluição. 
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7.1.1.2 Oficina de Manutenção 

No setor da Oficina de Manutenção o risco poluidor será em relação ao vazamento 

de  

óleos e derivados diretamente no solo desprotegido; as medidas mitigadoras em 

relação as atividades da oficina serão: 

➢ Evitar que o óleo entre em contato com o solo, caso entre, deverá ser 

realizada a contenção imediata do vazamento; 

➢ Na área onde houve o contato solo/óleo, deverá ser aplicado serragem 

para a retirada do máximo de óleo possível; 

➢ Retirar o solo contaminado, juntamente com a serragem e enviá-los ao 

destilador fracionado, para que estes sejam tratados. 

 

7.1.1.3 Lavador de Veículos 

No lavador de veículos, haverá a geração de resíduos líquidos que poderão 

ser prejudiciais ao solo, uma vez que serão compostos por óleos e outros resquícios 

de materiais poluentes. Assim, a atividade de lava rápido terá seu próprio sistema de 

tratamento, composto por fossa, filtro e decantadores, que em sequência segue para 

sumidouros. 

7.1.1.4 Almoxarifado 

No almoxarifado da empresa serão armazenados materiais e equipamentos que 

poderão ser necessários em determinado momento da operação. Nesse setor 

poderá haver o risco de contaminação do solo por algum tipo de material 

armazenado. Dessa maneira, o almoxarifado será totalmente impermeabilizado 

buscando diminuir o risco de contaminação do solo.  

7.1.1.5 Trincheira Classe I e II 

Nas trincheiras Classe I e Classe II poderão haver vazamentos de percolado 

no solo, para que isso não ocorra, as mesmas serão devidamente 

impermeabilizadas e serão instalados os drenos responsáveis por encaminhar o
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percolado até a Estação de Tratamento de Efluente - ETE, que, neste caso, é usado 

como forma de tratamento pors lagoas de estabilização (anaeróbia 1 e 2, facultativa 

e de maturação). O intuito é de tratar o percolado e, fazer o processo de recirculação 

do efluente no aterro sanitário. 

7.1.1.6 Estação de Tratamento de Efluentes – ETE  

Na ETE, assim como as Trincheiras Classe I e II poderá existir riscos de vazamento 

do efluente através das lagoas de tratamento. No entanto, a impermeabilização será 

realizada de acordo com o recomendado, através das geomembranas de Polietileno 

de Alta Densidade – PEAD eliminando o risco potencial de contaminação do solo. 

7.1.1.7 Compostagem 

Na compostagem poderá ocorrer contaminação do solo através do 

armazenamento dos resíduos, no entanto, os resíduos passíveis de compostagem 

são resíduos classe II, não perigosos. As medidas adotadas para que o processo 

ocorra de maneira correta é a avaliação físico-química da concentração de cada 

parâmetro e o processo de disposição dos materiais no solo compactado ou 

impermeabilizado, de forma que não haja contaminação ou dispersão de possíveis 

poluentes. 

7.1.1.8 Blendagem 

A Blendagem é um procedimento que envolve uma variedade de resíduos, dos 

perigosos aos não perigosos, de origens e composições químicas e físicas variadas. 

O impacto que pode ocorrer nesse setor é a contaminação do solo através dos 

resíduos perigosos e produtos químicos, dessa forma, o processo de Blendagem 

deverá ocorrer em local totalmente impermeabilizado para minimização dos riscos 

de contaminação do solo e possuir tanques de contenção para possíveis 

vazamentos de resíduos líquidos. 

7.1.1.9 Reciclagem 

Na Reciclagem, os materiais serão estocados e agrupados através de sua 

semelhança, os resíduos inertes poderão ser agrupados diretamente no solo, pois 

não trazem risco de contaminação, já os resíduos Não Inertes deverão ser
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agrupados em locais impermeabilizados, para que não haja risco de contaminação 

do solo através da lixiviação nos resíduos. 

7.1.2 Recursos Hídricos 

7.1.2.1 Sede Administrativa 

Um dos maiores impactos gerados no setor administrativo será a geração de 

efluentes líquidos, que, sem o devido tratamento e disposição final, poderão ser 

negativos ao meio ambiente e às superficiais e subterrâneas. Dessa maneira, a 

Sede Administrativa irá tratar seus efluentes por meio de fossas, filtros e 

sumidouros, com o intuito de minimizar o risco potencial de poluir as águas 

superficiais e subterrâneas. 

7.1.2.2 Oficina de Manutenção 

Em relação aos Recursos Hídricos, o impacto gerado no setor da Oficina de 

Manutenção é a contaminação das águas superficiais e subterrâneas através de 

vazamentos de óleo e derivados. Caso haja a contaminação da água, deverá ser 

realizada a coleta do efluente (água contaminada), destinação à caixa Separadora 

de Água e Óleo (SAO). 

7.1.2.3 Lavador de Veículos 

No Lavador de Veículos haverá geração de efluentes líquidos que, poderão 

contaminar os Recursos Hídricos caso não haja o devido tratamento. Os efluentes 

gerados no Lavador deverão ser tratados de maneira correta, dessa forma, serão 

encaminhados ao Sistema de Controle Ambiental (SCA) do empreendimento. 

7.1.2.4 Almoxarifado 

No almoxarifado da empresa serão armazenados materiais e equipamentos que 

poderão ser necessários em determinado momento. Nesse setor poderá haver o 

risco de contaminação do solo e recursos hídricos por algum tipo de material 

armazenado. Dessa maneira, o almoxarifado será totalmente impermeabilizado 

buscando diminuir o risco de contaminação.  
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7.1.2.5 Trincheira Classe I e II 

Assim como para o solo, as trincheiras Classe I e II poderão trazer riscos de 

contaminação dos Recursos Hídricos através de vazamentos de percolado. As 

medidas de controle em relação aos impactos causados no solo e água serão 

similares; dessa forma haverá impermeabilização total das trincheiras assim como 

os drenos responsáveis por conduzir o percolado para a ETE. 

7.1.2.6 Estação de Tratamento de Efluentes – ETE 

Na ETE, assim como as Trincheiras Classe I e II poderá existir riscos de vazamento 

do efluente através das lagoas de tratamento. No entanto, a impermeabilização será 

realizada de acordo com o recomendado, através das geomembranas de Polietileno 

de Alta Densidade – PEAD eliminando o risco potencial de contaminação do solo e 

Recursos Hídricos. 

7.1.2.7 Compostagem 

Assim no solo, a compostagem poderá acarretar a contaminação dos recursos 

hídricos através da decomposição dos resíduos, desse modo, os procedimentos 

adotados para controlar os riscos de impacto sobre os recursos hídricos serão as 

mesmas descritas no item “7.1.1.7 Compostagem”.  

7.1.2.8 Blendagem 

O impacto que pode ocorrer através da Blendagem é a contaminação dos Recursos 

Hídricos através dos resíduos perigosos e produtos químicos, dessa forma, o 

processo de Blendagem deverá ocorrer em local totalmente impermeabilizado para 

minimização dos riscos de contaminação que envolvem as águas superficiais e 

subterrâneas. 

7.1.2.9 Reciclagem 

Na Reciclagem, os materiais serão estocados e agrupados através de sua 

semelhança, os resíduos inertes poderão ser agrupados diretamente no solo pois, 

não trazem risco de contaminação, já os resíduos Não Inertes deverão ser
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agrupados em locais impermeabilizados, para que não haja risco de contaminação 

dos recursos hídricos através da percolação de resíduos líquidos. 

7.1.3 Qualidade do Ar 

7.1.3.1 Sede Administrativa 

Em relação à qualidade do ar, a sede administrativa possui pouca interferência, 

causando impactos de pequena relevância, no entanto, não devem ser 

desconsiderados. Uma das soluções para atenuar as alterações atmosféricas é a 

criação ou expansão de áreas verdes próximas à sede.  

7.1.3.2 Oficina de Manutenção 

Assim como na sede administrativa, a alteração na qualidade do ar através da 

oficina de manutenção será pequena e de pouca relevância.  

7.1.3.3 Lavador de Veículos 

O lavador de Veículos não causará grandes alterações na qualidade atmosférica, no 

entanto, haverá pequena movimentação de veículos, não só no lavador,como no 

pátio da empresa. Assim, as ações tomadas para mitigar o impacto será a 

manutenção adequada dos veículos, e, caso necessário, a aquisição de novas 

frotas, no qual serão mais eficientes e emitem menos poluentes. 

7.1.3.4 Almoxarifado 

Alguns materiais armazenados no almoxarifado poderão gerar partículas de poeira 

através do seu manuseio. Entretanto, o risco ambiental causado nesse setor é 

considerado pequeno, visto que a geração de pó será mínima. O recomendado é 

que os colaboradores utilizem equipamentos de proteção – como máscaras - no 

manuseio de determinados materiais. 

7.1.3.5 Trincheira Classe I e II 

O principal impacto no ar gerado nessa etapa será a emissão de gases e odores 

através do processo de decomposição dos resíduos sólidos. Para mitigar emissão 

de gases a empresa realiza a queima destes gases por meio de drenos que visam 

transformar em gases menos agressivos ao ambiente. Além disso, os drenos foram
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dimensionados com altura apropriada proporcionando, desta forma, a liberação dos 

gases numa altimetria suficiente para não prejudicar a qualidade do ar local. 

Recomenda-se que seja realizado o cobrimento das selas em operação para que 

nao haja dispersão de odores. 

7.1.3.6 Estação de Tratamento de Efluentes – ETE 

Assim como as trincheiras, a estação de tratamento de efluentes poderá gerar 

odores, que podem ser reduzidos através de métodos como: 

➢  Operação e dimensionamento continuadamente adequados da ETE; 

➢ Emprego de cortina árborea por meio de eucaliptos com o intuito de 

criar uma barreira, evitando que o vento disperse os possíveis odores. 

7.1.3.7 Compostagem 

No processo de compostagem um dos impactos mais relevantes em termos de 

qualidade atmosférica, é a geração de gases e odores através da decomposição de 

resíduos orgânicos. A maneira mais eficaz de minimizar este impacto é realizar a 

operacionalização adequada das leiras, utilização de produtos que aceleram o 

processo de decomposição e estabilização e que minimizam os odores. 

7.1.3.8 Blendagem 

Assim como na compostagem, a Blendagem é responsável por uma parcela dos 

gases e odores gerados na Central de Tratamento de Resíduos. Dessa forma, a 

medida que auxilia na minimização dos gases e odores é a operacionalização 

adequada na mistura dos resíduos. 

7.1.3.9 Reciclagem 

Dentro do processo de reaproveitamento dos resíduos não haverá geração e 

formação de gases capazes de causar poluição atmosférica. Dessa maneira, 

recomenda-se apenas cuidados diários no manuseio e operacionalização dos 

resíduos. 
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7.2 MEIO BIOLÓGICO 

7.2.1 Fauna 

Todas as atividades em funcionamento resultam no afugentamento da fauna, 

principalmente mamíferos e aves, dos seus sítios de alimentação e repouso, contudo  

de forma discreta devido os níveis de ruídos serem baixos. 

7.2.1.1 Sede Administrativa 

A iluminação, não só da sede administrativa, mas de todo o empreendimento atrairá 

espécies fototrópicas de insetos voadores.  

7.2.1.2 Oficina de Manutenção 

O tráfego de veículos na Oficina de Manutenção poderá causar o afugentamento de 

espécies mais sensíveis, além de interferir em processos ligados a comunicação 

vocal de algumas espécies que necessitam defender seus territórios. A medida 

prevista em relação ao afugentamento da fauna causado pela oficina de 

manutenção é a elaboração e implementação de plano de movimentação, onde 

serão definidos e respeitados as rotas e horários do tráfego de veículos, visando 

diminuir o incômodo. 

7.2.1.3 Lavador de Veículos 

Assim como na oficina, o Lavador de Veículos pode gerar ruídos tanto pelo tráfego 

de veículos quanto pelo funcionamento de equipamentos. Dessa forma, a medida 

prevista em relação ao afugentamento da fauna causado pela oficina de 

manutenção é a elaboração e implementação de plano de movimentação, onde 

serão definidos e respeitados as rotas e horários do tráfego de veículos, visando 

diminuir o incômodo. 

7.2.1.4 Almoxarifado 

Embora o Almoxarifado seja pouco relevante em termos de interferência na fauna, é 

importante considerar a sua iluminação que poderá atrair espécies fototrópicas de 

insetos voadores.
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7.2.1.5 Trincheiras Classe I e II 

Os ruídos presentes nas trincheiras classe I e II, serão gerados por 

máquinas utilizadas no transporte, distribuição e compactação dos resíduos. O ruído 

gerado por esse setor é inevitável, porém poderá ser minimizado através da 

manutenção adequada dos maquinários e/ou aquisição de máquinas mais 

modernas, que emitem menos ruídos. 

7.2.1.6 Estação de Tratamento de Efluentes – ETE 

Na ETE, assim como em outros setores, haverá geração de ruídos que poderão 

atrair ou causar o afastamento da fauna. 

7.2.1.7 Compostagem 

No processo de Compostagem os ruídos gerados serão causados pelos veículos no 

momento de carga e descarga dos resíduos, sendo irrelevante em termos 

ambientais. 

7.2.1.8 Blendagem 

O procedimento de Blendagem envolve a utilização de equipamentos que 

podem gerar ruídos. Além dos equipamentos utilizados no processo, é importante 

levar em conta os veículos envolvidos. Portanto, as medidas preventivas ou 

mitigadoras envolvem a organização e planejamento do tráfego de veículos além 

da manutenção periódica dos equipamentos que serão usados no processo.  

7.2.1.9 Reciclagem 

Assim como na blendagem, a Reciclagem conta com equipamentos que 

poderão alterar os níveis de ruído do local, dessa maneira, as medidas mitigadoras 

serão similares as apresentadas no setor de blendagem. 

7.2.2 Flora  

O empreendimento em questão poderá causar impactos como a alteração 

paisagística, retirada da vegetação, diminuição de espécies nativas, dentre outros. 
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Todos os setores do empreendimento poderão causar algum (ns) dos impactos 

citados, dessa forma, as medidas mitigadoras poderão ser implementadas em vários 

setores, dependendo do impacto causado. Algumas medidas que serão tomadas 

são: 

➢ Conservação e manutenção das áreas verdes na fase de operação do 

empreendimento; 

➢ Recobrimento do solo e plantio de gramíneas na fase de desativação; 

➢ Implantação de cortina vegetal, no entorno do empreendimento, respeitando 

as áreas que já possuem mata nativa. 

 

7.2.3 Microrganismos 

O principal impacto ocorrido será em relação aos microorganismos aquáticos devido 

a riscos potenciais de contaminação das águas superficiais e subterrâneas, se as 

medidas de controle ambiental não forem executadas como o previsto. Portanto, o 

impacto sobre os microorganismos, principalmente aquáticos, serão minimizados 

com a implementação de medidas que minimizem os impactos nos recursos 

hídricos. 

7.3 MEIO ANTRÓPICO 

7.3.1 Geração de Emprego e Receita Tributária 

Em todos os setores do empreendimento haverá contratação de bens e serviços, 

consequentemente, haverá melhorias em relação a geração de empregos na região, 

sendo considerado um impacto positivo para o meio antrópico. Portanto, a medida 

potencializadora será a priorização da contratação de bens e serviços nas áreas de 

influência do empreendimento, tanto Área de Influência Direta (AID) como Área de 

Influência Indireta (AII); essa medida se aplica para todos os setores, visto que em 

todos haverá contratação de bens e serviços.  

Inexistindo fornecedores em Campo Grande a priorização deve estender suas 

fronteiras para os demais municípios do estado. Deverão ser envolvidos atores que
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possam articular e direcionar a implementação do projeto, incluindo a elaboração de 

um cadastro local dos fornecedores existentes. 

8 MONITORAMENTO DOS IMPACTOS 
 

O acompanhamento e monitoramento dos impactos para o empreendmento em 

questão serão realizados, frequetemente, com o intuito de fornecer indicadores para 

avaliação de diversos parâmetros, gerando um relatório de diagnóstico satisfatório 

para posterior tomada de decisão. 

 

8.1 MEIO FÍSICO 

8.1.1 Programa de Controle de Processos Erosivos 

8.1.1.1 Justificativa 

Em decorrência da relação entre o empreendimento e o meio ambiente no qual ele 

se encontra instalado, têm-se a possibilidade da existência de processo erosivo e de 

assoreamento, sendo necessário o monitoramento e controle destes eventos, bem 

como intervenções para redução de tais impactos. 

8.1.1.2 Objetivos 

Este programa visa identificar e avaliar alterações do solo quando identificado 

processos erosivos, sedimentação e assoreamento no local, emitindo desta forma 

relatórios para tomada de decisão para correção da não-conformidade. 

8.1.1.3 Metodologia 

Serão realizadas vistorias periódicas pela área do empreendimento, em que por 

meio de observação visual será possível indentificar os indicadores de processos 

erosivos, sedimentação e assoreamento, entre eles: 

➢ Sulcos; 

➢ Ravinas;
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➢ Voçorocas; 

➢ Entre outros. 

8.1.1.4 Cronograma 

Tabela 8-1: Cronograma do Monitoramento Interno - Visual das instalações. 

Atividade Diário Mensal Bimestral Trimestral Semestral 
Monitoramento visual das 

instalações 
X     

 

8.1.2 Água Superficial  

8.1.2.1 Justificativa 

Umas das principais características das águas superficiais são o seu constante 

processo de movimento e troca com outras áreas e reservatórios naturais. Este 

movimento promove o carreamento de nutrientes que favorecem uma grande 

quantidade de ecossistemas, auxiliando-los no equilíbrio ecológico. Entretanto, o 

lançamento de efluentes fora dos padrões estabelecidos por lei acarreta em um 

desequilíbrio destes sistemas, afetando diretamente a fauna, flora e qualidade da 

água. 

No entanto, não haverá lançamento de efluente no empreendimento em 

questão.Será executada a recirculação de todo o efluente (chorume) gerado no 

processo, dessa forma, não haverá monitoramento das águas superficiais. 

8.1.3 Água Subterrânea 

8.1.3.1 Justificativa 

As águas subterrâneas são aquelas presentes no subsolo, preenchendo os poros ou 

vazios intergranulares das rochas sedimentares, fraturas, falhas ou fissuras das 

rochas compactas, que por adesão e gravidade, desempenham um papel 

fundamental na umidade do solo, lagos, brejos e do fluxo dos rios e córregos. Além 

disso, cumprem uma fase do ciclo hidrológico, constituída por uma parcela de água 

precipitada.
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Entretanto, sua composição química é resultado da composição da água que 

adentra o solo e da evolução química influenciada diretamente pelas rochas 

atravessadas, sendo que o teor de substâncias dissolvidas nas águas subterrâneas 

vai aumentando conforme prossegue seu movimento. 

A partir disso, é de suma importância o monitoramento das águas subterrâneas a fim 

de identifcar e avaliar a qualidade deste recurso natural frente à presença do 

empreendimento na superfície. 

8.1.3.2 Objetivos 

Visa avaliar e identificar possíveis infiltrações de poluentes no solo, decorrente das 

lagoas de tratamento ou do processo industrial, a partir do vazamento de produtos 

químicos, óleos e combustíveis dos equipamentos e veículos utilizados no 

empreendimento. 

8.1.3.3 Metodologia 

O monitoramento será desenvolvido de acordo com as recomendações da 

Resolução SEMADE 09/2015, através de equipe técnica especializada, com o 

intuito de avaliar a qualidade da água dos poços de monitoramento para detectar 

possíveis vazamentos de efluentes para o lençol freático. 

Serão realizadas coletas trimestrais de amostras dos poços de monitoramento do 

lençol freático do empreendimento, onde serão analisados parâmetros físico-

químicos e elaborados os Relatórios de Análise Físico-Química para diagnóstico 

deste recurso natural conforme legislação vigente. 

8.1.3.4 Pontos Amostrais 

Os pontos nos quais serão feitas amostragens, referem-se aos poços de 

monitoramento de água subterrânea, conforme os dados apresentados a seguir, na 

Tabela 8-4 e ilustrados na Figura 8-1. 

 

mailto:contato@


   

 

Vibeaq Engenharia e Incorporações 

Rua Monte Alegre n° 877 - Jd. América – Dourados/MS 
www.vibeaq.com.br - contato@vibeaq.com.br – Tel.: (67) 3033-

3330 

 
_________________________ 

Coordenador Técnico 

Vinicius Bertuol Aquino 
CREA MS-12337/D 

 

 

REV 00 
07/2019 

 

XARAÉ AMBIENTAL 
LTDA 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA MONITORAMENTO 
Pág. 

136/151  

    

Tabela 8-2: Pontos Amostrais – Poços de Monitoramento. 

Ponto Pontos de Coleta 
Coordenada 

(SIRGAS 2000 FUSO 21) 

AM03 Poço Monitoramento - 01 XUTM: 750195 YUTM: 7750135 

AM04 Poço Monitoramento - 02 XUTM: 750336 YUTM: 7750484 

AM05 Poço Monitoramento - 03 XUTM: 750553 YUTM: 7750414 

AM06 Poço Monitoramento - 04 XUTM: 750877 YUTM: 7750054 

8.1.3.5 Parâmetros Monitorados 

A Tabela 8-3, apresenta os parâmetros físico-químicos para os pontos amostrais. 

Tabela 8-3: Parâmetros físico-químicos para análise de água subterrânea. 

Parâmetros a serem analisados – 
Água Subterrânea 

pH 

Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO 

Demanda Química de Oxigênio - DQO 

Temperatura 

Fósforo 

Nitrogênio Amonical 

Nitrogênio Total 

Chumbo 

Cromo 

Zinco 

Cloreto 

Sólidos Totais 

Sulfato 

Escherichia Coli 

 

 

8.1.3.6 Cronograma 

Tabela 8-4:Coleta de amostras e análise físico-química. 

Atividade Mensal Bimestral Trimestral Semestral Anual 

Coleta de amostras e análise 
físico-química 

  X   
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8.1.4 Monitoramento do Efluente  

8.1.4.1 Justificativas 

Será realizada a avaliação do efluente final gerado diariamente pelo Sistema de 

Controle Ambiental da trincheira Classe II, por meio da análise dos parâmetros 

físico-químicos e bacteriológicos.  

8.1.4.2 Objetivos 

8.1.4.2.1 Geral 

Estabelecer os procedimentos padrões para o monitoramento de efluentes da 

Central de Tratamento da Xaraé Ambiental Ltda. 

8.1.4.2.2 Específicos 

✓ Avaliação do efluente final gerado diariamente pelo Sistema de Controle 

Ambiental da trincheira Classe II. 

8.1.4.3 Indicadores Ambientais 

Os principais indicadores ambientais no monitoramento de efluentes líquidos são 

descritos, a seguir: 

✓ Eficiência do tratamento de efluentes líquidos na entrada e saída do SCA. 

8.1.4.4 Público Alvo 

✓ Supervisores e coordenadores de equipe; 

✓ Engenheiros ambientais, sanitaristas e de segurança do trabalho. 

✓ Produtores de resíduos recebidos. 

8.1.4.5 Metodologia 

8.1.4.5.1 Pontos Amostrais 

Os pontos nos quais serão feitas amostragens no monitoramento, referem-se ao 

efluente bruto e tratado do SCA e, conforme os dados apresentados, a seguir, na 

Tabela 8-7 e ilustrados na Figura 8-1.
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Tabela 8-5: Pontos amostrais – Entrada e Saída da ETE e Poços de Monitoramento. 

Ponto Pontos de Coleta 
Coordenada 

(SIRGAS 2000 FUSO 21) 

AM01 Efluente Bruto – Entrada Lagoa Anaer. XUTM: 750065 YUTM: 7750487 

AM02 Efluente Tratado – Saída do Lagoa Mat. XUTM: 750151  YUTM:7750490 

 

Figura 8-1: Pontos do monitoramento, escala 1:10.000, projeção UTM, Datum 
SIRGAS 2000, fuso 21. 

 
 

8.1.4.6 Parâmetros Monitorados 

A Tabela 8-8, apresenta os parâmetros físico-químicos e biológicos para os pontos 

amostrais. 
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Tabela 8-6: Parâmetros físico-químicos a seres analisados (ETE). 

Parâmetros a serem analisados – 
Água Subterrânea 

pH 

Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO 

Demanda Química de Oxigênio - DQO 

Temperatura 

Fósforo 

Nitrogênio Amonical 

Nitrogênio Total 

Chumbo 

Cromo 

Zinco 

Cloreto 

Sólidos Totais 

Sulfato 

Escherichia Coli 

8.1.4.7  Metas 

✓ Garantir que o monitoramento esteja operando em conformidade com os 

procedimentos exigidos neste programa;  

✓ Emitir relatórios periódicos efetuando análise técnica dos resultados; 

✓ Percorrer o perímetro da Central e sistema de tratamento procurando 

verificar: 

➢ Se existe algum vazamento de líquido (chorume) pelos taludes; 

➢ O estado de conservação e de limpeza das canaletas de drenagem de 

águas pluviais; 

➢ Se as caixas de passagem de chorume não estão trancadas. 

➢  Anotar os dados de vazão e meteorológicos - chuvas, sol, ventos, etc. 

na ficha diária de controle de vazão. 

➢ Manter limpos os dispositivos de entrada/saída de chorume nas lagoas. 

8.1.4.8 Cronograma 

O cronograma para realização das análises e envio de relatório técnico será 

trimestral para campanhas de campo e envio dos resultados analíticos, sendo que 

anualmente será enviando relatório de avaliação anual.
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Tabela 8-7:Coleta de amostras e análise físico-química. 

Atividade Mensal Bimestral Trimestral Semestral Anual 

Quantificação e 
monitoramento 

  X   

 

8.1.5 Monitoramento de Resíduos Sólidos 

Resíduos sólidos são todos os restos sólidos ou semi-sólidos provenientes de 

atividades antrópicas e também não-antrópicas. A sua geração vem sendo discutida 

mais intensamente nos últimos tempos devida a complexidade das atuais demandas 

ambientais, sociais e econômicas induzindo um novo posicionamento dos níveis de 

governo, sociedade civil e da iniciativa privada. 

8.1.5.1 Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

8.1.5.1.1 Justificativas  

Foram elaborados dois programas para o monitoramento e a gestão de resíduos, 

com o intuito de facilitar as diretrizes adotadas para cada etapa de geração dos 

mesmos, sendo elas: os resíduos recebidos de outras empresas e o manejo 

adotado; e aqueles gerados através da implantação e operação da Central. Desta 

forma, foram estabelecidos os seguintes planos e programas de gestão:  

✓ Programa de controle e monitoramento de recebimento de resíduos ; 

✓ Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) oriundos da 

Implantação e operação da Central. 

A implantação de um programa de gerenciamento de resíduos sólidos proporciona 

reflexos positivos no âmbito do tripé da sustentabilidade, diminuindo o consumo de 

recursos naturais, proporcionando a abertura de novos mercados e diminuindo os 

impactos ambientais provocadas pela disposição inadequada dos resíduos. 

 

O recebimento de resíduos sólidos oriundos de outras empresas e o monitoramento 

das etapas decorrentes da gestão interna na Central, bem como a implantação de 

procedimentos de controle estão descritos no Plano de Procedimento 

Operacionais (PPO) documento técnico anexo no presente processo.
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O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) visa reduzir a geração 

de resíduos, bem como estabelecer procedimentos que serão observados durante o 

a implantação e operação da Central de Tratamento.  

8.1.5.1.2 Objetivos 

Estabelecer procedimentos padrões para o gerenciamento e destinação dos 

resíduos sólidos gerados na Central a fim de designar uma correta disposição final 

de seus resíduos, reduzindo desta forma os impactos ambientais negativos 

proporcionados pelo manejo inadequado deste material.  

 

8.1.5.1.3 Acondicionamento 

Os resíduos serão acondicionados em recipientes adequados, conforme a sua 

classificação, seguindo as recomendações da NBR 12.235/1992 para resíduos 

Classe I (perigosos) e da NBR 11174/1990 para resíduos Classe II (não perigosos), 

sendo efetuado basicamente os seguintes equipamentos: 

➢  Bobonas/Tambores de 100 e 200 litros; 

➢ Caçambas; 

➢ Recipientes identificados de 50 litros; 

➢  Baias. 

8.1.5.1.4 Coleta 

Os resíduos serão coletados de acordo com a demanda de geração da empresa, 

através de veículos especializados, devidamente licenciados, cujo material será 

direcionado para aterro industrial licenciado conforme preconiza a NBR 13463/1995 

– “Coleta de Resíduos”, NBR 13221/1994 – “Transporte de resíduos (não 

perigosos)” e NBR 14619/2003 – “Transporte para resíduos Classe I (perigosos)”. 

8.1.5.1.5 Quantificação 

A quantificação dos resíduos será efetuada através de duas formas:
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➢  Tickets de pesagem da balança de entrada na Central; 

➢  Fichas de Controle de Resíduos (FCR). 

8.1.5.1.6 Manejo e Tratamento e Destinação Final 

Todos os resíduos sólidos gerados na linha industrial de produção serão 

encaminhados para aterro licenciado, em que devido às diretrizes da Política 

Nacional de Resíduos (lei n° 12.305/2010) recomenda-se a preferência à destinação 

final mais próxima, evitando transportes longos e riscos ambientais. 

 

8.1.5.1.7 Cronograma 

Tabela 8-8:Coleta de amostras e análise físico-química. 

Atividade Mensal Bimestral Trimestral Semestral Anual 

Quantificação e 
monitoramento 

  X   

 

8.1.6 Monitoramento das Emissões Gasosas 

8.1.6.1 Justificativa 

Os sistemas de Centrais de Tratamento são fontes de emissão de biogás, cuja 

composição básica é apresentada a seguir: 

✓ Metano (CH4)  

✓ Dióxido de Carbono (CO2)  

✓ Nitrogênio (N2)  

✓ Hidrogênio (H2)  

✓ Oxigênio (O2)  

✓ Gás Sulfídrico (H2S) 

✓ Monóxido de Carbono  
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8.1.6.2 Objetivos 

8.1.6.2.1 Geral 

Estabelecer os procedimentos padrões para o monitoramento de emissões da 

Central de Tratamento da Xaraé Ambiental Ltda.  

8.1.6.2.2 Específicos 

✓ Verificação de potencial energético; 

✓ Avaliação qualitativa do biogás gerado; 

 

8.1.6.3 Público Alvo 

✓ Supervisores e coordenadores de equipe; 

✓ Engenheiros ambientais e sanitaristas. 

 

8.1.6.4 Metodologia 

O monitoramento das emissões gasosas será efetuado através de dispositivo de 

leitura da concentração de gases, instalados próxima ao sistema de drenagem de 

gases nas trincheiras classe II. 

O quantitativo de resíduos será efetuado através de estimativa da entrada de 

resíduos sólidos classe II A, descarregados na trincheira, eficiência de degradação 

de matéria orgânica 

8.1.6.5 Pontos amostrais 

Os pontos amostrais serão as drenagens de gases de resíduos classe II. 

8.1.6.6 Parâmetros Monitorados 

✓ Metano (CH4) 

✓ Dióxido de Carbono (CO2)  

✓ Nitrogênio (N2)
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✓ Hidrogênio (H2) 

✓ Oxigênio (O2)  

✓ Gás Sulfídrico (H2S)  

✓ Monóxido de Carbono 

8.1.6.7 Metas 

 
Realizar estudo da viabilidade técnica e econômica do empreendimento que leve em 

consideração o potencial de geração de energia do biogás. 

8.1.6.8 Cronograma 

O cronograma para realização o monitoramento em questão será semestral para 

campanhas de campo e anualmente elaboração de relatório de avaliação. 

8.2 MEIO BIOLÓGICO 

8.2.1 Flora 

8.2.1.1 Justificativa 

As formações de vegetação devem ser monitoradas por possuir relações diretas 

com o micro-clima local e com o ciclo hidrológico, necessitando de um correto 

manejo para manutençao dos fatores ecológicos da área em questão. 

Para avaliação e monitorameto de remanescentes de vegetação natural em 

determinado local deve ser realizada a comparação e quantificação da área em 

diferentes períodos de tempo, utilizando-se de ferramentas como o sensoriamento 

remoto e os sistemas de informações geográficas. 

8.2.1.2 Objetivos 

Monitorar a flora presente na área de influência do empreendimento a partir de 

relatórios que descrevam possíveis alterações significativas nos remanescentes de 

vegetação.
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8.2.1.3 Metodologia 

Serão utilizadas imagens de satélite LandSat 8, de resolução espacial de 30 metros, 

para quantificação em diferentes períodos da vegetação remanescente a partir do 

Software livre e gratuito Quantum Gis 2.14.16, sendo elaborados os relatórios de 

diagnóstico da flora. 

8.2.1.4 Cronograma 

Tabela 8-9:Cronograma da Identificação e quantificação das áreas por satélite. 

Atividade Mensal Bimestral Trimestral Semestral Anual 

Identificação e quantificação 
das áreas por satélite 

   
X 

 

 

8.2.2 Fauna 

8.2.2.1 Justificativa 

Fauna é o termo coletivo para a vida animal de uma determinada região ou de um 

período de tempo. Os animais possuem papéis importantes para a manutenção do 

equilíbrio na natureza, controlando populações de espécies que quando em 

execesso podem prejudicar lavouras, criações, bem como criar um desequilíbrio no 

ecossistema local, sendo essencial o seu monitoramento. 

8.2.2.2 Objetivos 

Este programa tem como objetivo acompanhar as espécies presentes no entorno do 

empreendimento, principalmente da comunidade aquática, em que a partir do 

biomonitoramento possibilita identificar alterações provindas do lançamento de 

efluentes da Estação de Tratamento de Efluente – ETE nas espécies, bem como 

espécies terrestres que habitam a área de influência do empreendimento. 

8.2.2.3 Metodologia 

O monitoramento de espécies terrestres será realizado por meio de registros de 

exemplares reportados por colaboradores da Central de Tratamento, memorial 

fotográfico de fezes, rastros, pegadas, entre outros registros indiretos.
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Com relação à comunidade aquática, serão realizados levantamentos de campo, 

onde será realizada a quantificação das espécies, analisando a abundância e 

composição dos mesmos no local. 

8.2.2.4 Cronograma 

Tabela 8-10: Monitoramento dos Levantamentos de campo da comunidade aquática e 
monitoramento de espécies terrestres. 

Atividade Mensal Bimestral Trimestral Semestral Anual 

Levantamentos de campo da 
comunidade aquática e 
monitoramento de espécies 
terrestres 

   X  

 

9 PROGNOSE AMBIENTAL 
 

A situação ambiental das áreas de influência pode sofrer diversas alterações devido 

a  implantação ou não do empreendimento. Analisando os cenários com e sem 

empreendimento, podemos encontrar vantagens e desvantagens: 

➢ Cenário com Empreendimento 

 

O cenário com empreendimento, garante o desenvolvimento local, geração de 

empregos, recuperação ambiental da área, além de contribuir com a desativação 

dos lixões, incentivando o desenvolvimento sustentável. Em contrapartida, existem 

aspectos que podem ser negativos caso as medidas de controle ambiental não 

sejam realizadas, alguns desses aspectos são: alteração paisagística, emissões 

atmosféricas e odores, possibilidade de contaminação do solo, aumento do tráfego 

de veículos e geração de ruídos. 

➢ Cenário sem Empreendimento 

 

Sem implantação do empreendimento, o local continuará sendo uma área 

degradada, sem perspectiva de recuperação, além de que não haverá 

oportunidades para a população nem mesmo o desenvolvimento local, além disso, 

sem o empreendimento haverá a contribuição para o enfraquecimento do 

desenvolvimento sustentável. 
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A Xaraé Ambeintal garantiu o comprometimento na recuperação do local a partir 

daimplantação do empreendimento em questão, uma vez que o mesmo promove 

benefícios ambientais, economicos e sociais relevantes em relação à área de 

influência local, regional e nacional para o municipio.  
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