
   
RELATÓRIO DE CUMPRIENTO DE PENDÊNCIAS (COMUNICADO nº 

0653/GFLA/2020 e PT N° 933/SUFGA/SEMADUR/2020) 
 

Justificativa 
Em atendimento as solicitações conforme questionamentos, foram 

considerados pontos importantes, bem como o que das providencias junto ao PT 

n° 933/SUFGA/SEMADUR/2020 é relatado “Considerando que veicula na 

imprensa, conforme matérias jornalísticas anexas, que após parecer do 

PLANURB, a Prefeitura indeferiu a área da Fazenda Santa Paz, e, dessa forma, 

invalida o objeto deste EIA-RIMA.” Pelo acompanhamento de toda polêmica, 

afirmamos tecnicamente que a possível implantação do Aterro Ereguaçu na área 

da Fazenda Santa Paz não causará impacto junto a principal fonte de captação 

de água para abastecimento do município de Campo Grande (APA e córrego 

Guariroba), conforme tenha sido tese técnica do PLANURB. O córrego Gerivá é 

um manancial diretamente inserido no perímetro de Área de Influência Direta – 

AID, o qual está alocada a uma distância de aproximadamente 550,00 m do 

arranjo matricial do projeto básico apresentado (lagoas de acúmulo de 

lixiviados).    

Seguindo tecnicamente a locação de todas microbacias da região da área 

da Fazenda Santa Paz e seu entorno, é importante ressaltar que as bacias 

hidrográficas dos córregos Gerivá e Guariroba apesar de fazer limite são 

independentes, sendo que os 02 córregos são contribuintes diretos do Ribeirão 

das Botas, portanto, as águas da bacia hidrográfica do córrego Gerivá não tem 

contato algum com as águas do córrego Guariroba, isto fica evidenciado, tendo 

em vista que a bacia hidrográfica do córrego Gerivá não faz parte da APA 

Guariroba. A mesma situação é a área do Três Barras e seu entorno, pois a área 

está localizada na bacia dos Córregos Cachoeira e Três Barras todos afluentes 

diretos o Rio Inhanduí, portanto, estas bacias hidrográficas por fazerem limites 

são independentes e suas águas não têm contato algum nem com o Córrego 

Guariroba e nem fazem parte da APA do Guariroba, esses aspectos hidrológicos 

estão explicados no mapa das microbacias hidrográficas das alternativas 

locacionais das áreas Santa Paz e Três Barras. 



   
 Com relação a Estação de Captação e Tratamento da empresa Águas 

Guariroba, informamos que o reservatório do córrego Guariroba está localizado 

a 1.900 metros em linha reta a montante da confluência com o Ribeirão das 

Botas, sendo mais um aspecto de não interferência das águas da bacia 

hidrográfica do Gerivá sobre o Córrego e APA Guariroba. 

 Com relação a APA do Guariroba, esta encontra-se fora da AID do 

empreendimento, estando inserida dentro da Área de Influência Indireta – AII, 

desta forma afirmamos que não há possibilidades de impactos junto a APA do 

Guariroba, com exceção o fator direção dos ventos. 

 Outra questão quanto o distanciamento de aglomeração urbana 

(condomínios e bairros), o condomínio Terra do Golf está a uma distância de 

aproximadamente 11 km em linha reta, além de haver uma distância superior 

aos critérios técnicos, a direção dos ventos predominantes se dá ao oposto dele, 

não havendo possíveis impactos assim como fora debatido. 

 Em relação ao critério aeródromo, há 02 (dois) os quais denominados 

como Sítio de Pouso Aviador que se encontra distante aproximadamente 11 km, 

e o Santa Maria que está localizado uma distância de aproximadamente 14 km 

da locação de arranjo matricial do projeto. Não havendo restrição quanto a 

questão em pauta. 

Os critérios de permeabilidade do solo são recomendados pela 

SEMADUR ideal ˂ 5 x 10-5cm/s, desta forma informamos que se trata de uma 

obra de engenharia civil, onde critérios técnicos de execução serão aplicados, 

no entanto haverá escavações, compactações do solo, e impermeabilização de 

todo perímetro da célula de disposição de resíduos, não havendo interferências 

negativas, não se trata de dispor resíduos ao solo imaturo, o qual era permitidos 

a algumas décadas anteriores devido a permeabilidade do solo (solo 

impermeável). Afirmamos que não haverá impacto mesmo que a permeabilidade 

do solo não seja o recomendado (impermeável), além de haver todas medidas e 

dispositivos mitigatórios de impactos. 

Importante esclarecer que os estudos realizados atenderam o TR emitido 

pela SEMADUR, desta forma importante esclarecer alguns pontos de 

questionamento por parte do órgão ambiental e a PLANURB. Em relação as 



   
alternativas locacionais, a metodologia de trabalho se dá em selecionar 03 (três) 

alternativa locacionais, onde a escolha da alternativa mais adequada é realizada 

de posse de informações técnicas, legais os quais são objetos (critérios seja 

comparativos ou restritivos). O qual fora citado junto ao Parecer Técnico n° 933, 

o questionamento em relação as áreas estudadas, o qual há 01 (uma) área de 

alternativa a ceroula, que se encontra inserida dentro da APA ceroula, e porque 

ela foi utilizada como alternativa. Diante deste fato importante esclarecer que 

apresentação de 03 (três) alternativa é um instrumento de avaliação, contudo, 

conforme apresentado junto ao EIA a existência desta APA, bem como 

informando que o plano de manejo dela, encontra-se em construção conforme 

pesquisas realizadas. O estudo de alternativa tem como objetivo principal 

levantar-se todas as possibilidades técnicas e legais, onde posterior avaliação e 

análise, se escolhe a melhor, neste caso seja restritivo como é informado no PT 

devido ao decreto municipal do ano de 2001, a mesma não fora escolhida como 

uma alternativa, mesmo considerando as questões técnicas as quais 

apresentaram ser a melhor na questão meio físico (geologial local). Não restringe 

apresentar como uma alternativa, pois, esta alternativa foi objeto de estudo, onde 

no desenvolvimento dele, se obteve informações importantes e relevantes, 

inclusive a restrição legal. 

Mesmo diante desta discussão pautada no PT, informamos que fora 

acatado o COMUNUCADO n° 0759/GFLA/SEMADUR/2020, qual sugere 

inclusão de uma 4° (quarta altenativa), desta forma independente do assunto 

pautado, há 03 (três) opções de alternativas locacionais, caso a equipe 

multidisciplinar da SEMADUR, em suas consideraçãos não considerem a área 

da ceroula como sendo uma alternativa formal. 

Um outro questionamento pautado neste PT se diz respeito de não 

apresentar detalhadamento mais a fundo os programas ambientais, informamos 

que o EIA/RIMA são componentes técnicos apresentados a fim de solicitar a 

licença previa para implantação da atividade, neste caso aterro sanitário. Desta 

forma se apresentou os programas propostos a mitigar possíveis impactos 

diretos e indireto, informamos que estes programas serão detalhados mediante 

apresentação do Plano Básico Ambiental – PBA, onde deverá ser apresentado 



   
todos os programas propostos de forma detalhada para apreciação da equipe 

multidisciplinar da SEMADUR. 

 Ao demais questionamentos, informamos que houve erros de digitação o 

qual foram retificados. 

 Não se descarta a alternativa Fazenda Santa Paz, pois, em atendimento 

ao TR emitido pela SEMADUR, considerando todos os critérios técnicos e legais, 

bem como os meios físicos, biótico e socioeconômico é uma área apta a 

implantação da atividade. 

 

 QUESTIONAMENTOS: 
 

Em atendimento ao COMUNICADO nº 0653/GFLA/2020 e PT N° 

933/SUFGA/SEMADUR/2020 referente as pendencias do Estudo de Impacto 

Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA RIMA) do Aterro Sanitário 

Ereaguaçu de titularidade da CG SOLURB SOLUÇÕES AMBIENTAIS: 

 

1. As áreas encontram-se próximas ou até mesmo inseridas de Áreas 
de Proteção Ambientais (APAS), mesmo assim, a delimitação dessas 
não incluídas como Áreas de Influências Direta (AID); 

Resposta:  
Segue anexo I, contendo as informações complementares pertinente aos 

itens 1 e 17 conforme comunicado SEMADUR. 

 

2. Os valores de peso apresentados na matriz do Quadro 11, e, 
portanto, utilizados nos resultados, não correspondem aos pesos 
apresentados Quadro 4; 

Resposta:  
Houve um erro de digitação, sendo considerado os pesos junto ao quadro 

11. Quadro reapresentado junto ao diagnóstico na 4° (quarta) alternativa. 

 

3. A pontuação das áreas para a composição florística nas 03 áreas não 
foi apresentada; 



   
Resposta:  

Houve um erro de digitação, ele foi ajustado e inserido pontuação. Quadro 

reapresentado junto ao diagnóstico na 4° (quarta) alternativa. 

 

4. Ainda que o projeto não contemple a instalação de uma estação de 
tratamento de lixiviados em início de plano, considerando a 
possibilidade de implantação posterior dessa unidade, avaliar a 
possibilidade de adicionar um critério avaliando a distância a corpo 
receptores aptos a receber esses efluentes; 

Resposta:  
 Esta sugestão será considerada na apresentação do diagnóstico da 4° 

alternativa. 

 

5. Conforme carta de anuência da empresa de saneamento ambiental 
Águas de Guariroba S.A. apresentada, a Concessionária se 
compromete a receber lixiviados do aterro sanitário Ereguaçu, desde 
que respeitadas as condições atuais de recebimento do lixiviado do 
aterro sanitário Dom Barbosa II. Porém, considerando 
principalmente a idade do aterro sanitário e a forma do transporte 
desse lixiviado, que podem contribuir para um aumento da carga 
orgânica desse material, não foi discutido no EIA se essa alternativa 
é de fato viável para o empreendimento; 

Resposta:  
A alternativa apresentada junto à o EIA se dá a uma operação inicial, 

sendo que devido ao balanço hídrico e a vazão estimada em projeto do acúmulo 

de lixiviados, serão demandados toda sua disposição junto as lagoas previstas 

em projeto. O consórcio aviará investimentos e melhor solução ao mesmo, seja 

um sistema de tratamento de efluente dentro da unidade, sendo que esse 

investimento inicial é oneroso, e a parceria junto a empresa de saneamento 

ambiental Águas Guariroba S.A. que atualmente recebe o efluente gerado na 

unidade do aterro sanitário Dom Barbosa II em operação. Uma segunda opção 

alternativa pode ser executada no decorrer da operação do aterro, sendo que 



   
em períodos de estiagem é possível realizar a recirculação do chorume sobre o 

maciço, pois, com utilização de um caminhão pipa, é possível realizar esta 

atividade sem que comprometa a qualidade da operação, em períodos de 

estiagem onde há uma elevação na temperatura local, facilitando a evaporação 

dos líquidos aplicados sobre o maciço. 

Devido a demanda e geração de lixiviados inicial a operação, podemos 

afirmar ser uma alternativa adequada, haja visto que haverá todos dispositivos e 

medidas mitigatórias junto ao arranjo do projeto.  

A instalação de um sistema de tratamento de efluente deverá ser avaliado 

no decorrer da operação do aterro, a fim de mitigar esse passivo. Hoje há 

algumas alternativas de tratamento, atualmente custo muito alto o qual não se 

justifica economicamente, não apenas ao custo de implantação, mas também ao 

custo operacional. Desta forma pode-se afirmar que alternativa inicial de poder 

destinar o chorume ao sistema de tratamento da empresa Águas de Guariroba, 

seja a mais adequada, mesmo havendo um custo de transporte. Desta forma a 

atividade em questão não causa impacto evitando de lançar o efluente em 

mananciais. 

O custo para um possível descarte de efluente tratado dentro dos 

parâmetros de qualidade para lançamento em corpo receptor, seria inviável 

atualmente ao empreendimento, pois, dentre as alternativas locacionais 

apresentadas, a área da ceroula seria de maior viabilidade, devido ao corpo 

receptor com uma vazão boa que poderia atender a demanda do 

empreendimento. Desta forma como esta alternativa seja uma área avaliada 

tecnicamente e legal, fora descartada a possibilidade de implantação desta 

atividade no local. Dentre as áreas que atendem os critérios técnicos e legais, 

não se justificaria o lançamento devido ao custo de implantação de emissários, 

ao entorno não há mananciais com vazões adequadas ao lançamento. 

Quanto ao aumento de matéria orgânica ao longo do tempo, entendemos 

que não seja um problema o recebimento desse efluente pela Águas Guariroba 

S.A, uma vez que inicialmente ela condiciona o tratamento do chorume as 

caracteristicas do lixiviado encaminhada atualmente, o qual é proveniente de 

uma Aterro com mais de 07 anos de operação, sendo assim considerando que 



   
essa operação é prevista para ocorrer nos primeiros 05 anos de operação, essa 

possível alteração na carga orgânica do chorume já está sendo contemplada. 

 

   

6. Devido a quantidade de funcionários envolvidos na instalação e na 
operação do aterro, o meio social deveria contemplar como critério 
comparativo a distância para serviços de atendimento público de 
saúde próximo às áreas avaliadas; 

Resposta: 
O município de Campo Grande – MS detém segundo o IBGE CIDADES 

123 estabelecimentos de saúde cadastrado ao SISTEMA ÚNICO DE SAUDE 

(SUS). Para além desses números o CNESNET DATASUS informa que no 

município existem 15 Hospitais Gerais, 6 Hospitais especializados, 64 

Policlínicas, 10 Unidades de Pronto Atendimento, 2 Laboratórios de Saúde 

Pública, 15 Unidades Moveis Terrestres e 6 Centros de Atenção Psicossocial.  

De maneira geral, pode-se dizer que em termos de contingenciar 

possíveis problemas que venham a surgir durante a implementação, 

operacionalização e finalização o município de Campo Grande está munido de 

uma estrutura de saúde pública e privada capaz de atender ao capital humano 

envolvido.  

No que tange as alternativas locacionais, os 3 territórios (Ceroula, Três 

Barras e Santa Paz) apresentam condições minimamente satisfatórias. No 

entanto, em termos de localização e disponibilidade há diferenças entre elas e a 

região da Gameleira se mostra mais bem qualificada para a execução de um 

plano de contingência devido a melhor estrutura ao redor, seja de circulação e 

logística ou de saúde pública.  

Essa indicação locacional pode ser dita tendo em vista que a região da 

Gameleira se encontra a 1,7 KM de distância da UNIDADE BASICA DE SAUDE 

DA FAMILIA (UBSF) DOM ANTONIO BARBOSA. A 2,7 KM do HOSPITAL 

ADVENTISTA DO PENFIGO, 3,37 KM UBSF JARDIM TARUMÃ, 3,57 KM UBSF 



   
JARDIM LOS ANGELES e a 6,07 KM o HOSPITAL REGIONAL DE MATO 

GROSSO DO SUL.  

Essa estrutura se mostra de fundamental importância tendo em vista os 

diferentes tipos de atendimento médico disponíveis nessa gama de 

estabelecimentos de saúde citados. Ademais, o empreendimento se fortalece ao 

poder contar com tal tipo de assistência para as pessoas envolvidas nos 

diferentes processos.  

No entanto entedemos ser salutar incluir um critério de avaliação com a 

distância para serviços de atendimento público de saúde próximo às áreas 

avaliadas, o qual será apresentado junto ao diagnóstico na 4° (quarta) 

alternativa. 

 

7. Foi citado na Tabela 02 como critério restritivo uma distância mínima 
de 10 Km para aeroportos e aeródromos, no entanto, o mesmo 
critério foi apresentado como comparativo no Quadro 05; 

Resposta: 
 Considerando a pesquisa realizada junto a COMAER por meio do 

Departamento de Controle de Espaço Aéreo – DECEA o qual informa que a 

“analise de atividade atrativa de fauna ou com potencial atrativo de fauna não 

seja mais de sua competência”, bem como o comunicado n° 1059/GFLA/2020, 

encaminhando o documento emitido pela Centro de Investigação e Prevenção 

de Acidentes Aeronauticos – CENIPA, contendo os procedimentos transitórios 

para análise de risco de fauna, a ser complementado ao processo de 

licenciamento do consorcio SOLURB. O documento encaminhado pela CENIPA 

apresenta recomendação aos órgãos ambientais em processos de 

licenciamentos ambientais. 

 No item 2 informa que o empreendimento deve apresentar lista de 

aeródromos em cuja ASA o empreendimento está localizado, informando a 

classificação do aeródromo, com voos regulares ou movimento superiores a 

1.150 movimentos/ano. 

 Conforme entendimento do CENIPA, é considerado como um parâmetro 

restritivo aeródromos com movimento superiores a 1.150 movimentos/ano, 



   
sendo que demais aeródromos com movimentos inferiores não seja um 

parâmetro restritivo. 

 Desta forma podemos reafirmar que a alternativa ceroula seja descartada, 

no entanto reafirma-se que a mesma não deva ser descartada dos estudos, pois, 

é um objeto de estudo não sendo descaracterizado como tal. 

 As demais alternativas apresentadas não se enquadram a esta restrição. 
 

 

8. Foi apresentado como critérios restritivos (Tabela 02) solos com 
valores de coeficiente de permeabilidade superiores a 10‾⁴ cm/s, no 
entanto posteriormente adotou-se como critério comparativo valores 
de coeficiente de permeabilidade variando entre 10‾1 a 10‾5 cm/s; 

Resposta: 
 
Os critérios de permeabilidade do solo são recomendados pela 

SEMADUR ideal ˂ 5 x 10-5cm/s, desta forma informamos que se trata de uma 

obra de engenharia civil, onde critérios técnicos de execução serão aplicados, 

no entanto haverá escavações, compactações do solo, e impermeabilização de 

todo perímetro da célula de disposição de resíduos, não havendo interferências 

negativas, não se trata de dispor resíduos ao solo imaturo, o qual era permitidos 

a algumas décadas anteriores devido a permeabilidade do solo (solo 

impermeável). Afirmamos que não haverá impacto mesmo que a permeabilidade 

do solo não seja o recomendado (impermeável), além de haver todas medidas e 

dispositivos mitigatórios de impactos. 

Portanto, a utilização como critério de avaliação se torna coerente, uma vez 

que se o solo da alterantiva locacional for menos permeável em detrimento a 

uma alternativa, os custos de implantação para se chegar ao fator de 

permeabilidade exigível conforme norma ABNT NBR 13896 assim como 

recomendações dos órgãos ambientais, serão menores. 

  No entanto reafirmamos que em nenhum momento foi proposto a 

implantação do empreendimento em solo “in natura”, conforme podemos extrair 

da pag. 27 do Projeto Básico – Volume I Memorial Descritivo: “O sistema de 



   
permeabilização proposto deverá ser implantado em toda área do perímetro de 

resíduos do Aterro Sanitário Ereguaçu, com o objetivo de isolar os resíduos e 

evitar a penetração de lixiviados no solo, devendo, portanto, ser aplicado 

também na região dos taludes. O emprego do sistema de impermeabilização 

proposto poderá ocorrer concomitantemente a disposição de resíduos. 

Desta forma, o sistema de impermeabilização aqui descrito foi projetado 

para ser composto, primeiramente, por uma camada de 0,60 m de solo 

compactado, com permeabilidade da ordem de 5 x 10-4 cm/s, anterior à 

instalação do geocomposto bentonítico tipo Geosynthetic Clay Liner – GCL, 

seguido ainda por uma geomembranade Polietileno de Alta Densidade – PEAD 

de 2,0 mm de espessura, que por sua vez deverá ser recoberta com mais uma 

camada de 0,40 m de solo compactado para proteção mecânica da 

geomembrana. 

Na região de taludes, como proteção mecânica, o sistema de 

impermeabilização deverá ser implantado com geotêxtil RT-31, substituindo a 

camada de 0,40 m de solo. 

O perímetro onde será instalado o sistema de impermeabilização adotado 

pode ser visualizado em planta no Anexo I, Volume II, na Folha 04/09, estando 

seus detalhes na Folha 09/09. Ambos geossintéticos utilizados para o sistema 

de impermeabilização, GCL, PEAD e Geotêxtil, serão devidamente ancorados 

no dique de disparo de solo compactado, conforme detalhes apresentados no 

Volume II, na Folha 09/09. “  

 

9. Conforme recomendações do IMASUL, a disponibilidade de solo de 
cobertura consiste em um aspecto restritivo para a implantação de 
aterros sanitários. O solo das áreas da Fazenda Santa Paz e Três 
Barras são pobres em argila, ainda assim se afirmou cerca de 50% 
do solo será advindo de áreas internas ao terreno, não sendo 
apresentada a avaliação de sua viabilidade para uso como solo de 
cobertura. Ademais, não foi apresentada uma avaliação das jazidas 
viáveis para extração de solo na proximidade das áreas; 



   
Resposta: 
 

O projeto básico do aterro em seu volume 2 página 07, tabela 2-2, 

demosntra o balanço de solo a ser utilizado na operação do aterro, apontando 

que o local possui um superávit de solo da ordem de 842.122 m³, portanto para 

alternativa locacional da Fazenda Santa Paz, não será necessário a busca de 

áreas de jazidas, ao contrário que aponta o RIMA onde aponta a necessidade 

de 50% do solo em jazidas, portanto essa informação será corrigida e 

apresentada apresentado junto ao diagnóstico na 4° (quarta) alternativa 

Já em relação a alternativa da opção locacional da área da Três Barras, 

devido a profundida do lençol freático apresentado, estimamos que caso fosse 

escolhida, deverá ser buscado complemento de solo em jazidas. 

Não entedemos que o solo para acobertura operacional do aterro tenha 

que ter sua composição argilosa, não existindo normas ou orientações técnicas 

que indicam essa necessidade, portanto essa situação não foi objeto de estudo, 

o projeto básico indica que o sistema de cobertura operacional será utilizado solo 

com espessura de 15 cm ou manta de sacrifício, já a cobertura definitiva, será 

de 60 cm de solo com permeabilidade de ordem de 10-4  , permeabilidade essa 

alcançada com a simples compactação do solo local, conforme demonstra na 

tabela 4-3 - Resultados dos ensaios geotécnicos laboratoriais do projeto básico 

volume 01, página 20. 

10. Os ensaios de permeabilidade apresentados somente para área da 
Fazenda Santa Paz apresentam valores de coeficiente maiores que 
10‾⁴ cm/s, valores restritivos conforme recomendações do IMASUL. 
Não foram apresentadas as metodologias, resultados e laudos 
técnicos a respeito da realização dos ensaios de permeabilidade nas 
áreas da Fazenda Santa Paz e Três Barras, apesar de esse ter sido 
escolhido como critério restritivo e comparativo; 

Resposta: 
 



   
Os estudos Geotecnicos e relatórios de sondagens realizados na Fazenda 

Santa Paz estão demosntrados no anexo 1 do projeto básico volume 1, páginas 

66 a 126, assim como no subitem 6.3.3.2 do EIA. 

O estudo Geotécnicos e relatórios de sondagens realizados na Área Três 

Barras estão demosntrados no subitem 6.3.2.2 do EIA. 

De fato, não houve a realização da análise de solo laboratorial na 

alternativa da Área Três Barras, no entanto pela semelhança do solo encontrado 

na Fazenda Santa Paz, assim como nos resultados dos teste de infiltração, foi 

possível prever que os solos possuiem o mesmo coeficiente de permeabilidade, 

na ordem de 10‾⁴ cm/s.  

Em relação a metodologia aplicada dos testes realizados então descritos 

no EIA entre as paginas 98 – 107 (a metodologia aplica-se as 03 alternativas, 

sendo realizados mesmos testes), em relação aos resultados estão descritos no 

EIA (área faz. Três Barras paginas 113-116 e 119-124. Faz, Santa Paz paginas 

136-142 e 144-150). 

 
 

11. Os ensaios pedológicos in-situ revelaram que as áreas Fazenda 
Santa Paz e Três Barras possuem solos com baixo teor de argila, o 
que acarreta uma maior vulnerabilidade em termos de contaminação 
do lençol freático. Como fator agravante está o fato de as áreas se 
encontrarem próximas à Bacia do Guariroba, onde encontra-se o 
principal manancial para abastecimento do Munícipio de Campo 
Grande, protegida pela APA do Guariroba. No entanto, o risco da 
contaminação das águas do Córrego do Guariroba não é abordado 
no EIA/RIMA ou mesmo como critério de avaliação, apesar da sua 
importância. Ressaltamos que caso haja interesse em utilizar as 
áreas da Fazenda Santa Paz ou Três Barras, será solicitado um 
modelo hidrológico contemplando um estudo de dispersão de 
contaminantes em água subterrâneas, avaliando o risco de impacto 
à qualidade das águas da Bacia do Guariroba; 

Resposta: 



   
 

Segue anexo II, contendo as informações complementares pertinente aos 

itens 11. 
 

12.  Aspectos relativos à qualidade do ar e da dinâmica dos ventos não 
foram utilizados como critérios comparativos a impactos nesse 
meio. Particularmente quanto à qualidade do ar, haja vista as 
emissões futuras provenientes principalmente do gás metano e 
material particulado produzido na operação do empreendimento, é 
interessante a análise da caracterização da qualidade do ar 
(background) com ênfase aos parâmetros: Particulados Totais em 
Suspensão (PTS), Partículas Inaláveis (PM10 e PM 2.5); compostos 
orgânicos Voláteis e outros parâmetros que julgar pertinente; 

Resposta: 
 

Sugere-se que estas análises sejam realizadas posterior anuência do 

órgão ambiental em relação a Licença Prévia, pois, desta forma será realizado 

as análises de qualidade do ar local, obtendo assim dados primários que possam 

ser utilizados nos monitoramentos ao decorrer da operação do aterro. Sendo 

realizado por empresa adequada, desta forma será possível haver um 

monitoramento adequado, bem como caracterizar a qualidade do ar local. 

Considerando a sugestão do órgão ambiental, será inserido junto aos 

critérios de escolha da área este item importante quanto a direção dos ventos, 

sua dinâmica em relação as localizações das áreas de alternativas locacionais, 

onde será apresentado junto ao quadro 11. Reapresentado ao diagnóstico na 4° 

(quarta) alternativa. 

 

13. Não foi apresentado mapeamento delimitando as Áreas de 
Preservação Permanentes (APP) e áreas de reserva legal ou outros 
bens a proteger a serem observados durante projeto, implantação e 
operação do aterro sanitário. 

Resposta: 
 



   
O mesmo segue anexo (conforme CARMS 0025814), bem como esta 

descrito junto ao EIA (pagina 156) segundo parágrafo. 

 

14. Não foram apresentados os resultados do item “Vegetação Local 
Composição Florística”; 

Resposta:  

Segue anexo III, contendo as informações complementares a cerca deste 

tema. 

 

 

15. Não foi apresentada a metodologia utilizada para a elaboração do 
levantamento faunístico e florístico; 
Resposta:  
Segue anexo IV, contendo as informações complementares a cerca deste 

tema. 

 

 

 

16. Na análise social, não foi apresentada a metodologia utilizada para a 
elaboração dos questionários, amostragem e avaliação das 
respostas; 

Segue abaixo a metodologia de pesquisa utilizada: 

A pesquisa é parte da análise desenvolvida visando a implementação de 

Aterro Sanitário no município de Campo Grande – MS e teve como objeto as 

condições socioeconômicas das possíveis áreas para o desenvolvimento do 

projeto e a sua operação. Para tanto se aplicou uma pesquisa quantitativa que 

tem como norte a caracterização social e econômica dos territórios em questão.  

Buscando ter uma melhor dimensão dos locais a pesquisa empreendeu a 

aplicação de questionários socioeconômicos aos moradores das áreas. Por 

serem áreas de baixa densidade domiciliar a população envolvida na pesquisa 

se mostrou de pouca quantidade e acabou por ocasionar uma amostra que tem 



   
potencial de caracterizar de forma mais próxima da realidade para três das 

quatro áreas envolvidas. Portanto a seleção dos entrevistados se deu única e 

exclusivamente pelo fato de moradia e trabalho nas áreas em questão. Nesse 

aspecto se buscou promover um caráter censitário a pesquisa, obtendo assim 

um índice alto de questionários preenchidos.  

A metodologia utilizada, é, portanto, a de uma analise quantitativa dos 

locais através de entrevistas e caracterização socioeconômica, aliada a uma 

análise qualitativa através das expedições a campo e ao contato com a 

população local por meio de entrevistas.  

As etapas da apontadas e elaboradas para uma abordagem mais próxima 

à realidade, passou pela análise das áreas adjacentes e próximas às 

possibilidades de instalação do empreendimento. Elaboração de questionário 

socioeconômico e testes prévios para aplicação em campo. Abordagem e 

entrevistas de pessoas que estão nas áreas no dia a dia.  

O questionário utilizado na parte quantitativa das entrevistas foi 

desenvolvido por meio da metodologia utilizada pelo IBGE para a feitura dos 

CENSOS DEMOGRÁFICOS. Para tanto foi desenvolvido uma lista de 38 

perguntas (12 com respostas abertas/individuais e 26 com respostas de múltipla 

escolha), dividas em 9 categorias, são elas: identificação do domicilio (6 

perguntas), informação do morador (5 perguntas), características do domicilio ( 

11 perguntas), identificação étnico-racial (1 pergunta), registro civil (1 pergunta), 

religião ou culto ( 1 pergunta), educação ( 4 perguntas), trabalho e renda (4 

perguntas) e deslocamento para o trabalho ( 4 perguntas). Ademais é importante 

destacar que os questionários foram aplicados pelos pesquisadores que o 

desenvolveram por meio de entrevistas nas idas a campo. 

Para dar garantias de qualidade da informação coletada adotou-se os 

seguintes cuidados: 

• O entrevistador sempre procurou manter um clima de coordialidade 

desde a abordagem até a finalização da entrevista, tratando o 

entrevistado com respeito e cortesia; 



   
• Entrevistar a pessoa responsável pelo domicílio/fazenda/sítio; na sua 

ausência, outro morador com conhecimento suficiente passa a ser 

entrevistado; 

• Caso não houver uma pessoa qualificada para dar prosseguimento às 

entrevistas, o pesquisador deve indagar horários para entrevistar 

pessoas que respondam demandas elaboradas; 

• Efetuar perguntas, pausadamente, e exatamente na mesma ordem em 

que estão localizadas no questionário; 

• Em decorrência de alguma dúvida do entrevistado, o pesquisador 

ajudou a compreender a pergunta sem induzir a resposta; 

• Na finalização da entrevista, o entrevistador verificou se todos os 

quesitos foram preenchidos de maneira adequada, resolver 

pendências no questionário, confirmar os dados, e agradecer ao 

entrevistado pela colaboração.  

• Análise quantitativa sobre os questionários socioeconômicos. 

• Análise qualitativa das áreas com influência do empreendimento.  

• Levantamento de estrutura econômica, moradia, vias de acesso e 

observação dos principais meios econômicos em cada região, tanto 

para a população em áreas de possível implantação do aterro 

sanitário.  

Com relação aos territórios definidos como possíveis locais o que se fez 

metodologicamente, foi ir presencialmente a todos eles e definir as áreas de 

influência direta, área de influencia indireta e a área diretamente afetada para 

definir então as quem eram e em quais condições se encontravam as pessoas 

que vivem nas determinadas localidades e o quanto seriam afetadas.  

De maneira concomitante e complementar a essa analise das alternativas 

locacionais foi feita uma pesquisa das condições socioeconômicas do 

município em geral e do Estado do Mato Grosso do Sul como forma de se 

ter um panorama melhor comparável da realidade envolvida no 

empreendimento. 

 



   
17. O Art. 3º, inciso I, do Decreto Municipal nº 8.264/2001 apresenta:  

“Na APA do Ceroula ficam proibidos ou restringidos novos 

empreendimentos e atividades, dentre outros a serem definidos pelo 

zoneamento, tais como: 

I. A implantação de empreendimentos e atividade industriais ou 

equivalentes que sejam potencialmente poluidoras e capazes de 

degradar os mananciais de água”. 

 

17. O requerente não apresentou nem sequer discutiu as distancias das 
áreas avaliadas aos aeroportos e aos aeródromos; 

Resposta:  
Segue anexo I, contendo as informações complementares pertinente aos 

itens 1 e 17 conforme comunicado SEMADUR. 
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ANEXO I 
INFORMAÇÕES COMLEMENTARES 
 

O EIA-RIMA definiu a AID das alternativas locacionais prevendo a maior 

interação entre o empreendimento e os meios físicos e bióticos onde a 

observação e análise possibilitassem a obtenção das informações desejadas de 

maneira representativa em relação ao meio ambiente próximo, assegurando que 

o diagnóstico e o prognostico ambiental sejam realizados de maneira bem 

fundamentada. Desta forma a delimitação da AID partiu da adoção de um raio 

de 1.500 metros no entorno da Área Diretamente Afetada (ADA) de cada 

alternativa locacional. 

 
METODOLOGIA E CRITÉRIOS PRELIMINARES 
           A definição da melhor opção locacional para o empreendimento teve 

como base a análise socioambiental preliminar das 03 (Três) áreas onde a 

avaliação levou em consideração os critérios preliminares, a seguir: 

• O empreendimento tem que localizar a 200 metros de distância dos 

cursos hídricos e as nascentes bem como as respectivas Áreas de 

Preservação Permanentes (APP) especialmente no que concernem as 

propostas de recuperação dessas áreas e os remanescentes florestais 

mais representativos da propriedade; 

• O empreendimento tem que localizar fora de Área de Proteção Ambiental 

(APA), Unidades de Conservação, Parques Ambientais, Terras Indígenas, 

conforme legislação ambiental; 

• Viabilidade de acessos as distancias de 15 Km de raio dos centros 

urbanos gerador de resíduos da área de localização do empreendimento, 

de maneira a se minimizar os custos de transporte. Tomou-se uma 

distância de 2 Km dos núcleos urbanos (bairros, comunidades e distritos) 

e de 500 metros de residências isoladas (sítios, chácaras e fazendas); 

• Zoneamento: respeitar as áreas com tendências de expansão, foi utilizado 

com o intuito de se limitar a implantação do empreendimento em áreas de 

interesse urbano; 



   
• Distância de vias públicas: a intensidade de certos impactos ambientais 

tais como ruídos, odores e modificação da paisagem dependem 

diretamente da distância da fonte poluidora em relação ao receptor. Por 

isso, deverá ser tomada uma distância mínima de 100 metros entre vias 

públicas e o empreendimento; 

• Execução dos estudos das características dos meios físico, bióticos e 

socioeconômicos e cultural com a finalidade de determinar a aptidão ou 

não da área para abrigar um aterro sanitário; e 

• Raio acima de 10 Km de distância de Aeroportos e Aeródromos com a 

finalidade de atender a legislação vigente;  

• A área do aterro sanitário não pode localizar sobre a área requerimento 

de título minerário (s) junto a Agência Nacional de Mineração – ANM 

visando evitar conflito de interesse das atividades a serem desenvolvidas.  

 
AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRELIMINARES DAS ÁREAS  
Alternativa 1 – Área Ceroula  

ALTERNATIVA 1 – ÁREA CEROULA 

 
Fuso 21 K – Datum SIRGAS 2000 

Legenda: 
---- Acesso as áreas    
---- Perimetro da área     



   
• Alternativa 1 – Área ceroula - 20°23'09,7"S - 54°40'25,7"W; 

Fonte: Image CNES/Airbus/maxar Technologies – 2019                                                                       
 

 A área localiza-se integralmente dentro da Área de Preservação 

Ambiental (APA) do Ceroula, criada pelo Decreto Municipal nº 8.264/2001, 

o qual até a presente data não possui um Plano de Manejo; 

 A área está dentro do raio de interferência mínima da distância de 10 Km 

do Aeroporto Internacional de Campo Grande e do Aeródromo CLC, para 

implantação de aterro sanitário, conforme legislação; 

 O subsolo da área possui título minerário requerido à totalidade área junto 

a ANM-MS – Processo 868283/2016 – Alvara de Pesquisa de Basalto n⁰ 

13171/2016, sendo atividades com os objetivos conflitantes para serem 

desenvolvidos simultaneamente. 

 

Alternativa 2 – Três Barras  
ALTERNATIVAS 2 – TRÊS BARRAS  

 
Fuso 21 K – Datum SIRGAS 2000 

Legenda: 
---- Acesso as áreas    
---- Perimetro da área     

• Alternativa 2 – Três Barras - 20°36'50,2"S - 54°28'37,7"W); 
• Alternativa 3 – Fazenda Santa Paz - 20°30'31,7"S - 54°22'52,0"W. 

Fonte: Image CNES/Airbus/Maxar Technologies – 2019                                                                 
 



   
 A área está fora do raio de interferência mínima da distância de 10 Km do 

Aeroporto Internacional de Campo Grande e dos Aeródromos existentes 

na região; 

 A área localiza-se fora de Área de Preservação Permanente e Ambiental 

(APP e APA) e Reserva Legal; 

 O subsolo da área não possui título minerário requerido junto Agencia 

Nacional de Mineração de MS; 

 A área localiza-se próxima ao conjunto de chácaras de laser e de 

pequenos produtores rurais de hortifrútis granjeiros, pisciculturas, 

pecuária de gado leiteiro e outros da comunidade dos Três Barras. 

Portanto, pela pesquisa do Cadastro Socioeconômico os moradores não 

estão de acordo com a implantação do aterro sanitário na região alegando 

que empreendimento trará vários incômodos e consequentemente as 

propriedades serão desvalorizadas. 

Alternativa 3 – Fazenda Santa Paz  
ALTERNATIVAS 2 – TRÊS BARRAS E ALTERNATIVAS 3 – FAZENDA SANTA PAZ 

 
Fuso 21 K – Datum SIRGAS 2000 

Legenda: 
---- Acesso as áreas    
---- Perimetro da área     

• Alternativa 2 – Três Barras - 20°36'50,2"S - 54°28'37,7"W); 
• Alternativa 3 – Fazenda Santa Paz - 20°30'31,7"S - 54°22'52,0"W. 

Fonte: Image CNES/Airbus/Maxar Technologies – 2019                                                                



   
 

 A área está fora do raio de interferência mínima da distância de 10 Km do 

Aeroporto Internacional de Campo Grande e dos Aeródromos existentes 

na região; 

 A área localiza-se fora de Área de Preservação Ambiental (APA) 

existentes na região, inclusive a AID da área da Fazenda Santa Paz não 

atinge a APA Guariroba; 

 A área localiza-se fora de Área de Preservação Permanente e Reserva 

Legal; 

 O subsolo da área não possui título minerário requerido junto Agência 

Nacional de Mineração de MS; 

 A área da Fazenda Santa Paz localiza-se numa região de grandes 

fazendas de pecuária, agricultura e de plantio de eucaliptos, portanto, não 

interferem em nenhum dos critérios preliminares; e por esta razão a área 

da Fazenda Santa Paz foi a melhor opção locacional para continuidade 

dos estudos detalhados visando à implantação do aterro sanitário de 

Campo Grande. É possível afirmar tecnicamente, bem como de acordo 

com o mapa de locação da bacia, bem como o do ponto de captação e 

encontro do afluente gerivá e guariroba, sendo a jusante do ponto de 

captação, impacto zero caso possa haver qual seja o incidente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

ANEXO II 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

Quanto aos  ensaios pedológicos, revelaram que os solos das áreas Santa 

Paz e Três Barras são constituídos por areia fina a argilosa, conforme item 

GEOTECNIA, revela que o solo da área Fazenda Santa Paz escolhida para 

implantação do aterro sanitário resultou nos valores de coeficiente de 

permeabilidade na ordem de 2,3x10‾3 cm/s a 1,3x10‾⁴ cm/s considerada como 

absorção relativa média; e nível estático oscilou de acordo a sazonalidade dos 

períodos seco e chuvoso com profundidades variando de 6,00 a 9,25 metros, 

conforme demonstrado pelas campanhas de monitoramento do lençol freático. 

Apesar do solo não atingir o coeficiente de permeabilização ideal na ordem de 

10‾5 cm/s, o empreendedor irá adotar para impermeabilização da célula do aterro 

sanitário a compactação da base, geocomposto bentonítico tipo Geosynthetic 

Clay Liner – GCL e posteriormente a instalação de geomembrana de PEAD de 

2mm, conforme NBR 13896/1997, com a finalidade de garantir a estanqueidade 

do sistema e consequentemente evitar a contaminação do lençol freático pelos 

resíduos oriundos da atividade proposta.  

Quanto um estudo de dispersão de contaminantes em água subterrâneas, 

avaliando o risco de impacto à qualidade das águas da Bacia do Guariroba, esta 

alternativa não foi discutida, pois, apesar do córrego guariroba ser umas das 

principais fontes de água, e importância a captação de abastecimento, ao 

município de Campo Grande, se descaracteriza possíveis possibilidades de 

impactos ao mesmo. Seguindo uma linha técnica é possível observar claramente 

que o córrego gerivá, ser um contribuinte ao córrego ribeirão das botas, que 

sucessivamente recebe contribuição do córrego guariroba, a uma distância 

jusante da captação de 1.900 m, impossibilitando qual seja os impactos já 

pautado em rodas de discussões, o qual temos acompanhado, inclusive matéria 

jornalística o qual se afirmar toda esta tese (conforme mapa abaixo). O consórcio 

optou por não realizar lançamentos, com isto preservando o manancial gerivá, 



   
que está a uma distância dos arranjos propostos do aterro a aproximadamente 

520 m. Bem como importante ressaltar que há uma nascente dentro da 

propriedade, o qual permanece preservado e está a uma distância de 

aproximadamente 400 m da locação da célula, lagoas de acúmulo de lixiviados, 

atendendo os dispositivos legais de preservação de nascentes (área de 

preservação permanente – APP). 

 
Imagem 01 – microbacia córrego gerivá e guariroba 



   

 
Imagem 02 – localização APP (córrego gerivá e nascente) 

 

        Portanto, a área da fazenda Santa Paz, asism como a área da Três Barras 

estão localizadas fora da bacia hidrográfica e Área de Proteção Ambiental (APA) 

do Guariroba, e portanto, não afetará nenhuma das drenagens contribuintes da 

bacia do Córrego Guariroba, tendo em vista que a área da Fazenda Três Barra 

pertence a micro bacia hidrográfica do Ribeirão Cachoeira contribuinte do rio 

Anhanduí; e a área da Fazenda Santa Paz pertence a microbacia hidrográfica 

do Córrego Gerivá contribuinte do Ribeirão das Botas, todos regionalmente 

pertencentes a Unidades de Planejamento e Gerenciamento (I. 4 UPG do rio 

Pardo) da Região Hidrográfica do Paraná, segue anexo II, complementação das 

características Hidrográficas das áreas estudadas. 

  

1.1 – CARACTERIZAÇÃO HIDROGRÁFICA  
1.1.1 – Hidrografia do Mato Grosso do Sul 
         No território de Mato Grosso do Sul configuram-se duas das 12 Regiões 

Hidrográficas do Brasil, conforme definidas pela Resolução do CNRH nº 

32/2003: a Região Hidrográfica do Paraguai, constituída pela bacia do rio 

Paraguai, a oeste, e a Região Hidrográfica do Rio Paraná, constituída pela bacia 



   
do rio Paraná, a leste. Esta configuração delimita claramente no Estado o divisor 

de águas que se estende de nordeste a sudoeste (Figura 15). 

          A Região Hidrográfica do Paraná ocupa área total de 169.488,663 km², o 

que representa aproximadamente 47,46% da área do Estado. Nesta Região 

destacam-se os rios Aporé, Sucuriú, Verde, Pardo, Ivinhema, Amambai e 

Iguatemi, à margem direita do rio Paraná. 

     O rio Paraná tem como principais formadores os rios Paranaíba e Grande, 

no tríplice limite entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso 

do Sul. 

         A Região Hidrográfica do Paraguai em Mato Grosso do Sul ocupa área de 

187.636,301 km², que representa 52,54% da área total do Estado. Destacam-se 

nessa Região os rios Taquari, Miranda, Negro e Apa, à margem esquerda do rio 

Paraguai. Nesta Região, que compreende o Pantanal Mato-grossense, “a 

dinâmica das águas superficiais está vinculada a fatores como declividade e 

descarga dos principais rios que atravessam a área, aliados ao regime climático, 

natureza dos solos e suporte geológico.” (BRASIL, MME, 1982). 

         Configuram-se duas partes principais: uma superior, acima da cota de 200 

m (planalto), cuja declividade dos rios é superior a 6 cm/km; e uma inferior, na 

cota média nível de 100 m (planície), na qual a declividade é de 1 a 3 cm/km, o 

que ocasiona a inundação de grandes áreas (UFRGS, 2002). O Pantanal Mato-

grossense, juntamente com sua porção situada em Mato Grosso, representa a 

maior planície contínua de inundação do planeta. 

         A complexa drenagem da planície pantaneira é constituída por pequenos 

cursos de água (córregos), linhas de drenagem de declividade moderada, mas 

sem canal bem desenvolvido (vazantes), vazantes com seção definida (corixos 

e corixões), lagos e lagoas (baías) e lagoas ou antigos meandros marginais. 

          No âmbito estadual, o Plano Estadual de Recursos Hídricos de Mato 

Grosso do Sul (PERH-MS) foi aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos, por meio da Resolução CERH-MS nº 011 de 5 de novembro de 2009, 

publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul nº 7.598 de 7 de 

novembro de 2009. Dentre os aspectos mais relevantes desses princípios, 

ressalta-se o conceito de que a água é um recurso natural limitado dotado de 



   
valor econômico e se constitui um bem de domínio público que deve sempre 

proporcionar o seu uso múltiplo. 

         Este instrumento visa orientar o planejamento e a implementação da 

Política Estadual de Recursos Hídricos, dividiu as Bacias Hidrográficas 

presentes no Estado de Mato Grosso do Sul, Paraná e Paraguai, em 15 

Unidades de Planejamento e Gerenciamento (UPG) a partir da unidade física 

natural bacia hidrográfica, conforme Tabela 01.  
DIVISÃO DAS UPGs DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS PRESENTES NO MATO GROSSO DO SUL 

I. Região Hidrográfica do Paraná  II. Região Hidrográfica do Paraguai 
I. 1 UPG Iguatemi  II. 1 UPG Correntes 
I. 2 UPG Amambai  II. 2 UPG Taquari  
I. 3 UPG Ivinhema  II. 3 UPG Miranda  
I. 4 UPG Pardo  II. 4 UPG Negro  
I. 5 UPG Verde  II. 5 UPG Nabileque  
I. 6 UPG Sucuriú  II. 6 UPG Apa 
I. 7 UPG Quitéria   
I. 8 UPG Santana   
I. 9 UPG Aporé   

      Tabela 01 

 

Fonte: Compilado e adaptado do IBGE - SEMAC – SUPEMA – CPRM                  Figura:15      

 

1.1.2 – Enquadramento dos Recursos Hídricos 
        O enquadramento dos corpos de água é um dos instrumentos da Política 

Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), da Política Estadual de Recursos 



   
Hídricos e do Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH/MS), que visa 

estabelecer metas de qualidade para os corpos de água. Com o propósito de 

assegurar uma qualidade mínima para os usos preponderantes da água, por 

meio da gestão dos recursos hídricos que deve ser feita de forma participativa e 

descentralizada, tal instrumento considera as expectativas e necessidades dos 

usuários. A sua implantação deve ser efetuada no âmbito da bacia hidrográfica, 

sendo sua proposta enviada ao respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica, para 

análise, aprovação e, posteriormente, encaminhada ao Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos (CERH) para deliberação. 

             Segundo as prerrogativas Nacionais, a Política Estadual de Recursos 

Hídricos, aprovada em 2002 pela Lei Estadual nº 2.406, representou um grande 

passo no caminho da estruturação de um planejamento sólido dos recursos 

hídricos no estado de Mato Grosso do Sul. Ademais, no ano de 2008, o Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos aprovou a Resolução CNRH nº 91/2008, a qual 

estabeleceu procedimentos gerais para o também subterrâneos em classes, os 

quais diferenciam se diferenciam pelos seus aspectos qualitativos. 

             Neste sentido, as Resoluções CONAMA nº 357/2005 e nº 396/2008 à 

nível federal, bem como a Deliberação CECA nº 036/2012 à nível estadual, são 

normativos que estabelecem padrões qualitativos dos corpos hídricos a serem 

utilizados como referencial legal nos estudos de enquadramento. 

             Considerando o Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH/MS-2010), 

o enquadramento de cursos hídricos no estado é previsto em seu programa de 

nº 9 (nove), o qual expõe a necessidade de novos estudos que contemplem os 

usos atuais existentes, bem como suas peculiaridades, já que a classe 2 definida 

de forma legal para os cursos que não possuam enquadramento formal, 

eventualmente pode ser incoerente com a realidade. 

             As drenagens mais próximas das áreas estudadas como os Córregos 

Ceroula, Gerivá e Ribeirão Cachoeira estão enquadrados na Classe 2, tendo em 

vista que não possuem Diagnóstico que contempla a caracterização da 

Microbacia Hidrográfica, a qual servirá de alicerce para estruturação da proposta 

de enquadramento. 



   
              Quanto às águas subterrâneas de todo o País, a Resolução CONAMA 

nº 396/2008 estabelece seis classes para enquadramento, a saber: 

I - Classe Especial: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses 

destinadas à preservação de ecossistemas em unidades de conservação de 

proteção integral e as que contribuam diretamente para os trechos de corpos de 

água superficial enquadrados como classe especial; 

II - Classe 1: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, sem 

alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que não exigem 

tratamento para quaisquer usos preponderantes devido às suas características 

hidrogeoquímicas naturais; 

III - Classe 2: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, sem 

alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que podem exigir 

tratamento adequado, dependendo do uso preponderante, em razão de suas 

características hidrogeoquímicas naturais; 

IV - Classe 3: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, com 

alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, para as quais não é 

necessário o tratamento em função dessas alterações, mas que podem exigir 

tratamento adequado, dependendo do uso preponderante, por causa de suas 

características hidrogeoquímicas naturais; 

V - Classe 4: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, com 

alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que somente possam ser 

utilizadas, sem tratamento, para o uso preponderante menos restritivo; e 

VI - Classe 5: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, que 

possam estar com alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, 

destinadas a atividades que não têm requisitos de qualidade para uso. 

      Considera-se a importância do desenvolvimento de atividades, pelo Estado, 

que permitam a classificação e o enquadramento dos sistemas aquíferos, bem 

como o acompanhamento da qualidade de suas águas. Tanto a classificação 

como o enquadramento dos aquíferos são conhecimentos fundamentais para o 

gerenciamento dos recursos hídricos subterrâneos, os quais devem ser 

precedidos por cadastramento de usuários. 



   
      Portanto,  é necessário a continuidade da implantação dos instrumentos de 

gestão, pelo Estado, através da Política Estadual de Recursos Hídricos (art. 6º 

da Lei nº 2.406/2002) inclui: o Plano Estadual dos Recursos Hídricos; o 

enquadramento dos corpos d’água em classes, segundo os usos 

preponderantes da água; a outorga de direito de uso dos recursos hídricos; a 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos; o Sistema Estadual de Informações 

dos Recursos Hídricos, visando a conservação e preservação da qualidade e 

quantidade das águas superficiais e subterrâneas para suprir a demanda das 

atividades. 

 
1.1.3 – Hidrografia das Áreas de Estudos 
         No município de Campo Grande, a Área de Influência Direta localiza-se 

sobre o divisor das Bacias Hidrográficas dos Rios Paraná e Paraguai, sendo 

predominantemente pertencente à Bacia do Rio Paraná, UPG I.4 do Rio Pardo, 

com exceção de uma pequena porção noroeste de seu território que se situa na 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraguai, UPG II.3 do Rio Miranda, na qual está 

localizada a Sub-bacia do Córrego Ceroula (Figura 16) 

• Unidade de Planejamento e Gerenciamento Rio Pardo (UPG I.3): O rio 

Pardo possui uma área de drenagem de 38.700 Km², no seu percurso as 

maiores vazões foram observadas em sua foz com o rio Paraná, atingindo 

696 m³/s e as menores ocorrem próximos às nascentes chegando 3,7 

m³/s no posto 93950150. A qualidade das águas foi apontada como ótima 

avaliada pelo IQA e/ou OD 20%. (PERH, 2010 e SEMAC/MS, 2010). 

• Unidade de Planejamento e Gerenciamento Rio Miranda (UPG II.4): O 

rio Miranda possui uma área drenagem de 42.993,83 Km², compreende 

12% do território do estado e seus principais contribuintes são os rios 

Aquidauana, Nuaque, Salobra, Formoso, da Prata, Chapena, e do Peixe. 

A qualidade das águas da UPG Miranda em 2009-2010 foi acompanhada 

em 28 pontos fixos de amostragem (MATO GROSSO DO SUL, 2012). As 

águas do Rio Miranda tiveram qualidade geralmente boa, às vezes ótima, 

em todos os meses amostrados, exceto aceitável em fevereiro e outubro, 

às vezes em desconformidade com os padrões legais, sendo que após a 



   
cidade de Miranda a qualidade cai em relação ao trecho sinuoso e 

encachoeirado antes da planície (MATO GROSSO DO SUL, 2012). O Rio 

Aquidauana tem qualidade geralmente apenas aceitável, devido aos 

parâmetros de turbidez, baixo O2, alta DBO, teor elevado de P e número 

de coliformes termotolerantes, devido aos afluentes poluídos por 

agroindústrias (MATO GROSSO DO SUL, 2012). 

 
Fonte: Image CNES/Airbus/Maxar Technologies – 2019                                                  Figura:16      
              Compilado e adaptado do IBGE - SEMAC – SUPEMA – CPRM                       

 

1.1.3.1 – Hidrografia da Área Diretamente Afetada 

Área do Ceroula 

       A drenagem mais próxima é o córrego do Ceroula pertencente a UPG II.4 

do Rio Miranda da Bacia Hidrográfica do Rio Paraguai, dentro da Área de 

Proteção Ambiental (APA) do Ceroula. A sub-bacia do Córrego Ceroula (Figuras 

17a, b) possui uma área de drenagem é de 93.616,83 hectares. Quanto à 



   
qualidade da água do Córrego Ceroula encontra-se pouco impactado, uma vez 

que os parâmetros de qualidade avaliados se enquadraram nos limites 

estabelecidos pela Resolução CONAMA n.º 357 para cursos d’água Classe 2. 

Apenas os parâmetros Fósforo Total apresentaram, na época de chuva, 

concentração superior ao limite estabelecido para rios Classe 2, ficando inserido 

no limite para Classe 3. (Projeto SIGA/MS 2014 – Diagnóstico Bacia do Rio 

Miranda). 
 

 

MAPA DA MICROBACIA DO CORREGO CEROULA 

 
Legenda:                                                        Fuso 21 K – Datum SIRGAS 2000 
---- Acesso as áreas    
---- Perímetro da área – Alternativa 1 – Área Ceroula - 20°23'09,7"S - 54°40'25,7"W;  
---- Microbacia do Córrego Ceroula 
---- Drenagem e córregos 

Fonte: Imagem  Google - CNES/Airbus/Maxar Technologies – 2019                                 Figura: 17a 
 
 



   

  
Córrego Ceroula Sítio do Seo Olário  
20°23’18,2” S - 54°40’08,7”W 

Córrego Ceroula a jusante da ponte   
20°23’39,0” S - 54°40’54,3”W 

   Figura 17b 
 

Área Três Barras 

          A drenagem mais próxima é um córrego sem denominação afluente do 

Ribeirão Cachoeira. A microcrobacia hidrográfica do Ribeirão Cachoeira (Figuras 

18 a, b)possui uma área de drenagem é de aproximadamente 35.238 hectares 

que por sua vez é afluente da sub-bacia do rio Anhanduí pertencente à UPG I.3 

do Rio Pardo da Bacia Hidrográfica do Rio Paraná, fora das Áreas de Proteção 

Ambientais (APAs) Lajeados e Guariroba.  

        O Ribeirão Cachoeira quanto ao parâmetros de qualidade  enquadra na 

classe 2 conforme Resolução CONAMA n.º 357 para cursos d’água Classe 2. 
MAPA DA MICROBACIA DO RIBEIRÃO CACHOEIRA 

 



   
Legenda:                                                        Fuso 21 K – Datum SIRGAS 2000 
---- Acesso as áreas    
---- Perímetro da área – Alternaiva 2 – Área Três Barras - 20°36'50,2"S - 54°28'37,7"W;  
---- Microbacia do Ribeirão Cachoeira 
---- Drenagem e córregos 

Fonte: Imagem  Google - CNES/Airbus/Maxar Technologies – 2019     Figura 18 a                                                   
 

  
 
Ribeirão Cachoeira - 20°37’11,6” S - 54°28’31,0”W – Fazenda Três Barras 

Figura 18 b 
 

Área Santa Paz 

          A drenagem mais próxima é o Córrego do Gerivá sua microcrobacia 

hidrográfica do Córrego Gerivá (Figuras 19a, b) possui uma área de drenagem 

é de aproximadamente 11.883 hectares. O Córrego Gerivá pertence à UPG I.4 

do Rio Pardo da Bacia Hidrográfica do Rio Paraná, e localiza-se fora das Áreas 

de Proteção Ambientais (APAs) Lajeados e Guariroba. 

         A sub-bacia do Ribeirão das Botas tem aproximadamente 582 km², com 

aproximadamente 58% desta área em Campo Grande, sendo cerca de 20 km² 

no perímetro urbano, e 42% no município de Jaraguari. A vazão média do 

Ribeirão das Botas é de 7,86 m³/s no período de seca e de 8,98 m³/s no período 

de cheia, onde sua sub-bacia é responsável pelo abastecimento de água da 

cidade de Campo Grande através de seu tributário, o córrego Guariroba. O 

Ribeirão das Botas quanto aos parâmetros de qualidade enquadra na classe 2 

conforme Resolução CONAMA n.º 357 para cursos d’água Classe 2. 
 

 

 

 

 

 

 



   
 

MAPA DA MICROBACIA DO CÓRREGO GERIVA  

 
Legenda:                                                        Fuso 21 K – Datum SIRGAS 2000 
---- Acesso as áreas    
---- Perímetro da área – Alternativa 3 - Fazenda Santa Paz - 20°30'31,7"S - 54°22'52,0"W;  
---- Microbacia do Córrego Gerivá 
---- Drenagem e córregos 

Fonte: Imagem  Google - CNES/Airbus/Maxar Technologies – 2019   Figura 19 a        
 

  
Córrego Gerivá - 20°30’16,4” S - 54°23’24,9”W – Fazenda Santa Paz 

  Figura 19 b 

 
 
 
 
 
 



   
ANEXO III 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

Resultado e discussão 

Caracterização geral da área de estudo 
 

De acordo com a tipologia definida pelo RADAMBRASIL (1983), há 

apenas uma fitofisionomia na área de estudo, pecuária/pastagens em Savana 

(As). Após análise in loco, de acordo com a estrutura e o porte das espécies 

amostradas nos diferentes remanescentes de vegetação estudados (em ambas 

as fitofisionomias) ser semelhante à outros estudos realizados em Savana 

florestada - SD do bioma Cerrado (Tabela 3, Tabela 14), consideramos as áreas 

amostradas no presente estudo como savana florestada-Sd, conhecidas 

também como cerradão (Ribeiro and Walter, 2008). Parte da área de Savana 

florestada da propriedade apresenta estrutura mais esparsa que o natural para 

essa fitofisionomia, isso se deve a regeneração natural ocorrida nesta após o 

desmate executado no ano de 2003. A área, após a remoção da vegetação 

permaneceu intocada, não tendo recebido plantios. Dessa forma, a regeneração 

foi eminente, não tendo sido recuperada, até o momento, toda a estrutura 

correspondente ao Cerradão (Savana florestada-SD). Em menor escala, há 

também mata de galeria e área de campo limpo úmido. 

ADA – Área Diretamente Afetada 
  

A vegetação predominante na Fazenda Santa Paz (ADA) foi representada 

pela Savana arbórea densa-Sas (Cerradão), localizado em relevo plano, com 

leve declividade mais próximo das matas de galeria. Além da Sas, foram 

observados, em menor escala, uma área de florestas de galeria com presença 

de afloramento do lençol freático e remanescentes de Savanas florestadas 

degradadas (Figura 4). De forma geral, a ADA encontra-se em uso para pecuária 

e com poucos pontos com vegetação nativa e, quando há, estão em regeneração 

natural. Foram realizados caminhamentos pela área da propriedade e 



   
identificando as principais características local e as espécies nativas, quando 

possível.  

 

 
Figura 4. Área de vegetação remanescente alterada localizada na ADA – Área Diretamente Afetada pelo 
aterro sanitário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 

Savana florestada ou cerradão 
 

A Savana Florestada (Sd), conhecido também como cerradão (Ribeiro 

and Walter 2008), foi o único tipo de vegetação encontrado no presente estudo. 

A Sd é um tipo de formação florestal com aspecto xeromórfico e apresenta 

dossel predominantemente contínuo com cobertura que pode variar de 50 a 

90%, a altura média do estrato arbóreo oscila entre 8 e 15m (6,5 m no presente 

estudo), propiciando condições de luminosidade que não favorecem a formação 

de estratos arbustivos e herbáceos (Durigan and Ratter 2006, Ribeiro and Walter 

2008) (Tabela 3 e Figura 5). A flora consiste em uma composição de espécies 

comuns a mata de galeria, de matas mesófilas de encosta e de cerrado sentido 

restrito, sendo considerada como uma formação vegetal intermediária entre o 

cerrado sentido restrito e as florestas (Felfili and Felfili 2001). A presença de 

espécies epífitas é reduzida (Durigan and Ratter 2006, Ribeiro and Walter 2008). 



   
As árvores que constituem o dossel possuem troncos geralmente grossos, 

com espesso ritidoma, porém sem a marcante tortuosidade observada nas 

savanas. A estratificação é simples e o componente arbóreo é perenifólio. Não 

há um estrato arbustivo nítido e o estrato graminoso é entremeado de espécies 

lenhosas de pequeno porte (Ribeiro and Walter 2008) (Figura 5). 

 

 



   
Figura 5. Vista interna das savanas florestadas-Sd (cerradão) amostradas nas áreas selecionadas para a 
implantação do aterro sanitário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 

 

Relevo e Solo 
 

A área apresenta relevo suave ondulado, com quase imperceptível 

declividade (Figura 6).  

O solo predominantemente foi o Latossolo vermelho, arenoso (Figura 7), 

de média fertilidade efetiva (mesotrófico), álico, profundo, bem drenado e de 

textura média de acordo com Bueno et al. (2018). Em termos gerais, os solos 

das SD são profundos, bem drenados, de média e baixa fertilidade, ligeiramente 

ácidos, pertencentes às classes Latossolo Vermelho ou Latossolo Vermelho-

Amarelo, podendo ocorrer, em proporção menor, em Argissolo distrófico e solos 

mesotróficos (Reatto et al. 2008, Ribeiro and Walter 2008), porém, são comuns 

cerradões em solos mesotróficos no estado de Mato Grosso do Sul (Ratter et al. 

1977). 



   

 

 
Figura 6. Visão geral do relevo das savanas florestadas-Sd (cerradão) das áreas selecionadas para a 
implantação do aterro sanitário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 

 



   
Figura 7. Tipo de solo amostrado na savana florestada-Sd (cerradão), AID I e AII-I das áreas selecionadas 
para a implantação do aterro sanitário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 

Serapilheira 
 

As camadas de serapilheira variaram entre 1,3 e 2.4 (Figura 8), valores 

estes dentro do esperado para as fitofisionomias avaliadas no presente estudo 

(Ribeiro and Walter 2008). Embora possam manter um volume constante de 

folhas nas árvores (padrão denominado perenifólio), o padrão geral é de perda 

parcial desse volume (ou semidecíduo), com queda das folhas apenas em 

determinados períodos na estação seca (Brasil et al. 2013). Estes períodos são 

coincidentes com algumas populações da Sd, porém, a quantidade e distribuição 

da serapilheira foi variável entre e dentro dos pontos amostrais, sendo mais 

abundante e homogênea em locais onde a cobertura arbórea era mais uniforme. 

 
Figura 8. Serapilheira amostrada nas savanas florestadas-Sd (cerradão) das áreas selecionadas para a 
implantação do aterro sanitário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 

 

PARÂMETROS FLORÍSTICO E FITOSSOCIOLÓGICO PARA A ADA, 
FAZENDA SANTA PAZ 

ÁREA DIRETAMENTE AFETADA - ADA 
Florística 
  

Foram amostrados 159 indivíduos, 30 espécies e 18 famílias. As famílias com 

maior número de espécies foram Fabaceae com nove, seguida por 

Vochysiaceae com cinco e as demais famílias com apenas uma espécie cada. 



   
A riqueza de espécies observadas nas áreas (savana florestada) foi 

inferior a outros estudos realizados no bioma Cerrado, como o estudo realizado 

por Andrade et al. (2002) em 10 hectares em Brasilia-DF, onde citaram 63 

espécies, o estudo de Marimon-Júnior e Haridasan (2005), que amostraram 77 

espécies em 0,5 ha, em Nova Xavantina-MT, ao estudo de Camilotti et al. (2011) 

que amostraram 82 espécies em 16 parcelas de 25² em Bandeirantes-MS, ao 

estudo de Ribeiro e Haridasan (1984) que amostraram 61 espécies em uma área 

de Cerradão no Distrito Federal e ao estudo de Kunz et al. (2009), onde 

amostraram 95 espécies para uma área de 1 hectare em Canarana-MT. E 

relativamente próximo ao estudo de Moretti et al. (2013), que amostrou um total 

de 28 espécies em uma área de Cerradão em Poconé-MT. Em síntese, a savana 

florestada estudada apresentou riqueza florística relativamente baixa quando 

comparada a outros estudos realizados no bioma Cerrado, porém, o limite de 

inclusão e o estado de conservação podem explicar parte da baixa riqueza.  

Ao avaliar a curva de rarefação para a riqueza observada percebe-se uma 

tendência a estabilização a partir de 100 indivíduos (Figura 38). Esse padrão é 

observado em outras áreas do Bioma (Felfili e Silva-Junior 2001), ou seja, ocorre 

uma redução no incremento de espécies novas com aumento do esforço 

amostral (Assunção e Felfili 2004). Ademais, ao avaliar o estimador de espécie 

Bootstrap, a riqueza de espécies aumentaria apenas 15% (35 espécies) com o 

aumento do esforço amostral.  



   

 
Figura 38.  Curva de rarefação de espécies baseado na abundância para o sítio de savana florestada – 
ADA Área Diretamente Afetada, Campo Grande, Mato Grosso do sul. A curva (ponto central) representa a 
riqueza observada e as barras, o grau de liberdade de 95%. 

A família Fabaceae foi também observada com maior número de espécies 

em outros estudos ao longo do Bioma, como por exemplo, Costa e Araújo (2001) 

em um levantamento da vegetação arbórea de um cerrado em Uberlândia-MG, 

Durigan et al. (2002) em um cerrado sentido restrito em Brotas-SP e Cardoso et 

al. (2002) em um cerrado sentido restrito em Perdizes-MG, confirmando a 

importância de Fabaceae para a riqueza de espécies do bioma Cerrado. 

 
Figura 39. Localização da Área Diretamente Afetada-ADA, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 
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Tabela 12. Espécies arbustivas, arbóreas, palmeiras e lianas lenhosas amostradas em duas savanas 
florestadas-Sd (ADA), Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 

Espécie Família 
Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Fabaceae 
Andira cujabensis Benth. Fabaceae 
Annona coriacea Mart. Annonaceae 
Buchenavia tomentosa Eichler Combretaceae 
Callisthene major Mart. Vochysiaceae 
Caryocar brasiliense A.St.-Hil. Caryocaraceae 
Copaifera langsdorffii Desf. Fabaceae 
Couepia grandiflora (Mart. &Zucc.) Benth. exHook.f. Chrysobalanaceae 
Davilla elliptica A.St.-Hil. Dilleniaceae 
Diptychandra aurantiaca Tul. Fabaceae 
Eriotheca pubescens (Mart. &Zucc.) Schott &Endl. Malvaceae 
Eugenia bimarginata DC. Myrtaceae 
Hymenaea stigonocarpa Hayne Fabaceae 
Lafoensia pacari A. St.-Hil. Lythraceae 
Magonia pubescens A. St.-Hil. Sapindaceae 
Mezilaurus crassiramea (Meisn.) Taub. exMez Lauraceae 
Miconia albicans (Sw.) Steud. Melastomataceae 
Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. &Schult. Primulaceae 
Plathymenia reticulata Benth. Fabaceae 
Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. Sapotaceae 
Qualea grandiflora Mart. Vochysiaceae 
Qualea multiflora Mart. Vochysiaceae 
Qualea parviflora Mart. Vochysiaceae 
Roupala Proteaceae 
Sclerolobium aureum var. aureum Fabaceae 
Stryphnodendron adstringens (Mart.)Coville Fabaceae 
Tabebuia aurea( Silva Manso) Benth. &Hook.f. exS.Moore Bignoniaceae 
Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. Anacardiaceae 
Vatairea macrocarpa (Benth.)Ducke Fabaceae 
Vochysia rufa Mart. Vochysiaceae 

 

Similaridade 
 

A similaridade florística para as diferentes áreas (considerando as áreas 

com levantamento rápido) demonstrou moderada similaridade entre si, com 

menor similaridade entre ADA e demais as áreas e Area4_AII e AIII e Area4_AII 

e Área1_AII com 13% de similaridade (Tabela 13). Alves et al. (2007) 

amostraram para duas áreas de Cerradão em Campo Grande, Mato Grosso do 

Sul, similaridade de 36%. Entretanto, quando comparadas com áreas de savana 

florestada-Sd (cerradão) em outros estados brasileiros, a similaridade foi 



   
relativamente baixa (Gomes et al. 2005, Marimon Junior and Haridasan 2005, 

Guimarães Guilherme and Nakajima 2007, Oliveira 2008, Prado 2008, Moretti et 

al. 2013). Abaixa similaridade observada entre as comunidades quando 

comparadas com outros estudos podem ser indicativos de que as florestas 

estudadas apresentam variações ambientais e estruturais que refletem na 

composição de espécies e que contribuem para elevada diversidade beta e 

gama do bioma Cerrado. 

 
Tabela 13. Similaridade florística de Jaccard calculada para as áreas de savana florestada-Sd (cerradão) 
na área de influência indireta AII, direta (AID) e direta afetada-ADA, município de Campo Grande. AID-I e 
AII-I são as áreas de influência direta e indireta da Fazenda 3 Barras e Area1 AII, Area2 AII, AID Ceroula, 
Area4 AII e Area5 AII são as áreas de influência direta e indireta do Sítio Ceroula. 

 ADA AID-I AII-I Area1 
AII 

Area2 
AII 

AID 
Ceroula 

Area4 
AII 

Area
5 AII 

AID-I 0.27848
1        

AII-I 0.20689
7 

0.38775
5       

Area1-
AII 

0.15584
4 0.22449 0.24      

Area2-
AII 

0.17187
5 

0.23255
8 

0.29411
8 

0.30555
6     

AID 
Ceroul

a 
0.12987 0.29670

3 
0.27083

3 
0.34177

2 
0.35294

1    

Area4-
AII 

0.09090
9 

0.13186
8 

0.22988
5 0.1375 0.26229

5 
0.236111

11   

Area5-
AII 

0.12820
5 

0.23958
3 

0.36666
7 

0.30487
8 

0.29166
7 

0.363636
36 

0.23287
7  

 

Equabilidade e diversidade de Shannon 
 

A equabilidade e a diversidade de Shannon foram 0.70 e 2.39 para a ADA, 

0.75 e 3.07. Esses valores estão relativamente altos de acordo com Felfili b e 

Felfili (2001). Fina e Monteiro (2013) amostraram equitabilidade e diversidade 

semelhantes em um estudo com Cerradão (Savana Florestada-SD) no município 

de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Valores altos de diversidade e 

equabilidades foram também observados para outros sítios de cerradão ao longo 

do bioma (Oliveira 2008, Kunz et al. 2009, Franczak et al. 2011). 



   
 
PARÂMETROS FITOSSOCIOLÓGICOS 

Densidade, Área basal e Volume 
  

A densidade de indivíduos foi de 318 ind.ha-1, a área basal de 4,54m2.ha-

1 e o volume de 12,96 m2.ha-1. O valor de área basal amostrado foi, no geral, 

inferior aos encontrados em outros estudos no bioma Cerrado (Tabela 14), 

provavelmente devido ao atual nível de regeneração a qual se encontra. Para 

comparação geral com savana florestada, ver tabela 16. 

Tabela 14. Comparação da área basal entre áreas de savana arbórea densa-Sas no Estado de Mato Grosso 
do Sul e Brasil com seus respectivos critérios de inclusão: DAP = Diâmetro Altura do Peito; DAS30 = 
Diâmetro a 30 cm a Altura do Solo; CAP = Circunferência Altura do Peito, CAS = Circunferência Altura do 
Solo. ADA – Área Diretamente Afetada. 

Savana Arbórea densa-Sas (Cerrado típico) 

Local Critério de 
Inclusão 

Área 
Basal 

(m²/há) 
N. Ind Referência 

ADA (Savana 
Florestada) 

DAP130 
≥10cm 4.54 159 Presente estudo 

Nova Xavantina, MT DAS30 ≥5cm 14,9 942 Marimon-Junior e Haridasan 
(2005) 

Nova Xavantina, MT DAS30 ≥3cm 18,43 3762 Oliveira (2008) 
Água Boa, MT DAS30 ≥5cm 7,5 995 Felfili et al. (2002) 

 

IVI e IVC 
As 10 espécies mais importantes na AII representaram 72% do índice de 

valor de importância (IVI) da comunidade, representado pelas espécies Qualea 

grandiflora, Qualea parviflora, Stryphnodendron adstringens, Buchenavia 

tomentosa, Diptychandra aurantiaca, Anadenanthera peregrina, Couepia 

grandiflora, Eugenia bimarginata, Caryocar brasiliense e Callisthene major 

(Figura 40). Quando se considera as 20 primeiras espécies, esse valor atinge 

90% do IVI total da comunidade. As 10 espécies de maior Índice de Valor de 

Cobertura-IVC representaram 81% do total da comunidade (Tabela 15).  



   

 

Figura 40. Distribuição do IVI das 10 principais espécies amostradas na savana arbórea densa-Sas em 
ordem decrescente para a Área Diretamente Afetada - ADA, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O IVI 
está representado pelos três parâmetros fitossociológicos que o compõe: DR= densidade relativa, FR= 
frequência relativa e DoR= dominância relativa 

 

 
Espécies In

d 
D
A DR FA FR DA Do

R Vol IVI IVC 

Qualea grandiflora 68 136 42.77 100 8.2 1.86 40.9 5.13 91.86 83.66 

Qualea parviflora 12 24 7.55 80 6.56 0.32 6.99 0.96 21.09 14.54 

Stryphnodendron adstringens 10 20 6.29 100 8.2 0.29 6.46 0.9 20.95 12.75 

Buchenavia tomentosa 7 14 4.4 60 4.92 0.45 9.82 1.5 19.14 14.22 

Diptychandra aurantiaca 11 22 6.92 60 4.92 0.25 5.59 0.73 17.43 12.51 

Anadenantheraperegrina 4 8 2.52 80 6.56 0.11 2.43 0.32 11.5 4.94 

Couepia grandiflora 4 8 2.52 60 4.92 0.07 1.63 0.18 9.06 4.14 

Eugenia bimarginata 5 10 3.14 40 3.28 0.11 2.4 0.25 8.82 5.55 

Caryocar brasiliense 3 6 1.89 60 4.92 0.08 1.84 0.21 8.64 3.72 

Callisthene major 6 12 3.77 20 1.64 0.12 2.68 0.36 8.1 6.46 

Miconia albicans 3 6 1.89 40 3.28 0.08 1.69 0.16 6.86 3.58 

Lafoensia pacari 2 4 1.26 40 3.28 0.05 1.15 0.15 5.68 2.41 

Qualea multiflora 2 4 1.26 40 3.28 0.05 1.14 0.14 5.68 2.4 

Pouteria ramiflora 2 4 1.26 40 3.28 0.05 1.09 0.14 5.63 2.35 
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Mezilaurus crassiramea 2 4 1.26 40 3.28 0.05 1.09 0.14 5.63 2.35 

Andira cujabensis 2 4 1.26 40 3.28 0.04 0.98 0.11 5.52 2.24 

Annona coriacea 2 4 1.26 40 3.28 0.04 0.85 0.1 5.39 2.11 

Hymenaea stigonocarpa 2 4 1.26 40 3.28 0.04 0.82 0.09 5.36 2.08 

Plathymenia reticulata 1 2 0.63 20 1.64 0.12 2.59 0.35 4.86 3.22 

Vatairea macrocarpa 1 2 0.63 20 1.64 0.05 1.08 0.16 3.35 1.71 

Magonia pubescens 1 2 0.63 20 1.64 0.05 1.04 0.14 3.31 1.67 

Vochysia rufa 1 2 0.63 20 1.64 0.04 0.95 0.13 3.22 1.58 

Davilla elliptica 1 2 0.63 20 1.64 0.04 0.86 0.08 3.13 1.49 

Myrsine coriacea 1 2 0.63 20 1.64 0.04 0.84 0.13 3.11 1.47 

Eriotheca pubescens 1 2 0.63 20 1.64 0.03 0.73 0.08 2.99 1.35 

Copaifera langsdorffii 1 2 0.63 20 1.64 0.03 0.69 0.11 2.96 1.32 
Sclerolobium aureum var. 

aureum 1 2 0.63 20 1.64 0.02 0.51 0.06 2.77 1.14 

Roupala montna 1 2 0.63 20 1.64 0.02 0.43 0.05 2.7 1.06 

Tapirira obtusa 1 2 0.63 20 1.64 0.02 0.37 0.05 2.64 1 

Tabebuia aurea 1 2 0.63 20 1.64 0.02 0.36 0.05 2.63 0.99 

Total 159 318 100 1220 100 4.54 100 2.96 300 200 
Tabela 15. Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas para uma savana arbórea densa-Sd em 
ordem decrescente de valor de importância, ADA, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Onde: DA = 
Densidade absoluta (nº indiv./ha); DR = Densidade relativa (%); FA = Frequência absoluta (%); FR = 
Frequência relativa (%); DoA = Dominância absoluta (m²/ha); DoR = Dominância relativa (%); Vol = Volume 
(m³); IVI = Índice de valor de importância e IVC = Índice de valor de cobertura. 

 

Distribuição de diâmetro e altura da comunidade 
 

A distribuição de circunferências dos indivíduos vivos com CAS30 ≥ 10cm 

apresentou uma tendência decrescente a partir das classes menores, 

representando assim o modelo de J-invertido (Figura 41). A classe de menor 

circunferência (31-36 cm) obteve a maior representatividade, com 39,6%, 

seguidos pelas classes de 36.1-41.1cm (22%) e 41.2-46.2 cm (17,6%). As 

demais classes apresentaram 20,7% dos indivíduos da comunidade. Cinco 

indivíduos apresentaram circunferências acima 73 cm. Neste caso, são 

representadas por muitos indivíduos relativamente jovens, sendo auto-

regenerativa, tal como observado por Assunção e Felfili (2004). A circunferência 

média da ADA foi de 41,2, mínimo de 31,5 e máximo de 93. 



   

 
Figura 41. Distribuição dos indivíduos vivos da comunidade por classes de perímetro (Intervalo de Classes 
= 5 cm) para a savana arbórea densa, ADA, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 
 

As alturas variaram entre 3 e 7.5. O maior número de indivíduos (76,7%) 

se concentrou entre as classes 4.1 e 6.2 m. A primeira classe foi responsável por 

10,7%, a classe intermediária (5.2-6.2) por 44,5% e a última por 1,3% dos 

indivíduos na comunidade (Figura 42). Em toda a comunidade, apenas nove 

indivíduos amostrados tiveram alturas superiores ou iguais a 7 m, dentro dos 

padrões dos cerrados típicos (savana florestada) amostrados ao longo do Bioma 

Cerrado (Ribeiro & Walter, 2008). A altura média do estrato arbóreo foi de 5,5, 

mínima de 3 e máxima de 7,5 metros. 
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Figura 42. Distribuição dos indivíduos vivos da comunidade por classes de altura (Intervalo de Classes = 1 
m) para a savana arbórea densa, ADA, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 
 
AVALIAÇÃO ECOLÓGICA RÁPIDA 

ADA – ÁREA DIRETAMENTE AFETADA DA FAZENDA SANTA PAZ 
1. ADA 1 (54°22’47’’W e 20°30’19’’S) 

 
Área de pastagem próxima a sede da propriedade, sem a presença de 

espécies nativas (Figura 9); 
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Figura 9. Área diretamente afetada com pastagem para instalação do aterro sanitário, Campo Grande, 
Mato Grosso do Sul. 

 

2. ADA 2 (54°23’01’’W e 20°30’24,0’’S) 

Área de pastagem também próxima à sede casas da propriedade, porém 

com presença de regeneração natural (Figura 10). As espécies observadas 

foram Copaifera langsdorffii, Tapirira obtusa, Buchenavia tomentosa, Caryocar 

brasiliense, Qualea parviflora, Qualea grandiflora, Andira cujabensis, Eriotheca 

pubescens, Anadenanthera peregrina, Dimorphandra mollis, Duguetia 

furfuracea, Curatella americana e Qualea multiflora. 



   

 
Figura 10. Área diretamente afetada com pastagem e alguns indivíduos regenerantes para instalação do 
aterro sanitário, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 

 
3. ADA 3 (54°22’35’’W e 20°30’15’’S) 

 
Área onde inicia se um “brejo”, com leve declividade de 4 a 8 %, as 

espécies predominantes foram Matayba guianensis e Miconia albicans, Alibertia 
edulis, Stryphnodendron adstringens e Anadenanthera peregrina (Figura 11). 



   

 
Figura 11. Área úmida próxima a área onde será instalado o aterro sanitário, Campo Grande, Mato Grosso 
do Sul. 

 
4. ADA 4 (54°22’45’’W e 20°30’03’’S) 

 
Mata ciliar, um ecótono (limite visível entre duas vegetações) entre uma 

vegetação de Mata ciliar e campo úmido, sendo possível identificar uma área 

alagável com solo escuro e mal drenado, levemente alterada devido a presença 

bovina (Figura 12).  A área adjacente é utilizada como pastagem, o solo é mais 

avermelhado/marrom e compactado. As espécies predominantes foram Tapirira 

obtusa, Alibertia edulis, Bromelia balansae e Myrsine coriacea. 



   

 
Figura 12. Área úmida próxima a área onde será instalado o aterro sanitário, Campo Grande, Mato Grosso 
do Sul. 

5. ADA 5, 6, 7, 8 e 9 (Pontos das amostras) 
As características descritas desses pontos e da reserva da propriedade 

como um todo respondem ao formulário usado no levantamento (Figura 13). 



   

 
Figura 13. Área remanescente de vegetação nativa da ADA – Área Diretamente Afetada onde será instalado 
o aterro sanitário, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 

Formulário 1C 
- Relevo: Planície (<300 m); 

- Posição topográfica: Planície; 

- Declividade: Plano (0 – 4%); 

- Sistema ecológico: Terrestre; 

- Fisionomia: Savânico; 

- Umidade: Seco; 

- Comentário sobre as características gerais (vegetação, hidrologia, solo, etc.): 

Sem cursos d’água. É uma área de Savana Arbórea Densa degradada. 

 

Formulário 2A 
- Número de estratos: Dois; 

- Estacionalidade da vegetação: Semidecíduo (25 – 50% deciduidade); 

- Presença de epífitas: Escasso; 

- Presença de musgos: Escasso; 

- Presença de cipós e lianas: Escasso; 

- Densidade da cobertura: Média; 

- Presença de clareiras: Escassa; 



   
- Tipos de superfícies sem vegetação: Solos; 

- Drenagem: Muito seco; 

- Erosão: Não visível; 

- Tipos de rocha: Não visualizamos; 

- Textura do solo: Areia; 

- Rochosidade: < 2%; 

- Cor do solo: Marrom; 

- Profundidade da capa de humus: ± 1 cm.  

- Estrutura da vegetação e dominância: verificar os dados do inventário que foi 

realizado na área após a instalação de 5 parcelas de 10X100 m. 

 

Formulário 2B 
- Presença de troncos queimados: Não; 

- Tamanho da comunidade: Pequena; 

- Condições de comunidade: Regular; 

- Evidência de perturbação: de acordo com o dono da propriedade, a área foi 

aberta em 2013 para a implantação de pecuária; 

- Hábitat ao redor: Bom estado; 

- Outros comentários (espécies importantes, processos ecológicos, 

características do hábitat, etc.): Conservado na parte de trás, dos dois lados há 

plantio de Eucalipto e na frente há um pasto “ralo”. 

 

6. ADA 10 (54º22"38' e 20º30"32') 
Área de transição entre a reserva da ADA e uma área de pastagem. As 

espécies com maior valor de importância de acordo com o estudo realizado são 

Qualea grandiflora, Qualea parviflora, Stryphnodendron adstringens, 

Buchenavia tomentosa, Diptychandra aurantiaca, Anadenanthera peregrina, 

Couepia grandiflora, Eugenia bimarginata, Caryocar brasiliense e Callisthene 

major. Para maior detalhe, ver os parâmetros fitossociológio descrito abaixo para 

a ADA (Figura 14). 

 



   

 
Figura 14. Área remanescente de vegetação nativa alterada na ADA, onde será instalado o aterro sanitário 
de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 

 

ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA – AID (PROPOSTA PARA A FAZENDA 
SANTA PAZ) 
 

7. AID 1 (54°23’13,3’’W e 20°29’59,4’’S) 
 

Encontra-se próximo da estrada de ferro, adjacente a propriedade. Possui 

as mesmas características da área da reserva da ADA (onde foram instaladas 

as parcelas para levantamento da flora) (Figura 15). As espécies observadas 

nesse ponto foram a Strychnos pseudoquina, Mezilaurus crassiramea, Tapirira 

obtusa, Anadenanthera peregrina, Miconia albicans, Alibertia edulis, Eriotheca 

pubescens, Aspidosperma tomentosum, Caryocar brasiliense, Qualea parviflora, 

Connarus suberosus,  Duguetia furfuracea, Qualea grandiflora e Tabebuia aurea. 

 



   

 
Figura 15. Área remanescente de vegetação nativa da AID de onde será instalado o aterro sanitário, Campo 
Grande, Mato Grosso do Sul. 

 

8. AID 2 (54°23’24,8’’W e 20°30’16,6’’S) 
Área de pastagem sem presença de espécies nativas regenerantes 

(Figura 16). 



   

 
Figura 16. Área de pastagem degradada localizada na AID de onde será instalado o aterro sanitário, 
Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 

 

9. AID 3 (54°23’24,8’’W e 20°30’16,6’’S) 
Ponto próximo de um córrego (Figura 17). 



   

 
Figura 17. Área de preservação permanente e curso d’água alterado localizado na AID do aterro sanitário 
de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 

10. AID 4 (54°23’25’’W e 20°30’00’’S) 
Estrada de ferro na rodovia (Figura 18). 

 
Figura 18. Área de vegetação nativa degradada e próxima a ferrovia, área de influência direta - AID pelo 
aterro sanitário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul 

11. AID 5  (54°23’08.3’’W e 20°30’30.4’’S) 



   
Área próxima ao reflorestamento (Figura 19). 
 

 
Figura 19. Local próximo da divisa AID/ADA, contato do reflorestamento com a pastagem. 

12. AID 6  (54°23’25,5’’W e 20°30’11,8’’S) 
Área de acesso a propriedade (Figura 20). 

 
Figura 20. Estrada de acesso a Fazenda Santa Paz 

  



   
ÁREA INFLUÊNCIA INDIRETA – AII (PROPOSTA PARA A FAZENDA 
SANTA PAZ) 

13. AII 1 (54°24’27’’W e 20°31’48’’S) 
Ponto entre a reserva e um plantio de Eucalipto (Figura 21). O 

caminhamento para análise de ponto ocorreu na estrada, analisando a 

vegetação contida nas suas duas margens. As informações respondem ao 

formulário usado no levantamento. 

 
Figura 21. Área de plantação de eucalipto e remanescente de vegetação degradada localizada na área de 
influência indireta - AII pelo aterro sanitário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 

Formulário 1C 
- Relevo: Planície (<300 m); 

- Posição topográfica: Planície; 

- Declividade: Plano (0 – 4%); 

- Sistema ecológico: Terrestre; 

- Fisionomia: Florestal; 

- Umidade: Seco; 

- Comentário sobre as características gerais (vegetação, hidrologia, solo, etc.): 

Sem observações. 

 

 



   
Formulário 2A 
- Número de estratos: Dois; 

- Estacionalidade da vegetação: Semidecíduo (25 – 50% deciduidade); 

- Presença de epífitas: Escasso; 

- Presença de musgos: Escasso; 

- Presença de cipós e lianas: Presente; 

- Densidade da cobertura: Densa; 

- Presença de clareiras: Escassa; 

- Tipos de superfícies sem vegetação: Não visualizamos; 

- Drenagem: Muito seco; 

- Erosão: Não visível; 

- Tipos de rocha: Não visualizamos; 

- Textura do solo: Areia; 

- Rochosidade: < 2%; 

- Cor do solo: Marrom; 

- Profundidade da capa de húmus: ± 1 cm.  

 

Formulário 2B 
- Presença de troncos queimados: Sim; 

- Tamanho da comunidade: Verificar imagem de satélite 

- Condições de comunidade: Regular; 

- Evidência de perturbação: A área da reserva estava isolada com uma cerca. A 

área de pastagem do outro lado da estrada contém um plantio de Eucalipto com 

indivíduos adultos. 

- Hábitat ao redor: Eucalipto e estrada. 

- Outros comentários (espécies importantes, processos ecológicos, 

características do hábitat, etc.): Sem observações a respeito. 

 

Formulário 3 
As principais espécies são Anadenanthera peregrinavar falcata, Xylopia 

aromatica, Qualea grandiflora, Alibertia edulis, Duguetia furfuracea, Callisthene 

major, Qualea parviflora, Aspidosperma tomentosum, Bromelia balansae, 



   
Annona coriacea, Caryocar brasiliense, Diptychandra aurantiaca, Miconia 

albicans, Qualea multiflora, Lafoensia pacari,  Andira cujabensis,  Dipteryx alata,  

Dimorphandra mollis, Buchenavia tomentosa, Hymenae astigonocarpa,  Davilla 

elliptica, Simarouba versicolor, Casearia sylvestris,Connarus suberosus, 

Bauhinia sp. e Vochysia rufa. 

 

 

14. AII 2 (54°23’34’’W e 20°28’25’’S) 
Ponto próximo a uma reserva na estrada de acesso a AII. Do lado direito 

há uma reserva e do lado esquerdo um plantio de Eucalipto (Figura 22). Espécies 

identificadas na reserva são Qualea grandiflora,Anadenanthera peregrina var. 

falcata, Platypodium elegans, Erythroxylum suberosum, Stryphnodendron 

adstringens, Caryocar brasiliense, Miconia albicans, Terminalia argentea,  

Bowdichia virgilioides, Roupala brasiliensis, Connarus suberosus, Ouratea 

hexasperma, Pouteria torta, Hymenaea stigonocarpa, Couepia grandiflora, 

Davillaelliptica, Diptychandra aurantiaca, Guapira sp., Styrax ferrugineus, 

Simarouba versicolor, Xylopia aromática, Kielmeyera coriacea, Annona coriacea, 

Byrsonima pachyphylla, Vatairea macrocarpa, Vochysia rufa, Copaifera 

langsdorffii, Peltogyne confertiflora, Qualea multiflora, Eschweilera nana, 

Buchenavia tomentosa, Tapirira obtusa, Ricinus communis, Tabebuia aurea, 

Andira cujabensis, Licania sclerophylla, Callisthene fasciculata, Eriotheca 

pubescens, Lafoensia pacari e Duguetia furfuracea. 



   

 
Figura 22. Área de plantação de eucalipto localizada na área de influência indireta - AII pelo aterro sanitário 
de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 

 

15. AII 3 (54°22’41’’W e 20°28’32’’S) 
Ponto próximo a uma reserva próximo à rodovia (Figura 23). O 

caminhamento para análise de ponto ocorreu ao percorrer a reserva encontrada 

a margem da rodovia. As informações respondem ao formulário usado no 

levantamento. 



   

 
Figura 23.  Área de vegetação nativa degradada localizada na área de influência indireta - AII pelo aterro 
sanitário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 

 

Formulário 1C 
- Relevo: Planície (<300 m); 

- Posição topográfica: Planície; 

- Declividade: Plano (0 – 4%); 

- Sistema ecológico: Terrestre; 

- Fisionomia: Florestal; 

- Umidade: Seco; 

- Comentário sobre as características gerais (vegetação, hidrologia, solo, etc.): 

Sem observações. 

 

Formulário 2A 
- Número de estratos: Dois; 

- Estacionalidade da vegetação: Semidecíduo (25 – 50% deciduidade); 

- Presença de epífitas: Escasso; 

- Presença de musgos: Escasso; 

- Presença de cipós e lianas: Presente; 



   
- Densidade da cobertura: Densa; 

- Presença de clareiras: Escassa; 

- Tipos de superfícies sem vegetação: Não visualizamos; 

- Drenagem: Muito seco; 

- Erosão: Não visível; 

- Tipos de rocha: Não visualizamos; 

- Textura do solo: Argilo-arenoso; 

- Rochosidade: < 2%; 

- Cor do solo: Marrom/Avermelhado; 

- Profundidade da capa de húmus: ± 1 cm.  

 

Formulário 2B 
- Presença de troncos queimados: Não observado; 

- Tamanho da comunidade: Verificar imagem de satélite 

- Condições de comunidade: Regular; 

- Evidência de perturbação: A área da reserva estava isolada com uma cerca. 

- Hábitat ao redor: Eucalipto e estrada. 

- Outros comentários (espécies importantes, processos ecológicos, 

características do hábitat, etc.): Sem observações a respeito. 

 

Formulário 3 
As principais espécies são Xylopia aromatica, Qualea grandiflora, Alibertia 

edulis,  Duguetia furfuracea, Callisthene major,  Stryphnodendro nadstringens, 

Qualea parviflora, Pouteria torta, Bromelia balansae, Annona coriacea, 

Erythroxylum suberosum, Tachigali aureum, Caryocar brasiliense, Diptychandra 

aurantiaca, Buchenavia tomentosa, Matayba guianensis, Curatella americana, 

Tapirira obtusa, Dalbergia miscolobium, Eugenia bimarginata, Ouratea 

hexasperma, Ocotea sp., Aspidosperma macrocarpon, Miconia albicans, 

Roupala brasiliensis, Andira cujabensis, Dipteryx alata, Kielmeyeraa coriacea, 

Dimorphandra mollis, Connarus suberosus, Bauhinia sp. e Vochysia rufa. 

 

16. AII 4 (54°23’15’’W e 20°28’28’’S) 



   
Plantio de Eucalipto na Rodovia (Figura 24). 

 
Figura 24. Área de plantação de eucalipto localizada as margens da rodovia e na área de influência 
indireta - AII pelo aterro sanitário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 

 

17. AII 5 (54°21’49’’W e 20°28’39’’S) 
Plantio de Eucalipto (Figura 25). 

 



   
Figura 25. Área de plantação de eucalipto localizada na área influência indireta - AII pelo aterro sanitário de 
Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 
 

18. AII 6 (54°23’31’’W e 20°27’48’’S) 
Área próxima ao plantio de Eucalipto (Figura 26). 

 
Figura 26. Área próxima à plantação de eucalipto localizada na área de influência indireta - AII pelo aterro 
sanitário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 

Formulário 1C 
- Relevo: Planície (<300 m); 

- Posição topográfica: Planície; 

- Declividade: Suave (4 – 8%); 

- Sistema ecológico: Terrestre; 

- Fisionomia: Florestal; 

- Umidade: Seco; 

- Comentário sobre as características gerais (vegetação, hidrologia, solo, etc.): 

Sem observações. 

 

Formulário 2A 
- Número de estratos: Dois; 

- Estacionalidade da vegetação: Semidecíduo (25 – 50% deciduidade); 

- Presença de epífitas: Escasso; 



   
- Presença de musgos: Escasso; 

- Presença de cipós e lianas: Presente; 

- Densidade da cobertura: Densa; 

- Presença de clareiras: Escassa; 

- Tipos de superfícies sem vegetação: Não visualizamos; 

- Drenagem: Muito seco; 

- Erosão: Não visível; 

- Tipos de rocha: Não visualizamos; 

- Textura do solo: Argilo-arenoso; 

- Rochosidade: < 2%; 

- Cor do solo: Marrom/Avermelhado; 

- Profundidade da capa de húmus: ± 1 cm.  

 

Formulário 2B 
- Presença de troncos queimados: Não visualizamos; 

- Tamanho da comunidade: Verificar imagem de satélite 

- Condições de comunidade: Regular; 

- Evidência de perturbação: Sem observações. 

- Hábitat ao redor: Estrada e pastagem com regenerantes de espécies arbóreas. 

- Outros comentários (espécies importantes, processos ecológicos, 

características do hábitat, etc.): Sem observações a respeito. 

 

Formulário 3 
- Espécies: Myracrodruon urundeuva, Curatella americana, Terminalia argentea, 

Myrsine coriacea, Bauhinia sp., Alibertia edulis, Matayba guianensis, Xylopia 

aromatica e Caryocar brasiliense. 

- Predominância de Myracrodruon urundeuva e Terminalia argentea. 

- Dossel com altura de 8 a 10 m, contendo emergentes de até 13 m. 

 

19. AII 7 (54°23’39’’W e 20°33’15’’S) 
Ponte sobre o Córrego Guariroba. Na estrada há inúmeras bacias para 

captação da enxurrada e diminuir a erosão (Figura 27). 



   

 
Figura 27. Área remanescente de vegetação nativa em APP, mata de galeria, área de influência indireta - 
AII pelo aterro sanitário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 

 

20. AII 8 (54°26’23’’W e 20°28’17’’S) 
Ponto localizado próximo de um curso d’água na rodovia (Figura 28). Não 

foram feitas anotações sobre a área, apenas realizados registros fotográficos. O 

ponto foi retirado um pouco a frente de onde foram registradas as imagens. 



   

 
Figura 28. Área remanescente de vegetação nativa em APP localizada as margens da rodovia e na área 
de influência indireta - AII pelo aterro sanitário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 

 

21. AII 9 (54°17’05’’W e 20°26’11’’S) 
O caminhamento para análise de ponto ocorreu na estrada, analisando a 

vegetação contida nas suas duas margens (Figura 29). As informações 

respondem ao formulário usado no levantamento. 



   

 
Figura 29. Área remanescente de vegetação nativa localizada na área de influência indireta - AII pelo aterro 
sanitário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul 

 

Formulário 1C 
- Relevo: Planície (<300 m); 

- Posição topográfica: Planície; 

- Declividade: Plano (0 – 4%); 

- Sistema ecológico: Terrestre; 

- Fisionomia: Florestal; 

- Umidade: Seco; 

- Comentário sobre as características gerais (vegetação, hidrologia, solo, etc.): 

Sem observações. 

 

Formulário 2A 
- Número de estratos: Dois; 

- Estacionalidade da vegetação: Semidecíduo (25 – 50% deciduidade); 

- Presença de epífitas: Escasso; 

- Presença de musgos: Escasso; 

- Presença de cipós e lianas: Presente; 



   
- Densidade da cobertura: Densa; 

- Presença de clareiras: Escassa; 

- Tipos de superfícies sem vegetação: Não visualizamos; 

- Drenagem: Muito seco; 

- Erosão: Não visível; 

- Tipos de rocha: Não visualizamos; 

- Textura do solo: Areia; 

- Rochosidade: < 2%; 

- Cor do solo: Marrom; 

- Profundidade da capa de húmus: ± 1 cm.  

 

Formulário 2B 
- Presença de troncos queimados: Não visualizamos; 

- Tamanho da comunidade: Verificar imagem de satélite 

- Condições de comunidade: Regular; 

- Evidência de perturbação: A área da reserva estava isolada com uma cerca. A 

área de pastagem do outro lado da estrada já estava com pastagem consolidada, 

contendo poucas árvores para fornecer sombra para o gado. 

- Hábitat ao redor: Pastagem e estrada. 

- Outros comentários (espécies importantes, processos ecológicos, 

características do hábitat, etc.): Sem observações a respeito. 

 

Formulário 3 
As principais espécies são Stryphnodendron adstringens, Anadenanthera 

peregrina var. falcata, Qualea grandiflora, Qualea parviflora, Alibertia edulis, 

Vochysia rufa, Vatairea macrocarpa, Pouteria ramiflora, Ouratea hexasperma, 

Miconia albicans, Duguetia furfuracea, Copaifera langsdorffii, Annona coriacea, 

Caryocar brasiliense, Diptychandra aurantiaca, Buchenavia tomentosa, 

Bambusa sp., Pterodon pubescens, Roupala brasiliensis, Eriotheca pubescens, 

Davilla elliptica, Tapirira obtusa, Virola sebifera, Connarus suberosus, Xylopia 

aromática, Hymenae astigonocarpa, Maprounea guianensis, Erythroxylum 

suberosum, Myrcia splendens e Eugenia bimarginata. Dossel com altura de 8 a 



   
10 m, contendo emergentes de até 13 m. Há bastante bambu no sub-bosque do 

fragmento. 

 

22. AII 10 (54°17’39’’W e 20°26’07’’S) 
Trata-se de uma área alagadiça próxima a estrada (Figura 30). 

 
Figura 30. Área lago artificial localizada as margens da via de acesso,área de influência indireta - AII pelo 
aterro sanitário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 

 

23. AII 11 (54°18’20’’W e 20°27’04’’S) 
Trata-se de uma propriedade rural com reserva com restrição à entrada 

(Figura 31). O caminhamento para análise da vegetação contida nas suas duas 

margens. As informações respondem ao formulário usado no levantamento. 



   

 
Figura 31. Área remanescente de vegetação nativa localizada na área de influência indireta - AII pelo aterro 
sanitário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul 

 

Formulário 1C 
- Relevo: Planície (<300 m); 

- Posição topográfica: Planície; 

- Declividade: Plano (0 – 4%); 

- Sistema ecológico: Terrestre; 

- Fisionomia: Florestal; 

- Umidade: Seco; 

- Comentário sobre as características gerais (vegetação, hidrologia, solo, etc.): 

Sem observações. 

 

Formulário 2A 
- Número de estratos: Dois; 

- Estacionalidade da vegetação: Semidecíduo (25 – 50% deciduidade); 

- Presença de epífitas: Escasso; 

- Presença de musgos: Escasso; 

- Presença de cipós e lianas: Presente; 



   
- Densidade da cobertura: Densa; 

- Presença de clareiras: Escassa; 

- Tipos de superfícies sem vegetação: Não visualizamos; 

- Drenagem: Muito seco; 

- Erosão: Não visível; 

- Tipos de rocha: Não visualizamos; 

- Textura do solo: Areia; 

- Rochosidade: < 2%; 

- Cor do solo: Marrom; 

- Profundidade da capa de húmus: ± 1 cm.  

 

Formulário 2B 
- Presença de troncos queimados: Não visualizamos; 

- Tamanho da comunidade: Verificar imagem de satélite 

- Condições de comunidade: Regular; 

- Evidência de perturbação: A área da reserva estava isolada com uma cerca. A 

área de pastagem do outro lado da estrada já estava com pastagem consolidada 

e ao lado da reserva havia um pequeno plantio de Eucalipto. 

- Hábitat ao redor: Pastagem, plantio de Eucalipto (citriodora e clonal) e 

residência com quintal de grama. 

- Outros comentários (espécies importantes, processos ecológicos, 

características do hábitat, etc.): Sem observações a respeito. 

 

Formulário 3 
As principais espécies são Anadenanthera peregrinavar.falcata, Qualea 

grandiflora, Bowdichia virgilioides, Qualea parviflora, Alibertia edulis, Vochysia 

rufa, Eriotheca pubescens, Copaifera langsdorffii, Tachi galiureum, Caryocar 

brasiliense, Diptychandra aurantiaca, Lafoensia pacari, Davilla elliptica, 

Eschweilera nana e Eugenia bimarginata. Dossel com altura de 8 a 10 m, 

contendo emergentes de até 13 m. 

 

24. AII 12 (54°16’12’’W e 20°26’20’’S) 



   
O caminhamento para análise do ponto ocorreu na estrada, analisando a 

vegetação contida no fragmento (Figura 32). As informações respondem ao 

formulário usado no levantamento. 

 
Figura 32. Área de vegetação remanescente alterada as margem da via de acesso, área de influência 
indireta - AII pelo aterro sanitário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul 

 

Formulário 1C 
- Relevo: Planície (<300 m); 

- Posição topográfica: Planície; 

- Declividade: Plano (0 – 4%); 

- Sistema ecológico: Terrestre; 

- Fisionomia: Florestal; 

- Umidade: Seco; 

- Comentário sobre as características gerais (vegetação, hidrologia, solo, etc.): 

Sem observações. 

 

Formulário 2A 
- Número de estratos: Dois; 

- Estacionalidade da vegetação: Semidecíduo (25 – 50% deciduidade); 



   
- Presença de epífitas: Escasso; 

- Presença de musgos: Escasso; 

- Presença de cipós e lianas: Presente; 

- Densidade da cobertura: Densa; 

- Presença de clareiras: Escassa; 

- Tipos de superfícies sem vegetação: Não visualizamos; 

- Drenagem: Muito seco; 

- Erosão: Não visível; 

- Tipos de rocha: Não visualizamos; 

- Textura do solo: Areia; 

- Rochosidade: < 2%; 

- Cor do solo: Marrom; 

- Profundidade da capa de húmus: ± 1 cm.  

 

Formulário 2B 
- Presença de troncos queimados: Não visualizamos; 

- Tamanho da comunidade: Verificar imagem de satélite 

- Condições de comunidade: Regular; 

- Evidência de perturbação: A área da reserva estava isolada com uma cerca. A 

área de pastagem do outro lado da estrada já estava com pastagem consolidada, 

contendo poucas árvores para fornecer sombra para o gado. 

- Hábitat ao redor: Pastagem e estrada. 

- Outros comentários (espécies importantes, processos ecológicos, 

características do hábitat, etc.): Sem observações a respeito. 

 

Formulário 3 
As principais espécies são Stryphnodendron adstringens, Anadenanthera 

peregrina var. falcata, Anadenanthera peregrina, Qualea grandiflora, Qualea 

parviflora, Alibertia edulis, Vochysia rufa, Qualea multiflora, Vataira macrocarpa, 

Pouteria torta, Pouteria ramiflora, Miconia albicans, Bowdichia virgilioides, 

Simarouba versicolor, Duguetia furfuracea, Copaifeera langsdorffii, Annona 

coriacea, Caryocar brasiliense, Buchenavia tomentosa, Eriotheca pubescens, 



   
Davilla elliptica, Connarus suberosus, Dimorphandra mollis, Tabebuia aurea, 

Ouratea hexasperma, Roupala montana, Syagrus comosa, Tachigali aureum, 

Aspidosperma tomentosum, Strychnos pseudoquina, Lafoensia pacari, 

Callisthene major, Bromelia balansae, Andira cujabensise e Hymenaea 

stigonocarpa. Dossel com altura de 8 a 10 m, contendo emergentes de até 13 m. 

Há bastante bambu no sub-bosque do fragmento. 

 

LEVANTAMENTO FLORÍSTICO E FITOSSOCIOLÓGICO PARA ÁREAS 
ALTERNATIVAS PARA O ATERRO SANITÁRIO 

ÁREA DE PROPOSIÇÃO NÚMERO 2, FAZENDA 3 BARRAS 
Florística 
Savana florestada (Cerradão) 

 

Foram amostrados 1355 indivíduos, distribuídas em 84 espécies e 37 

famílias, sendo 56 espécies e 27 famílias na AID-I (Figura 44) e 60 espécies e 

26 famílias na AII-I (Figura 45). As famílias com maior número de espécies na 

AID-I foram Fabaceae com 14 espécies, seguida por Vochysiaceae com sete, 

Annonaceae e Apocynaceae com três, Sapotaceae, Melastomataceae, 

Calophyllaceae, Chrysobalanaceae, Euphorbiaceae, Malpighiaceae, Lauraceae 

com duas e as demais com apenas uma espécie cada e na AII-I foram Fabaceae 

com 14 espécies, Vochysiaceae com seis, Sapindaceae e Rubiaceae com 

quatro, Anacardiaceae, Malvaceae, Sapotaceae com três, Annonaceae, 

Combretaceae, Euphorbiaceae e Bignoniaceae com duas e as demais famílias 

com apenas uma espécie (Tabela 16). As Figuras 43 e 44 indicam a localização 

das áreas diretas AID-I e AII-I, respectivamente, amostradas no presente estudo. 

Ao avaliar a curva de rarefação para a riqueza observada (Figura 43), 

percebe-se uma tendência a estabilização a partir de 600 e 400 indivíduos, 

respectivamente. Esse padrão é observado em outras áreas do Bioma (Felfili e 

Silva-Junior 2001), ou seja, ocorre uma redução no incremento de espécies 

novas com aumento do esforço amostral (Assunção e Felfili 2004). Ademais, ao 

avaliar o estimador de espécie Bootstrap, a riqueza de espécies aumentaria 

apenas 9% com o aumento do esforço amostral (128 espécies). 

 



   
 

 

 
Figura 43. Curva de rarefação de espécies baseado na abundância para os sítios savana florestada – AID-
I e AII-I, Fazenda 3 Barras, Campo Grande, Mato Grosso do sul. A curva (ponto central) representa a riqueza 
observada e as barras, o grau de liberdade de 95%. 

 
Figura 44. Localização da Área da proposição número 2 (AID-I), Fazenda 3 Barras, Campo Grande, Mato 
Grosso do Sul. 
 



   

 
Figura 45. Localização da área da proposição número 2, Fazenda 3 Barras, Campo Grande, Mato Grosso 
do Sul. 
 
 

Espécies Famílias Nome 
Popular Local 

Acosmiumda sycarpum (Vogel)Yakovlev Fabaceae Leptolobium - AII-I 

Anadenanthera peregrina(Vell.)Brenan Fabaceae Angico 1 
AID 

I AII-I 

Anadenathera colubrina (Vell.) Brenan Fabaceae Angico 2 - AII-I 

Andira cujabensis Benth. Fabaceae Morcegueira  
AID 

I AII-I 

Annona coriacea Mart. Annonaceae Marolo 
AID 

I AII-I 

Annona crassiflora Mart. Annonaceae Araticum 
AID 

I - 

Aspidosperma macrocarpon Mart. Apocynaceae Perobão 
AID 

I - 

Aspidosperma tomentosum Mart. Apocynaceae 
Peroba do 
cerrado 

AID 
I - 

Asteraceae Asteraceae 1 Asteraceae 1 - AII-I 

Astronium fraxinifolium Schott Anacardiaceae Goncaleiro  AII-I 

Bowdichia virgilioides Kunth Fabaceae Sucupira preta 
AID 

I AII-I 

Bredemeyera floribunda Willd. Polygalaceae Cerveja de pobre 
AID 

I - 

Buchenaviatomentosa Eichler Combretaceae Mirindiba 
AID 

I AII-I 

Byrsonimabasiloba A.Juss. Malpighiaceae Murici basiloba 
AID 

I - 

Byrsonima coccolobifolia Kunth Malpighiaceae Murici coco 
AID 

I AII-I 

Callisthene major Mart. Vochysiaceae Callisthene 
AID 

I AII-I 

Caryocar brasiliense A.St.-Hil. 
Caryocaracea
e Pequi 

AID 
I AII-I 

Chaetocarpus echinocarpus (Baill.) Ducke 
Euphorbiacea
e Cumaté  AII-I 



   

Copaifera langsdorffii Desf. Fabaceae Copaiba 
AID 

I AII-I 

Cordiera sessilis (Vell.) Kuntze Rubiaceae Marmelada 
AID 

I AII-I 

Couepia grandiflora (Mart. &Zucc.) Benth. exHook.f. 
Chrysobalanac
eae Fruta de ema 

AID 
I - 

Curatella americana L. Dilleniaceae Lixeira 
AID 

I AII-I 

Dalbergia miscolobium Benth. Fabaceae Craviuna 
AID 

I - 

Dilodendron bipinnatum Radlk. Sapindaceae Mulher pobre - AII-I 

Dimorphandra mollis Benth. Fabaceae Fava de anta 
AID 

I AII-I 

Diospyros hispida A.DC. Ebenaceae Olho de boi - AII-I 

Dipteryx alata Vogel. Fabaceae Cumbaru 
AID 

I AII-I 

Diptychandra aurantiaca Tul. Fabaceae Carvão vermelho 
AID 

I AII-I 

Eriotheca gracilipes (K.Schum.) A.Robyns Malvaceae Painera - AII-I 

Erythroxylum suberosum A.St.-Hil. 
Erythroxylacea
e Sombra de touro - AII-I 

Eugenia sp1 Myrtaceae Eugenia 
AID 

I - 

Euphorbiaceae 
Euphorbiacea
e 1 Euphorbiaceae 1 

AID 
I - 

Ficus sp1 Moraceae Figueira - AII-I 

Guettarda viburnoides Cham. &Schltdl. Rubiaceae Angelica - AII-I 

Hancornia speciosa Gomes Apocynaceae Mangava doce 
AID 

I - 

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos Bignoniaceae Ipê  - AII-I 

Hymenaea martiana Hayne Fabaceae Jatoba - AII-I 

Hymenaea stigonocarpa Hayne Fabaceae Jatoba 
AID 

I - 

Kielmeyera coriacea Mart. 
Calophyllacea
e Pau santo 

AID 
I AII-I 

Kielmeyera rubriflora Cambess. 
Calophyllacea
e Pau santinho 

AID 
I - 

Lafoensia pacari A. St.-Hil. Lythraceae Dedaleiro 
AID 

I - 

Licania humilis Cham. &Schltdl. 
Chrysobalanac
eae Cinzeiro 

AID 
I - 

Luehea grandiflora Mart. Malvaceae Açoita cavalo - AII-I 

Machaerium acutifolium Vogel Fabaceae 
Jacaranda do 
campo 

AID 
I AII-I 

Magonia pubescens A. St.-Hil. Sapindaceae Tingui - AII-I 

Maprounea guianensis Aubl. 
Euphorbiacea
e Vaquinha 

AID 
I AII-I 

Matayba guianensis Aubl. Sapindaceae Matayba 
AID 

I AII-I 

Mezilaurus crassiramea (Meisn.) Taub. exMez Lauraceae Itauba 
AID 

I - 

Miconia albicans (Sw.) Steud. 
Melastomatac
eae Canela de velho 

AID 
I - 

Micropholisegensis (A.DC.) Pierre Sapotaceae Balata - AII-I 

Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae Aroeira - AII-I 

Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. Myrtaceae 
Goiaba do 
cerrado - AII-I 

Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. &Schult. Primulaceae Capororoca 
AID 

I AII-I 

Ocotea Lauraceae Ocotea 
AID 

I AII-I 



   

Ouratea hexasperma (A. St.-Hil.) Baill. Ochnaceae 
Vassoura de 
bruxa 

AID 
I - 

Plathymenia reticulata Benth. Fabaceae Vinhatico 
AID 

I AII-I 

Plenckia populnea Reissek Celastraceae Plenkia 
AID 

I - 

Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. Sapotaceae Curiola 
AID 

I - 

Pouteria torta (Mart.) Radlk. Sapotaceae Vira beiço 
AID 

I AII-I 

Pouteria macrophylla (Lam.) Eyma Sapotaceae Abiu - AII-I 

Protium sp1 Burseraceae Protiun 1 
AID 

I AII-I 

Pseudobombax longiflorum (Mart. &Zucc.) A.Robyns Malvaceae Imbiruçu - AII-I 

Qualea grandiflora Mart. Vochysiaceae Pau terrão 
AID 

I AII-I 

Qualea multiflora Mart. Vochysiaceae Pau terrinha liso 
AID 

I AII-I 

Qualea parviflora Mart. Vochysiaceae Pau terrinha 
AID 

I AII-I 

Roupala montana (Huber) K.S. Edwards Proteaceae Carne de vaca - AII-I 

Rubiaceae Rubiaceae  Rubiaceae  - AII-I 

Rudgea viburnoides (Cham.) Benth. Rubiaceae Rudgea - AII-I 

Salvertia convallariodora A.St.-Hil. Vochysiaceae Capotão 
AID 

I AII-I 

Sclerolobium aureum (Tul.)Baill. Fabaceae Pau bosta 
AID 

I - 

Serjania cf. caracasana (Jacq.) Willd. Sapindaceae Serjanea - AII-I 

Simarouba versicolor A. St.-Hil. 
Simaroubacea
e Pau de perdiz 

AID 
I - 

Siparuna guianensis Aubl. Siparunaceae Negramina - AII-I 

Strychnos pseudoquina A. St.-Hil. Loganiaceae Quina 
AID 

I AII-I 

Stryphnodendron obovatum Benth. Fabaceae Barbatimão 
AID 

I AII-I 

Styrax ferrugineus Nees& Mart. Styracaceae Laranjeira 
AID 

I - 

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. &Hook.f. 
exS.Moore Bignoniaceae Para tudo - AII-I 

Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. Anacardiaceae Pombeiro 
AID 

I AII-I 

Terminalia argentea Mart. Combretaceae Pau de bicho - AII-I 

Vatairea macrocarpa (Benth.)Ducke Fabaceae 
Angelim 
amargoso 

AID 
I AII-I 

Vochysia sp1 Vochysiaceae Cambará local 
AID 

I - 

Vochysia cinnamomea Pohl Vochysiaceae Pau doce 
AID 

I AII-I 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Annonaceae 
Pimenta de 
macaco 

AID 
I AII-I 

 
Tabela 16. Espécies arbustivas, arbóreas, palmeiras e lianas lenhosas amostradas em duas savanas 
florestadas-Sd (AID-I e AII-I) da área da proposição número 2, Fazenda 3 Barras Campo Grande, Mato 
Grosso do Sul. 

 



   
Equabilidade e diversidade de Shannon 

A equabilidade e a diversidade de Shannon foi de 0.75 e 3.07 para a AID-

I e 0.81 e 3.39 para AII-I, respectivamente. Bueno et al. (2013) amostraram 

equabilidade de 0.78 e diversidade de 2.95 para um cerradão em Miranda, Mato 

Grosso do Sul, ou seja, também relativamente próximas ao presente estudo. 

Valores altos de diversidade e equabilidades foram também observados para 

outros sítios de cerradão ao longo do bioma (Pereira-Silva et al. 2005b, 

Guimarães Guilherme and Nakajima 2007). 

 

PARÂMETROS FITOSSOCIOLÓGICOS 

Densidade, Área basal e Volume 
 

A densidade de indivíduos foi de 723 ind.ha-1, a área basal de 15.86 m2.ha-

1 e o volume de 131.79 m2.ha-1 na AID-I e 632, 16.16 e 147.46 na AII-I, 

respectivamente. O valor de área basal amostrado foi, no geral, inferior aos 

encontrados em outros estudos no bioma Cerrado (Tabela 17). O limite de 

inclusão e o elevado número de indivíduos nos referidos estudos podem estar 

explicando em parte essa diferença. O diâmetro tomado no nível do solo, bem 

como a dimensão mínima adotada, proporciona uma amostragem com maior 

número de indivíduos (Ribeiro et al., 1985). 

 

Savana Florestada-Sd (Cerradão) 

Local Critério de 
Inclusão 

Área 
Basal 

(m²/há) 
N. Ind Referência 

AID I, MS DAP130 ≥10cm 15,86 723 Presente estudo 
AII I, MS DAP130 ≥10cm 16,16 632 Presente estudo 
Miranda DAP130 ≥5cm 10,59 1.198 Bueno et al. (2013) 
Aquidauana DAP130 ≥10cm 6,65 3.690 Fina e Monteiro (2013) 
Nova Xavantina, MT DAP ≥3cm 16,56 5.718 Silva (2007) 
Nova Xavantina, MT DAS30≥5cm 26,82 6.102 Oliveira (2008) 

Nova Xavantina, MT DAS30≥5cm 21,40 1.884 Marimon-Junior e 
Haridasan(2005) 

Nova Xavantina, MT DAS30 ≥5cm 25,95 1.033 Franczak et al. (2011a) 
Canarana, MT DAS30 ≥5cm 24,75 2.496 Kunz et al. (2009) 
Planaltina, DF DAS30 ≥5cm 17,09 1.864 Ribeiro e Haridasan(1984) 
Uberlândia, MG CAP ≥15cm 17,06 3.137 Costa e Araújo (2001) 

Uberlândia, MG DAP ≥5cm 19,30 1.117 Guilherme e Nakajima 
(2007) 



   
Uberlândia, MG DAP ≥5cm 24,90 1.700 Guilherme e Nakajima 

(2007) 
Tabela 17. Comparação da área basal entre áreas de savana florestada-Sd no Estado de Mato Grosso e 
Brasil com seus respectivos critérios de inclusão: DAP = Diâmetro Altura do Peito; DAS30 = Diâmetro a 30 
cm a Altura do Solo; CAP = Circunferência Altura do Peito, CAS = Circunferência Altura do Solo. 

 

As 10 espécies mais importantes na AID-I representaram 63% do índice 

de valor de importância (IVI) da comunidade, sendo Callisthene major, Qualea 

grandiflora, Pouteria torta, Qualea parviflora, Xylopia aromatica, Miconia 

albicans, Tapirira obtusa, Myrsine coriacea, Anadenanthera peregrina e 

Caryocar brasiliense (Figura 46). Quando é considerado as 20 primeiras 

espécies, esse valor atinge 80% do IVI total da comunidade. As 10 espécies de 

maior Índice de Valor de Cobertura-IVC representaram 73% do total da 

comunidade (Tabela 18).  

As 10 espécies mais importantes na AII-I representaram 55% do índice de 

valor de importância (IVI) da comunidade (Figura 47), sendo Tapirira obtusa, 

Rudgea viburnoides, Magonia pubescens, Myrsine coriacea, Dipteryx alata, 

Qualea grandiflora, Matayba guianensis, Xylopia aromatica, Curatella americana 

e Qualea parviflora. Quando é considerado as 20 primeiras espécies, esse valor 

atinge 76% do IVI total da comunidade. As 10 espécies de maior Índice de Valor 

de Cobertura-IVC representaram 64% do total da comunidade (Tabela 19).  

Xylopia aromatica esteve entre as dez de maior IVI em um cerradão 

(savana florestada) estudado por Marimon & Haridasan (2005) em Mato Grosso. 

Oliveira (2008) amostrou Q. parviflora e Q. grandiflora entre as principais em IVI 

da comunidade também para Mato Grosso. Q. parviflora, Q. grandiflora e M. 

pubescens estiveram entre as principais espécies em um estudo desenvolvido 

por Fina and Monteiro (2013) em Aquidauana, Mato Grosso do Sul, ou seja, mais 

similar ao presente estudo.No entanto, como observado também para o presente 

estudo, há uma alternância nas espécies mais importantes em IVI ao longo de 

diferentes estudos no bioma Cerrado, mesmo quando realizamos comparações 

entre áreas próximas (Gomes et al. 2005, Marimon 2005, Alves et al. 2007, 

Oliveira 2008, Kunz et al. 2009). Isso indica que há uma elevada 

heterogeneidade estrutural ao longo do bioma. 



   

 

Figura 46. Distribuição do IVI das 10 principais espécies amostradas na savana florestada-Sd em ordem 
decrescente, sítio 3 Barras AID-I, Fazenda 3 Barras, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O IVI está 
representado pelos três parâmetros fitossociológicos que o compõe: DR= densidade relativa, FR= 
frequência relativa e DoR= dominância relativa 

 
Figura 47. Distribuição do IVI das 10 principais espécies amostradas na savana florestada-Sd em ordem 
decrescente, AII-I, Fazenda 3 Barras, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O IVI está representado pelos 
três parâmetros fitossociológicos que o compõe: DR= densidade relativa, FR= frequência relativa e DoR= 
dominância relativa 

 
Espécies N 

Ind 
D
A DR FA FR DoA DoR Vol IVI IVC 

Callisthene major 163 16
3 22.54 100 4.57 2.84 17.8

8 24.75 44.99 40.4
3 



   
Qualea grandiflora 63 63 8.71 100 4.57 1.5 9.44 11.45 22.72 18.1

6 

Pouteria torta 52 52 7.19 100 4.57 1.38 8.67 10.79 20.43 15.8
6 

Qualea parviflora 48 48 6.64 100 4.57 1.37 8.62 11.15 19.83 15.2
6 

Xylopia aromatica 60 60 8.3 90 4.11 0.76 4.81 6.32 17.22 13.1
1 

Miconia albicans 54 54 7.47 90 4.11 0.86 5.4 5.49 16.98 12.8
7 

Tapirira obtusa 31 31 4.29 60 2.74 1.49 9.38 15.16 16.41 13.6
7 

Myrsine coriacea 34 34 4.7 100 4.57 0.41 2.56 3.11 11.83 7.27 
Anadenanthera peregrina 16 16 2.21 90 4.11 0.5 3.18 4.89 9.5 5.39 

Caryocar brasiliense 17 17 2.35 80 3.65 0.5 3.13 3.57 9.13 5.48 
Kielmeyera coriacea 12 12 1.66 90 4.11 0.26 1.65 2.13 7.42 3.31 

Vochysia cinnamomea 14 14 1.94 60 2.74 0.25 1.58 1.65 6.25 3.51 
Aspidosperma 
tomentosum 10 10 1.38 60 2.74 0.25 1.55 1.81 5.68 2.94 

Buchenavia tomentosa 7 7 0.97 50 2.28 0.37 2.34 4.03 5.59 3.31 
Licania humilis 9 9 1.24 60 2.74 0.13 0.79 0.66 4.78 2.04 

Plathymenia reticulata 7 7 0.97 50 2.28 0.2 1.23 1.59 4.49 2.2 
Diptychandra aurantiaca 8 8 1.11 50 2.28 0.17 1.1 1.64 4.48 2.2 

Annona crassiflora 7 7 0.97 50 2.28 0.17 1.08 1.41 4.33 2.05 
Qualea multiflora 11 11 1.52 40 1.83 0.15 0.92 0.92 4.27 2.44 
Pouteria ramiflora 8 8 1.11 50 2.28 0.11 0.7 0.64 4.09 1.81 

Hymenaea stigonocarpa 5 5 0.69 40 1.83 0.18 1.17 1.37 3.68 1.86 
Lafoensia pacari 6 6 0.83 50 2.28 0.08 0.47 0.55 3.59 1.3 

Dimorphandra mollis 5 5 0.69 40 1.83 0.14 0.86 1.04 3.37 1.55 
Strychnos pseudoquina 4 4 0.55 40 1.83 0.12 0.76 0.81 3.14 1.31 

Dipteryx alata 5 5 0.69 30 1.37 0.16 1.02 1.4 3.08 1.71 
Bowdichiavirgilioides 5 5 0.69 40 1.83 0.09 0.56 0.74 3.08 1.25 

Maprounea guianensis 6 6 0.83 30 1.37 0.12 0.77 0.98 2.97 1.6 
Annona coriacea 5 5 0.69 30 1.37 0.08 0.52 0.54 2.59 1.22 

Plenckia populnea 3 3 0.41 30 1.37 0.12 0.76 0.91 2.55 1.18 
Matayba guianensis 5 5 0.69 30 1.37 0.05 0.34 0.37 2.4 1.03 

Vochysia sp1 2 2 0.28 20 0.91 0.16 0.99 2.08 2.18 1.27 
Andira cujabensis 3 3 0.41 20 0.91 0.1 0.65 0.79 1.98 1.06 

Byrsonima coccolobifolia 3 3 0.41 20 0.91 0.05 0.34 0.43 1.67 0.75 
Copaifera langsdorffii 1 1 0.14 10 0.46 0.16 1 2.53 1.59 1.14 
Hancornia speciosa 2 2 0.28 20 0.91 0.05 0.33 0.39 1.52 0.6 

Euphorbiaceae 1 2 2 0.28 20 0.91 0.05 0.31 0.37 1.5 0.58 
Stryphnodendron 

obovatum 2 2 0.28 20 0.91 0.05 0.29 0.43 1.48 0.57 

Cordiera sessilis 2 2 0.28 20 0.91 0.02 0.12 0.07 1.31 0.39 
Kielmeyera rubriflora 2 2 0.28 20 0.91 0.02 0.11 0.11 1.3 0.39 

Eugenia 2 2 0.28 20 0.91 0.02 0.11 0.07 1.3 0.39 
Simarouba versicolor 3 3 0.41 10 0.46 0.05 0.32 0.32 1.19 0.74 

Salvertia 1 1 0.14 10 0.46 0.09 0.58 0.74 1.17 0.72 
Couepia grandiflora 3 3 0.41 10 0.46 0.04 0.26 0.21 1.14 0.68 
Mezilaurus itauba 2 2 0.28 10 0.46 0.02 0.14 0.14 0.88 0.42 



   
Aspidospermamacrocarpo

n 1 1 0.14 10 0.46 0.03 0.16 0.18 0.76 0.3 

Vatairea macrocarpa 1 1 0.14 10 0.46 0.02 0.14 0.17 0.74 0.28 
Miconia albicans 1 1 0.14 10 0.46 0.02 0.14 0.15 0.73 0.27 

Protium 1 1 0.14 10 0.46 0.02 0.13 0.17 0.73 0.27 
Curatella americana 1 1 0.14 10 0.46 0.02 0.12 0.18 0.72 0.26 
Sclerolobium aureum 1 1 0.14 10 0.46 0.02 0.12 0.15 0.71 0.25 

Dalbergia miscolobium 1 1 0.14 10 0.46 0.01 0.07 0.05 0.67 0.21 
Styrax ferrugineus 1 1 0.14 10 0.46 0.01 0.05 0.05 0.65 0.19 

Bredemeyera floribunda 1 1 0.14 10 0.46 0.01 0.05 0.03 0.65 0.19 
Ocotea sp1 1 1 0.14 10 0.46 0.01 0.05 0.05 0.65 0.19 

Ouratea hexasperma 1 1 0.14 10 0.46 0.01 0.05 0.03 0.65 0.19 
Byrsonima basiloba 1 1 0.14 10 0.46 0.01 0.05 0.05 0.64 0.19 

Machaerium acutifolium 1 1 0.14 10 0.46 0.01 0.05 0.02 0.64 0.19 

Total 723 72
3 

100.0
1 

219
0 

100.0
5 

15.8
9 

99.9
7 

131.8
3 

300.0
2 200 

Tabela 18. Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas para uma savana florestada-Sd em 
ordem decrescente de valor de importância, AII-I, Fazenda 3 Barras, Campo Grande, Mato Grosso do 
Sul.Onde: DA = Densidade absoluta (nº indiv./ha); DR = Densidade relativa (%); FA = Frequência absoluta 
(%); FR = Frequência relativa (%); DoA = Dominância absoluta (m²/ha); DoR = Dominância relativa (%); Vol 
= Volume (m³); IVI = Índice de valor de importância e IVC = Índice de valor de cobertura. 
 
 

Espécies 
NIn
d 

D
A DR FA FR 

Do
A DoR Vol IVI IVC 

Tapirira obtusa 57 57 9.02 70 3.63 2.5 15.49 27.52 28.14 24.51 

Rudgea viburnoides 81 81 
12.8

2 60 3.11 1.16 7.17 5.66 23.09 19.98 
Magonia pubescens 48 48 7.59 50 2.59 1.73 10.71 17.75 20.9 18.3 
Myrsine coriacea 50 50 7.91 90 4.66 0.99 6.14 9.23 18.71 14.05 
Dipteryx alata 35 35 5.54 80 4.15 1.13 6.99 11.59 16.67 12.53 
Qualea grandiflora 32 32 5.06 80 4.15 1.15 7.14 10.04 16.35 12.2 
Matayba guianensis 32 32 5.06 80 4.15 0.54 3.34 4.64 12.55 8.4 
Xylopia aromatica 32 32 5.06 70 3.63 0.44 2.73 4.12 11.42 7.8 
Curatella americana 13 13 2.06 60 3.11 0.67 4.14 6.35 9.31 6.2 
Qualea parviflora 14 14 2.22 70 3.63 0.47 2.9 3.68 8.74 5.11 
Diptychandra aurantiaca 19 19 3.01 60 3.11 0.33 2.02 2.98 8.13 5.03 
Cordiera sessilis 24 24 3.8 40 2.07 0.32 1.99 1.75 7.86 5.78 
Terminalia argentea 10 10 1.58 70 3.63 0.26 1.59 2.15 6.79 3.17 
Ocotea 12 12 1.9 50 2.59 0.32 1.98 2.76 6.47 3.88 
Myrcia tomentosa 20 20 3.16 30 1.55 0.24 1.51 1.81 6.23 4.68 
Plathymenia reticulata 9 9 1.42 70 3.63 0.13 0.8 0.92 5.85 2.23 
Qualea multiflora 13 13 2.06 50 2.59 0.17 1.05 1.13 5.69 3.1 
Callisthene major 9 9 1.42 30 1.55 0.39 2.43 4.16 5.41 3.86 
Machaerium acutifolium 5 5 0.79 50 2.59 0.32 1.95 3.49 5.33 2.74 
Serjania 9 9 1.42 50 2.59 0.17 1.04 0.39 5.05 2.46 
Copaifera langsdorffii 8 8 1.27 30 1.55 0.22 1.37 2.79 4.19 2.63 
Vatairea macrocarpa 5 5 0.79 40 2.07 0.19 1.16 1.95 4.02 1.95 
Dimorphandra mollis 6 6 0.95 40 2.07 0.15 0.92 1.33 3.94 1.87 
Erythroxylum suberosum 5 5 0.79 40 2.07 0.06 0.35 0.33 3.22 1.14 
Luehea grandiflora 6 6 0.95 30 1.55 0.09 0.55 0.75 3.05 1.5 



   
Protium 5 5 0.79 30 1.55 0.11 0.67 1.1 3.02 1.47 
Caryocar brasiliense 4 4 0.63 20 1.04 0.2 1.26 1.36 2.93 1.89 
Guettarda viburnoides 5 5 0.79 30 1.55 0.06 0.36 0.42 2.7 1.15 
Roupala montana var. 
paraensis 3 3 0.47 30 1.55 0.07 0.44 0.55 2.47 0.92 
Andira cujabensis 3 3 0.47 30 1.55 0.07 0.43 0.52 2.46 0.9 
Bowdichiavirgilioides 3 3 0.47 30 1.55 0.07 0.41 0.65 2.44 0.88 
Myracrodruon urundeuva 5 5 0.79 20 1.04 0.09 0.59 0.84 2.41 1.38 
Maprounea guianensis 5 5 0.79 20 1.04 0.08 0.52 0.57 2.34 1.31 
Anadenathera colubrina 3 3 0.47 20 1.04 0.12 0.74 1.54 2.25 1.21 
Eriotheca gracilipes 4 4 0.63 20 1.04 0.07 0.45 0.43 2.12 1.08 
Diospyros hispida 3 3 0.47 20 1.04 0.05 0.28 0.28 1.79 0.75 
Rubiaceae 4 4 0.63 10 0.52 0.1 0.62 1.01 1.77 1.26 
Strychnos pseudoquina 2 2 0.32 20 1.04 0.06 0.37 0.52 1.73 0.69 
Anadenanthera peregrina 3 3 0.47 10 0.52 0.11 0.67 1.33 1.67 1.15 
Micropholis egensis 2 2 0.32 20 1.04 0.03 0.17 0.23 1.52 0.49 
Astronium fraxinifolium 2 2 0.32 20 1.04 0.02 0.15 0.2 1.5 0.47 
Salvertia 1 1 0.16 10 0.52 0.13 0.81 1.3 1.48 0.96 
Pouteria macrophylla (Lam.) 
Eyma 2 2 0.32 10 0.52 0.07 0.45 0.88 1.28 0.76 
Dilodendron bipinnatum 1 1 0.16 10 0.52 0.1 0.59 1.43 1.27 0.75 
Pseudobombax longiflorum 1 1 0.16 10 0.52 0.07 0.4 0.52 1.08 0.56 
Pouteria torta 2 2 0.32 10 0.52 0.03 0.2 0.25 1.04 0.52 
Tabebuia aurea 1 1 0.16 10 0.52 0.05 0.32 0.46 0.99 0.47 
Annona coriacea 2 2 0.32 10 0.52 0.02 0.15 0.12 0.98 0.46 
Hymenaea martiana 1 1 0.16 10 0.52 0.04 0.26 0.42 0.94 0.42 
Ficus 1 1 0.16 10 0.52 0.04 0.22 0.39 0.89 0.38 
Kielmeyera coriacea 1 1 0.16 10 0.52 0.03 0.19 0.21 0.87 0.35 
Buchenavia tomentosa 1 1 0.16 10 0.52 0.03 0.17 0.16 0.84 0.33 
Stryphnodendron obovatum 1 1 0.16 10 0.52 0.03 0.16 0.13 0.84 0.32 
Siparuna guianensis 1 1 0.16 10 0.52 0.01 0.09 0.1 0.77 0.25 
Chaetocarpus echinocarpus 1 1 0.16 10 0.52 0.01 0.09 0.08 0.76 0.25 
Vochysia cinnamomea 1 1 0.16 10 0.52 0.01 0.08 0.08 0.76 0.24 
Byrsonima coccolobifolia 1 1 0.16 10 0.52 0.01 0.07 0.08 0.75 0.23 
Asteraceae 1 1 0.16 10 0.52 0.01 0.07 0.07 0.75 0.23 
Acosmium dasycarpum 1 1 0.16 10 0.52 0.01 0.06 0.06 0.74 0.22 
Handroanthus ochraceus 1 1 0.16 10 0.52 0.01 0.05 0.05 0.73 0.21 

Total 632 
63
2 100 

193
0 

100.0
5 

16.1
6 

100.0
2 

147.6
1 

299.9
9 

200.0
1 

Tabela 19. Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas para uma savana florestada-Sd em 
ordem decrescente de valor de importância, AII-I da Fazenda 3 Barras, Campo Grande, Mato Grosso do 
Sul.Onde: DA = Densidade absoluta (nº indiv./ha); DR = Densidade relativa (%); FA = Frequência absoluta 
(%); FR = Frequência relativa (%); DoA = Dominância absoluta (m²/ha); DoR = Dominância relativa (%); Vol 
= Volume (m³); IVI = Índice de valor de importância e IVC = Índice de valor de cobertura. 
 

Distribuição de diâmetro e altura da comunidade 
A distribuição de circunferências dos indivíduos vivos com CAS30 ≥ 10cm 

apresentou uma tendência decrescente a partir das classes menores tanto para 



   
a AID-I quanto para a AII-I, representando assim o modelo de J-invertido (Figura 

48e Figura 49). A classe de menor circunferência (31-41 cm) obteve a maior 

representatividade, com 41 e 40% para a AID-I e AII-I, respectivamente, 

seguidos pelas classes de 41.1-51.1cm (23 e 23%) e 51.2-61.2 cm (16 e 11%). 

As demais classes apresentaram 19,4 e 27% dos indivíduos da comunidade. 14 

indivíduos apresentaram circunferência acima dos 100 cm (33 cm de diâmetro) 

na AID-I e 22 na AII-I. Neste caso, tanto a AID-I quanto a AII-I são representadas 

por muitos indivíduos relativamente finos ou jovens, sendo auto-regenerativa, tal 

como observado por Assunção e Felfili (2004). A circunferência média da AID-I 

foi de 49.6, mínimo de 31 e máximo de 141 cm e 52.6, 31 e 155 cm para a AII-I, 

respectivamente. 

 
Figura 48. Distribuição dos indivíduos vivos da comunidade por classes de perímetro (Intervalo de Classes 
= 10cm) para a savana florestada, AID-I, Fazenda 3 Barras, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 
 



   

 
Figura 49. Distribuição dos indivíduos vivos da comunidade por classes de perímetro (Intervalo de Classes 
= 10cm) para a savana florestada, AII-I da Fazenda 3 Barras, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 
 

As alturas variaram entre 2 e 16 e entre 1.5 e 16 m para as AID-I e AII-I, 

respectivamente. O maior número de indivíduos (90 e 78%) se concentrou entre 

as classes 4.1 e 10.3 m, na AID-I e AII-I, respectivamente. A primeira classe foi 

responsável por 4 e 6%, a classe intermediária (6.2-8.2) por 48 e 28% e a última 

por 2 e 2% dos indivíduos na comunidade (Figura 50 e Figura 51). Em toda a 

comunidade, apenas 48 e 100 indivíduos amostrados tiveram alturas superiores 

ou iguais a 11m, mostrando ser uma savana florestada formado pela maioria dos 

indivíduos de porte médio-baixo. Para Ribeiro & Walter (2008), as alturas das 

savanas florestadas oscilam entre 8 e 15 m. A altura média do estrato arbóreo 

foi de 7.5 e 7.9, mínima de 2 e 1.5 e máxima de 16 e 16 metros, respectivamente. 



   

 
Figura 50. Distribuição dos indivíduos vivos da comunidade por classes de altura (Intervalo de Classes = 
2,0m) para a savana florestada, AID-I da Fazenda 3 Barras, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 
 

 
Figura 51. Distribuição dos indivíduos vivos da comunidade por classes de altura (Intervalo de Classes = 
2,0m) para a savana florestada, AII-I da Fazenda 3 Barras Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 



   
 
ÁREA DE PROPOSIÇÃO NÚMERO 3, SÍTIO CEROULA, ALTARNATIVA 
PARA A INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 
LEVANTAMENTO FLORÍSTICO 

AID DO SÍTIO CEROULA 
Foram amostradas 33 espécies e 20 famílias. As famílias com maior 

número de espécies foram Fabaceae com seis espécies, seguida por 

Vochysiaceae e Anacardiaceae com três, Annonaceae, Moraceae, Malvaceae e 

Sapindaceae com duas e as demais com apenas uma espécie cada. A Figura 

35 mostra a localização onde foi realizada a amostragem. 

 
Figura 35. Localização da área de proposição número 3, Influência Direta, AID, sítio Ceroula, Campo 
Grande, Mato Grosso do Sul. 
 
 

Espécies Famílias Nome 
popular 

Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae Aroeira 
Curatella americana L. Dilleniaceae Lixeira 

Ficus sp1 Moraceae Figueira 
Cecropia pachystachya Trécul Urticaceae Embauba 
Astronium fraxinifolium Schott Anacardiaceae Gonçaleiro 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Annonaceae Pimenta de 
macaco 

Psidium guajava L. Myrtaceae Goiabeira 
Mangifera indica L. Anacardiaceae Mangueira 

Artocarpus heterophyllus Lam. Moraceae n/c 
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. Arecaceae n/c 



   
Sapium glandulosum (L.) Morong Euphorbiaceae Burra leitera 

Guazuma ulmifolia Lam. Malvaceae Chico magro 
Dimorphandra mollis Benth. Fabaceae Favo de anta 
Trema micranta (L.) Blume Cannabaceae Periquiteira 

Dipteryx alata Vogel Fabaceae Cumbaru 
Guarea macrophylla Vahl Meliaceae n/c 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin Araliaceae Mandiocão 
Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith Bignoniaceae Ipê branco 

Copaifera langsdorffii Desf. Fabaceae Copaiba 
Duguetia furfuracea (A.St.-Hil.) Saff. Annonaceae Duguetia 

Qualea grandiflora Mart. Vochysiaceae Pau terrão 
Terminalia argentea Mart. Combretaceae Capitão do campo 

Qualea multiflora Mart. Vochysiaceae Pau terra liso 
Magonia pubescens A. St.-Hil. Sapindaceae Timbó 
Bowdichia virgilioides Kunth Fabaceae Sucupira preta 
Diptychandra aurantiaca Tul. Fabaceae Carvão vermelho 

Matayba guianensis Aubl. Sapindaceae Pombeiro 
Callisthene major Mart. Vochysiaceae Jacaré 

Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl. Rubiaceae Veludo 
Micropholis egensis (A.DC.) Pierre Sapotaceae n/c 

Cenostigma macrophyllum Tul. Fabaceae Bengaleiro 
Erythroxy lumdaphnites Mart. Erythroxylaceae Sombra de touro 

Luehea grandiflora Mart. Malvaceae Açoita cavalo 
Tabela 9. Espécies arbustivas, arbóreas, palmeiras e lianas lenhosas amostradas em uma savana 
florestada-Sd, área de proposição número 3, AID do sítio Ceroula, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 

 

Foram amostradas 35 espécies e 20 famílias. As famílias com maior 

número de espécies foram Fabaceae com oito espécies, seguida por 

Vochysiaceae com quatro, e Annonaceae com três, Sapindaceae com duas e as 

demais com apenas uma espécie cada. A Figura 33 mostra a localização onde 

foi realizada a amostragem. 



   

 
Figura 33. Localização da área de proposição número 3, de influência indireta Área1, Campo Grande, Mato 
Grosso do Sul. 
 

 

Espécies Famílias Nome popular 
Dipteryx alata Vogel Fabaceae Cumbaru 

Qualea multiflora Mart. Vochysiaceae Pau terra liso 
Diospyros hispida A.DC. Ebenaceae Olho de boi 
Annona crassiflora Mart. Annonaceae Araticum 

Diptychandra aurantiaca Tul. Fabaceae Carvão vermelho 
Eugenia aurata O.Berg Myrtaceae Eugeni 

Brosimumgaudi chaudii Trécul Moraceae Mama cadela 
Cecropia pachystachya Trécul Urticaceae Embauba 
Bauhinia rufa (Bong.) Steud. Fabaceae Pata de vaca 

Andira cujabensis Benth. Fabaceae Morcegueira do 
cerrado 

Annona coriacea Mart. Annonaceae Araticum 
Qualea grandiflora Mart. Vochysiaceae Pau terrão 
Curatella americana L. Dilleniaceae Lixeira 

Connarus suberosus Planch. Connaraceae Araruta do cerrado 

Couepia grandiflora (Mart. & Zucc.) Benth. ex Hook.f. Chrysobalanace
ae Fruto de ema 

Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K.Schum. Rubiaceae Tocoyena 
Dalbergia miscolobium Benth. Fabaceae Craviuna do cerrado 

Terminalia argentea Mart. Combretaceae Capitão do campo 
Aegiphila verticillata Vell. Lamiaceae Aegiphila 

Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult. Primulaceae Capororoca 
Caryocar brasiliense A.St.-Hil. Caryocaraceae Pequi 
Astronium fraxinifolium Schott Anacardiaceae Gonçaleiro 

Byrsonima coccolobifolia Kunth Malpighiaceae Murici coco 
Salvertia convallariodora A. St.-Hil. Vochysiaceae Capotão 



   
Luehea grandiflora Mart. Malvaceae Açoita cavalo 
Qualea parviflora Mart. Vochysiaceae Pau terrinha 

Micropholis egensis (A.DC.) Pierre Sapotaceae n/c 
Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Annonaceae Pimenta de macaco 

Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae Aroeira 
Matayba guianensis Aubl. Sapindaceae Pombeiro 
Tapirira guianensis Aubl. Anacardiaceae Pombeiro 2 

Magonia pubescens A. St.-Hil. Sapindaceae Timbó 
Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Fabaceae Angico 
Stryphnodendron rotundifolium Mart. Fabaceae Barbatimão 

Machaerium opacumVogel Fabaceae n/c 
Tabela 7. Espécies arbustivas, arbóreas, palmeiras e lianas lenhosas amostradas em uma savana 
florestada Sd, da área de proposição número 3, Área1 do sítio Ceroula, Campo Grande, Mato Grosso do 
Sul. 

 

Área 2 DO SÍTIO CEROULA 
Foram amostrados 45 espécies e 25 famílias. As famílias com maior 

número de espécies foram Fabaceae com nove espécies, seguida por 

Annonaceae, Malpighiaceae, Sapindaceae e Sapotaceae com três, 

Anacardiaceae, Moraceae, Apocynaceae e Vochysiaceae com duas e as demais 

com apenas uma espécie cada. A Figura 34 mostra a localização onde foi 

realizada a amostragem. 

 

 
Figura 34. Localização da área de proposição número 3, de influência indireta, Área2 do sítio Ceroula, 
Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 
 
 



   
 

Espécies Famílias Nome popular 
Curatella americana L. Dilleniaceae Lixeira 
Annona coriacea Mart. Annonaceae Araticum 

Aspidosperma nobile Müll. Arg. Apocynaceae Perobinha 
Brosimum gaudichaudii Trécul Moraceae Mama cadela 

Aegiphila verticillata Vell. Lamiaceae n/c 
Andira cujabensis Benth. Fabaceae Morcegueira 

Dipteryx alata Vogel Fabaceae Cumbaru 
Matayba guianensis Aubl. Sapindaceae Pombeiro 

Alibertia edulis (Rich.) A. Rich. ex DC. Rubiaceae Marmelada 
Diospyros lasiocalyx (Mart.) B.Walln. Ebenaceae Olho de boi 

Eugenia aurata O.Berg Myrtaceae Eugenia 
Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Annonaceae Pimenta de macaco 

Bowdichia virgilioides Kunth Fabaceae Sucupira preta 
Erythroxylum suberosum A.St.-Hil. Erythroxylaceae Sombra de touro 
Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. Sapotaceae Curiola 

Connarus suberosus Planch. Connaraceae Araruta do cerrado 

Styrax ferrugineus Nees & Mart. Styracaceae Laranjinha do 
cerrado 

Micropholis egensis (A.DC.) Pierre Sapotaceae n/c 
Ficus sp1 Moraceae Figueira 

Astronium fraxinifolium Schott Anacardiaceae Gonçaleiro 
Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Fabaceae Angico 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Fabaceae Angico 
Duguetia furfuracea (A.St.-Hil.) Saff. Annonaceae Duguetia 

Pseudobombax longiflorum (Mart. & Zucc.) A.Robyns Malvaceae Imbiruçú 

Licania humilis Cham. & Schltdl. Chrysobalanacea
e Oití 

Terminalia argentea Mart. Combretaceae Capitão do campo 
Stryphnodendron rotundifolium Mart. Fabaceae Bartatimão 

Pouteria torta (Mart.) Radlk. Sapotaceae Abiu 
Cecropia pachystachya Trécul Urticaceae Embauba 
Magonia pubescens A. St.-Hil. Sapindaceae Timbó 

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos Bignoniaceae Ipê amarelo 
Qualea parviflora Mart. Vochysiaceae Pau terrinha 
Qualea multiflora Mart. Vochysiaceae Pau terra liso 

Dimorphandra mollis Benth. Fabaceae Favo de anta 
Bowdichia virgilioides Kunth Fabaceae Sucupira preta 

Aspidosperma tomentosum Mart. Apocynaceae Peroba do cerrado 
Byrsonima coccolobifolia Kunth Malpighiaceae Murici coco 

Serjania caracasana (Jacq.) Willd. Sapindaceae n/c 
Byrsonima basiloba A.Juss. Malpighiaceae Murici do campo 

Heteropterys sp1 Malpighiaceae Murici macho 
Hymenaea stigonocarpa Hayne Fabaceae Jatobá do cerrado 

Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult. Primulaceae Capororoca 
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. Arecaceae n/c 

Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. Anacardiaceae Pombeiro 



   
Simarouba versicolor A. St.-Hil. Simaroubaceae Pau de perdiz 

Tabela 8. Espécies arbustivas, arbóreas, palmeiras e lianas lenhosas amostradas em uma savana 
florestada Sd, área de proposição número 3, Área2 do sítio Ceroula, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 

 

Área 4 DO SÍTIO CEROULA 
Foram amostrados 47 espécies e 24 famílias. As famílias com maior 

número de espécies foram Fabaceae com sete espécies, seguida por 

Anacardiaceae, Annonaceae, Malpighiaceaecom quatro, Rubiaceae e 

Vochysiaceae com três, Combretaceae, Euphorbiaceae, Sapindaceae e 

Myrtaceae com duas e as demais com apenas uma espécie cada. A Figura 36 

mostra a localização área de amostragem. 

 
Figura 36. Localização da área de proposição número 3, Área4 do sítio Ceroula, Campo Grande, Mato 
Grosso do Sul. 
 
 

Espécies Famílias Nome popular 
Alibertia edulis (Rich.) A.Rich. ex DC. Rubiaceae Marmelada 

Qualea multiflora Mart. Vochysiaceae Pau terra liso 
Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Annonaceae Pimenta de macaco 

Siparuna guianensisAubl. Siparunaceae Negra mina 
Qualea grandiflora Mart. Vochysiaceae Pau terrão 

Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. Anacardiaceae Pombeiro 
Terminalia argentea Mart. Combretaceae Capitão do campo 

Dimorphandra mollis Benth. Fabaceae Favo de anta 
Astronium fraxinifolium Schott Anacardiaceae Gonçaleiro 

Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult. Primulaceae Capororoca 
Curatella americana L. Dilleniaceae Lixeira 



   
Copaifera langsdorffii Desf. Fabaceae Copaiba 

Serjania caracasana (Jacq.) Willd. Sapindaceae n/c 
Maprounea guianensis Aubl. Euphorbiaceae Milho de grilo 

Erythroxylum suberosum A.St.-Hil. Erythroxylaceae Sombra de touro 
Rudgea viburnoides (Cham.) Benth. Rubiaceae  

Cordiera sessilis (Vell.) Kuntze Rubiaceae Marmelada 
Micropholis egensis (A.DC.) Pierre Sapotaceae Balata 

Ocotea sp1 Lauraceae Canelinha 
Dipteryx alata Vogel Fabaceae Cumbaru 

Hymenaea martiana Hayne Fabaceae Jatobá 
Luehea grandiflora Mart. Malvaceae Açoita cavalo 

Andira cujabensis Benth. Fabaceae Morcegueira do 
cerrado 

Caryocar brasiliense A.St.-Hil. Caryocaraceae Pequi 
Miconia albicans (Sw.) Steud. Melastomataceae Canela de velho 
Connarus suberosus Planch. Connaraceae Araruta do cerrado 

Aegiphila verticillata Vell. Lamiaceae n/c 
Stryphnodendron obovatum Benth. Fabaceae n/c 

Anacardium occidentale L. Anacardiaceae Caju 
Annona coriacea Mart. Annonaceae Marolo 

Qualea grandiflora Mart. Vochysiaceae Pau terrão 
Duguetia furfuracea (A.St.-Hil.) Saff. Annonaceae Duguetia 

Eremanthus sp1 Asteraceae n/c 
Byrsonima basiloba A.Juss. Malpighiaceae Murici do campo 

Eugenia aurata O.Berg Myrtaceae Eugenia 
Eugenia aurata O.Berg Myrtaceae Eugenia 

Acosmium dasycarpum (Vogel) Yakovlev Fabaceae n/c 
Matayba guianensis Aubl. Sapindaceae Pombeiro 

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. Arecaceae n/c 
Heteroptery ssp1 Malpighiaceae Murici macho 

Byrsonima crassifólia (L.) Kunth Malpighiaceae Murici rosa 
Sapium sp1 Euphorbiaceae n/c 

Byrsonima sp1 Malpighiaceae Murici 
Buchenavia tomentosa Eichler Combretaceae Mirindiba 

Annona sp1 Annonaceae n/c 
Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae Aroeira 

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos Bignoniaceae Ipê do amarelo 
Tabela 10. Espécies arbustivas, arbóreas, palmeiras e lianas lenhosas amostradas em uma savana 
florestada Sd da área de proposição número 3, Área4 do sítio Ceroula, Campo Grande, Mato Grosso do 
Sul. 

 

Área 5 DO SÍTIO CEROULA 
Foram amostrados 22 espécies e 14 famílias. As famílias com maior 

número de espécies foram Fabaceae com sete espécies, seguida por 

Vochysiaceae com três e as demais com apenas uma espécie cada. A Figura 37 

mostra a localização onde foi realizada a amostragem. 



   

 
Figura 37. Localização da área de proposição número 3, Área5 do sítio Ceroula, Campo Grande, Mato 
Grosso do Sul. 

 

Espécies Famílias Nome 
popular 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Annonaceae Pimenta de 
macaco 

Stryphnodendron rotundifolium Mart. Fabaceae Barbatimão 
Micropholis egensis (A.DC.) Pierre Sapotaceae n/c 

Duguetia furfuracea (A.St.-Hil.) Saff. Annonaceae Duguetia 
Curatella americana L. Dilleniaceae Lixeira 

Cecropia pachystachya Trécul Urticaceae Embauba 
Aegiphila verticillata Vell. Lamiaceae n/c 

Copaifera langsdorffii Desf. Fabaceae Copaiba 
Bauhinia rufa (Bong.) Steud. Fabaceae Pata de vaca 

Heteropterys sp1 Malpighiaceae Murici macho 
Zanthoxylum sp1 Rutaceae n/c 

Astronium fraxinifolium Schott Anacardiaceae Gonçaleiro 
Annona coriacea Mart. Annonaceae Araticum 

Matayba guianensis Aubl. Sapindaceae Pombeiro 
Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult. Primulaceae Capororoca 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Fabaceae Angico 
Eremanthus sp1 Asteraceae n/c 

Machaerium opacumVogel Fabaceae n/c 

Connarus suberosus Planch. Connaraceae Araruta do 
cerrado 

Bowdichia virgilioides Kunth Fabaceae Sucupira preta 
Andira cujabensis Benth. Fabaceae Morcegueira 

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. Arecaceae  



   
Tabela 11. Espécies arbustivas, arbóreas, palmeiras e lianas lenhosas amostradas em uma savana 
florestada Sd da Área5 do sítio Ceroula, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 

 

A riqueza amostrada no geral foi semelhante ou levemente inferior a 

outros estudos realizados ao longo do bioma Cerrado, como por exemplo, 

Marimon-Junior e Haridasan (2005) que amostraram 77 espécies em 0,5 há, 

Pereira-Silva et al. (2005ª) que amostraram 114 espécies em Luís Antônio-SP, 

Costa e Araújo (2001) que amostraram 93 espécies em um há em Uberlândia, 

Minas Gerais, Kunz et al. (2009) que amostraram 93 espécies em um há em 

Canarana, Mato Grosso e Oliveira, (2008) que amostrou riqueza de 118 espécies 

em 0,5 há em Nova Xavantina, Mato Grosso. Porém, com riqueza semelhante 

se compara com estudo realizado na mesma região, como por exemplo, no 

estudo realizado por Alves et al (2007) que amostraram 49 espécies em 0.3 há 

no município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Assunção et al. (2017) 

amostraram 59 espécies em um cerradão também no município de Campo 

Grande.  

Das famílias avaliadas no presente estudo, Fabaceae foi a que 

apresentou o maior número de espécies dentre todas as áreas. Essa família 

está, na maioria das vezes, entre as mais importantes em número de espécies 

para o bioma Cerrado (Mendonça et al. 2008, Bueno et al. 2018). Conforme 

registrado por ter Steege et al. (2006), há uma redução de espécies da família 

Fabaceae em solos distróficos da América do Sul. No entanto, os autores 

verificaram que a massa da semente nessas espécies foi 20% maior, podendo 

ser a possível explicação para a elevada importância e sucesso de Fabaceae 

em ecossistemas de solos distróficos da América do Sul. Uma possível 

explicação que também pode justificar a ampla distribuição dessa família no 

Neotrópico é o tempo de origem ancestral dessa família na América do Sul-África 

(há 80 milhões de anos), ou na América do Norte (há 50 milhões de anos) que 

posteriormente migrou para a América do Sul, a qual colonizou maior parte dos 

ecossistemas.  

Franczak (2011), Oliveira (2008) e Prado (2008) também encontraram 

Fabaceae como a família com maior número de espécies em cerradões em Nova 

Xavantina, Mato Grosso. Alves et al. (2007), também amostraram as famílias 



   
Fabaceae e Vochysiaceae como as principais em número de espécies em uma 

área relativamente próxima ao presente estudo. A mesma família (Fabaceae) foi 

registrada como a mais rica por Gomes et al. (2005) em um cerradão e uma 

transição entre um cerradão e uma floresta paludícula em Brotas-SP. Lima et al. 

(2015) também amostraram Fabaceae como a principal em um estudo para a 

região leste de Mato Grosso do Sul. Como observado, as principais famílias 

amostradas no presente estudo são também bem representadas em outros 

estudos para o estado de Mato Grosso do Sul (Lehn et al. 2008, Fina and 

Monteiro 2013, Bueno et al. 2018).  

De acordo com Goodland (1979), Leguminosae (incluindo Fabaceae, 

Mimosaceae e Caesalpiniaceae) é considerada uma das famílias mais 

importantes nas formações do bioma Cerrado, sendo que sua posição de 

destaque pode ser justificada pela capacidade de fixação de nitrogênio 

apresentada por várias de suas espécies.  

Segundo Felfili et al. (2001), Myrtaceae também se apresenta entre as 

famílias com maior riqueza de espécies tanto em ambientes savânicos quanto 

florestais. Além disso, Myrtaceae possui cerca de 3% de todas as espécies de 

plantas do mundo (Mabberley 1997) e é uma das famílias de destaque no 

Cerrado (Mendonça et al. 2008). 

 

ESPÉCIES DE INTERESSE CONSERVACIONISTA 
 

Dentre as espécies que ocorreram no presente estudo, porém somente 

fora da área diretamente afetada (ADA), merecem destaque as espécies com 

algum critério de ameaça, de acordo com as revisões das Listas da Flora 

Brasileira Ameaçada de Extinção. Segundo a categoria, as espécies que correm 

um risco alto de extinção na natureza são aquelas que apresentam distribuição 

geográfica altamente fragmentada e em declínio contínuo em área, extensão 

e/ou qualidade do habitat. De acordo com a “Lista da Flora Ameaçada de 

Extinção com ocorrência no Brasil” Myracrodruon urundeuva encontra-se em 

perigo. A Lista oficial proposta pelo IBAMA em 1992 (Portaria Nº 37, 03/04/1992) 

inclui Astronium fraxinifolium (Gonçalo-alves) como espécie vulnerável. A 



   
ocorrência de espécies que constam nas listas de espécies ameaçadas de 

extinção (Lista da flora brasileira ameaçada de extinção - IN MMA, Lista oficial 

proposta pelo IBAMA e CITES = Convention on international trade in endangered 

species of wild fauna and flora) reforça a necessidade de um manejo cauteloso 

dos sítios do presente estudo. 

Considerando que as áreas de Cerrado vêm perdendo, nas três últimas 

décadas, grande parte de sua cobertura vegetal e, que muitas espécies 

amostradas neste estudo têm distribuição restrita no bioma, podemos sugerir 

que muito dessas áreas estudadas possam servir como um abrigo para a 

manutenção das populações destas espécies, justificando assim um manejo 

adequado da área.  

Outro fator importante é que as espécies apresentam ainda papéis 

ecológicos e sociais, como por exemplo, Myracrodruon urundeuva, Astronium 

fraxinifolium que apresentam elevado potencial paisagístico e para recuperação 

de áreas degradadas. Annona monticola cujos frutos e flores fornecem recursos 

alimentares para uma diversidade de insetos e vertebrados. Como as estações 

amostrais contemplam diversos tipos de espécies, desde amplamente 

distribuídas no território brasileiro a espécies com distribuição restrita ao bioma 

Cerrado, reforça a cautela durante o manejo. 

De acordo com a “Lista da Flora Ameaçada de Extinção com ocorrência 

no Brasil” proposta pela IUCN (International Union for the Conservation of Nature 

and Natural Resources), Lafoensia pacari (Magava brava) e Dipteryx alata (Baru) 

encontram-se vulnerável (VU). A ocorrência de L. pacari em listas não oficiais de 

espécies ameaçadas de extinção reforça mais uma vez a necessidade de um 

manejo cauteloso da AII no presente estudo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A área de estudo apresentou apenas um tipo fitofisionômico, sendo essa 

savana florestada (cerradão). Apesar de apresentar uma porção do terreno com 

vegetação mais esparsa que o natural para esse tipo de vegetação, essa 

corresponde, ainda assim, a fitofisionomia de cerradão, exprimindo tal 



   
espacialidade devido ao desmate ocorrido no ano de 2003, não tendo sido 

recuperada todas as características e estrutura clímax da área até o presente 

momento. Ambas as áreas, com vegetação rala e com maior densidade de 

árvores, apresentaram-se semelhantes quanto a estrutura e composição de 

espécies. 

Os dados de estrutura e composição florística adquiridos através deste 

estudo é o primeiro passo para subsidiar informações básicas para auxiliar 

deforma justa, racional e sustentável para a implantação do aterro sanitário. As 

principais espécies encontradas e suas inter-relações são requisitos 

fundamentais para se poder vislumbrar a utilização sustentável dos recursos 

naturais, para o conhecimento local e para a elaboração de estratégias de 

conservação da biodiversidade e recuperação (ou compensação) de áreas 

degradadas caso seja necessário no futuro. 

Nos sítios indiretos estudados houve a ocorrência de espécies que 

constam nas listas (IUCN, MMA, CITIES, BIODIVERSITAS) de espécies 

ameaçadas de extinção ou vulneráveis como Myracrodruon urundeuva, 

Astronium fraxinifolium (Gonçalo-alves) e Annona monticola, e apenas L pacari 

na área direta, indicando atenção ao manejar as diferentes localidades, 

principalmente, devido à vulnerabilidade de algumas espécies. Além disso, serão 

necessárias atividades de pesquisa e monitoramento da vegetação no sentido 

de se entender melhor o efeito das atividades desenvolvidas sobre a vegetação 

remanescente, verificando se haverá necessidade da intervenção antrópica para 

a recuperação da vegetação, com a proposta de utilizar espécies nativas, de uso 

múltiplo e que considerem as técnicas mais atuais de recuperação de áreas 

degradadas, caso necessário. 

Dentre as áreas propostas para a implantação do aterro sanitário, sugerimos a 

área da fazenda Santa Paz. A área é relativamente mais plana, a vegetação já 

se encontra com a maior parte consolidada ou com algum grau de antropização, 

o acesso é facilitado e não há conflito com as propriedades vizinhas. Outro fator 

que torna essa propriedade mais apta a implantação do aterro é a não existência 

de espécies de interesse conservacionista. 

 



   
ANEXO IV 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

Material e métodos 

Área de estudo 
O presente estudo foi realizado nos remanescentes de vegetação nativa 

localizados nas áreas diretas e indiretas para um aterro sanitário no município 

de Campo Grande, Mato Grosso do Sul (Tabela 1 e 2). Além da área diretamente 

afetada – ADA (Fazenda Santa Paz), foi estabelecida mais duas opções para 

provável instalação do aterro sanitário, a fazenda Ceroula e 3 Barras.  

 
Figura 1.  Localização da área da proposição número 3 (Sítio Ceroula), Campo Grande, Mato Grosso do 
Sul. (Sugiro remover essa figura) 

  



   
Locação e georreferenciamento das amostras 
 
 

Savana florestada-Sd  
 Início Final 

UA Latitude Longitude Latitude Longitude 
1-AID-I -20.60819 -54.47258 -20.60890 -54.47198 
2-AID-I -20.60927 -54.47167 -20.60973 -54.47085 
3-AID-I -20.60848 -54.47298 -20.60918 -54.47239 
4-AID-I -20.61297 -54.47263 -20.61269 -54.47169 
5-AID-I -20.61206 -54.47160 -20.61145 -54.47082 
6-AID-I -20.61172 -54.47051 -20.61262 -54.47030 
7-AID-I -20.61102 -54.47013 -20.61062 -54.47099 
8-AID-I -20.61061 -54.47147 -20.61085 -54.47240 
9-AID-I -20.60997 -54.47320 -20.60957 -54.47232 

10-
AID-I -20.60963 -54.47199 -20.60974 -54.47104 

11-AII-
I -20.61387 -54.48008 -20.61297 -54.47984 

12-AII-
I -20.62794 -54.51114 -20.62739 -54.51190 

13-AII-
I -20.62845 -54.51119 -20.62811 -54.51209 

14-AII-
I -20.62859 -54.51222 -20.62840 -54.51309 

15-AII-
I -20.62179 -54.52193 -20.6214 -54.521 

16-AII-
I -20.62161 -54.52060 -20.62250 -54.52076 

17-AII-
I -20.62229 -54.52161 -20.62308 -54.52110 

18-AII-
I -20.62339 -54.52081 -20.62257 -54.52038 

19-AII-
I -20.62277 -54.51994 -20.62352 -54.52048 

20-AII-
I -20.62399 -54.52045 -20.62382 -54.51950 

21-
ADA -20.51110 -54.38101 -20.51205 -54.38086 
22-

ADA -20.51333 -54.38152 -20.51404 -54.38199 
23-

ADA -20.51394 -54.38311 -20.51328 -54.38386 
24-

ADA -20.50943 -54.37707 -20.51036 -54.37681 
25-

ADA -20.51158 -54.37661 -20.51238 -54.37722 



   
ADA – Área diretamente Afetada 
Tabela 1.  Coordenadas das Unidades Amostrais – UA da flora (Unidade Amostral) para a proposição 
número 2, Fazenda 3 Barras, Campo Grande-Mato Grosso do Sul. 
 
 

 
Savana florestada-Sd AII-Área de Influência 

Direta 
UA Latitude Longitude 

Area1 AII do Sítio Ceroula -20.417314 -54.681830 
Area2 AII do Sítio Ceroula -20.538539 -54.595994 
AID do Sítio Ceroula -20.378240 -54.676202 
Area4 AII do Sítio Ceroula -20.412747 -54.713039 
Area5 AII do Sítio Ceroula 
(Sítio Ceroula) -20.569893 -54.691737 

Tabela 2. Coordenadas das Unidades Amostrais – UA da área de proposição número 03, sítio Ceroula, 
Campo Grande-MS.  

 

Clima 
O clima da região é do tipo Cwa, de acordo com Köppen, caracterizado 

por duas estações bem definidas, um período seco e um chuvoso. A precipitação 

média anual fica em torno de 1530 mm e temperatura média variando entre 20 

e 22ºC (Assunção et al. 2017). Podem ser encontrados os solos Latossolo 

vermelho escuro, Latossolo roxo, areia quatzosas e solos litólicos (REPAMS 

2008). 

 

Coleta de dados 

Vegetação 
Para a coleta de dados nas AID (Áreas de Influência Direta) foram 

implantadas 20 transeções lineares de 100 m de comprimento por 10 m de 

largura (Figura 2) e para área diretamente afetada – ADA (Fazenda Santa Paz), 

foram instaladas cinco transecções de 10 x 100, totalizando 2,5 hectares (25.000 

m²). Foram amostrados todos os indivíduos arbustivo-arbóreos vivos (inclusive 

palmeiras e lianas) com circunferência ≥ 31,5 cm, a 130 cm acima do solo 

(DAP130) (Figura 3) e receberam plaquetas de alumínio com um número (Figura 

3). Para medir as alturas utilizou-se uma trena laser (Laser Distance Meter H-

40). A altura total das lianas foi considerada com base no último indivíduo 

arbóreo suporte. 



   
 

 

 
Figura 2. Esquema (sem escala) dos transectos utilizados para o estudo, Campo Grande, Mato Grosso do 
Sul. 
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Figura 3. Implantação dos transectos e amostragem dos indivíduos vivos das áreas selecionadas para a 
implantação do aterro sanitário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 

Além dessas transecções, foram instaladas nas áreas de AII (Áreas de 

Influência Indireta) e AID (Área de Influência Direta), dependendo das condições 

ambientais, o método de Avaliação Ecológica Rápida (Sobrevila and Bath 1992), 

que se baseia em estimativas visuais da frequência de ocorrência das espécies 

e na caracterização fisionômica e ambiental dos pontos amostrais. Neste estudo, 

houve um enfoque em todos os estratos vegetais, inclusive os subarbustivos, os 

arbustos, as herbáceas, as palmeiras e as lianas. O registro das espécies no 

campo foi feito seguindo o método de caminhamento (wide patrolling) adotado 

no projeto Biodiversidade do Bioma Cerrado, Embrapa/DFID/UnB (Filgueiras et 

al. 1994, Ratter et al. 2003). Em cada estação amostral, a equipe realizou um 

caminhamento de uma hora, todas as espécies que ocorreram pela primeira vez 

foram anotadas.  

 

Identificação e classificação do material 
Identificamos as espécies em campo, porém, quando necessário, foram 

registradas imagens do material vegetativo por meio de fotografias e posterior 



   
confirmação com herbários virtuais ou confirmação com espécimes da coleção 

do Herbário-NX, Nova Xavantina, Mato Grosso. A taxonomia das espécies está 

de acordo com a “Lista de Espécies da Flora do Brasil” (Forzza et al. 2010), o 

Flora Vascular do Bioma Cerrado (Mendonça et al. 2008) e lista da SEMA. Os 

nomes populares estão de acordo com site SiBBr 

(https://ferramentas.sibbr.gov.br/ficha/bin/ view/especie), lista SEMA, anexo III, 

IV, V e VI, os livros Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de 

plantas arbóreas do Brasil (Lorenzi 1992, 1998, 2009) e com o Guia de 

identificação de espécies-chave para a restauração florestal na região de alto 

pires Mato Grosso (Campos-filho e Sartorelli 2015). 

 

Análises dos Dados 
Para obtenção dos parâmetros fitossociológicos absolutos e relativos tais 

como densidade, frequência, dominância, índice de valor de importância e índice 

de valor de cobertura, conforme sugerido por Felfili e Rezende (2003) e Müeller-

Dombois e Ellenberg (1974), e de diversidade e equabilidade, utilizou-se o 

programa fitossociológico Fitopac 2.1 (Shepherd 2010): 

Densidade (D): calcula a quantidade de indivíduos por espécie em relação 

à unidade de área. 

1.1. Densidade absoluta (DA) = n/área 

1.2. Densidade relativa (DR) = [(n/área) / (N/área)] * 100 

Onde: n = número de indivíduos da espécie i 

N = número total de indivíduos 

Dominância (Do): é o somatório das áreas transversais, estimadas com 

base no diâmetro do caule. É uma medida da taxa de ocupação do ambiente 

pelos indivíduos das espécies amostradas. 

2.1. Dominância absoluta (DoA) = Abi/área 

2.2. Dominância relativa (DoR) = [(Abi/área) / (Abt/área)] * 100 

Onde: Abi = área basal da espécie i, calculada como Ab = (π/4) .d2 

Abt = somatória da área basal de todas as espécies 

D = diâmetro do caule em cm 

https://ferramentas.sibbr.gov.br/ficha/bin/%20view/especie


   
Frequência (F): é a probabilidade de se encontrar uma determinada 

espécie em uma amostra. 

3.1. Frequência absoluta (FA) = Npi/ Npt 

3.2. Frequência relativa (FR) = [(Npi/ Npt) / ∑ FA)] 

Onde: Npi = número de parcelas em que ocorre a espécie i 

Npt = número total de parcelas 

∑ FA = somatório das frequências absolutas das espécies 

Índice de valor de importância (IVI): expressa a importância ecológica da 

espécie na comunidade em função dos valores relativos de frequência, 

dominância e densidade. 

4.1. IVI = DR + DoR + FR 

Índice de valor de cobertura (IVC): consiste na soma dos valores relativos 

de densidade (DR) e dominância (DoR) de cada espécie. 

5.1. VC = DR + DoR 

Índice de diversidade e equabilidade: para avaliar a diversidade da 

comunidade estudada será utilizado o Índice de Shannon (H’) (Brower e Zar, 

1977; Ludwing e Reynolds, 1988), calculado através da seguinte fórmula: 

S 

H’ = - ∑ (pi) . (lnpi) 

 i = 1 

 

Onde: pi = ni/N 

ni = número de indivíduos amostrados da espécie e 

N = número total de indivíduos amostrados 

ln = logaritmo neperiano 

S = número total de espécies 

O índice de equabilidade de Pielou (J’), calculado a partir da diversidade 

pela fórmula: 

J’ = H’em que: H max = ln (S) 

H max 

Onde:H’ é o índice de diversidade de Shannon 

ln = logaritmo neperiano 



   
S = número total de espécies 

Para avaliar a similaridade florística entre as comunidades, foi utilizado o 

índice de similaridade florística de Jaccard para presença e ausência (Browerand 

Zar, 1977). O índice de Jaccard pode ser também utilizado para dados 

qualitativos, o qual leva em consideração apenas a presença ou a ausência de 

espécies na comunidade, variade 0 a 1 e quanto mais próximo de 1 maior a 

similaridade entre as comunidades comparadas (Mueller-Dombois and 

Ellemberg, 1974). 

• Índice de Jaccard (Sj): 

Sj= a / (a+b+c)  

Onde: 

a= número de espécies comuns em ambas as parcelas;  

b= número de espécies exclusivas da parcela 1;  

c= número de espécies exclusivas da parcela 2.  

Valores maiores que 0,25 são considerados altos e quanto mais próximo 

de 1 maior a similaridade entre as áreas comparadas. 

O esforço amostral foi avaliado através de curva de rarefação de espécies, 

produzida a partir de 1.000 aleatorizações dos dados originais com o programa 

EstimateS 8.0 (Colwell, 2008). Essa curva indica a riqueza observada nos pontos 

centrais e o quanto varia (barras perpendiculares, intervalo de confiança). 
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