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DBO

Deman
nda Bioquím
mica de Oxig
gênio

EAP

Estudo
o Ambiental Preliminar

EIA/RIMA

Estudo
o de Impacto
o Ambienta l / Relatório
o de Impacto
o Ambientaal

A
EMBRAPA

Empressa Brasileira
a de Pesqu
uisa Agropecuária

EPI

Equipa
amento de Proteção
P
Ind
dividual

EUA

Estado
os Unidos da
a América

FAO

Food and
a Agricultu
ure Organizzation

IBAMA

Instituto
o Brasileiro do Meio Am
mbiente

IBGE

Instituto
o Brasileiro de Geogra
afia e Estatís
stica

IDH

Índice de
d Desenvo
olvimento H
Humano

IMASUL

Instituto
o de Meio Ambiente
A
de
e Mato Gros
sso do Sul

INMET

Instituto
o Nacional de Meteoro
ologia

INPE

Instituto
o Nacional de Pesquissas Espacia
ais

MMA

Ministé
ério do Meio
o Ambiente

MAPA

Ministé
ério da Agric
cultura, Peccuária e Aba
astecimento
o

NBR

Norma Brasileira Regulamen
R
tadora

pH

Potenccial Hidrogeniônico

SEMAC

Secreta
aria de Esta
ado de Meio
o Ambiente
e, das Cidad
des, do Plannejamento, da Ciência
a
e Tecnologia.

UFMS

eral de Matto Grosso do Sul
Universsidade Fede

UTM

Universsal Transve
ersal Mercattor
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1.

INTRODU
UÇÃO
O RIMA (Relatório de Impaccto Ambiental) é um
ma versão simplificad
da do EIA
A

(Estudo d
de Impacto
o Ambienttal), que ttem a fun
nção de sintetizar oos principa
ais tópicoss
abordados no estud
do em ling
guagem accessível a fim de que
e este sejaa compree
endido porr
qualquer p
pessoa que se intere
esse pelo a
assunto.
MA faz partte do proccesso de licenciamen
nto da ativvidade de supressão
o
Este RIM
vegetal p
para altera
ação do uso e occupação do
d solo para
p
formaação de pastagenss
destinada
as a ativida
ade pecuárria na Faze
enda Theo
omar III, loc
calizada noo Município
o de Porto
o
Murtinho/MS.
2.

INFORMA
AÇÕES GERAIS
G

2.1

IDENTIFIICAÇÃO DO
D EMPRE
EENDIMEN
NTO

Tabela 2.1
1 - Informaç
ções da atiividade.
Item
Atividade a ser licencciada confo
orme Resol ução
SEMAC n.° 008/2011
Área do Prrojeto
Propriedad
de onde serrá desenvolvidada a
atividade:
Área da prropriedade
Matrícula - CRI
Município
Bacia hidro
ográfica ond
de a proprie
edade está
inserida
Sub-bacia
Bioma exisstente na prropriedade

Inform
mações
=

Supressão
o vegetal aacima de 1.000 ha

=

4.583,0040
0 ha

=

Fazenda Theomar
T
III

=
=
=

8.745,8989
9 ha
1.971 - CR
RI de Porto Murtinho/M
MS
Porto Murtinho/MS

=

Bacia do Paraguai
P

=
=

Rio Nabile
eque
Cerrado

Fonte: Topo
osat Ambienttal Ltda., 201
13.

2.2

IDENTIFIICAÇÃO DO
D PROPR
RIETÁRIO
O
Nome: AREIAS PA
ATRIMONIA
AL LTDA
CNPJ: 11
1.196.329/0001-98
Endereço
o: Rua Guiilherne Ba
annitz, n.°126, Conj 21, Andarr 2, CV 131.
Bairro Itaim Bibi
CEP: 04
4.532-060
São Pau
ulo/SP
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REPRESE
ENTANTE
E LEGAL
Nome: TE
EREZA CR
RISTINA P
PEDROSSIAN CORT
TADA AMO
ORIM
CPF: 338
8.812.861-87
Endereço
o: Rua Porrtugal, n.°7
78.
Bairro Vila
V Carvallho
CEP: 79080-150
S
Campo Grande/M
G
Telefone:: (067) 304
47-7100
e-mail: cc
cortada@tterra.com .br

2.3

IDENTIFIICAÇÃO DA
D EMPRE
ESA CONS
SULTORA
A

Nome: TO
OPOSAT AMBIENTA
A
AL LTDA.
CNPJ n.ºº: 05.296.3
337/0001-0
01
Registro no CREA/MS: 6.885
5/D
Cadastro
o no IBAMA
A n.º 2.524
4.431
Cadastro
o no IMASU
UL n.°1.882
2
Endereço
o: Av. Dr. Paulo
P
Mac
chado, 1.2
200
Bairro Jardim
J
Au
utonomista
a
CEP: 79
9021-300
Campo Grande / MS
Responsá
ável técnic
co: Mário M
Maurício Vasquez
V
Beltrão
B
Telefone:: (067) 332
23-5800
Fax: (067
7) 3323-5801
e-mail: be
eltrao@to
oposat.com
m.br
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3.

CARACT
TERIZAÇÃ
ÃO DA ATIIVIDADE

3.1

OBJETIV
VOS
O objetivvo deste RIMA
R
é o
obter a au
utorização ambientall para rea
alizar uma
a

supressão
o vegetal de
d 4.583,0
0040 ha pa
ara a impla
antação da
a cultura dde pastage
em exótica
a
para a crriação de gado exte
ensivo na Fazenda Theomar
T
III. A áreaa da supre
essão está
á
demarcad
da no mapa
a presente
e no Anexo
o I.
3.2

JUSTIFIC
CATIVAS
As principais justificativas pa
ara a ativid
dade de su
upressão vvegetal são: a baixa
a

rentabilida
ade da peccuária nac
cional princcipalmente nas regiões da floreesta amazô
ônica e do
o
pantanal; a facilida
ade de des
smatar, m
mecanizar e formar a pastagem
m torna a atividade
e
pecuária economica
amente mais
m
atraen
nte uma vez
v
que a inversão de capita
al inicial é
upação ge
erando rec
cursos fina
anceiros aao propriettário, maiss
menor; o solo terá plena ocu
e criar op
portunidad es de tra
abalho de
e forma ddireta e indireta; a
impostos, além de
a legal exig
gida por le
ei, o que reforça a viaabilização do
d projeto;;
propriedade dispõe da reserva
nto da prod
dutividade.
e o aumen
Visto que
e a Fazenda Theo mar III te
em como atividade a criação
o de gado
o
extensivo e a mesm
ma necess
sita suprir o consumo dos mes
smos, a suupressão vegetal
v
de
e
4.583,004
40 ha na propriedade justificca-se econ
nomicamen
nte e ambbientalmen
nte viável,,
desde que
e seguidass às premis
ssas deste
e estudo.
3.3

LOCALIZ
ZAÇÃO E VIAS DE A
ACESSO
• Confro
ontações: Ao Norte
e com terra
as da Fazenda Papaagaio/São Ramão e
Córreg
go Bacuri; ao Sul com
m terras da
as Fazendas Baguasssu e Pato Bravo; ao
o
Leste com o Có
órrego Baccuri; e ao Oeste terras das Faazendas Uirapuru
U
e
Papag
gaio/São Ramão, e C
Córrego Pa
apagaio;
• Vias de
d acesso: Partindo da Cidade
e de Camp
po Grande,, seguir pela MS 060
0
por ap
proximadamente 193
3 km, pas
ssando po
or Sidrolânndia e Nio
oaque até
é
chegarr em Jard
dim, daí se
eguir pela BR 267 sentido a Porto Mu
urtinho porr
aproxim
madamentte 54 km
m, depois
s seguir pela meesma rod
dovia porr
aproxim
madamentte 40 km
m, daí seguir
s
porr uma eestrada viicinal porr
aproxim
madamentte 37 km a
até a entrad
da da prop
priedade.
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• Coord
denada ge
eográfica ((centro da
a propried
dade): Lattitude 21°0
03’22.21”S
S
e Long
gitude 57°0
01’37.16”W
W;
• Coord
denada geográfica (entrada
a): Latitud
de 21°24’551.02”S e Longitude
e
57°09’5
53.09”W.

Figura 3.1 - Localiza
ação da Faz
zenda Theo
omar III e do
d Município de Porto
o Murtinho//MS.
Fonte: Topo
osat Ambienttal Ltda, 2013 adaptadoss de Wikipédia, 2011 e Google
G
earth, 2011.
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3.4

DETALHAMENTO DO PROJ
JETO (FAS
SE DE PRÉ
É-SUPRES
SSÃO VEG
GETAL)
A análise
e de altern
nativas loca
acionais (o
ou de loca
alização) é sempre uma
u
etapa
a

fundamen
ntal para garantir que
e a atividad
de, em tod
das as sua
as etapas, respeite o equilíbrio
o
ambientall e socioecconômico da
d região onde será
á inserida. Desta manneira, a es
scolha dass
áreas parra supressão vegetal obedece u prioritariamente a critérios aambientais, sociais e
econômiccos, consid
derados básicos
b
e de extrem
ma relevân
ncia, tais como: dis
stância de
e
nascentess e APP e seu esta
ado de co
onservação
o; área pa
ara locaçãão da rese
erva legal;
desnível e relevo; e viabilid
dade e ccustos. Ob
bedecendo
o aos critéérios men
ncionados,
escolheu--se como alternativa
a
locaciona
al a área demarcada na plantaa presente no Anexo
o
II.
Cabe resssaltar que
e de acord
do com es
ste estudo,, esta áreaa apresenta-se apta
a
para a attividade prretendida, porque co
onforme o diagnóstico ambie ntal, próprio para a
implantaçção de pastagens
p
e de fá
ácil mane
ejo, além disso, a probabilidade de
e
assoream
mento dos recursos hídricos
h
m ais próxim
mos será im
mprovável,, visto que
e as áreass
de supre
essão respeitarão as
a áreas de preservação permanent
p
te dos mananciais
m
s
superficia
ais. Também foi levad
da em con sideração a preserva
ação de coorredores ecológicos
e
s
(junção d
das áreass de reserva lega
al e área
as de pre
eservaçãoo permane
ente) que
e
proporcion
narão à fa
auna o livre
e trânsito e
entre as árreas proteg
gidas e, coonseqüenttemente, a
troca gené
ética entre
e as espéciies.
A não re
ealização do projeto
o causará impactos negativoss, uma ve
ez que se
e
deixaria d
de dinamizzar a econ
nomia do m
município e do estad
do, já quee a atividad
de geraria
a
impostos e diversificaria a ec
conomia da
a região como um to
odo. Além disso, se deixar de
e
expandir tterras para
a criação de
d gado, g
gerar empregos e ob
bter inform
mações dettalhadas e
importante
es sobre os
o aspecto
os geológiccos, pedológicos, arrqueológicoos, fauna e flora da
a
região.
Por outro
o lado, a atividade de
e supressã
ão acarreta
ará no: auumento de pastagem
m
para criaçção de gad
do; procurra por prod
dutos alime
entícios e demais prrodutos ve
eterinários;;
contrataçã
ão de mão
o-de-obra; contrataçã
ão de maq
quinários e equipameentos; e au
umento do
o
recolhime
ento de imp
postos.
As pastagens naturais e tam
mbém as cu
ultivadas são
s igualm
mente impo
ortantes no
o
sistema a
atual de produção.
p
As
A pastag
gens nativa
as na maioria das ááreas são
o de baixa
a
produtivid
dade e baiixa qualida
ade nutriccional send
do necessários 3,6 ha/animal, podendo
o
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chegar à parte leste
e, a 5,0 ha
a/animal. S
São necess
sárias gran
ndes proprriedades para
p
tornarr
a atividad
de econom
micamente viável e de
ependendo
o da região
o, alguns pprodutores
s precisam
m
ter duas o
ou mais propriedade
p
es para so
ocorrer o gado
g
nos dois
d
períoddos crítico
os do ano::
seca e cheia.
Os investtimentos previstos pa
ara realiza
ação da supressão veegetal e im
mplantação
o
das pasta
agens na Fazenda Theomar III alcança
arão um montante
m
dde R$ 3.2
299.762,88
8
(Três milh
hões, duzentos e noventa e nove mil, setecento
os e sesseenta e do
ois reais e
oitenta e o
oito centavvos).
Tabela 3.1
1 – Tabela de
d investim
mentos pre
evistos.
Atividades
Quantiidade
Unidade

Valor unitário – R$

Valorr total – R$

Supressão
o

2

Horas/ha

150,00

300,00
3

Gradagem
m leve

1

Horas/ha

160,00

160,00
1

Gradagem
m pesada

1

Horas/ha

180,00

180,00
1

Plantar / C
Cobrir

1

Horas/ha

80,00

80,00
720,00
7

To
otal
Área do de
esmate

4.583,0
0040 ha

R$ 720,00//ha

R$ 3.299.762,8
3
88

Está prevvisto um período
p
de
e até quattro anos para
p
a suppressão ve
egetal e a
conversão
o do uso do
d solo, co
onforme a presentado no Quad
dro 3.1, peermitindo realizar
r
ass
intervençõ
ões apena
as nos períodos clim
máticos mais favoráveis em ccada ano, e, assim,,
reduzindo
o os potencciais impac
ctos negatiivos sobre o solo e as
a águas.

Quadro 3.1 - Cronog
grama físico
o de execu
ução do pro
ojeto.
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3.5

FASE DE
E SUPRES
SSÃO VEG
GETAL
Devido à semelha
ança da to
opografia e da vege
etação exxistente na
a área, ass

técnicas d
de supresssão serão iguais em toda a su
ua extensã
ão, garantinndo a otim
mização do
o
processo e a segura
ança dos trrabalhadorres envolvidos.
A mão de
e obra pre
evista para
a as ativida
ades de su
upressão sserá compo
osta peloss
próprios funcionáriios da propriedade
p
e e caso seja necessário
n
o, por funcionárioss
dos ou em
mpreiteiros
s que con
ntarão com
m suas próprias eqquipes, má
áquinas e
terceirizad
equipame
entos. Direttamente os
s envolvido
os não ultrrapassarão
o vinte pesssoas.

3.5.1

Treiname
ento das equipes
e
de
e campo e cuidados
s a serem tomados
As equipes de cam
mpo respon
nsáveis pe
elas ativida
ades deverrão ser tre
einadas de
e

forma ad
dequada e orientada
as perma nentemente, ao lon
ngo de toodo o pro
ocesso de
e
supressão
o.
O treinam
mento dev
verá ser fo
ocado sob quatro as
spectos: pproteção da fauna e
flora, parrte operacional e de
e seguran
nça de tra
abalho. Ao
o serem rrealizadas de forma
a
integrada, minimiza
arão os riscos
r
de acidentes
s de traba
alho e gaarantirão a perfeita
a
execução
o de todas as atividad
des relacio
onadas.
Independ
dentemente
e da área , o uso do
o fogo parra a supreessão da vegetação
v
o
er uma prrática estriitamente p
proibida. Destaca-se
D
e que essaa atividade só será
á
deverá se
realizada após a emissão
e
da autoriza
ação do órgão
ó
competente e dentro de critérioss
estabelecid
dos pelo mesmo.
m
técnicos e
Durante o treiname
ento serão definidas as respon
nsabilidadees perante eventuaiss
erros de corte, limites topog
gráficos da
as áreas, pontos de
e ataque, sentido de avanço,,
os e toda
as as ins
struções de
d seguraança pertin
nentes àss
abertura de acesssos interno
operaçõess.

3.5.2

á
Demarcação das áreas
As áreass que serão destinad
das a suprressão e aquelas
a
quue servirão
o de apoio
o

aos serviços serão
o demarcadas e sin alizadas, especialmente quanndo juntas as áreass
as à conserrvação ou aquelas le
egalmente protegidas
s.
destinada
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3.5.3

Marcação
o de árvorres de inte
eresse ma
adeireiro
A marcaçção de árrvores de interesse madeireiro
o será reaalizada por meio da
a

pintura do
o número correspond
c
dente àque
ele indivídu
uo, de maneira que facilite a lo
ocalização
o
destas árvvores quan
ndo deitadas no solo
o após o ab
bate.
Para a conservaçã
c
ão das esp
pécies protegidas se
erá feita a identificaç
ção prévia
a
das espéccies, mante
endo semp
pre suas in
ntegridades
s.

3.5.4

Supressã
ão da vege
etação arb
bustiva
Depois de realizada a marca
ação de árrvores de interesse m
madeireiro, deve serr

procedida
a o corte de vegetaçã
ão arbustivva ou de sub-bosque
s
e (indivíduuos vegetais de DAP
P
abaixo de
e 20 cm), principalm
mente cipóss. Esta op
peração tem
m como pprincipais objetivos
o
a
promoção
o da abertu
ura da flore
esta, a libe
eração dos indivíduos
s arbóreoss de maior porte para
a
abate, a diminuiçã
ão dos da
anos aos indivíduo
os citado e conseqquentemen
nte, maiorr
aproveitam
mento da madeira, além de proporcion
nar maior segurançça às operações de
e
abate.

3.5.5

Abate do
os indivídu
uos arbóre
eos de ma
aior porte
O abate dos indivííduos arbó
óreos de maior
m
portte ocorreráá após o abate doss

indivíduoss vegetais de DAP abaixo de 2
20 cm, de maneira que garantaa a preserv
vação dass
espécies vegetais vitalizadas
v
protegidass pela legis
slação em vigor ameeaçadas de extinção
o
que poderrão ser encontradas na área a ser suprim
mida.
As técniicas utiliz
zadas pre
eservarão sempre a saúde e segurança doss
trabalhado
ores, defin
nindo-se medidas
m
de segurança
a. Somente as pessooas que co
ompõem a
equipe de
e abate devvem permanecer na s áreas de
e abate e deverão
d
uttilizar equip
pamentos,
vestuárioss e ferrame
entas de cortes adeq
quados.
O abate de todos
s os indivvíduos arb
bóreos dev
verá ser realizado de forma
a
direcional, influenciando de maneira
m
po
ositiva tan
nto no rendimento ddo arraste, como na
a
de de dano
os. Dessa forma, ev itam-se da
anos aos in
ndivíduos vegetais lo
ocalizadoss
intensidad
adjacente
es aos limittes demarc
cados.
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3.5.6

Traçamen
nto das to
oras e des
sgalhamen
nto
A opera
ação de desgalham
mento e traçamen
nto das ttoras con
nsiste em
m

desmemb
brar os fusstes e as copas
c
(inc luindo seu
us galhos),, assim coomo dividirr os fustess
em secçõ
ões de tamanhos pré--determina
ados. Deve
e ser execu
utado de m
maneira que facilite o
arraste.

3.5.7

Arraste das
d
toras, enleiram
mento do material de menorr porte, transporte
e
primário da madeirra e pátios
s de estoc
cagem
A extraçã
ão das tora
as abatidass será realizada por meio de aarraste com
m guincho..

Poderá se
er realizada com guinchos esta
acionários ou móveis
s e o trato r florestal arrastadorr
(“skidder”) de pneu (declivida
ades abaixxo de 35°) ou esteira
a (declividaades acima de 35°),,
assim com
mo tratoress agrícolas
s.
À medida
a que o material
m
len
nhoso for sendo transportadoo para os ramais de
e
arraste, o carregam
mento dos
s caminhõ
ões deverá
á ser realizado parra que o transporte
e
primário sseja efetua
ado.
Dessa fo
orma, evita
am-se dano
os aos ind
divíduos ve
egetais loccalizados adjacentes
a
s
aos limites demarca
ados.

3.5.8

Procedim
mentos gerenciais e
específicos
Além dass técnicas citadas n
nos itens anteriores,
a
o gerentee do desm
matamento
o

(responsá
ável), deve
erá seguir os
o procedim
mentos específicos apresentad
a
dos a segu
uir.
É importa
ante sinaliizar as áre
eas de inttervenção; isolar as áreas ne
ecessárias;
adotar me
edidas de seguranç
ça e contro
ole; avalia
ar a neces
ssidade dee corte selletivo com
m
motosserrra ou de poda de árvores q
que esteja
am fora da
d área aautorizada; observarr
atentamen
nte se a árvore
á
é oca
o
ou ma
aciça, e se
e existem galhos quuebrados ou
o podress
pendentess da copa
a das árvo
ores, e cip
pós presos
s às árvorres em péé (ou abattidas) que
e
possam ccausar risccos de acid
dentes; co nferir se existem
e
animais silveestres pres
sentes nass
áreas; analisar a ve
erticalidade
e da árvore
e ou se sua inclinaçã
ão é pequeena, média
a ou muito
o
inclinada.
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Para cortte com mo
otosserras
s (operaçã
ão semi-m
mecanizada
a)
• Checa
ar previame
ente o terre
eno junto à base do tronco
t
e pllanejar rota
a de fuga;
• Analisa
ar a vertica
alidade da
a árvore ou
u se sua inclinação é pequena,, média ou
u
muito inclinada;
i
• Realizar dois cortes, um o
oblíquo (inclinado) e outro horrizontal e observar
o
a
nça de ou
utros trab alhadores no local e de em
mitir, para
a eles, oss
presen
necesssários alertas de per igo;
• Relata
ar e registrrar toda e qualquer anomalia positiva oou negativa ocorrida
a
durantte a execução do dessmate, de modo a propiciar coorreção de desvios e
melhorria contínu
ua nos proccedimentos
s operacionais de deesmate.

Para derrrubada me
ecanizada
a e arraste
e com guin
ncho
• Sinalizzar as área
as de intervvenção co
om placas grandes
g
e visíveis de
e medidass
operaccionais e de segu
urança, bem
b
como
o provideenciar o adequado
o
isolam
mento da árrea;
• Definirr e isolar,, se nece
essário, os
s acessos
s e asseggurar cond
dições de
e
segura
ança para os
o trabalho
os de máquinas e ho
omens;
• Avaliarr previame
ente a inte
ensidade do
d tráfego nas vias de acesso
o entre ass
áreas a serem de
esmatadass e adotar medidas de
d segurannça e de co
ontrole;
• Derrub
bar árvores
s de médio
o e grande
e porte, forrçando a q ueda da árvore
á
com
m
a lâmina do trato
or na direçção da que
eda e retirrando o eqquipamento
o ao início
o
do tom
mbamento,, e depoiss promove
er a destoca (semprre que po
ossível) da
a
faixa de
d servidão
o já desma
atada;
• As árvvores devem ser derrrubadas de
entro da Área
Á
de Inflfluência Dirreta (AID),,
evitand
do-se que ocorra invvasão das áreas
á
adjacentes;

orte, empilhamento,, arraste e transporrte das torras
Para o co
O corte das
d toras das árvore
es derruba
adas, o se
eu empilhaamento e transporte
e
também d
devem serr realizado
os com a o
observaçã
ão, sempre
e que cabííveis, das seguintess
recomend
dações:
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• Em terrrenos dec
clivosos, an
nalisar criteriosamen
nte a inclinaação dos mesmos e
a disp
posição de
e cada árrvore abattida quanto à possiibilidade e provávell
direção
o de rolam
mento da to
ora;
• Cortar as toras com mottosserra, em
e compriimentos d e 4, 6 ou
u 8 m, se
e
possívvel;
• Para o arraste de toras, deverá ser
s realiza
ada a anáálise da tora a serr
movim
mentado, o trajeto a sser percorriido, e os obstáculos a serem vencidos;
• A adoçção da téc
cnica de arrraste com fixação do
o cabo de aço na torra, no pino
o
localizado na tra
aseira do ttrator e os
s procedim
mentos paraa desamarrar a tora
a
do cab
bo de aço,, devem s er tema de treiname
ento prévioo e obrigatório tanto
o
para o operador como para
a os ajudantes;
• Para o empilha
amento da
as toras com
c
garfo madeireirro instalad
do em pá
á
mecân
nica, o equipamento d
deve estarr posiciona
ado corretaamente;
• Realizar o travam
mento de todas as pilhas
p
com
m peças dee madeira cilíndricass
cravad
das com marretas na
a base de cada
c
tora. É recomenndável que
e se faça a
identifiicação das espécie s e a coleta de da
ados de ccada tora mediante
e
planilh
ha de rema
anejo.

3.5.9

Cronogra
ama de atiividades d
de execução da sup
pressão veegetal
A atividade de sup
pressão esstá previstta em um período dde até qua
atro anos,,

conforme apresenta
ado na Tab
bela 3.2.

Tabela 3.2
2 - Cronogrrama de su
upressão ve
egetal.

Ano de execução
o da supre
essão

Quantidad
de de vegetação a sser explorrada (ha)

2013
2014
2015
2016
Tota
al

200,0000
2
1.500,0000
1.500,0000
1.383,0040
4.583,0040
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3.6

FASE DE
E PÓS-SUPRESSÃO
O

3.6.1

Aproveita
amento do
o material lenhoso
A proprie
etária prete
ende aprovveitar o ma
aterial lenhoso dentroo da propriiedade em
m

aplicações merame
ente rurais como a instalaç
ção de ce
ercas isolaando as áreas de
e
preservaçção permanente e re
eservas leg
gais, ou na
a divisão interna doss piquetes
s. Os usoss
previstos englobam ainda a melhoria
m
da
a infraestrrutura e be
enfeitorias, como a construção
c
o
ou reform
mas de man
ngueiros e galpões, além da utilização
u
como
c
lenhaa daqueles
s recursoss
florestais de menor valor.
Além disso, este material
m
len
nhoso pod
derá ser utilizado paara as ativ
vidades de
e
carvoejam
mento,

sid
derurgia

ou

ainda
a

comercializado diretament
d
te

com empresass

interessad
das.

3.6.2

Implantaç
ção da pastagem

Preparo d
do solo
aro do so
olo para a cultura de pasta
agem serrá executa
ado, para
a
O prepa
permaneccer no messmo terren
no por um período mínimo
m
de cinco anoos, e neste
e intervalo
o
serão exe
ecutados apenas tratos culturaiis de ação superficial.
As opera
ações de preparo do solo a serem executadaas pela proprietária
p
a
seguirão rrigorosame
ente as normas técn icas aplicá
áveis.

Aração, s
subsolage
em e grada
agem
A aração
o será ex
xecutada ccom a fun
nção de revolver
r
o solo, des
struindo e
ndo resto
os culturais. Esta o
operação melhorará
á as conddições de aeração,,
incorporan
infiltração
o e densida
ade do so
olo, possib
bilitando qu
ue este se
eja cultivaddo da mellhor forma
a
possível.
A subsola
agem é um
ma prática comum de
e preparo, servindo ppara tornar soltas ass
camadas compacta
adas do so
olo, sem ca
ausar inve
ersão das mesmas. O
Os resulta
ados desta
a
operação não são duradouros
d
s, principalm
mente se houver
h
tráffego intensso na área
a.
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A gradag
gem é a ettapa do prreparo do solo para cultivo quue sucede a aração..
Após a a
aração, o solo poderá conter muitos torrões remanescentees, o que dificulta a
emergênccia das sem
mentes/mu
udas e o e
estabelecim
mento das culturas. Com a utilização do
o
implemen
nto grade, os
o torrões são desfe
eitos e a su
uperfície do
o solo tornna-se mais
s uniforme..
Primeiram
mente é feiita uma grradagem p
pesada, vis
sando à de
estruição dde restos culturais
c
e
facilitação
o da aplica
ação de calcário,
c
ca
aso seja necessário
n
em cadaa área esp
pecífica de
e
plantio. A
Após alguns dias, realiza-se uma gra
adagem média
m
paraa destorroamento e
posteriorm
mente uma
a gradage
em leve pa
ara nivela
amento ou acabameento do te
erreno nass
vésperas do plantio.
Semeadu
ura
Passadass todas es
ssas etap as de des
smate, serrá feito a semeadura, com a
escolha d
das semen
ntes, que é de suma
a importância para qualquer tippo de cultivo. Serão
o
usadas se
ementes de
d boa pro
ocedência, que conterão a porcentagem
m alta de pureza,
p
de
e
germinaçã
ão e o valo
or cultural das
d mesm
mas.
Serão

u
utilizadas

sementess

de

gra
amíneas selecionaddas

de

qualidade
e

comprova
ada, sendo
o estas semeadas co
om semea
adeiras me
ecanizadass, utilizand
do-se uma
a
base de 1
10 Kg de sementes/h
s
ha, semen
ntes estas com aprox
ximadamennte 32 %. A mão de
e
obra serã
ão os próp
prios empregados da
a propriedade, como
o também todos os tratores e
implemen
ntos. A épo
oca mais adequada
a
emeadura é durante a estação
o chuvosa,
para a se
quando a
as chuvas ocorrem com maiss regularidade, perm
mitindo conndições de
e umidade
e
adequada
a para a germinação
g
o e cresciimento das plantas, estendenndo-se de outubro a
fevereiro.
O pastejo da área
a pelos an
nimais será orientad
do no senttido de prreservar a
d sementtes, promoovendo-se
e assim o
primeira floração e garantir maior prrodução de
ressemeio
o natural do
d pasto, que,
q
garan
ntirá, via seminal,
s
o completo estabelec
cimento da
a
pastagem
m. Se bem feito à sem
meadura, já
á dos sete
enta a nove
enta dias, poderá ser dado um
m
pastejo le
eve.
Na região
o onde se localiza a Fazenda Theomar III as espéécies mais
s utilizadass
ação de pastagens
s são Brraquiária humidícula
a, Braquiá
iária decu
umbens e
na forma
Braquiarã
ão, sendo que
q a Braquiária hu
umidicola é a que po
ossui maiorr área culttivada, em
m
função da
a maior disponibilid
d
ade, melh
hor qualida
ade e me
enor preçoo e ainda devido à
agressivid
dade com que
q cobre o solo inib
bindo invas
soras e pro
oporcionanndo pastejo
o precoce..
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O uso de
e uma úniica espécie na form
mação da pastagem pode, noo entanto, romper o
equilíbrio ecológico
o existente
e e provo car o apa
arecimento
o de pragaas e doenças, que
e
podem co
olocar em risco
r
toda a atividade
e.
Práticas d
de manejo
o e conserrvação do
o solo e ág
gua
A conserrvação do solo cons iste em da
ar o uso e o manejoo adequado às suass
caracteríssticas quím
micas, física
as e biológ
gicas, visando à man
nutenção ddo equilíbriio entre oss
mesmos. Através das práticas de conse
ervação, é possível manter a fertilidade do solo e
mo a erosã
ão e a compactação.
evitar prob
blemas comuns, com
Para min
nimizar os
s efeitos causados
s pelas chuvas e melhorar o uso e
conservaçção do solo serão ad
dotadas ass seguintes
s técnicas:: Adubaçãoo mineral, adubação
o
verde callagem cob
bertura mo
orta, contrrole de pa
astoreio, cultivo
c
mínnimo, esc
carificação,,
rompimen
nto de com
mpactação subsuperfiicial, coberrtura vegettal.
É importa
ante ressa
altar que ssó serão feitas
f
as análises
a
dee solos ap
pós a totall
supressão
o da vegettação, vistto que é n
na fase de semeadura que se é necessário o uso
o
das práticcas conserrvacionistas como ad
dubações e/ou
e
correç
ções, fazenndo com que
q a nova
a
cultura a sser implantada (pasttagem) cre
esça e tenh
ha um bom
m desenvollvimento em um solo
o
adequado
o.
Na práticca, calagem
m e adubaçção objetiv
vam corrigir e elevarr o teor de nutrientess
do solo a níveis considerad
dos adequ
uados para que as
s pastageens expres
ssem sua
a
capacidad
de produtivva, garantin
ndo susten
ntabilidade
e e qualidade nutricioonal.
Sendo asssim só se
erão definiidas as árreas onde serão reaalizadas tais práticass
conservaccionistas após
a
a interrpretação d
das análises dos solos.

3.7

RESÍDUO
OS SÓLID
DOS
No caso da atividade de sup
pressão vegetal a ser realizadaa os únicos
s resíduoss

que serão
o gerados serão ape
enas emba
alagens de
e marmitex
x e copos plásticos que serão
o
fornecidoss aos funcionários para alim
mentação, materiais advindos dos maquinários e
equipame
entos, além
m de lubrifficantes, ólleos e solv
ventes dec
correntes da utilizaç
ção destess
no abasttecimento e manute
enção de equipamentos e na limpezza de esttruturas e
ferramenttas. Estess resíduos serão classificad
dos, acon
ndicionadoos e arm
mazenadoss
conforme a NBR 10
0.004/2004.
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As bomb
bonas plás
sticas conttendo os resíduos
r
armazenad
a
dos serão dispostass
separadam
mente em um abrigo
o temporá rio coberto
o até sua destinaçãoo final na Cidade
C
de
e
Porto Murrtinho. Os resíduos contaminad
c
dos serão recolhidos
s por emprresas espe
ecializadass
e os reciccláveis por empresas para vend
da a terceirros.
3.8

EFLUENTES LÍQU
UIDOS
Durante a fase de
d supresssão vege
etal serão
o geradoss apenas efluentess

sanitárioss provenie
entes das
s necessid
dades fisiológicas dos trabaalhadores e serão
o
destinada
as as fossa
as sépticas
s existente
es tanto na
a sede como no retiiro. Este sistema
s
de
e
tratamento seguirá uma rotina
a de manu
utenção, co
om a limpe
eza dos taanques sép
pticos uma
a
vez ao ano por ca
aminhões limpa-fosssa, sendo retirado o lodo retiddo, com destinação
d
o
adequada
a.
3.9

EMISSÕE
ES ATMOSFÉRICAS
S
A qualida
ade do ar nas
n áreas demarcadas para su
upressão vvegetal serrá passívell

ação devid
do ao aum
mento de particulados em suspensão
s
o e/ou em
missão de
e
de altera
poluentess por motorres de veíc
culos e equ
uipamentos utilizados na área.
O contro
ole da sus
spensão d
do material particullado será feito porr meio da
a
umidificaçção das frrentes de trabalho, d
das vias de
d acesso e das áre
reas desprrovidas de
e
proteção. A emissã
ão de poluentes por motores decorrerá
d
da
d movimeentação de veículoss
das de ace
esso e do
o funcionam
mento de equipamen
e
ntos pesad
dos, como
o
ao longo das estrad
tratores, caminhõess, retroescavadeirass e dema
ais equipa
amentos nnas áreas a serem
m
suprimida
as. Serão realizadas
r
recomend
dações jun
nto à mão--de-obra qquanto aos
s aspectoss
de manute
enção doss veículos.

3.10

PONTO DE
D APOIO
O
Não have
erá a instalação de n
nenhum po
onto de apo
oio, pois a sede e o retiro com
m

suas loca
alizações apresentad
a
das na Fig
gura 3.2 já
j possuem
m as dem
mais estrutturas para
a
desenvolvvimento da
a atividade de sup
pressão (e
espaço de convivênncia, distrib
buição de
e
tarefas, preparação de máquinas e equiipamentos
s, banheiros e refeitó rios). No começo
c
da
a
atividade os funcion
nários farão uso das dependên
ncias da se
ede da proopriedade tanto para
a

28
8

desseden
ntação hu
umana, ne
ecessidade
es fisioló
ógicas, refeitórios e manute
enção de
e
equipame
entos, depo
ois passarã
ão a utiliza
ar as do rettiro.

Ponto de a
abastecimen
nto de maqu
uinários

ção
Local de manutenç
os
maquinário

de

eq
quipamento
os

Maquinário
o pertencentte à fazenda
a

Impe
ermeabilizaç
ção do locall para abasttecimento

e

Maqu
uinários existentes na p
propriedade
e

Poço
o usado para abastecim
mento de água. Já em
proc
cesso de lice
enciamento junto ao IM
MASUL

Figura 3.2
2 - Instalaç
ções e maq
quinários d
da sede e retiro que
e serão usaados no decorrer da
a
futura sup
pressão.
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Em caso
o de acide
entes os fu
uncionários serão encaminhad
e
dos ao ho
ospital em
m
Porto Murrtinho.

Figura 3.3
3 - Localiza
ação da sed
de e do rettiro que servirão de apoio
a
a ativvidade de supressão.
s
.
A área de supressão
o está demarcada em
m vermelho e perímetrro da proprriedade em
m azul.

4.

PLANOS
S E PROGR
RAMAS D
DE DESENV
VOLVIMENTO
Para a supressão vegetal,
v
oss planos e programa
as pertinenntes à ativ
vidade são
o

iniciativass do Poderr Público Federal
F
eE
Estadual. Entre os planos
p
de responsab
bilidade na
a
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esfera Fe
ederal, de
estacam-se
e Ministéri os do Me
eio Ambiente (MMA
A) e da Agricultura,
A
,
Pecuária e Abastecimento (MA
APA).
Os principais plano
os e progra
amas no âm
mbito do MMA,
M
muitoos deles em
m parceria
a
com os esstados, são
o os seguintes:
• Progra
ama

de Desenvolvvimento

Sustentáve
el

do

P
Pantanal (Programa
(
a

Pantan
nal);
• Projeto
o Conserv
vação e U
Utilização Sustentáv
vel da Divversidade Biológica
a
Brasile
eira (ProBio
o);
• Implem
mentação de Prátticas de Gerenciamento Inntegrado de Bacia
a
Hidrog
gráfica, parra o Pantan
nal e Bacia
a do Alto Paraguai
P
(G
GEF Panta
anal);
• Progra
ama Nacional de Con
nservação e Uso Sustentável ddo Bioma Cerrado –
Progra
ama Cerrad
do Sustenttável;
• Plano Agrícola e Pecuário (PAP);
• Plano Estratégic
co do Min istério da Agriculturra, Pecuárria e Abas
stecimento
o
(2006--2015);
• Plano Nacional de
d Erradica
ação e Pre
evenção da
a Febre Afttosa (PNEFA);
• Progra
ama Boas Práticas A
Agropecuárrias - Bovin
nos de Corrte (BPA).
Os princiipais plano
os e progrramas rele
evantes pa
ara a Ativi dade de Supressão
S
o
Estadual, muitas
m
vez
zes em coonsonância com oss
Vegetal ssão iniciatiivas do Executivo E
federais, por meio das Secre
etarias de Estado do
o Meio Am
mbiente, ddo Planejamento, da
a
C) e do De
esenvolvim
mento Agrário, da Proodução, da
a Indústria,,
Ciência e Tecnologiia (SEMAC
(
de Mato Grosso do
o Sul, enttre outras, e órgãoss
do Comércio e do Turismo (Seprotur)
técnicos rrelacionado
os como In
nstituto de Meio Amb
biente de Mato
M
Grossso do Sul (IMASUL),
(
,
a Agência
a Estadua
al de Defe
esa Sanitá
ária Anima
al e Vegetal (IAGRO
O) e a Agência de
e
Desenvolvvimento Ag
grário e Ex
xtensão Ru
ural (AGRA
AER).
Entre os principais planos e p
programas estaduais, destacam
m-se os seguintes:
• Plano de Conserrvação da Bacia do Alto
A Parag
guai (PCBA
AP) e o Zo
oneamento
o
Ecológ
gico-Econô
ômico (ZEE
E);
• Progra
ama de Ações
A
Esttratégicas para o Gerenciam
G
mento Inte
egrado do
o
Pantan
nal e Bacia
a do Alto P
Paraguai (P
PAE);
• Plano Estadual de
d Recurso
os Hídricos
s (PERH);
• Progra
ama de Ava
anços da P
Pecuária de
d Mato Grrosso do S
Sul (Proape
e).
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5.

ANÁLISE
E JURÍDIC
CA
Desmatamento é a operaçã
ão que ob
bjetiva a supressão
s
de uma vegetação
v
o

nativa de uma deterrminada árrea para o uso altern
nativo do solo. Essass áreas selecionadass
para uso alternativo
o do solo são
s entend
didas com
mo aquelas
s destinadaas à impla
antação de
e
projetos de colonizzação de assentam
mento de população
o; agropeecuários; industriais;;
florestais; de geraçã
ão e transm
missão de energia; de
d mineraç
ção; e de trransporte. (definição
o
dada pelo
o Decreto n.º
n 1.282, de
d 19 de o
outubro de 1994 – Ca
ap. II, art. 77º, parágra
afo único e
pela Porta
aria n.º 48,, de 10 de julho de 19
995 – Seção II, art. 21,
2 §1º).
Operar essas
e
tran
nsformaçõe
es é man
ndamento constitucioonal, ence
errado no
o
Artigo 186
6 da Carta Magna.
Art. 186 – A fun
nção soc ial é cum
mprida q uando a propriedaade rura l atende,
simulttaneamen te,

segu
undo

crritérios

e

grauss

de

exigência

estabe
elecidos em
e lei, os seguinte s requisit os:
I.

Apro
oveitamen
nto racion
nal e adeq
quado;

II.

Utiliização

adequada
a

dos

recursos
r

naturaiss

dispon
níveis

e

presservação do meio a
ambiente;
III.

Obsservância das dispo
osições qu
ue regula m as rela ções de t rabalho;

IV. Exp loração

que

favo
oreça

o

bem

e star

doss

proprie
etários

e

trab alhadores
s.

A Fazend
da Theomar III atend
de perfeita
amente o Inciso I, poois transfo
ormará em
m
animal as inóspitas áreas de
e savanas abandona
adas por ddécadas à ação do
o
proteína a
tempo, re
etirando da
a vocação natural do
o solo, div
visas para nosso Esttado, solid
dificando a
agropecuá
ária e alavvancando a nossa po
osição de maior
m
rebanho de gaddo de corte
e no país.
Já o que
e está pre
econizado no Inciso II é atendido com a apresentação do
o
presente EIA/RIMA
A, constituíído de tod
das as abo
ordagens estabeleciidas pela legislação
o
ambientall, acrescido
o de diretriizes adicio
onais usuallmente rec
comendadaas pelo IMA
ASUL.
Com isso
o, considerrando a ne
ecessidade
e de se es
stabelecereem as definições, ass
responsab
bilidades, os
o critérios
s básicos e as diretrrizes gerais
s para o usso e imple
ementação
o
da avaliaçção de imp
pacto amb
biental para
a o licenciamento am
mbiental daa supressã
ão vegetall
na Fazen
nda Theom
mar III serã
ão aprese ntadas a seguir, as legislaçõees em sua
as esferass
federais, e
estaduais e municipa
ais.
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Quadro 5.1 - Legisla
ação pertine
ente sobre
e o licencia
amento amb
biental.
Aplicabi
lidade

Âmbito

Legislação

Previsão
o
b
Noo Capítulo VI
V (Do Meio
o
Política ambiental brasileira.

Constituição

da
d

Repúbliica

derativa do Brasil, de 05
Fed
de outubro de 1988.
1

Ambientte), no Artigo
o 255. Aindaa, faz referên
ncia ao meio
o
ambientte nos Artigo
os: 5 (inciso LXXIII), 23 (incisos VI e
VII), 24 (incisos VI, VII
V e VIII), 1229 (inciso III)), 170 (inciso
o
VI), 174 (§3), 200 (inciso VIII) e 216 (inciso V e §§ 1, 2,
3, 4 e 5)).

Legislação Federal
Legislação
estadual

Licenciamento

Lei n.º 6.938
8, de 31 de
osto de 1.981.
ago
Resolução CONAMA n.º 0
01,
o de 1.986.
de 23 de janeiro

Política Nacional do Meio A
Ambiente, seus
s
fins e
smos de form
mulação e applicação.
mecanis
Elaboraç
ção do Estu
udo de Imppacto Ambie
ental (EIA) e
respectiv
vo Relatório de Impacto Ambiental (R
RIMA).

Aprova os modelos de publicaçção de licenc
ciamento em
m
Resolução CONAMA n.º 0
06, quaisquer de suas modalidadees, sua ren
novação e a
o de 1.986.
va concessã
ão e aprova os novos modelos
m
para
a
de 24 de janeiro
respectiv
publicaç
ção.
Resolução CONAMA n.º 0
09,
Realizaç
ção de Audiê
ências Públiccas.
mbro de 1.98
87.
de 03 de dezem
Resolução CONAMA n.º 1
13,
Ocupaçã
ão do entorn
no das Unidaades de Cons
servação.
0.
de 6 de dezembro de 1.990
Resolução CON
NAMA n.º 23
37,
Licencia
amento Ambiental.
mbro de 1.99
97.
de 19 de dezem
Lei n.º 9.605
5, de 12 de Sanções
s penais e ad
dministrativaas derivadas de condutass
998.
e ativida
ades lesivas ao meio ambbiente..
fevvereiro de 1.9
Dispõe sobre
s
as infrrações e sannções admin
nistrativas ao
o
Decreto Federa
al n.º 6.514, de meio am
mbiente, esttabelece o processo administrativo
a
o
2
federal para apuraç
ção destas infrações, e dá outrass
22 de julho de 2008.
ncias.
providên
ormas, nos termos doss incisos III, VI e VII
Fixa no
do caput e do parágrafo único d o art. 23 da Constituição
o
peração entrre a União, os
o Estados, o
Federal,, para a coop
Distrito Federal e os M
Municípios nas açõess
orrentes do eexercício da competência
a
Lei
Comple
ementar
n
n.º administtrativas deco
comum relativas à proteção ddas paisage
ens naturaiss
0/2012.
140
s, à proteção
o do meio aambiente, ao
o combate à
notáveis
poluição
o em qualquer de suas formas e à preservação
o
das florrestas, da fa
auna e da fflora; e alte
era a Lei n.ºº
6.938, de
d 31 de agosto de 1981..
Lei n.º 90, de 2 de junho d
de
980.
1.9

Alteraçõ
ões do meio
o ambiente; estabelece normas de
e
proteção ambiental.

De
ecreto n.º 1.5
581, de 25 d
de
ma
arço de 1.982
2.

Regulam
menta a Lei nº 328, de 225 de fevereiiro de 1.982,,
que disp
põe sobre a proteção e ppreservação do Pantanall
Sul-matto-grossense
e.

De
ecreto n.º 4.625, de 7 d
de
jun
nho de 1.988
8.

Regulam
menta a Lei nº 90, de 02 de junho de
e 1980.

33
3

Aplicabi
lidade

Âmbito

Legislação

Previsão
o

Re
esolução SE
EMAC/MS n
n.º
004/1.989.

Realização de aud
diências púbblicas no processo
p
de
e
licenciamento ambie
ental de ativiidades poluid
doras.

Diretrize
es do lic
cenciamento ambiental estadual,,
estabele
ece os praz
zos para a eemissão de Licenças e
Autoriza
ações Ambie
entais.
etência do llicenciamentto ambientall
De
ecreto n.º 12.339, de 11 d
de Exercíciio de compe
no âmbiito do Estado
o de Mato Grrosso do Sull.
jun
nho de 2.007
7.

Legislação estadual

Licenciamento

Lei n.º 2.257, de 9 de julh
ho
de 2.001.

Re
esolução SE
EMAC/MS nº
18 de 05 de ag
gosto de2008
8

De
ecreto
Es
stadual
12.909/2009

n
n.º

Re
esolução SEMAC n.º 00
08,
de 31 de maio de 2011

Regulam
menta os pro
ocedimentoss referentes à supressão
o
de pastagen
vegetal,, limpeza e substituição
s
ns nas áreass
do pan
ntanal de Mato
M
Grossoo do Sul e dá outrass
providências.
menta a Lei Estadual nº 3.709, de 16
6 de julho de
e
Regulam
2009, que
q
fixa a obrigatorieddade de co
ompensação
o
ambienttal para empreendim
mentos e atividadess
geradorras de impac
cto ambientaal negativo nã
ão mitigável,,
e dá outras providên
ncias.
Estabelece norma
as e proocedimentos
s para o
licenciamento ambiental Esttadual, e dá outrass
providências.

Fonte: Topo
osat Ambienttal Ltda, 2013.

Dentre as resoluçõ
ões e decrretos men
ncionados, a Resoluçção SEMA
AC/MS n.ºº
008/2011 é a que re
egulamentta os proce
edimentos referentes
s à supresssão vegeta
al no Mato
o
Grosso do
o Sul, visto que o Município
M
d
de Porto Murtinho
M
nã
ão possui nenhuma legislação
o
municipal que norteie a regula
arização de
esta ativida
ade.
upressão de
d florestaas nativas e demaiss
Em seu Artigo 3° esclarece que a su
formas de
e vegetaçã
ão naturall existente
es no Pantanal de Mato
M
Grossso do Sul somente
e
poderá se
er realizada
a após a obtenção
o
d
da respectiva Autorização Ambbiental expe
edida pelo
o
Instituto d
de Meio Am
mbiente de Mato Gro sso do Sul (IMASUL).
No seu anexo
a
I in
nforma que
e para a obtenção da Autorizzação Am
mbiental oss
interessad
dos deverã
ão apresentar ao IM
MASUL os documentos relacioonados no
o item G –
Autorizaçã
ão Ambien
ntal. No ca
aso da atiividade a ser
s desenvolvida, o Anexo II determina
a
que quan
ndo a sup
pressão vegetal con
ntemplar área supe
erior a 1.0000 ha deverá serr
elaborado
o, para obttenção de autorizaçã
ão ambienttal, o Estud
do de Impaacto Ambie
ental (EIA))
e respecttivo Relató
ório de Im
mpacto Am
mbiental (RIMA), ela
aborado cconforme Termo de
e
Referência específicco a ser disponibiliza
ado pelo IM
MASUL.
Nenhum outro insttrumento j urídico me
elhor enca
arna a voccação prev
ventiva do
o
Direito Am
mbiental do que o EIA.
E
Foi exxatamente para prev
ver (e, a paartir daí, prevenir)
p
o
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dano, anttes de sua
a manifesta
ação, que se criou o EIA. Daíí a necesssidade de que o EIA
A
seja elaborado no momento certo: an
ntes do in
nício da ex
xecução, ou mesmo
o de atoss
preparató
órios, do prrojeto (Ben
njamin, 199
92).
Com rela
ação à pro
oteção da vegetaçã
ão e da fa
auna nativaa segue adiante
a
ass
legislaçõe
es federaiss e estadua
ais.

Quadro 5.2 - Legisla
ação pertine
ente sobre
e proteção de flora e fauna
f
Aplicabi
lidade

Â
Âmbito

Legislaçã
ão
Có
ódigo Flores
stal (Lei

Legislação federal

Proteção flora e fauna

n.º 12.651/2012
2)

Previsão
s florestas e outras form
mas de vegettação nativa,
Disspõe que as
resssalvada as situadas em
m APP, são ssuscetíveis de
e supressão,
de
esde que seja
a mantido um
m mínimo a ttítulo de Res
serva Legal.

Re
egulamenta artigos do Código
C
Floresstal (modificado pela Le
ei
Re
esolução CONAMA Fe
ederal n.º 7.8
803/1989) e considera ccomo APP as
a florestas e
n.º 303/2002.
de
emais formas
s de vegetaç
ção natural aas apresentadas no seu
u
artt. 3°.
nto de empre
eendimentoss de significa
ativo impacto
o
O licenciamen
mbiental que
e possam afe
etar UC esppecifica ou sua
s
Zona de
e
am
Re
esolução

CONAMA Am
mortecimento
o, assim co
onsiderados pelo órgão ambienta
al

n.º 428/2010

lice
enciador, co
om fundame
ento em EIIA/RIMA só poderá ser
co
oncedido ap
pós autoriza
ação do ó rgão responsável pela
a
dministração da UC.
ad

Legislação federal

Proteção flora e fauna

Leii de proteção ao
me
eio ambien
nte n.º
5.1
187/1967,
mo
odificada pe
ela Lei
Fed
deral n.º 9.60
05/98
Leii
Federa
al
n.º
767
79/1988,

Decreto

n.º 221/1967 e Lei
deral n.º 7.64
43/1987
Fed
De
ecreto Estad
dual n.º
12
2.528/2008

Pro
roteção da fauna. O exercício
e
daa caça só poderá ser
pe
ermitido quan
ndo as pecu
uliaridades re
regionais com
mportarem a
su a prática, competindo
c
ao Poder P
Público a co
oncessão da
a
ermissão com
m base em atto regulamenntador.
pe
Exxigem autoriz
zação, licenç
ça ou permisssão para a atividade
a
de
pe
esca e ainda disciplinam os períodos,, tamanhos de
d
esspécimes e lu
ugares proibiidos.
Crriou o Sistem
ma de Rese
erva Legal (S
Sisrel) (disciplinado pela
a
Re
esolução SE
EMAC n.º 08/2008, altterada pela
a Resolução
o
SE
EMAC n.°25//2008).
Exxige autoriza
ação, licença ou permissãão para a atividade de

Le
ei n.º 3.886/2012

pe
esca e ainda disciplina os
s períodos, ttamanhos de
e espécimes
e lugares proib
bidos.
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O meio ambiente do traba
alho contin
nua a serr basicam ente regu
ulado pela
a
Consolida
ação das Leis do Trabalho
T
((CLT) e pela
p
Portaria n.º 3.2214/78, qu
ue aprova
a
diversas Normas Regulamen
R
ntadoras ((NR) conc
cernentes à segurannça e me
edicina do
o
az um cap
pítulo espe
ecífico para a segurança e meedicina do
o trabalho,,
trabalho. A CLT tra
prevendo diversos modos
m
de conservaçção do meio ambientte e prevennção de acidentes e
do trabalh
ho. Impõe deveres a
aos empreg
gados e empregado
e
ores, bem como aoss
doenças d
órgãos da
a Administrração Públlica.
A compe
ensação ambiental
a
é instituída pela Lei Fedeeral n.º 9.985/2000
9
0
(regulame
entada possteriormen
nte pelo D
Decreto Fe
ederal n.º 4.340/20002, que fo
oi alterado
o
sucessiva
amente pe
elo Decreto Federa
al n.º 5.5
566/2005 e pelo D
Decreto Fe
ederal n.ºº
6.848/200
09), um me
ecanismo de
d índole ffinanceira calculada
c
com base no Grau de
d Impacto
o
avaliado n
no EIA/RIM
MA elabora
ado. Estess recursos deverão ser destinaddos à impllantação e
manutençção de Unid
dade de Conservaçã
C
ão do Grup
po de Prote
eção Integrral.
No Estad
do do Mato
o Grosso d
do Sul, a Le
ei n.º 3.709/2009 ob riga a com
mpensação
o
ambientall para emp
preendimentos e ativvidades ge
eradoras de
d impactoo ambienta
al negativo
o
não mitig
gável. O Decreto n.º
n 12.909
9/2009 (altterado pe
elo Decretto n.º 13.006/2010))
estendeu a obrigato
oriedade da
d compen
nsação am
mbiental também parra empreendimentoss
objeto de Estudo Am
mbiental Preliminar ( EAP) e Re
elatório Am
mbiental Sim
mplificado (RAS).
A valoraçção da com
mpensação
o ambienta
al para a atividade
a
a ser execu
utada está
á
presente n
no Capítulo 9.
Já com relação à lei de u
uso e ocupação do solo, connsta a Ce
ertidão da
a
Prefeitura
a Municipal de Po
orto Murttinho, dec
clarando que o loocal e o tipo de
e
empreend
dimento ou
u atividade estão em conformid
dade com a legislaçãão aplicáve
el ao uso e
ocupação
o do solo, conforme
c
a Resoluçã
ão CONAM
MA n.º 237..

6.

ÁREA DE
E INFLUÊN
NCIA DA A
ATIVIDAD
DE

Para faze
er a avalia
ação dos iimpactos ambientais
a
s, é necesssário prim
meiramente
e
definir as áreas de influência
a do emprreendimentto, ou limite geográffico, este é um doss
os pela Re
esolução CONAMA
C
n.º 01/86, constituin
ndo-se em
m
requisitoss legais esstabelecido
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fator dete
erminante para
p
as de
emais ativi dades nec
cessárias à elaboraçção do diag
gnóstico e
prognósticco ambiental.
Para efeito desse estudo
e
será
á dividido em
e subáreas:
•

AID (Área
(
de Influência Direta): área onde incidirá os efeitos gerrados pela
a
supre
essão vege
etal;

•

AII (Á
Área de In
nfluência Indireta): área total da proprieedade e o Município
o
de Po
orto Murtin
nho/MS.

Na delim
mitação destas áreass, buscou-se contem
mplar os ccontornos espaciaiss
mais ade
equados às
à abordag
gens dos diferentes
s fatores ambientaiis envolvid
dos e, oss
impactos potenciaiss, a serem desencade
eados pela
a atividade
e de desmaatamento.
Assim se
endo, para
a o meio f ísico (terre
estre, aquá
ático e atm
mosférico) e biótico,,
foram

co
onsiderado
os

basica
amente

a
aspectos fisiográfico
os,

enquaanto

que para

o

socioecon
nômico con
nsiderou-s
se a divisã
ão administtrativo-terrritorial. As delimitaçõ
ões destass
áreas pod
dem ser ob
bservadas na planta p
presente no
n Anexo III.

7.

CARACT
TERIZAÇÃ
ÃO E DIAG
GNÓSTICO
O AMBIENTAL

7.1

MEIO FÍS
SICO

7.1.1

Clima e meteorolo
m
gia
O Mato Grosso
G
do Sul possu
ui poucas informaçõ
ões sobre o clima, por
p possuirr

ecentes esstações meteorológ
m
d
ado
otados parra a elabo
oração do
o
poucas re
icas. Os dados
presente relatório foram os obtidoss na esta
ação mete
eorológicaa automáttica Porto
o
Murtinho/MS sendo
o tais inform
mações accessadas no site do INMET (I nstituto Na
acional de
e
Meteorolo
ogia) e AGRITEMPO (Sistema de Monitoramento Agrometeor
A
rologico).
a em dec
corrência da sua pproximidad
de com a
Essa estação foi escolhida
propriedade. Mesm
mo estando
o com oitto anos de atividad
de julgou-sse desnec
cessário a
interpolaçção por triangulaçã
t
ão, pois as estaçõ
ões que possibilitaariam essa técnica
a
encontram
m-se muito
o distante
e da prop
priedade, o que comprometeeria a valiidade dass
informaçõ
ões.
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Figura 7.1 - Localiza
ação das es
stações de meteoroló
ógicas em relação
r
ap
propriedade.
Fonte: Goog
gle earth, 20
013.

A estaçã
ão apresen
nta os seg
guintes dad
dos de no
ovembro d e 2006 a março de
e
2013:
Quadro 7..1 - Média da temperratura máx
xima, mínim
ma e do arr, precipitaação total e umidade
e
relativa, de cada mês.
Temp
peratura
Temperatu
ura
mperatura
Precipitaação
Umidade
Tem
Data
relativa (%)
máxima (°C)
mínima (°°C)
do
o ar (°C)
total (m
mm)
Janeiro
o
34
4,41
24,03
28,60
2
163,233
69,00
Fevereirro
33
3,54
24,17
28,13
2
183,177
72,86
Março
33
3,44
22,51
27,26
2
100,744
71,86
Abril
32
2,10
20,28
25,45
2
80,500
70,50
Maio
27
7,63
16,55
21,37
2
82,133
74,17
Junho
26
6,48
15,20
20,23
2
29,133
71,67
Julho
27
7,03
14,72
20,28
2
32,433
64,50
Agosto
o
29
9,93
16,00
22,47
2
21,277
57,67
Setembrro
33
3,02
18,42
25,08
2
34,600
51,67
Outubro
o
33
3,88
21,73
27,23
2
87,233
61,17
Novembrro
34
4,17
22,13
27,39
2
131,233
65,29
Dezembrro
34
4,86
24,01
28,86
2
89,977
65,14
Fonte: Adap
ptado de INM
MET, 11/2006 até 03/201 3.
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A Figura 7.2 aprese
enta as cu
urvas de te
emperatura
a, precipitaação total e umidade
e
relativa.

200
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160
140
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100
80
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40
20
0

TEMPERATURRA
MÁXIMA (°C)
TEMPERATURRA
MÍNIMA (°C)
TEMPERATURRA DO AR
(°C)

DEZEMBRO

NOVEMBRO

OUTUBRO

SETEMBRO

AGOSTO

JULHO

JUNHO

MAIO

ABRIL

MARÇO

FEVEREIRO

JANEIRO

PRECIPITAÇÃO
O TOTAL
(mm)
UMIDADE RE LATIVA
(%)

Figura 7.2
2 - Curvas dos
d parâme
etros analiisados.
Fonte: Adap
ptado de INM
MET.

As condições clim
máticas da
a região onde será
á realizadda a suprressão se
e
assemelham, em grade parte, às d
do restante da região Centrro-Oeste do
d Brasil,
apresenta
ando clima
a Tropical, com duas estações muito bem
m definidass: quente e úmida no
o
verão, com grande volume de
e chuvas e tempera
atura média
a acima d e 20ºC (setembro a
abril), e ffria e seca
a no inverno, com ttemperaturras abaixo de 20ºC (maio a agosto).
a
A
temperatu
ura média
a da regiã
ão atinge valores máximos
m
em
e dezem
mbro e em
m janeiro,,
enquanto as menore
es tempera
aturas oco
orrem princ
cipalmente em junho e julho.
Em relaçção à varia
ação da p
precipitação na regiã
ão observaa-se que o mês de
e
m
média e agosto
o a menor. Diretamen
nte proporccional à temperatura
a
fevereiro possui a maior
otal, a um
midade rela
ativa apres
senta seu maior índdice em maio
m
e oss
e a preciipitação to
menores e
em agosto
o e setembro.

7.1.2

Geologia
a e geotecn
nia
O levanttamento geológico
g
foi baseado em da
ados secuundários de
d caráterr

regional ttendo com
mo fonte re
elatórios a
aceitos e consagrad
c
os. Após tais levan
ntamentos,,
foram rea
alizadas pesquisas
p
de campo
o através de caminhamentos e interpre
etação de
e
imagens d
de sensoria
amento remoto.
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7.1.2.1

Aspectos
s geológic
cos region
nais
O arcabo
ouço geollógico do Mato Gro
osso do Sul
S está cconstituído
o por trêss

unidades geotectôn
nicas distin
ntas: Cráto
on Amazôn
nico, que compreend
c
de as unida
ades maiss
antigas, e
estabilizada
as antes do
d Ciclo Brrasiliano, Província
P
Tocantins,
T
estruturad
da durante
e
o Ciclo B
Brasiliano e Bacias
s Sedimen
ntares Fae
enrozóicas
s, mais joovens que
e 450 Ma
a
(Lacerda Filho et al,, 2006).
Em nível regional, a área em
m estudo está inserid
da no Crátoon Amazônico, maiss
especifica
amente sob
bre a Prov
víncia Rio Apa, send
do ladeado
o a Leste ppela Faixa Paraguai..
Trata-se d
da maior entidade ge
eotectônica
a pré-camb
briana da América
A
doo Sul.
Na sequência estrratigráfica (Tabela 7.1) podem ser ideentificadas
s litologiass
referentess às unidad
des geológ
gicas e no
o Anexo IV
V segue ma
apa geológgico region
nal com ass
litologias m
mencionad
das.
Tabela 7.1
1 - Estratigrafia region
nal da área
a de estudo
os.
dade Geoló
Unid
ógica
Litologias
L
Predomina
P
antes
Depósitos Aluvionaress
Areia, Silte
S
e Argilaa
Formação Pantanal
Sedimentos Arg
gilo-Síltico A
Argilosos
Gabro Anorrtosíticas
eta Gabro, Gabros,
G
Diaabásios
Intrusões G
Me
Granito Alu
umiador
Granitos e Micrograniitos
Complexo Rio Apa
s, Gnaissess
Granitos
Grupo Alto
o Tererê
Metas
ssedimentarres e Metavvulcânicas

Figura 7.3
3 - Geologia
a regional Fazenda T heomar III..
Fonte: Lace
erda Filho et al, 2006.
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7.1.2.2

Geologia
a da AID
As investtigações ge
eológicas das Áreas
s de Influên
ncia Indiretta e Direta
a iniciaram
m

a partir da
a consulta em bases
s de dadoss regionais
s tais como
o Projeto R
Radambra
asil (1982),,
Projeto P
PCBAP (19
997), e Geologia
G
e Recursos Minerais
s de MS (2006), bem
b
como
o
publicações geológiicas referentes à reg ião de estu
udo (Boggiani, 1997)). Este leva
antamento
o
bibliográfico e carrtográfico temático regional forneceu
f
informaçõões gerais
s sobre a
Geologia prevista pa
ara o local da ativida
ade.
Para a ca
aracterizaç
ção geológ
gica de detalhe deste
e estudo fforam perc
corridas ass
áreas do interior da área a serr suprimida
a, a partir de
d uma vis
sualização geral ating
gindo-se o
nível de d
detalhe. Fo
oram perco
orridos traje
etos com veículo
v
e re
ealizados ccaminhamentos com
m
a coleta de amosstras e le
evantamen to fotográ
áfico. Todas as infformações reunidass
m a realiza
ação de um
m Mapa Ge
eológico de
e Detalhe que
q estão presentes
s no Anexo
o
permitiram
IV.
Em deco
orrência da
a metodolo
ogia empregada fora
am identifiicadas as seguintess
unidades litológicass: Quartziitos, Quarrtzo-Musco
ovita Xisto
os e Filitoos. Estas unidadess
correspon
ndem a lito
otipos relac
cionados ccom as roc
chas do Grrupo Alto T
Tererê e ap
presentam
m
uma grande variaçã
ão composicional ao longo dos trajetos pe
ercorridos.

Figura 7.4
4 - Afloram
mento de Quartzito do Grupo Alto Tererê ao nortte da área
a que será
á
suprimida
a.
Fonte: Paiva, 2013.
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Figura 7.5
5 - Blocos
s rolados do Microg
granito Alu
umiador, encontrado
e
os percorrendo-se o
caminho p
para o Sul.
Fonte: Paiva, 2013.

Figura 7.6
6 - Aflorame
ento de Qu
uartzo-Mus
scovita Xistto encontra
ados ao lon
ngo do trajjeto.
Fonte: Paiva, 2013.
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Figura 7.7
7 - Aflorame
ento de Filitos localizzados a les
ste da área de estudo
os.
Fonte: Paivva, 2013.

Figura 7.8
8 - Aflorame
ento de Diq
que de Dia básio localizado na área
á
de esttudo.
Fonte: Paivva, 2013.
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Figura 7.9
9 - Veio de Quartzo
Q
Le
eitoso em F
Filitos.
Fonte: Paivva, 2013.

e Quartzo Leitoso
L
orig
ginando se
eixos quarttzosos.
Figura 7.10 - Veio de
Fonte: Paivva, 2013.
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7.1.2.3

Aspectos
s Geotécn
nicos
A área objeto
o
de estudo p
pode ser considerad
da com uum maciço
o rochoso
o

heterogên
neo em fu
unção da variabilidad
v
de litológic
ca. Os tra
abalhos dee campo permitiram
p
m
observar-se que este
e
maciç
ço encontrra-se alterado, podendo ser considera
ado como
o
enta uma b
boa resistê
ência mecâ
ânica à com
mpressão..
fraturado. Apesar diisso aprese
No entan
nto a prese
ença de xisstosidade nestas
n
litologias metaamórficas dá origem
m
de fraquezza estrutura
al que pod em gerar movimento
m
os de masssa quando
o sujeitos a
a planos d
fortes pressões.
Com rela
ação ao ma
anto de inttemperismo
o, o mesm
mo é compoosto por um
m materiall
argilo-síltico-arenoso o que pode repressentar uma vulnerab
bilidade a processos
s erosivos..
Aliado a e
esta composição, o fato
f
deste manto apresentar pouca
p
profuundidade, ou seja, a
rocha enccontra-se muito pró
óxima da ssuperfície, as águas
s de infiltrração pod
dem sofrerr
deslocamentos late
erais, no sentido d
da declividade do terreno, gerando processoss
erosivos. Este fato gera a necessidade de implan
ntação de técnicas ppara contro
ole de taiss
processoss.
Observou
u-se em ce
ertos locaiss a predom
minância de
e seixos quuartzosos nos solos,
oriundos dos veios de quartzo. Tais se
eixos podem ser utilizados com
mo fonte de
d materiall
para o en
ncascalham
mento das vias interrnas visand
do sua esttabilizaçãoo para pas
ssagem de
e
veículos d
de grande porte (Figu
ura 7.11).

Figura 7.1
11 - Depós
sitos de ca
ascalho co
ompostos por
p Quartzo Leitoso localizado
os em área
a
em formaç
ção.
Fonte: Paivva, 2013.
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7.1.3

Geomorfologia

O levanta
amento ge
eomorfológ
gico foi bas
seado em dados seccundários de caráterr
regional ttendo com
mo fonte re
elatórios a
aceitos e consagrad
c
os. Após tais levan
ntamentos,,
foram rea
alizadas pesquisas
p
de campo
o através de caminhamentos e interpre
etação de
e
imagens de senso
oriamento remoto, b
bem como
o de dados topogrráficos da Área de
e
Influência
a Direta.

7.1.3.1

Aspectos
s geomorffológicos regionais
s

A área ob
bjeto de es
studo enco
ontra-se siituada na região
r
Suddoeste do estado de
e
Mato Grossso do Sull. De acord
do com o A
Atlas Multirrreferencial (MS,19900) a área situa-se
s
na
a
Região G
Geomorfoló
ógica deno
ominada d
de Região da Depre
essão do A
Alto Parag
guai, maiss
especifica
amente na Unidade Geomorfoló
G
ógica deno
ominada de
e Depresssão do Apa
a.

7.1.3.2

Aspectos
s geomorffológicos da AID

A análise
e dos asp
pectos geo
omorfológicos das áreas
á
de iinfluência levou em
m
considera
ação os asspectos reg
gionais e a
as caracte
erísticas lito
ológicas, bbem como
o a análise
e
da base ccartográfica
a na escala
a 1:100.00
00, Folha Fazenda
F
Sa
anta Otília .
A proprie
edade em
m estudo abrange dois tipos
s de releevo com diferençass
altimétrica
as. Na po
orção Oestte da prop
priedade ocorre
o
um relevo el evado e na
n porção
o
Central e Leste um relevo maiis rebaixad
do.
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Figura 7.12 - Base Cartográfica
C
a – DSG_F olha Santa
a Otília. A propriedad
p
e está delimitada em
m
vermelho..
Fonte: DSG
G.

Figura 7.13 - Vista da Serra do Papagaio,, localizada
a na porção
o oeste da propriedad
de, fora da
a
AID.
Fonte: Paiva, 2012.
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Figura 7.14 - Vista da
d Depress
são do Apa
a, localizad
da na porçã
ão centro-leeste da pro
opriedade,,
na AID.
Fonte: Paiva, 2012.

Figura 7.15 - Aspecto do relevo
o local, sua
avemente ondulado.
o
Fonte: Paivva, 2012.

No Anexo V se
egue map
pa geomo
orfológico com o detalham
mento dass
geomorfologias presentes nas áreas de
e influênciias. Conforme os grráficos pre
esentes no
o
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mapa na A
AID e na AII
A a geom
morfologia p
predomina
ante é a Fo
ormas de D
Dissecação
o Convexa
a
com difere
entes índicces de apro
ofundamen
nto de drenagem.
Caracteriização do relevo
A caractterização do
d relevo foi realiz
zada atrav
vés do m apa de declividade
d
e
presente no Anexo VI elabora
ado por ce
enas ASTE
ER, que sã
ão nada m
mais que im
magens de
e
15 m de resolução e altimetrria (Advancced Space
ebone The
ermal Emisssion and Reflection
n
Radiometter) obtida
as do sattélite EOS
S AM-1. Após
A
a aquisição
a
da image
em, ela é
processad
da no softw
ware Sprin
ng para ge
erar as clas
sses de de
eclividade que foram
m definidass
conforme Termo de Referenciia emitido p
pelo IMAS
SUL.
Com o mapa
m
foi possível e
elaborar o quadro de
d declividdade das áreas de
e
influência. Observa-se que ta
anto na AI D como AII,
A foram encontradaas cinco classes
c
de
e
declividad
de aonde 34%
3
da árrea do dessmate apre
esenta-se com declivvidade enttre 5-10%,,
podendo sseu relevo
o ser classificado com
mo suave ondulado.
o

Quadro 7.2 - Quadro
o de classe
es de relevo
o e de decllividade existente na AID
Classes
C
de Declividad
de
gem
Classes de Relevo
Percentag
Desc
crição
Em perrcentual (%
%)
Em graus (º)
AID
Plano
0-5
0 - 2,9
16
Suave Ondulado
5 - 10
2,9 – 5,7
34
Ondulado
10
1 - 15
5,7 – 8,5
25
Muito Ondulado
15
1 - 25
8,5
5 - 14
20
Forte Ondu
ulado
25
2 - 47
14 - 25
5
Áreas de u
uso restrito
47
7 – 100
>45
>
0

Perrcentagem
AII
14
29
23
21
11
2

Fonte: Topo
osat Ambienttal Ltda., 201
13.

No Anexo
o VI está presente
p
ta
ambém um
m mapa planialtimétrrico que ca
aracterizarr
melhor o rrelevo pressente na propriedade
p
e, com a lo
ocação de cota mínim
ma e máxim
ma.
7.1.4

Pedologia

7.1.4.1

ogia para o levantam
mento ped
dológico
Metodolo
Para reco
onhecimen
nto dos tip
pos de sollos na AID
D e AII daa supressã
ão vegetal,

adotaram-se os pro
ocedimento
os no cam
mpo conforrme descrito em Saantos et al (2005), e
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para a intterpretação
o dos dado
os segund
do Oliveira et al (199
92). Com oos dados de
d camposs
levantado
os procede
eu-se a classificaçã
c
ão dos tipos de solo
s
até 33º nível categórico,
c
utilizando-se do Sistema Bra
asileiro de
e Classific
cação de Solos
S
(Em
mbrapa, 20
006) e oss
mostrados podem se
er observa dos no ma
apa presen
nte no Aneexo VIII as
ssim como
o
pontos am
os boletins das referidas amos
stras.

7.1.4.2

Solos na
a AII
No levan
ntamento exploratório
e
o do solo foram ide
entificados na AII os
s solos da
a

Classe

d
dos

NEO
OSSOLOS

LITÓLIC
COS

eutró
óficos,

NEOSSOLO
OS

REGO
OLÍTICOS
S

eutróficoss, ARGISS
SOLOS VERMELHO
V
OS distrófficos e GLEISSOLO
G
OS HÁPL
LICOS Tb
b
distróficoss. Os NEO
OSSOLOS LITÓLICO
OS domina
am a paisa
agem com
m 81% de ocorrência
o
a
seguido p
pelos ARGIISSOLOS VERMELH
HOS com 12
1 % (Figu
ura 7.16).
Arrgissolo
Ve
ermelho
dis
strófico
12%
N
Neossolo
R
Regolítico
e
eutrófico
5%

Gleissolo
G
Háplico
H
Tb
distrófico
d
2%

A
AII

Ne
eossolo
Litólito
L
eu
utrófico
81%

Figura 7.16 - Distribu
uição dos tipos
t
de so
olos na AII..
Fonte: Bono
o, 2013.

7.1.4.3

Solos na
a AID
No recon
nhecimento
o dos tiposs de solo da
d AID, ide
entificaram
m os seguin
ntes solos::

NEOSSOLOS

LIT
TÓLICOS

eutrófico
os,

NEOS
SSOLOS

REGOLÍÍTICOS

eutróficos,

ARGISSO
OLOS VER
RMELHOS distróficoss e GLEISS
SOLOS HÁ
ÁPLICOS T
Tb distróficos. Estess
solos fora
am mapea
ados juntos
s com a A
AII e suas distribuiçõ
ões podem
m ser anallisadas no
o
mapa de p
pedologia presente no
n Anexo V
VII.
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O solo classificado
c
o como N EOSSOLO
O REGOLT
TICO eutrrófico pred
domina na
a
paisagem
m com 69%
%, seguido
o pelo AR
RGISSOLO
O VERMEL
LHO distróófico com 13% e o
NEOSSOLO LITÓLICO eutróffico com 10
0% (Figura
a 7.17).
Gleissolo
b
Háplico Tb
distrófico
o
8%

Neos
ssolo
Litó
ólito
eutrófico
0%
10

AID

Argiissolo
Verm
melho
distrófico
13%

olo
Neosso
Regolíti co
eutróficco
69%

Figura 7.17 - Distribu
uição dos tipos
t
de so
olo na AID.
Fonte: Bono
o, 2013.

Figura 7.18 - Fotos com
c
detalhes do NEO
OSSOLO LITÓLICO eu
utrófico naa AID.
Fonte: Bono
o, 2013.
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Figura 7.19 - Fotos com
c
detalhes do NEO
OSSOLO RE
EGOLÍTICO
O eutrófico
o na AID.
Fonte: Bono
o, 2013.

Figura 7.2
20 - Fotos com
c
detalhes do GLE
EISSOLO HÁPLICO Tb
b distrófico
o na AID.
Fonte: Bono
o, 2013.
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Figura 7.2
21 - Fotos com
c
detalhes do ARG
GISSOLO VERMELHO
V
O distrófico
o na AID.
Fonte: Bono
o, 2013.

7.1.4.4

Parâmetros hídricos e físico
os do solo
o

ão: Curva de retenç
ção de um
midade no solo
s
Introduçã
O movimento da ág
gua no sollo pode oc
correr por influência dde diferenttes forças..
urados e com
c
presen
nça de pequenos ca
anais a águua pode es
scoar com
m
Em solos muito satu
certa facillidade, mo
ovimentada
a basicame
ente pelas forças gra
avitacionaiss (percolaç
ção). Para
a
solos ape
enas saturrados a tensão supe
erficial da água contida nessees pequen
nos canaiss
poderá exxceder a fo
orça gravita
acional e p
provocar movimentos
m
s ascendenntes (capila
aridade).
A água acaba sendo então
o absorvid
da pelas partículas
p
de solo e também
m
passando
o de partícula para partícula,
p
d
devida à diferença de teor de umidade entre
e
elas..
Esse proccesso é ch
hamado de difusão. O potenc
cial matricial é o ressultado da ação dass
forças cap
pilares e de
d adsorçã
ão, devido à interaçã
ão entre a água e aas partícula
as sólidas,,
que é função da ma
atriz do sollo. Estas fo
orças atrae
em e "fixam
m" a águaa no solo, diminuindo
d
o
sua energ
gia potencial com rela
ação à águ
ua livre. Sã
ão fenôme
enos capilaares que re
esultam da
a
tensão su
uperficial da
d água e de seu ân
ngulo de contato
c
com as partíículas sólid
das. Cada
a
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solo apre
esenta um
ma relação
o entre a umidade
e volumétrica e o potencial matricial,
caracterísstica determ
minada pela textura e estrutura
a do solo (R
Reichardt, 1990).
Para a determina
ação da capacidad
de de campo, do ponto de
e murcha
a
permanen
nte e da de
ensidade global
g
colettou-se terrra através de um am
mostrador de
d amostra
a
indeforma
ada com anéis
a
de aço inoxid
dável com
m volume de 100 cm
m3 e os pontos
p
de
e
amostrage
em estão presente
p
no
n mapa no
o Anexo VIII.
Metodolo
ogia
¾ Capacida
ade de campo
A capacidade de campo
c
pod
de ser enttendida co
omo o parââmetro qu
ue mede a
capacidad
de de um solo para
a reter a água. Na
a área de supressãoo da vege
etação da
a
Fazenda T
Theomar III o valor da
d capacid
dade de campo foi de
e 0,37 cm3 de água por
p cm3 de
e
solo (Figu
ura 7.22). Neste so
olo 39% d
do seu pe
eso seco pode reteer água, sendo
s
que
e
posteriorm
mente ocorrre o escorrrimento su
uperficial.
¾ Ponto de
e murcha permanen
nte
O ponto de
d murcha
a permane
ente refere--se ao teor de umidaade do solo, no quall
as planta
as murcha
am, mantendo-se ne
esse estad
do de form
ma permaanente. Na
a área do
o
estudo esste ponto ocorreu
o
na umidade d
de 0,29 cm
m3 de água por cm3 d e solo (Fig
gura 7.22).
0,40
0,38

y = 0,3329x‐0,0553
R² = 0,9372

Capacidade de ca
ampo

0,36
0,34

g de água/ g de solo

Ponto de muurcha permanente

0,32
0,30
0,28
0,26
0,24
0,22
0,20
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Atmosfera

Figura 7.2
22 - Curva de
d retençã
ão de umid ade do sollo da área de supresssão da veg
getação da
a
Fazenda T
Theomar IIII.
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¾ Densidad
de do solo
o
A densidade do so
olo (ds) me
ede a mas
ssa de um
ma unidadee de volum
me de solo
o
incluindo o espaço poroso. Na
a área da AID da Fa
azenda Theomar III a densidad
de do solo
o
média fico
ou em 1,32
2 g cm-3, sendo
s
o N EOSSOLO
O REGOLÍÍTICO o m
mais denso dos soloss
encontrad
dos (Figura
a 7.23).
¾ Velocida
ade básica
a de infiltra
ação de água no so
olo
A infiltraçção da águ
ua no solo pode ser considerad
da como o processo
o pelo quall
a água en
ntra no so
olo (Reicha
ardt e Timm
d infiltraçãão, a quan
ntidade de
e
m, 2004) e a taxa de
água que entra no solo
s
por un
nidade de ttempo (Libardi, 1999).
A infiltraçção de águ
ua no solo
o foi deterrminada pe
elo métodoo do infiltrô
ômetro de
e
duplo ane
el. A Figura
a 7.24 mos
stra a dispo
osição dos
s anéis, bem como suuas dimens
sões.

1,45

1,4

g. cm‐3

1,35

1,3

1,25

1,2

1,15
Neossolo Littólito eutrófico
o

Neossoloo Regolítico
euttrófico

Argissolo Vermelho
distrófico

Gleissolo Háplico Tb
disstrófico

Figura 7.2
23 - Densidade do solo na área d
de supress
são da vege
etação da p
propriedad
de.
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Figura 7.2
24 - Foto ilu
ustrativa de
d como fo
oi determinada a velocidade bássica de infiltração de
e
água no s
solo.

Na Figura 7.25 obs
servamos o mapa de
d velocida
ade de infiiltração bá
ásica (VIB))
obtida parra a AID da
a Fazenda
a Theomar III.

Figura 7.2
25 - Mapa da
d velocida
ade de infilttração básica para a AID
A da Fazzenda Theo
omar III.
Fonte: Bono
o, 2013.
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¾ Condutiv
vidade hid
dráulica do
o solo na camada
Sendo a condutivid
dade hidráu
ulica do so
olo um parâ
âmetro qu e traduz a facilidade
e
com que
e a água se moviimenta ao
o longo do
d perfil de solo, sua dete
erminação,,
principalm
mente no campo, torn
na-se imprrescindível, visto que o movimeento da água no solo
o
está direta
amente rellacionado à produção
o das cultu
uras agríco
olas.
A conduttividade hiidráulica p
pode ser avaliada
a
em
e nível dde campo como em
m
laboratório
o. Na áre
ea da AID da Faze nda Theo
omar III uttilizou-se ddo permeâ
âmetro de
e
Guelph (F
Figura 7.26
6).
A conduttividade hidráulica d
do solo saturado fico
ou com vaalores muiito baixos,
sendo cla
assificada como
c
muita
a lenta con
nforme Libardi (1999).

Figura 7..26 - Detalhamento
o do perm
meâmetro de Guelp
ph para a determiinação da
a
condutivid
dade hidráulica do so
olo.
Fonte: Bono
o, 2013.

7.1.4.5

Aptidão agrícola

ogia para a aptidão agrícola d
das terras
Metodolo
A classifiicação da aptidão ag
grícola das terras se
e deu confforme procedimento
o
malho e Beek
B
(199
ação ajudda a organizar oss
sugerido por Ram
95). Esta classifica
conhecimentos rela
acionados ao uso e conservaç
ção das terras. O terrmo “capa
acidade de
e
uso” está relacionad
do ao grau
u de risco d
de degrada
ação dos solos
s
e a ssugestão de
d práticass
que visem
m a conservvar este re
ecurso natu
ural.
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As caractterísticas do
d solo e d
do relevo servem
s
de base paraa a determ
minação de
e
seis classses de cap
pacidade de uso da tterra, as qu
uais indica
am o melhoor uso da terra, bem
m
como as p
práticas qu
ue devem ser
s implan tadas para
a melhor co
ontrolar ass forças da
a erosão e,,
ao mesmo
o tempo, assegurar
a
ou
o minimizzar o proce
esso de degradação.

Aptidão a
agrícola das terras da AII
Na AII da
a Fazenda
a Theomarr III foram diagnosticados duass classes de
d aptidão
o
agrícola d
das terras, 4p e a 6. A classe 4
upo 4, apttas à pasta
agem e ou
u
4p são terrras do Gru
silvicultura
a com apttidão regular no nívvel de man
nejo B. A classe 6 são terras
s que não
o
apresenta
am aptidão
o agrícola e deve ser destinada
a a reserva de flora e fauna.
Na área a classe 6 é predom
minante oc
correndo em 85% daa paisagem
m, seguida
a
pela classse 4p com 15% (Figu
ura 7.27).

4p
p
15%
%

AII

6
85
5%

Figura 7.2
27 - Distribu
uição das classes
c
de aptidão ag
grícolas da
as terras naa AII.
Fonte: Bono
o, 2013.

Na AID fo
oram identtificadas ass aptidões agrícolas das terrass nas class
ses 4p e 6..
A classe de aptidão
o 4p predo
omina na A
AID com 87%
8
de oc
corrência nna paisage
em (Figura
a
7.28). Essta classe contempla as terra
as do Gru
upo 4 e são
s
aptas a pastag
gens e ou
u
silvicultura
a com aptidão regula
ar no nível de manejo
o B.
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AIID
6
13%

4p
87%

Figura 7.2
28 - Distribu
uição da ap
ptidão agríícola das te
erras na AID.
Fonte: Bono
o, 2013.

No Anexo
o IX pode--se observvar no map
pa de aptid
dão agrícoola a delimitação dass
aptidões p
presentes na AID e AII.
A A Classse 4p é de
estinada ao
a uso de ppastagens e é a que
e
ocorre na maior parrte da área a ser suprrimida.
7.1.4.6

Susceptiibilidade a erosão

Susceptib
bilidade ao
a process
so erosivo
o da AII
A susceptibilidade ao proce
esso eros
sivo da AII
A da Fazzenda Theomar III,,
identificou
u-se as Cla
asses de Forte
F
e Mu
uito Forte e a Classe especial qque são as
s Áreas de
e
Acumulaçção. A classse Muito Forte ocorrre em 85% da área
a (Figura 77.29), que são soloss
com alto p
potencial erosivo.
e
Sã
ão solos de
e pouca prrofundidad
de e declivoosos que favorecem
f
m
a erosão, tanto lamiinar como por voçoro
ocas.

Forte
14%

Á
Áreas de
acu
umulação
1%

AII

Muito Forte
85
5%

Figura 7.2
29 - Distribu
uição das classes
c
de susceptib
bilidade ao processo eerosivo na AII.
Fonte: Bono
o, 2013.
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Susceptib
bilidade ao
a process
so erosivo
o da AID
Na AID e AII, foram
m quatro (4
4) classes de
d susceptibilidade aao process
so erosivo,
e Acumula
ação. As de
elimitações
s das referridas class
ses podem
m
Muito Forrte, Forte, e Áreas de
ser visualizados no mapa de susceptibili
s
idade pres
sente no Anexo X.
d suscepttibilidade ao
a processo erosivo nna AID, pre
edomina a
Dentre ass classes de
classe de
e susceptib
bilidade a erosão Fo
orte com 80% (Figu
ura 7.30). A região apresenta
a
solos com
m topografia leveme
ente ondu lada a on
ndulada e plana co m grande potenciall
erosivo.
Áreass de
acumullação
4%
%

Muito Forte
16%

A
AID

Forte
80%

Figura 7.3
30 - Distribu
uição das classes
c
de susceptib
bilidade ao processo eerosivo na AID.
Fonte: Bono
o, 2013.

7.1.5

Hidrograffia
A proprie
edade em questão
q
esstá localiza
ada na Sub
b-Bacia doo Rio Nabilleque, que
e

grantes da
a Bacia do Rio Parag
guai e é ba
anhada pellos recurso
os hídricoss
é uma dass seis integ
demonstra
ados no mapa de hidrograffia presen
nte no An
nexo XI. T
Todos os córregoss
presentess na AID e descritos
s na Tabe
ela 7.2 são
o pertence
entes à áreea de drenagem do
o
Córrego B
Bacuri na sua
s margem
m esquerd
da.
Esses recursos híd
dricos estã
ão enquadrados na Classe
C
2 cconforme Resolução
R
o
CONAMA
A n.º 357/2
2005 e Deliberação CECA/MS
S n.º 36, de
e 27 de juunho de 20
012 e são
o
usados pa
ara dessed
dentação animal,
a
pessca e para a preserva
ação da vi da aquátic
ca.
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Tabela 7.2
2 - Caracterrização dos
s Córregos
s presentes
s na AID
Recurs
so hídrico
Ex
xtensão na
a AID (km)
Cab
beceira Sem
m Denomina
ação 01
Cab
beceira Sem
m Denomina
ação 02
Cab
beceira Sem
m Denomina
ação 03
Cab
beceira Sem
m Denomina
ação 04
Cab
beceira Sem
m Denomina
ação 05
Cab
beceira Sem
m Denomina
ação 06
Cab
beceira Sem
m Denomina
ação 07
Cab
beceira Sem
m Denomina
ação 13
Cab
beceira Sem
m Denomina
ação 12
Cab
beceira Sem
m Denomina
ação 14
Cab
beceira Sem
m Denomina
ação 15
Cab
beceira Sem
m Denomina
ação 16
Cab
beceira Sem
m Denomina
ação 17
Cab
beceira Sem
m Denomina
ação 18
Cab
beceira Sem
m Denomina
ação 19
Cab
beceira Sem
m Denomina
ação 23
Cab
beceira Sem
m Denomina
ação 24
Cab
beceira Sem
m Denomina
ação 33
Cab
beceira Sem
m Denomina
ação 36
Cab
beceira Sem
m Denomina
ação 37
Cab
beceira Sem
m Denomina
ação 38
Cab
beceira Sem
m Denomina
ação 39
Cab
beceira Sem
m Denomina
ação 43
Cab
beceira Sem
m Denomina
ação 44
Córreg
go Bacuri

0,78
8
1,13
3
1,67
7
0,61
1
0,76
6
7,49
9
0,41
1
1,38
8
6,91
1
1,33
3
1,27
7
0,46
6
6,15
5
1,19
9
8,00
0
0,42
2
0,77
7
0,69
9
0,44
4
0,64
4
0,18
8
0,15
5
3,31
1
4,15
5
13,9
98

Clas
ssificação
Inte
ermitente
Inte
ermitente
Inte
ermitente
Perene
P
Perene
P
Perene
P
Inte
ermitente
Inte
ermitente
Perene
P
Perene
P
Perene
P
Inte
ermitente
Perene
P
Perene
P
Perene
P
Perene
P
Perene
P
Perene
P
Perene
P
Perene
P
Inte
ermitente
Perene
P
Perene
P
Perene
P
Perene
P

Fonte: Topo
osat Ambienttal Ltda, 2013.

7.1.5.1

Recursos hídricos
s das AID e AII
O estado
o ecológico
o das águ
uas superfiiciais é de
efinido com
m base em
m diversass

variáveis agregadass em três grupos:
g
bio
ológicos, hiidromorfoló
ógicos e físsico-químicos.
Ressalta--se que os levantam
mentos pa
ara caracte
erização li mnológica
a como ass
referentess aos componentes bióticos fo
oram amos
strados sim
multaneameente em trrês pontoss
estratégiccos. Na escolha dess
ses locais levou-se em
e conside
eração a pperenidade
e do curso
o
de água; volume de
e água; exttensão; im
mportância do curso de
d água paara os dive
ersos usoss
e para a manutençção da bio
odiversidad
de aquátic
ca ou terrestre. Os pontos am
mostradoss
3 e suas llocalizaçõe
es podem ser obserrvadas no mapa no
o
estão desscritos na Tabela 7.3

Anexo X e nas fotog
grafias apresentadass adiante.
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Tabela 7.3
3 - Pontos amostrado
a
os para cara
acterização
o dos recursos hídriccos
Pontos
s
Loc
cais
Coo
ordenadas geográfica
as
Ponto 1

Córrrego Sem Denominaçã
D
ão 19

21°23
3'28.97"S / 557°09'52.55
5"W

Ponto 2

Córrego
o Bacuri

21°19
9'56.72"S / 57°09'0.75"W

Ponto 3

Córrrego Sem Denominaçã
D
ão 12

21°20
0'56.97"S / 557°10'29.77
7"W

Fonte: Topo
osat Ambienttal Ltda, 2013.

Ponto 01 - Córrego
o Sem Den
nominação
o 19
De maneira gera
al os resu
ultados analíticos
a
da água do Córrrego Sem
m
Denomina
ação 19 confirmam
c
uma boa
a qualidad
de. Pratica
amente toodos os parâmetros
p
s
analisado
os, exceto alumínio dissolvido
d
e ferro dis
ssolvido (q
que apreseentaram valores
v
em
m
desconforrmidade com
c
os padrões),
p
estão em
m conform
midade coom os pa
adrões da
a
Resolução
o CONAM
MA n.º 357 de Classe
e 2 em que
e está enq
quadrado eeste trecho
o de curso
o
de água.

Figura 7.3
31 - Local de
d coleta da
a amostra 01 no Córrrego Sem Denominaç
D
ção 19.
Fonte: Marccel Sena, 2013.

o Bacuri
Ponto 02 – Córrego
No Córre
ego Bacuri, de ma
aneira gera
al, os res
sultados aanalíticos confirmam
c
m
também u
uma boa qualidade.
q
Os únicoss parâmetrros que es
stão em deesconform
midade são
o
alumínio d
dissolvido e a DBO(5,20).
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Ponto 03 – Córrego
o Sem Denominaçã
ão 12
Praticame
ente todos
s os parâm
metros anallisados aprresentaram
m qualidad
de de água
a
compatíve
el com os padrões de Classe
e 2 em qu
ue está en
nquadrado este trec
cho de rio,
exceto oss parâmetrros alumín
nio dissolviido e ferro
o dissolvido
o que apreesentaram
m valor em
m
desconforrmidade co
om o padrã
ão de Classse 2.

Figura 7.3
32 - Local de
d coleta da
a amostra 02 no Córrrego Bacurri
Fonte: Marccel Sena, 2013.

Figura 7.3
33 - Local de
d coleta da
a amostra 03 no Córrrego Sem Denominaç
D
ção 12.
Fonte: Marccel Sena, 2013.
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Conclusã
ão
Para a caracterizaç
ção limnollógica fora
am realizad
das análisees físico-q
químicas e
microbioló
ógicas de qualidade das ág
guas dos recursos hídricos jjá mencio
onados. A
metodolog
gia utilizad
da para an
nálise da q
qualidade de
d água do
os cursos d’água foi conforme
e
as técnica
as analítica
as Standarrd Methodss For The Examinatio
E
on Of Wateer And Wa
astewater.
Já descrição da análise de como está
á à qualid
dade da ággua foi ba
aseada na
a
comparaçção dos valores
v
ob
btidos em laboratórrio com os
o limites de classe de uso
o
preponderante esta
abelecidos
s na Ressolução CONAMA
C
o
n.º 357/20005 e Deliberação
CECA/MS
S n.º 36, de
e 27 de jun
nho de 201
12.
É importtante ressaltar que essas an
nálises não
o englobaaram os parâmetros
p
s
cloreto to
otal, glifosa
ato e trifluralina, sub
bstâncias advindas
a
de
d agrotóxxicos, solic
citadas no
o
Termo de
e Referênccia, visto que
q nos po
ontos amostrados e nos demaais recurso
os hídricoss
não são e
exercidos nenhuma
n
atividade
a
q ue possa ter
t a prese
ença dessaas substâncias.
As conce
entrações alteradas, ferro diss
solvido, alumínio disssolvido e DBO(5,20),
podem se
er de carátter naturall da região
o, não indiicando, ne
ecessariam
mente, conttaminação
o
por algum
ma fonte poluidora,
p
necessita
ando maiores pesqu
uisas que possibilite
em afirmarr
suas caussas, parâm
metros este
es que pod
derão ser melhores
m
avaliados
a
qquando forr realizado
o
o monitora
amento da
a qualidade
e das água
as superfic
ciais durantte a atividaade.

7.1.5.2

Usos da água sup
perficial
am detecta
ados usoss que pud
dessem altterar a quualidade das
d
águass
Não fora

ais dos córrregos pres
sentes na AID. A única ativida
ade a monttante e a jusante
j
do
o
superficia
Córrego B
Bacuri é a pecuária que
q de certta forma mesmo
m
sendo usado para desse
edentação
o
animal de
evido a sua
a vazão e comprimen
c
nto não alte
era a sua quantidade
q
e e qualida
ade.

7.1.5.3

Caracterrização da
a água sub
bterrânea
A área de
e influência
a direta ob
bjeto deste estudo en
ncontra-se totalmente
e sobre ass

Tererê. De
esta forma
a a tipologiia e comp
portamento
o
litologias metamórficas do Grrupo Alto T
das água
as subterrrâneas ocorrentes
o
encontra
am-se ass
sociadas ao comp
portamento
o
estrutural do maciço
o rochoso.
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Estas lito
ologias me
etamórficass apresen
ntam uma baixa porrosidade primária,
p
o
que não p
permite a exploração
o eficiente das água
as subterrâ
âneas. No entanto, devido
d
aoss
processoss tectônico
os foram originados d
diferentes elementos
s estrutura is tais com
mo fraturass
e falhas, o
os quais geram uma porosidad
de secundá
ária capaz de produzzir água su
ubterrânea
a
em poçoss tubulares profundos
s.
Ao analissarem-se os lineam
mentos estrruturais po
odem-se oobservar lo
ocais com
m
potencialidade para
a a extraçã
ão de água
a subterrâ
ânea, atrav
vés da anáálise de im
magens de
e
satélite q
que demon
nstram linhas de d
drenagem retilíneas, demonsttrando a ocorrência
o
a
destes ele
ementos (Figura 7.3
34). Além d
disso, em tais locais
s é evidennte a recarrga destess
aquíferos de forma a manterr as reservvas de águas subterrâneas peelo reabas
stecimento
o
dos chuvosos.
nos períod
Durante os levanta
amentos e
em campo
o, observo
ou-se num
ma trincheira (Figura
a
7.35), que
e não ocorrre o lenço
ol freático ssuperficial, o que co
orrobora a informação anterior,,
de que po
ossivelmen
nte só ocorrra infiltraçã
ão de água
a durante os
o períodoos chuvoso
os.

Figura 7.3
34 - Image
em de saté
élite mostrrando linea
amentos estruturais
e
com pote
encialidade
e
para ocorrrência de águas
á
subtterrâneas p
profundas.
Fonte: Paiva, 2013.
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Figura 7.3
35 - Trinche
eira aberta em campo
o.
Fonte: Paiva, 2013.

Considerra-se que, neste co
ontexto, a possibilidade da occorrência de águass
subterrâneas neste local estejja associad
da a sistem
mas de fra
aturas que por venturra possam
m
m grandes profundidades, send
do que o deslocame
d
nto de taiss águas de
eve ocorrerr
ocorrer em
no sentido
o Nordeste
e, acompan
nhando a d
declividade
e do terren
no.
Na sede
e da propriedade e
existe um poço tubular profuundo, perffurado em
m
quartzitoss e filitos em
e camadas alterna
adas. No entanto
e
este poço coom profundidade de
e
120 m somente corttou sistemas de fratu
uras a 80 m com baiixa produtiividade, em
m torno de
e
4 m3 por h
hora.
ão será ne cessário fa
azer uso de
d águas ssubterrâne
eas para a
Salienta-sse que nã
realização
o da ativida
ade de sup
pressão ve
egetal.
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7.2

MEIO BIÓ
ÓTICO

7.2.1

Flora
A vegeta
ação da Fa
azenda Th
heomar III é caracte
erística de Cerrado, embora a

região de Porto Murrtinho seja uma zona
a de contatto entre este bioma e o Chaco.
O levanta
amento de
e espéciess vegetais foi realiza
ado em peeríodo chu
uvoso, nass
áreas de reserva leg
gal, supres
ssão vegettal e pasta
agem. Além
m do levanntamento florístico foii
realizado um levanta
amento fito
ossociológ
gico com a utilização de parcelaas (119 no total).
Foram re
egistradas, através d
de levantam
mento de campo,
c
11 1 espécies vegetaiss
(Figura 7
7.36) distribuídas em
m 39 fam ílias botân
nicas, sen
ndo Fabacceae (com
m 25 spp.,
considera
ando as trrês subfam
mílias) a mais rica
a, seguida
a de Malvvaceae (13
3 spp.) e
Asteracea
ae (com 10
0 spp.), es
stas família
as são, de modo gerral famíliass representtativas em
m
riqueza na
as áreas de
d Cerrado
o. Vinte e u
uma família
as contribu
uíram com
m uma única espécie,,
entre elass: Annonacceae, Conv
volvulacea e, Apocynaceae e La
auraceae.

Figura 7.3
36 - Alguma
as espécie
es vegetais
s registrada
as na área da Fazend
da: Pavoniia sidifolia,,
Passiflora
a foetida, Corchorus
C
argutus
a
eR
Rhamnidiu
um elaeocarrpum.
Fonte: Junio
or Henrique Frey Dargas
s, 2013.
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Apenas uma espé
écie ame açada de
e extinção foi regisstrada na Fazenda
a
Theomar III, a aroeiira (Astron
nium urund
deuva), a qual
q
consta
a na Lista O
Oficial das
s Espéciess
da Flora Brasileira Ameaçad
das de Exxtinção (MM
MA, 2008)). Uma esspécie con
nsta como
o
vulneráve
el no IUCN
N Red Listt of Threa
atened Spe
ecies, Diptteryx alataa. Além de
estas, fica
a
proibido o corte da
as madeirras de lei , como o jatobá (H
Hymenaeaa stigonocarpa) e o
gonçalo-a
alves (Astro
onium frax
xinifolium).
Apesar disto,
d
toda
as as esp
pécies pos
ssuem importância do ponto
o de vista
a
ecológico e 54 espé
écies possuem recon
nhecida im
mportância econômicaa e/ou são
o úteis aoss
es da regiã
ão. Dentre
e as utilid
dades, estão à alimentícia: frrutos, flore
es, brotos,
moradore
sementess, palmitoss e raízes
s são con
nsumidos pela popu
ulação, coomo é o caso dass
espécies: Acrocom
mia acule
eata, Brom
melia ballansae, Dipteryx
D
aalata e Hymenaea
H
a
stigonoca
arpa.
Algumas espécies
s são fru
utíferas pa
ara a fauna, senddo importtantes na
a
manutençção da inte
egridade do
o ecossiste
ema. Denttre essas, há várias que são pioneiras
p
e
por esta rrazão são especialm
mente intere
essantes em
e programas de reecuperação
o de áreass
degradadas, uma ve
ez que as plantas zo
oocóricas atraem
a
ave
es e mamífferos frugív
voros, que
e
dispersam
m as sem
mentes e trazem ssementes de outras
s espéciees, enriquecendo a
diversidad
de.
Há ainda
a espécies
s que são utilizadas para uso doméstico
co, são pla
antas para
a
improvisa
ar abrigo, cama
c
e ute
ensílios e p
para substiituir itens de
d primeiraa necessid
dade como
o
corda, sab
bão e repe
elente, e pa
ara isca de
e peixe. Mu
uitas espécies são u sadas com
mo recurso
o
medicinal natural, como Asttronium urrundeuva, Astronium
m fraxinifollium, Macrosiphonia
a
petrea, Ba
accharis drracunculifo
olia e Biden
ns gardnerri.
Pelo méttodo de pa
arcelas, fo
oram registtradas 26 espécies. Destas o dedaleiro
o
(Lafoensia
a pacari) foi a que apresento
ou o maio
or valor de
e densidadde e dominância, e
juntamentte com a lixeira (Curatella am
mericana) apresento
ou a maioor frequênc
cia. Desta
a
forma, o d
dedaleiro foi
f a espécie com o maior índ
dice de valor de impportância na
n área da
a
Fazenda Theomar III. O pau-terra (Q
Qualea gra
andiflora) também
t
aapresentou elevadoss
valores de frequência, densid
dade e do
ominância,, sendo a segunda espécie com
c
maiorr
índice de valor de im
mportância
a.
Quanto à determin
nação doss impactos
s gerados pela ativvidade, a supressão
o
mpacto, e ccomo resu
ultado deste impactoo podemo
os supor a
vegetal per se é o maior im
modificação na estrrutura da comunidad
c
de de plan
ntas, com redução
r
dee espécies
s com alto
o
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requerime
ento ecoló
ógico e au
umento po
opulaciona
al de espé
écies gen eralistas. Isto pode
e
resultar e
em modificcação na composiçã
ão de esp
pécies animais ocorrrentes ne
essa área,
porém, de
evido à pe
ermanência de área
as com fito
ofisionomia
a semelha nte sob a forma de
e
reservas legais e remanesce
r
entes flore stais, é po
ossível qu
ue haja um
ma migraç
ção destess
animais p
para estes locais, min
nimizando os efeitos da supressão.
Além dissso, o pasttejo influen
ncia a vegetação, de
esta formaa, a área de
d reserva
a
legal deve
e ficar pro
otegida da entrada d
de gado, que
q
além do
d pisoteioo, pode se
e alimentarr
das plântu
ulas de alg
gumas espécies, mod
dificando assim
a
a esttrutura da vegetação
o. Ao redorr
da cerca, deve ser mantido
m
ac
ceiro para e
evitar a en
ntrada de fo
ogo na áreea.
Durante o desmate
e, espéciess ameaçad
das de exttinção, as reconheciidas como
o
madeira d
de lei, deve
em ser ma
antidas. A d
direção do
o desmate deve levarr em consiideração a
localizaçã
ão de rem
manescente
es floresta
ais para pe
ermitir o afugentame
a
ento da fa
auna para
a
estas área
as.
Segundo o Ministérrio de Meio
o Ambiente conforme demonsttrado na Figura
F
7.37
7
a Fazend
da Theom
mar III es
stá presen
nte no Bioma Cerrrado preccisamente na área
a
denomina
ada Ce 043
3 - Planalto
o da Bodo quena. É uma
u
área prioritária ppara a con
nservação,,
o uso susstentável e a repartiçã
ão dos ben
nefícios da
a biodiversidade brassileira.

Figura 7.3
37 - Localizzação da Fa
azenda The
eomar III no
n Bioma Cerrado
C
con
nforme Min
nistério do
o
Meio Amb
biente. A prropriedade está dema
arcada em Azul.
Fonte: Adap
ptado Google
e earth e Min
nisterioMinisttério do Meio
o Ambiente – MMA.
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Conforme
e o Levan
ntamento d
do Atlas Multirrefere
M
encial apreesentado na Figura
a
7.38 pode
e-se obserrvar que a vegetação
o presente
e na propriedade é a Savana (Cerrado),,
com pressença de Savana Arbórea
A
A
Aberta e Densa
D
na área ondde será re
ealizada a
supressão
o.

Figura 7.3
38 - Coberttura vegeta
al na Fazen
nda Theom
mar III, segu
undo Atlass Multirrefe
erencial de
e
Mato Gros
sso do Sul. A propriedade está demarcada
a em verme
elho.
Fonte: SEPLAN, 1990.

Conforme
e mapa fitofisionôm
mico prese
ente no Anexo
A
XII, elaborado após a
análise de
e imagem de satélite
e por classiificação su
upervisiona
ada foi connstatado qu
ue na área
a
onde será
á realizada
a a supress
são a fitofio
onomia com maior abundânciaa é a de ce
errado (Cv))
cobrindo ccerca de 58%
5
desta área.
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7.2.2

Inventário florestal
Para forrnecer os dados sol icitados ne
esse capíttulo, foram
m estabele
ecidas 119
9

unidades amostraiss no interio
or da área
a a ser su
uprimida na
n Fazendda Theoma
ar III, com
m
processo de amostragem inte
eiramente ao acaso.. A localiza
ação das parcelas levantadass
está pressentes na planta no
o Anexo X
XIII. Para esse leva
antamento foram lev
vados em
m
considera
ação:
•

Área
a em estud
do: Quantifficar a volu
umetria de
e material llenhoso pa
ara melhorr
aprovveitamento
o, em áre
ea pleitead
da para supressão vegetal e posteriorr
impla
antação de
e pastagem
m exótica para
p
pecuá
ária;

•

Finallidade: Co
om o inven
ntário flores
stal será possível saaber o volu
ume total a
ser explorada,
e
a espécie ocorrente na área e ainda subbsidiará a estimativa
a
e de
estino de material llenhoso. O inventárrio florestaal tem po
or objetivo
o
forne
ecer inform
mações qua
antitativas e qualitativ
vas sobre a coberturra vegetal,
sobre
etudo, da área a sser desma
atada, sen
ndo imporrtante saber qual o
volum
me de mad
deira a ser explorado
o;

•

Méto
odo: Utiliza
ando-se 1
119 parcelas, aplico
ou-se o m
método intteiramente
e
aleattório, com parcela d
de 10m x 100m (1
1.000 m²),, anotando
o o nome
e
popu
ular das es
spécies, o CAP (Circ
cunferência a Alturaa do Peito)) maior ou
u
igual a 25 cm e a altura comercial.. Efetuou-s
se a distribbuição das
s parcelas,
ou se
eja, de form
ma aleatórria, muito embora
e
esta fosse reealizada diiretamente
e
no ca
ampo. Em
m campo a
as parcelas foram demarcadass com utillização de
e
o da parrcela e ta
estaccas com o número
ambém s e utilizou maquina
a
fotog
gráfica e o GPS para sua locaçã
ão;

•

Mate
erial utiliza
ado: trena de 100 m, fita métric
ca de 1,500 e uma mira de 8 m
de altura para auxílio
a
na m
medição da altura co
omercial;

•

Parâmetros es
statísticos
s: adotou-s
se um limite de erroo de 20% (vinte porr
cento
o) e nível de proba
abilidade de 95% (noventa
(
e cinco por cento),,
considerando o parâmetrro volume;

•

Volumetria: ca
alculou-se inicialmen
nte o volum
me por am
mostra e a partir daíí
proce
edeu-se os
o cálculoss estatísticos do In
nventário Florestal, utilizando
o
como
o parâmetrro estatísticco o volum
me. As fichas de cam
mpo foram transcritas
t
s
para as planilha
as parte in
ntegrantes deste projeto técnicoo.
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7.2.2.1

Resumo do inventtário flore stal
Na Tabe
ela 7.4, é apresenttado o res
sultado fin
nal enconntrado no inventário
o

florestal.

Tabela 7.4
4 - Resultad
do final do inventário
o florestal.
Amostrag
gem Casua
al Simples
Des
scrição
Quantidaade
Parâmetro
o \ Nível de Inclusão
1
Área Total (ha)
4583
Parcelas
119
n (Número
o Ótimo de Parcelas)
P
55
Total - Volu
ume
259,10999
Média
2,17744
Desvio Pad
drão
0,80999
Variância
0,656
Variância d
da Média
0,00555
Erro Padrã
ão da Média
a
0,07422
Coeficiente
e de Variação %
30,1988
Valor de t T
Tabelado
1,98033
Erro de Am
mostragem
0,147
Erro de Am
mostragem %
6,75277
IC para a M
Média (95%
%)
2,03
304 <= X <=
= 2,3244
IC para a M
Média por ha
h (95%)
20,30
036 <= X <=
= 23,2443
Total da Po
opulação
99789,97776
IC para o T
Total (95%))
93051,47
722 <= X <=
= 106528,48
830
EMC
2,05433
Fonte: Topo
osat Ambienttal Ltda., 201
13.

7.2.2.2

Estimativ
va e destino para o material lenhoso

Quadro 7.3 - Volume
e por espéc
cie floresta
al para desttinação de material leenhoso.
Nome
Comum
Carvão
Angico
Ipê
Pau-terra
Jatobá
Vinhático
Jatobámirim
Piúva
Sucupirapreta
Diversas
TOTAL:

Nome
e Científico
Callisthene fasciculata
Anadenanth
hera falcata
Tabebuia im
mpetiginosa
Qualea parvviflora Mart.
Hymenaea stigonocarpa
ne
(Mart.) Hayn
Plathymenia
a reticulata
Courbaril sttibocarpa
Tabebuina spp.
s
Bowdichia virgilioides
v
Kunth

Serraria
a Palanques
s

Postes

Esticadores

Lenha

Total

0
0
0
0

0
593
115
142

302
158
251
10.770

329
214
0
2.516

0
0
0
0

631
965
366
13.428

297

0

0

0

0

297

0

190

1.863

625

0

2.678

343

0

0

0

0

343

0

0

269

170

0

439

274

0

0

0

0

274

0

0

0

0

77.128,21

77.128,21

914

1.040

13.613

3.854

77.128,21

96.549,21
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Volume das
s espécies protegidas.
N
Nome
Científfico
Nome Comu
um
Cumbaru
Dipteryxx alata Vog.
Aroeira
Myracro
odruon urund
deuva
Gonçalo
Astroniu
um fraxinifoliium Schott
Marolo
Annona
a crassiflora

Volume
V
- m³³/ha
0,28
0,25
0,17
0,0024

Total

To
otal - m³
1.263,08
1.152,63
796,07
7
11,00
3.222,78

Área: 4.58
83,0040 ha
a
Volume T
Total

VT = VEF
V
+
VEP
VT = 96.549,21 + 3.222,7
78
VT =
99.7771,99

Volumetrria = 21,77
7 m³/ha
Observaç
ção: A vo
olumetria das espéccies prote
egidas que
e serão ppreservada
as já está
á
descontad
da na volumetria tota
al do inventtário
7.2.3

Fauna

7.2.3.1

Avifauna
a
Através de
d levanta
amento de
e campo caracteriza
c
amos a avvifauna pre
esente na
a

o, riqueza e abundância dass
área da Fazenda Theomar III em rellação à composição
espécies, apontando
o adicionalmente as espécies ameaçada
a
as, endêmiccas, alvos de caça e
mbientais. O levanta
amento foi realizado nas áreas
s onde se
e
sensíveis às perturbações am
etação nattiva (área de supresssão), nas
s áreas de
e
pretende realizar a supressão da vege
egal (RL) e em pastagens já forrmadas.
reserva le
As espéccies de aves
a
foram
m registrad
das atravé
és do méétodo de censo
c
porr
observaçã
ão direta, que con
nsiste em caminhar ao long
go de áreeas amos
strais pré-determina
adas anota
ando todas
s as espéccies obserrvadas ou ouvidas, aalém do número
n
de
e
indivíduoss registrados, evitando contar um mesm
mo indivíduo por duaas vezes. Os
O censoss
desta prim
meira etapa
a de camp
po foram co
onduzidos de 10-13 de março de 2013, no
n período
o
diurno, en
ntre as 06h
h00min e 10h00min e das 15h0
00min as 18h00min, obtendo-s
se também
m
registros esporádico
os no perííodo noturn
no. O esfo
orço amos
stral durantte estes quatro diass
de campo
o totalizou ao
a menos 1500 minu
utos de observação.
Foram ob
btidos 264 registros d
de 71 espécies de aves
a
pertenncentes a 17 ordenss
e 32 famílias. As fa
amílias ma
ais ricas e
em espécie
es foram Tyrannidae
T
e (nove es
spécies) e
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Psittacida
ae (oito espécies), e as mais a
abundantes Psittacid
dae (52 reggistros) e Cuculidae
e
(32 registros). Isto representa
r
apenas 12
2% da riqu
ueza de av
ves conheccida para o Pantanall
e 20% da riqueza co
onhecida para
p
a Serrra da Bodo
oquena. Porém, a baaixa riquez
za de avess
registrada
a neste esstudo pode
e ser expliicada pelo
o primeiro campo terr sido reallizado sob
b
chuvas fo
ortes e fre
equentes, não perm
mitindo a observaçã
o
o de um grande número de
e
espécies, uma vez que
q sob ch
huva as avves tornam-se menos
s ativas.
A Fazenda Theom
mar III se localiza em área de
e transiçãão entre a Serra da
a
Bodoquen
na e a pla
anície pan
ntaneira, d
duas regiões notada
amente riccas em es
spécies de
e
aves, e po
or isso acrredita-se que esta re gião apres
sente grand
de diversiddade de av
ves. A não
o
estabilizaçção da cu
urva de rarrefação ind
dica que muitas
m
outtras espéccies de av
ves podem
m
ocorrer na
a região, in
ndicando a importânccia da conttinuidade do
d levantam
mento.
Dentre as espécies
s aqui reg
gistradas, nenhuma consta doo Livro Vermelho da
a
Fauna Bra
asileira Am
meaçada de Extinção
o (MMA, 20
008) ou da
a Lista Verrmelha das
s Espéciess
Ameaçadas da Un
nião Internacional p
para Conservação da Naturreza (UICN, 2009)..
Entretanto
o, deve-se
e destacarr que a árrea deste estudo en
ncontra-see dentro da
a área de
e
distribuiçã
ão da ararra-azul-gra
ande (Ano dorhynchu
us hyacinth
hinus), esppécie ame
eaçada de
e
extinção n
no Brasil (MMA,
(
200
08). A rea lização de
e uma nov
va etapa d e campo, durante a
estação sseca, forn
necerá info
ormações mais precisas sobre a ocorrrência de espéciess
ameaçada
as na área
a de estudo
o.
Na área deste estudo fora
am encon
ntradas du
uas espéccies endê
êmicas do
o
Cerrado, bioma com
m maior inffluência so
obre a com
mposição da
d avifaunaa regional: a gralha-o (Cyanoccorax crista
atellus) e o bico-de
e-pimenta (Saltatricuula atricolliis) (Figura
a
do-campo
7.39). Dentre as esspécies aqui registra
adas nenhu
uma realiza migraçõões intercontinentais,,
entretanto
o quatro re
ealizam migrações d
dentro do continente
e sul-amerricano, sen
ndo elas o
filipe (Myiiophobus fasciatus),
f
bem-te-vi--rajado (My
yiodinastes maculatuus), suiriri (Tyrannuss
melancho
olicus) e irré (Myiarch
hus swainssoni) (Figurra 7.40).
As categ
gorias tróficas com maior riqueza de espécies são os in
nsetívoros,,
onívoros, frugívoros e graníívoros. Ass demais categorias
s tróficas apresenta
am menorr
riqueza de espéciess. A maiorr parte dass espécies
s de aves da área dde estudo apresenta
a
baixa sen
nsibilidade às perturb
bações am
mbientais, com
c
duas espécies
e
dde alta sen
nsibilidade,,
a arara-vvermelha (Ara
(
chlorropterus, F
Figura 7.4
41) e o arraçari-casttanho (Pte
eroglossuss
castanotiss, Figura 7.42).
7
A ma
aioria das e
espécies é independente de am
mbientes florestadoss
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(39 espécies) com
m 25 espé
écies sem idependen
ntes e sette espéciees depend
dentes de
e
florestas e cerradoss arborizados.

Figura 7.3
39 - Bico-de
e-pimenta (Saltatricul
(
la atricollis
s), espécie endêmica do Cerrado.
Fonte: Mauricio Neves Godoi,
G
2013.

Figura 7.4
40 - Bem-tte-vi-rajado
o (Myiodin
nastes mac
culatus), espécie
e
qu
ue realiza migrações
s
regionais no contine
ente sul-am
mericano.

Figura 7.41 - Ararra-vermelha (Ara ch
hloropterus), espéciie depend
dente de ambientes
s
florestado
os.
Fonte: Mauricio Neves Godoi,
G
2013.
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Figura 7.4
42 - Araçari-castanho
o (Pteroglos
ssus casta
anotis), esp
pécie com alta sensib
bilidade às
s
perturbações ambientais.
Fonte: Mauricio Neves Godoi,
G
2013.

Porém, ressalta-se
r
e que a p
partir da segunda campanhaa de campo, a serr
realizada durante a estação
o seca, n
novas esp
pécies de aves típpicas de ambientess
arborizado
os deverão
o ser amo
ostradas, p
permitindo uma melh
hor caracteerização da
a avifauna
a
da área de estudo.

7.2.3.2

Mamífero
os
O levanta
amento da
a fauna d e mamíferos não voadores nna área diretamente
e

afetada pe
elo processso de supressão veg
getal e áre
ea de reserrva legal d a Fazenda
a Theomarr
III foi realizado dura
ante o mês
s de março
o de 2013. Para a amostragem
m dos mam
míferos de
e
médio e g
grande po
orte, foram
m recolhido
os dados de
d presença e ausêência nos diferentess
habitats. As espécies presen
ntes foram
m anotadas
s conforme evidênccias observ
vadas porr
meio de I) visualiza
ações, II) pegadas,
p
IIII) tocas no
o caso dos
s tatus, IV
V) fezes, V)) sons, VI))
entrevista
as. Os esfo
orços em campo fora
am feitos no
o sentido de
d consideerar apenas registross
fidedignoss, ou seja, que não pudessem
p
colocar em
m risco a id
dentificaçãoo da espéc
cie.
Para a captura
c
dos pequeno
os mamífe
eros foram
m utilizadass 30 arma
adilhas (15
5
Young e 15 Sherm
man). As armadilhass foram dispostas
d
em
e transeecções con
ntendo 10
0
armadilha
as distribuíídas em cinco estaçções de ca
aptura com
m distânciaa de 10 m entre ass
estações. Todas ass armadilha
as Young foram lanç
çadas a nível do sollo e as Sh
herman no
o
sub-bosqu
ue (altura de 1,5 m) (Figura 7..43). As arrmadilhas ficaram
f
disspostas du
urante trêss
noites, tottalizando um
u esforço
o de 90 arm
madilhas-noite. Como
o isca foi uutilizada um
ma mistura
a
de banana
a, bacon e óleo de fíígado de b acalhau. Foram
F
insta
aladas tam
mbém, armadilhas do
o
tipo pitfall. Cada conjunto con
nsistia de q
quatro bald
des arranja
ados em foorma de “Y
Y”, ligadoss
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por três ccercas de direcionam
d
mento de lo
ona plástic
ca de 10 m de compprimento e 80 cm de
e
altura, com a extrem
midade infferior enterrrada no solo,
s
cerca de 10 cm
m, para evittar que oss
animais p
pudessem passar
p
porr baixo do anteparo (Figura
(
7.4
43).

Figura 7.4
43 - Armadiilha Young
g no solo e armadilha
a Sherman no sub-bo
osque e arm
madilha do
o
tipo pitfalll montada na Fazenda Theomarr III.
Fonte: Alessandra Venturini e Paulo
o Landgref Fiilho, 2013.

Para o le
evantamentto de morccegos, fora
am utilizadas três reddes de neb
blina de 12
2
m de com
mprimento por
p 3 m de
e altura, em
m cada ponto amostrrado. As reedes foram
m armadass
ao nível do solo e abertas ao entard ecer (18h30min). A duração da amosttragem foii
variável e
entre ponto
os devido às
à chuvas ininterrupttas na região, sendo que os po
ontos P1 e
P2 tiveram
m as rede
es abertas por 02h30
0min após
s o anoitec
cer, e o P33 teve 05h
h30min. O
esforço d
de captura
a por ponto variou entre 270
0 a 594 horas/m²,
h
num total de 1134
4
horas/m².
Foram re
egistradas 12 espéccies de mamíferos não voadoores dentrro de seiss
a 7.44). A
As ordens de maior riqueza fforam: Ca
arnivora (4
4
ordens e 10 famílias (Figura
espécies)), Artiodacttyla (3) e Rodentia
R
(2
2). Três es
spécies foram considderadas ameaçadass
ão, sendo elas: a “jag
guatirica” L
Leopardus
s pardalis, o “lobo-guaará” C. bra
achyurus e
de extinçã
a “anta” T
Tapirus terrrestris.
Sete esp
pécies (58,3%) foram
m considera
adas abun
ndantes e ccinco (41,7
7%) foram
m
raras. Qu
uanto ao uso
u do háb
bitat houve
e predomíínio de esp
pécies quee ocorrem
m tanto em
m
áreas abe
ertas quan
nto em am
mbientes fllorestais (8 espécies). Apenass o “maca
aco-prego””
Sapajus ccay aprese
enta distribuição ma
ais restrita
a para áreas do Panntanal e entorno
e
do
o
Cerrado. As demaiss espécies
s apresenttam uma distribuiçã
d
o mais am
mpla, ocorrendo noss
diferentess biomas.
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Figura 7.4
44 - Pegada
as registrad
das no leva
antamento.
LEGENDA: (A) “anta” Tapirus
T
terrestris; (B) “m ão-pelada” Procyon
P
cancrivorus; (C)) “jaguatirica
a” Leoparduss
pardalis. Vissualização de “veado-cattingueiro” Ma
azama gouazoubira.
Fonte: Alessandra Venturini, 2013.

Foram registrados
r
s 12 morrcegos de
e duas espécies,
e
ambas da
d família
a
Phyllostom
midae: Artibeus planirostris (nove indivíduos)) foi ma is abundante que
e
Glossophaga soricin
na (três indivíduos), ambas as
s espécies foram reggistradas nos
n pontoss
uras (P2 e P3) (Figu
ura 7.45). O P1 não teve morc
cegos captturados. Certamente
C
e
com captu
várias outtras espéccies não registradas d
durante es
sta etapa ocorrem
o
naas áreas am
mostradass
e podem vvir a ser ca
apturadas na segund
da campan
nha.
As espéccies de mo
orcegos ca
apturadas durante este estudoo apresenttam ampla
a
distribuiçã
ão e são comumente
c
e capturad as em inventários rá
ápidos no C
Cerrado e Pantanal..
Nenhuma
a destas espécies
e
encontra-se
e
e ameaçad
da ou em risco de extinção. A grande
e
abundânccia de A. planirostrris é espe
erada para
a região, pois é esspécie res
sistente à
perturbação antrópica além de
d ter abu
undância associada
a
à fragme ntação e atividadess
árias.
agropecuá
Somente com a rea
alização da
a segunda
a etapa do Estudo dee Impacto Ambientall
poderemo
os determin
nar o quão
o represen tativo essa
as espécie
es são paraa a área es
studada, e
estimar a real riquezza da regiã
ão.
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Figura 7.4
45 - Fotog
grafias dig
gitais das duas espé
écies de morcegos
m
registrada
as durante
e
estação chuvosa do
o EIA. (A) Artibeus pla
anirostris e (B) Glossophaga so
oricina.
Fonte: N.L. Cunha, 2013
3.

7.2.3.3

Herpetoffauna
Para o levantame
ento de a
anfíbios e répteis da
d Fazendda Theom
mar III, no
o

Município
o de Porto Murtinho, Mato Grossso do Sul, localizada na Baciaa hidrográffica do Rio
o
Paraguai, foram utilizados diiversos mé
étodos de
e captura conjugadoos, devido à grande
e
diversidad
de de form
mas, tamanho, hábitoss, hábitats e horários
s de atividaade das es
spécies de
e
répteis e a
anfíbios (H
Heyer et al.. 1994).
Foram conjugados
c
s quatro m
métodos de
d amostrragem in loco: arm
madilha de
e
intercepta
ação e qu
ueda com cerca gu ia (pitfall, Figura 7.46), buscca ativa, zoofonia
z
e
encontross

oportun
nísticos,

cada
c

um

deles

apresentando

maioor

eficiên
ncia

para
a

determina
ados grupos. Para o comple
emento da
as informa
ações sobrre a ocorrrência de
e
algumas e
espécies, foram reallizadas enttrevistas com
c
os mo
oradores. P
Para o leva
antamento
o
das espé
écies, as amostrage
ens foram realizada
as na área de reseerva legal, na área
a
destinada
a à supresssão vegeta
al e em áre
eas de pastagem.
Durante as amostragens n
na Fazend
da Theom
mar III forram registtradas 25
5
espécies, 21 de an
nfíbios e 14 de répte
eis, distribu
uídas em 24 gêneroos e 15 fa
amílias. Ass
famílias q
que aprese
entaram as
s maiores riquezas foram:
f
Hylidae com ooito espéc
cies, o que
e
equivale a 22,9% do
o total registrado, se
eguido por Leptodacttylidae com
m seis (17,,1%) e porr
Leiuperida
ae com qu
uatro (11,4%
%).
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Figura 7.4
46 - Armad
dilha de inttercepetaçã
ão e queda com cerca guia insstaladas na Fazenda
a
Theomar IIII.
Fonte: Paulo Landgref Filho,
F
2013.

As espéccies registtradas nessse estudo se enqu
uadram em
m dois pa
adrões de
e
distribuiçã
ão geográ
áfica: as exclusiva
amente de formações aberrtas sul-americanass
(complexo
o caatinga
a-cerrado-c
chaco) e as com ampla
a
área de ocoorrência, in
ncluindo o
domínio A
Atlântico, Pampa
P
e Caatinga-Ce
C
errado-Chaco, que utilizam
u
am
mplamente os corposs
d’água pre
esentes ne
esses amb
bientes. A ccomunidad
de de répte
eis é igualm
mente com
mposta porr
espécies com ocorrrência em áreas abe
ertas, poss
suindo aind
da, a caraccterísticas de serem
m
heliófilas. A maioria das es
spécies re
egistradas na área da Faze nda Theo
omar III é
a por colon
nizar com sucesso
s
árreas antróp
picas em outras
o
regiõões do paíís.
conhecida
Nenhuma
a das espécies re
egistrada na área da Fazennda Theomar III é
considera
ada rara ou
u endêmica
a ou está inserida na
a Lista Nacional dass Espécies da Fauna
a
Brasileira Ameaçad
das de Extinção. Porrém quatro
o espécies
s estão citaadas no apêndice
a
III
do CITES
S (Convention on Internationall Tradein Endangere
ed Speciees of Wild Flora and
d
Fauna - Convençã
ão sobre o Comérccio Internacional de Espécies da Flora e Fauna
a
Selvagenss em Perig
go de Extin
nção 2007
7): a jiboia Boa consttrictor, a suucuri-preta
a Eunectess
murinus, o jacaré-do
o-pantanall Caiman yyacare e o teiú Salvator meriannae.
Esta cate
egoria inclu
ui todas ass espécies que embora não esttejam ameaçadas de
e
extinção no mome
ento, pode
em vir a ficar, se o comérc
cio de taiss espécies não forr
regulamen
ntado. Este tipo de comércio
c
é previsto na
n Lei n.º 5.197/67
5
dee Proteção
o a Fauna,
na Lei n.ºº 9605/98 de Crime
es Ambienttais e no Decreto n.º
n 3179/999 que regu
ulamentou
u
essa lei e cabe som
mente ao IB
BAMA o po
oder de auttorização desta
d
práticca.
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Figura 7.4
47 - Alguma
as das espécies de an
nfíbios reg
gistrados na Fazenda Theomar III.
I
LEGENDA: A – Rhin
nella schneiideri; B – Phyllomedu
usa sauvagiii; C – Sccinax fuscov
varius; D –
Trachyceph
halus venulossus; E – Pse
eudopaludico
ola mystacalis
s; F – Leptod
dactylus poddicipinus.
Fonte: Paulo Landgref Filho,
F
2013.

Porém va
ale ressalta
ar que esta
a espécie não
n sofre este
e
tipo dee pressão,, já que na
a
região o comércio destes an
nimais é in
nexistente. Foi encontrada som
mente um
ma espécie
e
exótica, a lagartixxa-de-pared
de Hemid
dactylus mabouia,
m
esta espéécie é co
omumente
e
do em consstruções humanas,
h
e
esta espéc
cie apresen
nta hábito predomina
antemente
e
encontrad
noturno e grande ab
bundancia em áreas antropizad
das.
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7.2.3.4

Comunid
dades Aqu
uáticas
Para o levantamento das ccomunidades aquátic
cas, foram
m selecion
nados trêss

pontos:
• O ponto 1 está localizado no Córrego Sem Denominaç
D
ção 19, a jusante de
e
uma ponte
p
na es
strada que
e corta a fazenda,
f
nas imediaçções da se
ede. É um
m
local com
c
substtrato forma
ado por ro
ochas ou areia, com
m pequeno
o fluxo de
e
água na
n data da coleta, ma
as largura máxima de
d 5m e em
m torno de um metro
o
de profundidade nos poçõe
es;
• O ponto 2 está localizado
l
no Córreg
go Bacuri, que limitaa a fazenda
a e a área
a
de sup
pressão a leste. O ttrecho sele
ecionado está
e
localiizado próx
ximo a um
m
“retiro”” da fazen
nda. O tre
echo selec
cionado tem fundo rochoso e arenoso,
cerca de
d 6 m de largura e p
profundida
ade máxima de 1,5 m
m;
• O pon
nto 3 está localizado
o em um riacho
r
intermitente, qque corta a área de
e
supresssão e aflu
ui para o C
Córrego Bacuri.
B
O trecho seleecionado está
e
sob a
ponte da estrada
a principal da fazend
da, apresenta fundo predomina
antemente
e
rochosso, largura
a de cerca
a de 4 m no leito e poções , com pro
ofundidade
e
máxim
ma de 2 m.

7.2.3.5

Ictiofaun
na
Uma cam
mpanha de
e inventaria
amento da ictiofauna
a foi realizaada entre os
o dias 25
5

e 27 de m
março de 2013. Foram
m utilizada
as rede de arrasto (6m de extennsão, 1,5m
m de altura
a
e malha 3 mm entre
e nós), tarrafa (1,5 m de diâmettro, malha 1,25 cm eentre nós) e redes de
e
espera (10 m e 1,5
5 m de alttura cada, malhas 3,
3 4, 5 e 7 cm entree nós opostos) para
a
amostrage
em da ictiofauna. Os exempla
ares capturados fora
am identificcados, alguns foram
m
fotografad
dos e todoss foram so
oltos, vivos , nos ambientes de origem.
o
Foram re
egistrados 101 indivíd
duos de 12
2 espécies de peixess pertencen
ntes a seiss
famílias, ttodas da Ordem
O
Cha
araciforme s. Esta riq
queza de espécies
e
poode ser co
onsiderada
a
baixa se comparad
da às 42 espécies registrada
as por Fro
oehlich (20000) em extensivas
e
s
amostrage
ens no rio Salobrinha (Bodoqu
uena). A ic
ctiofauna re
egistrada ppor Froehlich (2010))
e Terra & Sabino (2
2007) para
a a região d
da Bodoqu
uena apres
senta distrribuição po
otencial na
a
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área de e
estudos. Parte
P
dess
sas espéci es (ou outras) pode
erá ser reggistrada na próxima
a
campanha
a de amosstragens.
Dentre ass espécies
s registrad
das, as que
e apresenttam maiorees abundâ
âncias são
o
peixes de
e pequeno
o porte, os
o lambarris Hemigrammus marginatus
m
s (uma es
spécie de
e
lambari), Serrapinn
nus calliurrus (uma espécie de
d pequira
a) e Odosstilbe pequira (uma
a
de pequira)). Como nã
ão houve e
espécie do
ominante, pode-se diizer que a ictiofauna
a
espécie d
amostrada
a está bem
m estrutura
ada quanto
o às abundâncias rela
ativas de eespécies.
Foram registradas
s apenas espécies de peixe
es da orddem Charraciformess
(conhecid
dos como peixes “d
de escam
ma”). Como padrão para a ictiofauna dulcícola
a
Neotropiccal e parra riachos neotrop
picais o esperado era a

predomin
nância de
e

Characifo
ormes, mass seguida por Silurifo
formes (ba
agres e cas
scudos), P
Perciformes (carás e
Joanas-G
Guenza), Gymnotiform
G
mes (tuvira
as) e outra
as pequena
as ordens.. É possível que em
m
outra cam
mpanha, taiis grupos sejam
s
regisstrados na
a área de estudo.
e
Nenhuma
a das esp
pécies reg
gistradas é considerrada ameaaçada, se
egundo oss
critérios d
do MMA, mas Leporinus frid
derici (piau
u, Figura 7.48) e P
Prochilodu
us lineatuss
(curimbatá
á, Figura 7.49) são migradora
as de long
gas distâncias, e dee interesse
e à pesca..
Ainda alg
gumas esp
pécies apre
esentam p
potencial ornamental
o
l e podem
m ser de in
nteresse à
aquariofilia.

Figura 7.4
48 - Exem
mplar de Leporinus
L
friderici (piau-três-p
pintas), es pécie mig
gradora de
e
longas dis
stâncias co
om importâ
ância à pes
sca, registtrado e libe
ertado duraante as am
mostragens
s
na Fazend
da Theoma
ar III.
Fonte: Fábio Rosa, marrço de 2013.
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Figura 7.4
49 - Exemp
plar de Pro
ochilodus lineatus (c
curimbatá),, espécie m
migradora de longas
s
distâncias
s com imp
portância à pesca, re
registrado e libertado
o durante as amosttragens na
a
Fazenda T
Theomar IIII.
Fonte: Fábio Rosa, marrço de 2013.

Peixes sã
ão extremamente de
ependentes das mattas ciliaress, especialmente em
m
riachos, o
onde a alimentação
o é compo
osta predo
ominantem
mente por itens originados no
o
ambiente terrestre. Além de frutos, follhas, flores e peque
enos anim
mais utilizados como
o
alimento p
por peixes, as matas
s ciliares prrovêm som
mbreamentto, sustentaação das margens
m
e
controle d
de vazão e de erosão
o laminar d
durante as
s chuvas. Sem
S
as maatas ciliare
es há maiss
erosão e o solo é ca
arreado e se
s depositta sobre o leito dos corpos
c
de áágua, espe
ecialmente
e
a areia, occasionando o assore
eamento.
eamento é o impaccto mais comum
c
sob
bre ambieentes de água
á
doce
e
O assore
tropical em todo o mundo, affeta peixess por deixa
ar a água turva, e ppor soterra
ar poços e
corredeira
as, simplificcando o le
eito. També
ém ocorre o soterram
mento de ittens alime
entares e o
“efeito jatto de areia
a” que pro
ovoca a re moção do
o “biofilme”” compostoo por alga
as, fungos,
microrgan
nismos e invertebrad
dos (como
o larvas de
e insetos) que se deesenvolvem
m sobre o
sedimento
o e também
m são utiliz
zados com
mo alimento
o para peix
xes.
O assore
eamento te
em origem principalm
mente nas regiões dee cabeceirras onde a
declividad
de é maio
or que na planície P
Pantaneira
a. O desm
mate e a ccriação de
e gado na
a
Fazenda Theomar III apresen
ntam poten
ncial de ac
celerar ero
osão margginal e causar algum
m
assoream
mento dos corpos de
d água da região
o. Esses impactos seriam re
eversíveis,,
atingiriam
m a bacia a jusante, re
elevantes (quanto ao
o potencial de verificaação), de magnitude
m
e
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moderada
a e semprre negativo
os. Para m
mitigar este
e possível impacto, assim é importante
e
evitar alte
erações e o trânsito de
d gado na
as Áreas de
e Preserva
ação Perm
manentes (A
APPs).
A Fazend
da Theom
mar III apre
esenta córrregos perrmanentes e temporrários com
m
ictiocenosses bem estruturad
e
as, onde a ictiofau
una “reside
ente” disppõem de hábitats
h
e
recursos para com
mpletar se
eus ciclos de vida e algumas espéc ies migradoras, ou
u
m de sítios
s reprodut ivos. Estes
s ambiente
es são relaativamente
e raros na
a
“visitantess”, dispõem
Sub-bacia
a Rio Bra
anco, e, portanto,
p
in
nsubstituív
veis do po
onto de vvista ecoló
ógico (em
m
especial p
para a reprrodução de
e espéciess migradora
as de longa
as distânciias).
7.2.3.6

Macrófita
as aquátic
cas
A comun
nidade de
e macrófittas aquátticas é constituída por vegetais que
e

apresenta
am elevad
da importâ
ância nos ecossiste
emas aquáticos devvido à su
ua grande
e
atuação n
na dinâmiica destes
s ambiente
es. O pap
pel funcion
nal das m
macrófitas aquáticass
ressalta a importâ
ância desttes organ
nismos no
o estabele
ecimento de trocas
s entre o
ecossistem
ma aquáticco e o am
mbiente ter restre adja
acente. Div
versos esttudos dem
monstraram
m
que as macrófitas aquáticas
a
apresentam
a
m elevada produtividade e quee são impo
ortantes na
a
ciclagem de nutrien
ntes, cons
stituem a principal comunidad
c
de produtoora de biomassa no
o
ecossistem
ma aquátiico, são de
d extrema
a importância para a manuteenção das
s diversass
formas de vida prresentes neste
n
amb
biente, prroporcionando locaiss para re
eprodução,,
eção para organismo
o
s aquático
os, incluindo peixes, aaves e insetos, além
m
alimentaçção e prote
de auxiliar na proteçção e estab
bilização d
das margen
ns.
O levanttamento de macrófittas aquáticas na propriedade
p
e foi regis
strada em
m
período chuvoso. Fo
oram regis
stradas ape
enas onze espécies as quais eestão distrib
buídas em
m
o Cyperace
eae e Poacceae as mais
m
ricas. Certament
C
te este núm
mero deve
e
seis famílias, sendo
ealização da
d segunda
a campanha de cam
mpo, contuudo, por tratar-se de
e
aumentarr com a re
corpos de
e água lótticos, a div
versidade tende a ser
s menor que a enncontrada em outross
levantame
entos realizzados no Mato
M
Gros so do Sul em ambien
ntes lênticoos.
Nenhuma
a das espé
écies regisstradas é ameaçada
a de extinçção ou end
dêmica da
a
região. A comunidad
de de mac
crófitas aqu
uáticas da área é com
mposta poor espécies
s de ampla
a
a, comunss no Estado
o. Nenhum
ma delas apresenta potencial
p
innfestante no
n local de
e
ocorrência
estudo.
Das sete classes possíveis
p
d
de formas de
d vida de
e macrófitaas aquática
as, apenass
três foram
m registradas Espécie
es emerge
entes foram
m predomin
nantes na área (55%
%), seguida
a
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das anfíb
bias (36%
%). Apenas
s uma flu
utuante fix
xa foi registrada naa área (n
ninfeia). O
predomínio de emerrgente e anfíbias é ccomum nos
s levantamentos realiizados no Estado.
7.2.3.7

Zooplânc
cton
A amostrragem da comunidad
c
de zooplan
nctônica foii realizadaa em março
o de 2013..

Utilizou-se
e uma rede
e de plânc
cton de ma lha 60µm, com auxílio de um bbalde, foram filtradoss
100 litros de água em
e cada po
onto de am
mostragem
m. As amos
stras foram
m acondicio
onadas em
m
frascos de plástico e preserv
vadas com
m solução de formol 8%, na pproporção 1:1. Estass
amostras foram utilizadas pa
ara as aná
álises quantitativas e qualitativvas da co
omunidade
e
zooplancttônica.
O presen
nte estudo
o apresenttou 25 tax
xa na com
mposição tootal da co
omunidade
e
zooplancttônica, divvidida entre os p
principais grupos. Os
O pontoos de am
mostragem
m
apresenta
aram variaçções nas espécies
e
p resentes, porém no geral
g
a riquueza de es
spécies foii
aproximad
da entre os
o pontos. Foi observvado entre
e os ponto
os 01 e 033 a maior riqueza
r
de
e
espécies de Protozzoários e menor
m
riqu
ueza de Rotifera,
R
qu
ue no pontto 03 os valores
v
se
e
inverteram
m. A densidade de espécies
e
fo
oi variável entre os pontos de aamostragem, onde o
maior valor foi no ponto 03;; devido a presença
a de naup
plios de C
Copepoda. Devido a
ocorrência
a de pouca
as espécie
es, e a abu
undância concentrad
c
a em pouccos taxa, o resultado
o
é a baixa diversidad
de observa
ada em tod
dos os ponttos amostrrais.
7.2.3.8

Fitoplânc
cton
As amosttragens de
e fitoplânctton qualitativas foram
m feitas peela filtragem
m de água
a

os amostra
ados utiliza
ando-se d
de um bald
de e de re
ede de plââncton malha 20µm..
dos ponto
Estas amostras fora
am preserv
vadas com
m solução Transeau e analisaddas em microscópio
m
o
com uso de lâmina e lamínula até se e
esgotarem o registro de novas espécies presentess
em cada a
amostra.
As amosttragens qu
uantitativass foram feitas pelo prreenchimeento de um
m frasco de
e
polietileno
o com águ
ua da subs
superfície dos ponto
os amostra
ados e preeservadas com lugoll
acético fo
orte. A densidade fitoplanctôn
nica foi es
stimada em
m microscóópio inverrtido, apóss
prévia se
edimentaçã
ão em câm
maras de Utermöhl. A contagem foi feeita em 100 a 250
0
campos a
aleatórios (dependen
(
do da den
nsidade de organismo
os da amoostra) da câmara e a
densidade
e foi calcullada segun
ndo APHA (1985), co
om utilizaçã
ão da fórm
mula.
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A riqueza
a taxonômica nos po
ontos de coleta
c
vario
ou entre 388 e 88 tax
xa/amostra
a
sendo o m
menor valo
or encontra
ado no Có
órrego Sem
m Denomin
nação 19 e o menorr no riacho
o
intermiten
nte, afluen
nte do Có
órrego Ba
acuri. O ín
ndice de diversidadde de Shannon foii
proporcion
nal à riqu
ueza em cada
c
ponto
o amostra
ado e teve
e variaçãoo entre 1,0
09 a 3,08
8
bits/ind. O
Os ambientes diferira
am bastan
nte na com
mposição da comuniddade, com
m destaque
e
para diferrentes classes em ca
ada um del es.
A abundâ
ância de indivíduos apresento
ou variação entre 577 e 1.961 ind/ml. O
Córrego Sem Den
nominação
o 19 apre
esentou o menor valor e o Bacuri o maior..
Chlamydo
omonas sp
pp. foi dom
minante em
m ambos os
o córregos
s, contudoo, Cryptom
monas spp..
também ffoi abundante no seg
gundo. O rriacho inte
ermitente não
n apreseentou dominância de
e
espécies, mas co-ab
bundância entre vári as delas.
Devido à dominânc
cia ocorrida
a nos Córrregos Sem Denominaação 19 e Bacuri, oss
índices de
e equidade
e foram ba
aixos neste
es dois loca
ais. Já no riacho inteermitente este
e
índice
e
apresento
ou um valo
or bem alto, refletindo
o a homoge
eneidade da
d comuniddade.
Nenhum dos ponto
os de coletta apresen
ntou similarridade ent re si, send
do o maiorr
valor desta análise igual a 14% apena
as. Isso siignifica qu
ue há diveersidade es
spacial da
a
comunida
ade e que elas estã
ão estabele
ecidas de acordo co
om as parrticularidad
des físico-químicas de cada ambiente.
Foram re
egistradas espécies de ciano
obactéria potencialm
p
mente prod
dutoras de
e
toxinas, porém em
m baixas densidad
des. A de
ensidade de ciano bactéria permite
p
a
gua dos pontos estu
udados co
omo Class
se 1 da R
Resolução CONAMA
A
classificaçção da ág
n.°357/20
005.
7.2.3.9

Perifiton
n
A comun
nidade pe
erifítica é definida por uma
a complexxa comun
nidade de
e

organismo
os formada
a por bacté
érias, alga
as, protozo
oários, microcrustáceeos, fungos
s e outros,
além de d
detritos orrgânicos e inorgâniccos, que estiverem
e
aderidos
a
oou associa
ados a um
m
substrato qualquer,, sejam viivo ou mo
orto. Para a coleta de perifítton foram coletadass
plantas aquáticas que
q
estivessem tota
almente su
ubmersas nos ambieentes amo
ostrados e
oram retira
ados fragm
mentos, fo
ossem folhas ou ta
alos. O m
material co
oletado foii
destas fo
preservad
do em volu
ume conhecido de so
olução Tran
nseau diluíído com ággua na pro
oporção de
e
1:1. Os ttalos ou fo
olhas foram raspado
os e depo
ois foram medidos ccom paqu
uímetro de
e
precisão d
de 0,05mm
m e/ou papel milimetrrado para conhecime
c
ento da supperfície ras
spada.
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Para a contagem das alga
as e estiimativa de
e densidaade, foi utilizado
u
o
procedime
ento de sedimentaç
ção em câ
âmara de Utermöhl e contageem em microscópio
m
o
invertido com 400 vezes de ampliação
o e para os grupos
s animais foram con
ntados em
m
de Sedgew
wick-Rafterr em micrroscópio óptico com ampliaçãão de 100 vezes. A
câmara d
relação árrea raspad
da/volume da amostrra gerou um
m fator parra converssão de unid
dades e oss
resultadoss de abun
ndância foram expre
essos em ind/cm². As
A análisees qualitativas foram
m
feitas com
m uso de lâmina
l
e la
amínula em
m microsc
cópio para levantameento da co
omposição
o
da comunidade. Como
C
riqueza taxon
nômica foi considerrada o núúmero de espéciess
em cada amostra,
a
en
ncontrada nas anális
ses qualitattiva e quanntitativa.
presente e
Neste pe
eríodo amo
ostral de m
março de 2013, a com
munidade pperifítica apresentou
a
u
um total d
de 151 taxxa na área
a da Faze
enda Theomar III. O ponto 01,, correspondente ao
o
Córrego S
Sem Denominação 19, apresen
ntou riquez
za igual a 61 taxa/am
mostra e abundância
a
total de 12.429 ind/cm², com destaque para maio
or riqueza de
d Zygnem
maphyceae
e. O ponto
o
02, corre
espondente ao Có
órrego Ba
acuri, aprresentou riqueza ttaxonômica
a de 76
6
taxa/amosstra, sendo
o Cyanoba
acteria a cclasse ma
ais especio
osa sendo que foi o ponto de
e
maior abu
undância total
t
com 35.410 in
nd/cm². O ponto 03 corresponndente a um riacho
o
intermiten
nte afluente
e do Córre
ego Bacuri foi o ponto
o de maiorr riqueza 866 taxa/amo
ostra, mass
de menorr abundân
ncia, 10.519 ind/cm²². De um modo geral a divers
rsidade de
e Shannon
n
apresento
ou valores elevados, possível re
eflexo da riqueza
r
de espécies.

7.2.3.10

Macroinv
vertebrado
os bentôn
nicos
O conheccimento ec
cológico de
e ecossiste
emas lótico
os integra o funciona
amento do
o

sistema ccomo um todo, ou seja, visa o entend
dimento da
a interaçãoo das com
munidadess
aquáticass com o meio
m
físico e quím
mico. Dentre os com
mponentess da biodiversidade
e
aquática, os macroinvertebrad
dos bentôn
nicos são bons
b
indica
adores da qqualidade da água.
Para amostrar a comunidad
c
e de mac
croinvertebrados benntônicos fo
oi utilizado
o
um amosstrador Su
urber cm malha
m
de 250 µm e área de 30x30 ccm em trê
ês pontoss
amostraiss (Ponto 1 – Córrego Sem Den
nominação 19, Ponto
o 2 – Córreego Bacuri e Ponto 3
– riacho intermitentte, que co
orta a área
a de supressão veg
getal). O m
material co
oletado foii
m álcool 70%
% e triado com auxíl io de um estereomic
e
croscópio.
fixado em
Foram re
egistrados 513 org/m
m²de macroinvertebrados benntônicos na
a área de
e
influência, distribuíd
dos em 8 taxa.
t
O filo
o Annelida,, a classe Insecta e o sub-filo Crustacea
a
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foram reg
gistrados, sendo que
e a classe
e Insecta represento
ou mais daa metade dos taxa,,
seguida p
pelo filo An
nnelida e pelo
p
sub-fil o Crustace
ea. A orde
em Diptera apresento
ou a maiorr
porcentag
gem da classe
c
Inse
ecta, segu
uida por Ephemero
optera e O
Odonata. A família
a
Chironom
midae (Dipte
era) foi o grupo
g
dom
minante e o táxon registrado em
m todos os pontos de
e
coleta.

A
As

famíliias

Lepto
ohyphidae

e

Leptophlebiida
ae

pertenncentes

à

ordem
m

Ephemero
optera que
e é indicad
dora de bo
oa qualidad
de ambienttal foram rregistradas
s no ponto
o
1. A maior diversida
ade foi registrada no ponto 2, se
eguida pelo ponto 3 e ponto 1.

7.2.3.11

Fitofauna
a associada à macrrófitas aqu
uáticas
A

prese
ença

de

diferentess

espécie
es

de macrófitas
m

aquática
as

origina
a

microhabiitats que podem se
er importa
antes aos sistemas aquáticoss provendo refúgio,
recursos alimentare
es e hetero
ogeneidad
de de habitat para muitos
m
anim
mais, espe
ecialmente
e
invertebra
ados. Asso
ociam-se a essas m
macrófitas aquáticas
s vários ggrupos animais, que
e
constituem
m a comun
nidade cha
amada de ffitofauna.
As coleta
as de macrrófitas aqu
uáticas fora
am realizad
das em trêês pontos (Ponto
(
1–
Córrego S
Sem Denominação 19, Ponto 2 – Córrego Bacuri e Ponto 3 – riacho inttermitente,,
que corta a área de
e supressã
ão vegetal)), com aux
xílio de antteparo em malha de 250 µm e
área de 30x30 cm
m, as pla
antas fora
am acond
dicionadas em recippientes plásticos e
conservad
das em álccool a 70%
%, para possterior triag
gem em es
stereomicrroscópio da
a fitofauna
a
associada
a. Indivíduos de Lee
ersia hexa
andra, Cyp
perus surin
namensis e Ludwigiia eleganss
foram cole
etados parra determin
nação da ffitofauna.
Foram re
egistrados 47 indivííduos de invertebrad
dos aquátticos asso
ociados àss
macrófitass aquáticass em três pontos
p
am
mostrais na área de in
nfluência d a Fazenda
a Theomarr
III, distribu
uídos em 11 taxa. Os
O Filos An
nnelida, Mollusca
M
e Arthropodaa represen
ntado pela
a
classe Inssecta e o sub-filo Crustacea
C
foram registrados, sendo quue a class
se Insecta
a
representou a maio
or porcenttagem doss taxa reg
gistrados. Dentre oss represen
ntantes da
a
classe In
nsecta, a ordem Diptera
D
ap
presentou a maiorr porcentaagem, seg
guida porr
Ephemero
optera, Co
oleoptera e Odonata
a. A família
a Chironom
midae e a classe Oligochaeta
a
contribuíra
am com o maior núm
mero de in
ndivíduos, seguida
s
po
or Baetidaee, Ceratop
pogonidae,
Leptohyph
hidae, An
ncylidae e Cyclop
poida. Valle ressalttar a preesença da
d
ordem
m
Ephemero
optera em todos os pontos
p
de coleta, essa ordem é indicadoora de boa qualidade
e
ambientall.
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7.3

MEIO AN
NTRÓPICO
O
O estudo
o do meio antrópico
a
o
objetiva co
onhecer as
s comunidaades huma
anas a fim
m

de determ
minar a inffluência de
e suas açõ
ões sobre o meio am
mbiente, bbem como prever ass
consequê
ências do impacto ambiental
a
sobre a qualidade
q
de vida dda popula
ação. Esta
a
análise é de extrem
ma importân
ncia no con
ntexto des
ste estudo, pois embaasa a identificação e
análise do
os possíve
eis impacto
os provenie
entes das atividades
a
desenvolvvidas pela supressão
o
vegetal so
obre a pop
pulação hum
mana do e
entorno da atividade.
7.3.1

Populaçã
ão humana
a
No períod
do 1991-20
000, a pop
pulação de
e Porto Murtinho tevee uma taxa
a média de
e

crescimen
nto anual de 0,45%
% e a taxa
a de urban
nização crresceu 299,70 como mostra a
Tabela 7..5. Em 2000, a população do município
o represen
ntava 0,64 % da pop
pulação do
o
Estado.
Tabela 7.5
5 - Populaç
ção do Portto Murtinho
o por situa
ação de dom
micílio.
P
População por Situaç
ção de Dom
micílio, 1991 e 2000.
1991
2000
População
o Total
12.808
13.316
6.184
8.339
Urbana
Rural
6.624
4.977
Taxa de Urbanização
%
48,28%
62,62%

201
11
15.5
530
10.0
059
5.313
64,7
77%

Fonte: Adap
ptado do Atla
as do Desenvolvimento H
Humano no Brasil,
B
2008 e SEMAC, 22012.

A Tabela
a 7.6 desta
aca os indiccadores do
o nível edu
ucacional dda população jovem
m
de Porto M
Murtinho. De
D acordo com estess indicadorres, o nível educacioonal da pop
pulação do
o
município
o progrediu
u significativamente. Inerente a isto, houv
ve um sub stancial au
umento de
e
frequência
a à escola, conforme
e verificado
o na mesm
ma tabela.
Tabela 7.6
6 - Nível educacional da populaç
ção jovem de Porto Murtinho.
M
Nível Educ
cacional da
a População Jovem, 1991
1
e 20000
Faixa
Tax
xa de
% com me
enos de
% com menos de 8
% frequ
uentando
analfab
betismo 4 anos de estudo
anos de estudo
a es
scola
etária
(anos)
1991
2000
1991
2000
1991
2000
1991
2000
7 a 14
31,4
10,9
62,1
88,2
10 a 14
19,0
3,5
75,3
54,5
64,4
88,6
41,9
19,7
94,0
80,0
62,1
15 a 17
16,1
6,6
46,3
40,3
24,0
79,9
69,4
18 a 24
14,4
9,2
Fonte: Atlass do Desenvo
olvimento Hu
umano no Brrasil, 2008.
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7.3.2

Estrutura
a produtiv
va e de serrviços
A economia de Porto Murtiinho está ligada dirretamente com as atividadess

apresenta
adas na Ta
abela 7.7, sendo qu
ue a pecuá
ária corresponde 75,,2% da arrrecadação
o
seguido d
do comércio
o com 22%
%.
Tabela 7.7
7 - Arrecadação de IC
CMS, por attividade econômica – 2006-20100.
Atividad
de
2006
2007
7
2008
20099
Comércio
Indústria
Pecuária
Agricultura
a
Serviços
Eventuais
Total

619.158,14
32
22.355,22
19
92.591,84
1.791,72
3
3.399,86
15
5.657,86
1.15
54.954,64

721.415
5,42
44.391 ,01
2.074.78
82,73
17.570 ,61
8.449, 13
12.374 ,67
83,57
2.878.98

92
26.470,27
2.940,47
2
1.9
969.097,81
5.290,20
5
19.737,10
14
4.119,83
2.9
937.655,68

747.5600,24
1.471,,23
1.540.6668,90
58.671 ,08
32.7755,48
6.945,,70
2.388.0992,63

2010
77
71.390,10
2.581,76
2
2.6
632.291,82
33.469,61
3
48.001,73
4
10.842,07
3.4
498.577,09

Fonte: SEM
MAC, 2011.

Dentre as
a culturas
s cultivada
as nesse município a que maais se destaca é o
plantio de
e arroz, seg
gundo dados da SEM
MAC, 2010
0 e Tabela 7.8.
Tabela 7.8
8 - Culturas
s cultivadas no Munic
cípio de Po
orto Murtinho.
Área colhida
a (ha)
Culturas
2005
2006
2007
Arroz
330
260
Cana-de-a
açúcar
40
40
40
15
Feijão
100
100
Mandioca
100
0
50
20
Milho
80
400
Soja

20088
235
70
5
20
30
-

2009
220
70
20
30
-

Fonte: SEM
MAC, 2011.

A Tabela
a 7.9 trás
s os reban
nhos criad
dos no município
m
e demonsttra que a
estrutura fundiária é caracteriz
zada pela ccriação ex
xtensiva de
e rebanho bbovino. Dia
ante deste
e
fato, desstaca-se que
q
a sup
pressão vvegetal almejada nesse estuudo será um fatorr
potencializzador para
a a econom
mia do mu nicípio e por
p consequência do estado, po
ois poderá
á
colaborar para o aumento da criação
c
bo
ovina na região.
Tabela 7.9
9 - Rebanho
os criados no municíípio
2005
Especificação
5
2
2006
Bovinos
702.84
42
70
06.870
Suínos
3.547
7
3
3.603
Equinos
7.658
8
7
7.735
Ovinos
14.385
1 4.615
23
23
Aves (1)

2007
672.990
3.646
7.642
14.790
23

LEGENDA: (1) galinhass, galos, frang
gos (as) e piintos em mil cabeças.
Fonte: SEM
MAC, 2011.

20008
655..280
3.6652
7.6648
14.8896
223

2009
821.179
3.706
8.690
15.044
24
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7.3.3

Saúde pú
ública e sa
aneamento
o
Segundo informaçõ
ões SEMA
AC, 2012 a Cidade de
d Porto M
Murtinho dispõe de 3

centros de saúde e um hosp
pital geral ccom capacidade de 20 leitos. Os funcio
onários da
a
propriedade quando
o demanda
am serviço
os de saúd
de, se dirigem a Poorto Murtinho, porém
m
possuem em mãos kits de prim
meiros soccorros para
a eventuais
s acidentess.
A Tabela
a 7.10 mo
ostra que a populaç
ção de Po
orto Murtinnho teve uma
u
maiorr
acessibilid
dade aos serviços
s
bá
ásicos no a
ano 2000 em
e relação
o ao ano dee 1991.

Tabela 7.1
10 - Acesso
o a Serviço
os Básicos
Aces
sso a Serviiços Básicos, 1991 e 2000
Serviços

199
91

20
000

Água Enca
anada

58,6

66
6,0

Energia Elétrica

69,6

80
0,9

ente domicílios Urbano s)
Coleta de Lixo (Some

87,0

94
4,8

Fonte: Atlass do Desenvo
olvimento Hu
umano no Brrasil, 2008.

Os serviçços de aba
astecimenttos de água e esgoto
o são presstados pela
a Empresa
a
de Sanea
amento de
e Mato Grosso
G
do Sul (San
nesul) e o recolhim
mento dos
s resíduoss
doméstico
os é realizado diariamente pela
a prefeiturra municipa
al. O Muniicípio não dispõe de
e
aterro san
nitário com
m licença ambiental , porém dispõe
d
seu
us resíduoss sólidos em valas,
sendo feitto o recobrrimento com terra, pe
eriodicame
ente.

7.3.4

Infraestru
utura regio
onal
A Cidade de Porrto Murtin
nho está localizada da capittal Campo Grande
e

damente 443
4 km e os
o únicos a
acessos à cidade se dão pela Rodovia Federal
F
BR
R
aproximad
267 e pela estadua
al MS 384. A primeiira liga o Município
M
às cidadees de Jardim e Guia
a
Lopes da Laguna e de lá, às
s regiões ssudeste, norte
n
e cen
ntral do Esstado. Já a MS 384
4
conecta P
Porto Murttinho à região sul d
de Mato Grosso
G
do Sul, atravvés das cidades
c
de
e
Caracol, B
Bela Vista, Antonio João e Pon
nta Porã
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Figura 7.5
50 - Rodovias de aces
sso à Porto
o Murtinho//MS.
Fonte: Adap
ptado de ww
ww.brasil-turis
smo.com/ma
apas/mapa-m
ms.htm.

Segundo a Tabela 7.10
7
no Mu
unicípio de
e Porto Mu
urtinho no aano de 2000, 80,9%
%
da popula
ação já posssuía energ
gia elétrica
a. Na Tabe
ela 7.11 já podemos oobservar o consumo
o
direto e oss tipos de consumido
ores de en
nergia elétrrica presen
ntes no muunicípio.

Tabela 7.1
11 - Energia
a elétrica – 2010.
Consumo Direto
D
(Mwh)):
. Residencia
al:
5.537
. Industrial:
3.411
. Comercial:
1.817
. Rural:
3.765
. Poder Púb
1.473
blico:
814
. Iluminação
o Pública:
415
. Serviço Pú
úblico:
41
. Próprio:
17.273
. Total:
Fonte: SEM
MAC, 2011.

Co
onsumidor D
Direto
. Residen
ncial:
2.9935
. Industria
al:
20
2522
. Comercial:
. Rural:
8122
. Poder Público:
P
96
7
. Iluminaç
ção Pública:
10
. Serviço Público:
3
. Próprio:
4.1135
. Total:

93
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No períod
do compre
eendido en
ntre os ano
os de 1991 e 2000, a população
o de Porto
o
Murtinho passou a ter
t maior acesso
a
aoss bens de consumo, conforme se pode verificar
v
na
a
Tabela 7.12.
Tabela 7.1
12 – Acesso
o a bens de consumo
o
Aces
sso a Bens de Consum
mo, 1991 e 2000
Bens
s de Consu
umo
199
91
Geladeira
41,0
Televisão
41,0
4,8
Telefone
8
Computador
ND
D
ND = não d
disponível

20
000
65
5,3
69
9,1
17
7,4
2,5
2

Fonte: Adap
ptado do Atla
as do Desenvolvimento H
Humano no Brasil,
B
2008.

Segundo a SEMAC 2011, e
em 2010 a telefonia
a fixa em Porto Mu
urtinho era
a
composta
a de 1.707 terminais instalados
i
e 892 term
minais de serviços.
s

7.3.5

nfluência
Uso do solo nas árreas de in

Conforme
e o mapa de uso o
ocupação do solo presente
p
n o Anexo II e mapa
a
o XIV, as áreas
á
de A
AID e AII estão
e
cara
acterizadass pela pres
sença dass
antrópico no Anexo
seguintess estruturass:
•

Benfeitorias: cas
sa sede, ca
asas de tra
abalhadore
es (sede e retiros), mangueiro,
m
a e garagem
m, açudes , bebedouros, estrad
das e acesssos interno
os.
oficina

•

7.3.6

Coberttura vegeta
al (natural e antrópic
ca, formada
a por pastaagens).

Patrimôn
nio históric
co e cultu
ural

Este diag
gnóstico te
em como o
objetivo a verificação
v
da presennça do fato
o indígena
a
e a obse
ervação po
or caminha
amento co
om o obje
etivo de verificação de possív
veis sítioss
arqueológ
gicos na árrea de sup
pressão ve
egetal a ser implemen
ntada na F
Fazenda Theomar
T
IIII
localizada
a no Municcípio de Po
orto Murtinh
ho/MS.
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Trata-se de pesquiisa explora
atória cuja
a conclusão
o determinnará se há
á vestígioss
de ocupa
ação huma
ana pleisto
ocênicas o u paleoínd
dias, atual ou sítio dde relevân
ncia baixa,
media e/o
ou alta na região geo
ográfica de
efinida com
mo objeto deste
d
diagnnóstico para registro
o
e preserva
ação e/ou resgate.
No Pantanal de Mato
M
Grossso do Su
ul e Mato
o Grosso, considera
ando-se a
extensão desse com
mpartimen
nto ambien
ntal, 150.000 km2, sendo centto e 10.00
00 km2 em
m
Mato Gro
osso do Sul,
S
as pes
squisas sã
ão reduzid
das e loca
alizadas, oonde a ca
arência de
e
registros iimpede um
ma análise comparatiiva ou de probabilida
p
ade na regiião.
A realiza
ação de pe
esquisas n
nas divers
sas fontes possíveis dará o diagnóstico
o
conclusivo
o em relaçção à área objeto desste diagnós
stico.

7.3.6.1

Procedim
mento mettodológico
o

O levanttamento se
e deu porr meio de
e realizaçã
ão de pessquisa de campo e
levantame
ento de fon
ntes docum
mentais e b
bibliográfic
cas onde os
o dados eempíricos levantadoss
foram organizados e analisado
os a partir de uma perspectiva interdiscipplinar estabelecendo
o
um diálog
go entre ass disciplinas de socio logia, histó
ória, antrop
pologia e aarqueologia
a.
A observvação de superfície
s
e
em caminh
hamento sem
s
interveenção com
mo método
o
arqueológ
gico se deu
u em ponttos pré-deffinidos, lev
vando-se em
e conta vvariáveis ambientais
a
s
em áreas com maio
or probabilidade de e xistirem an
ntigos loca
ais de ocuppação hum
mana como
o
proximida
ades de cu
ursos d’ág
gua perma
anentes e intermiten
ntes, locaiss com aflo
oramentoss
rochosos,, certos tip
pos de veg
getação e vvariedades
s de solos férteis em
m toda a área com o
objetivo d
de localizaçção de ves
stígios desssa possíve
el fixação humana p retérita na área com
m
existência
a de sítio arqueológic
a
co a ser pre
eservado e/ou
e
resga
atado.
Através das
d entrevistas com os morado
ores foi po
ossível dettectar a pre
esença de
e
demais m
moradores na área e/ou
e
no en
ntorno da propriedad
de, estudoos antropollógicos de
e
identificaçção e delim
mitação de
e terra indíígena e se
e havia con
nhecimentoo sobre a existência
a
de vestígios arqueológicos na área e/ou
u seu entorrno.
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7.3.6.2

História do Municíípio de Po
orto Murtin
nho

A fundaçção de Po
orto Murti nho está intimamente ligadaa com a Cia Matte
e
Larangeirra, responssável também pela fu
undação da
a cidade de Guaíra ((Paraná).
O Decre
eto Imperia
al n.º 8.7 99, de 9 de dezembro de 1882, auttorizava a
Larangeirra a explo
oração da
a erva-matte nativa, por um período iinicial de 10 anos,
entretanto
o esse de
ecreto não
o impede a explora
ação por parte doss moradorres locais..
Larangeirra funda en
ntão a Em
mpresa Ma
atte Larang
geira a pa
artir desta concessão
o imperial..
Thomaz L
Larangeira trouxe do
o sul do pa
aís fazende
eiros que conheciam
m o manejo
o da erva-mate, tam
mbém fora
am utilizad
das a mão
o-de-obra de índios da regiãoo e de pa
araguaios,
iniciando o ciclo de produção da erva-m ate.
Com a proclamaçã
p
ão da rep
pública a área
á
de co
oncessão é, sucess
sivamente,,
ampliada,, sempre com
c
o apo
oio de polííticos influe
entes, com
mo Joaquim
m Murtinho, Manuell
José Murrtinho e General Antônio Mariia Coelho. Através do
d Decretoo nº 520, de 23 de
e
junho de 1890, são
o ampliado
os os limittes de sua
as posses e conseggue o mon
nopólio na
a
exploraçã
ão da erva--mate em toda
t
a regiião abrang
gida pelo arrendamennto.
No início
o de 1892 os produ tores de erva-mate
e
do sul doo Pantanal sentiram
m
necessida
ade de cria
ar um porto
o fluvial pa
ara centrallizar o escoamento dda produçã
ão. Depoiss
de escolh
herem o lo
ocal (a 50 km a mon
ntante do rio
r Apa, no
o rio Paragguai), a iniciativa do
o
projeto, ssob respon
nsabilidade
e de Antô
ônio Alves
s Corrêa, passou paara a faze
enda Trêss
Barras, que teve 3600
3
ha ex
xpropriado
os para inttegrar o povoado.
p
E
Em julho de
d 1892 a
Companh
hia Matte Larangeira compro
ou a Faze
enda Três
s Barras, de propriedade do
o
marechal Boaventura da Mota
a, à marge
em esquerd
da do rio Paraguai,
P
e construiu
u um porto
o
para expo
ortação de
e erva-ma
ate canche
eada. Ess
se porto fo
oi nomeaddo de Porto Fluviall
Murtinho pelo Superintendente
e do Banc o Rio e Ma
ato Grosso
o Antônio C
Corrêa da Costa, em
m
homenage
em a Joaq
quim Murtin
nho. No m esmo ano é assinado novo co ntrato de concessão
c
o
com o esttado, com exclusivida
ade para e
exploração dos ervais
s.

96
6

7.3.6.3

Os índios Kadiwéu
us
No Municcípio de Porto Murtin
nho/MS on
nde está lo
ocalizada a Fazenda
a Theomarr

III objeto deste diag
gnóstico encontra-se
e a Terra Indígena Kadiwéu,
K
nno chamad
do Campo
o
dos Índioss.
guai, os índios
í
Kad
diwéus tivveram um papel de
e
Durante a Guerra do Parag
extrema importância
a para o Brasil,
B
motiivo pelo qu
ual D. Ped
dro II teria doado um
ma área de
e
aproximad
damente 538.536
5
ha
a no cham
mado Campo dos Índ
dios a essse grupo, garantindo
g
o
sua perma
anência se
egundo seu
us usos, co
ostumes e tradições.
Na verda
ade, o docu
umento qu
ue trazia as
s informaç
ções sobree a localiza
ação exata
a
da área e sua dime
ensão não existe, co
ontam os índios que o documeento se perdeu, mass
que efetivvamente existiu.
e
Ess
se evento vem send
do reproduzido de geeração em
m geração,
informand
do a doaçã
ão e seus detalhes
d
de
e localizaç
ção, definin
ndo-se suaa área exatta.
Portanto, é no corpo de narra
ativas do grupo indíge
ena presennte na área
a que está
á
limitada a fonte que
e informa a localizaçã
ão exata de
e seus limites, o quee gera uma
a contenda
a
judicial qu
ue se arrassta há anos
s.
A Terra Indígena
I
Kadiwéus
K
cconta com
m seis alde
eias, sendoo a Alves de Barross
considera
ada como sede
s
mãe, além da C
Campinas, Tomazia, Corrego ddo Ouro, São
S João e
Barro Pre
eto, estas ocupam
o
um
m total de 383.540 ha,
h sendo que 155.0 00 há ocupadas porr
propriedades particu
ulares devidamente rregistradas
s é objeto de disputaa judicial.
A área objeto desta aná lise, localizada a sudoeste do esta
ado, dista
a
damente 40
4 km do Campo
C
doss Índios on
nde estão lo
ocalizadass as seis aldeias que
e
aproximad
o compõe
em e aproxximadamen
nte 80 km d
da Cidade de Porto Murtinho.
M
O litígio existente
e
quanto
q
aoss limites da
a área ocupada peloss Kadiwéu
us dista 40
0
km da áre
ea objeto desta
d
análise conform
me Figura 7.51, porta
anto, sem nenhuma ligação da
a
Fazenda T
Theomar III e o cham
mado Cam
mpo dos Índ
dios.
Não há até
a a prese
ente data nenhuma reivindicaç
ção de áreea a ser id
dentificada
a
nem litígio
o já existen
nte nos lim
mites da Fa
azenda The
eomar III e seu entorrno.
A história
a dos Kadiwéus não
o se confunde com a área ocuupada pela
a Fazenda
a
Theomar III, nem mesmo
m
se verificou
v
em
m trabalho
o de campo
o o fato inddígena ou notícia de
e
ocupação
o indígena recente na
a região.
o com as pessoas q
que vivem no local, que
q se lim
mita aos funcionárioss
O diálogo
da proprie
edade, permitiu que fosse con
nstatada a ausência de comu nidade ind
dígena, ou
u
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mesmo de
e família issolada na propriedad
de e/ou em
m seu entorno que poossibilitass
se detectarr
os possíveis impacttos negativ
vos e positiivos a curto, médio e longo praazo.

Figura 7.5
51 – Loca
alização da
a Fazenda
a Theomarr III em re
elação ao municipio de Porto
o
Murtinho e o Campo
o dos índios.

7.3.6.4

Sítios arqueológic
cos no Mu
unicípio de
e Porto Mu
urtinho
A arqueo
ologia é uma
u
discip
plina situa
ada no ca
ampo das ciências sociais e

dedicada ao estudo
o dos seres
s humanoss no tempo e no esp
paço, atravvés, sobre
etudo, mass
amente, da
a cultura material por eles produ
uzida e consumida ssocialmente
e.
não unica
O Panta
anal é forrmado po
or diversos
s pantana
ais ou suub-regiões:: Abobral,,
Aquidauana, Cácerres, Barão de Melga
aço, Miran
nda, Nabile
eque, Nheecolândia, Paiaguás,
Poconé e Porto Murrtinho, cada uma dela
as com característica
as específificas.
Dentre oss projetos de pesqu isa que fo
oram desen
nvolvidos nno Pantan
nal, o maiss
importante
e é o Projeto Corum
mbá, criado
o pelo Terrmo de Co
onvênio dee Mútua Co
ooperação
o
celebrado
o entre a Fundação Universidad
U
de Federal de Mato Grosso
G
doo Sul, a Universidade
e
do Vale d
do Rio dos Sinos e o Instituto
o Anchieta
ano de Pe
esquisas oonde dessa
a parceria
a
interinstitu
ucional surrge o Prog
grama Arq
queológico do Mato Grosso doo Sul – PA
AMS onde
e
encontra-se inserido
o o Municíp
pio de Porrto Murtinho.
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Embora o Pantanal seja foco
o de interesse em pe
esquisas aarqueológic
cas, pouco
o
já se rea
alizou em termos de
e pesquisa
as conclus
sivas de continuidad
c
de pós-res
sgate e/ou
u
registro na
a região qu
ue compre
eende o Mu
unicípio de
e Porto Murtinho/MS..

Figura 7.5
52 - Mapa com
c
a indicação das
s áreas abrrangidas pe
elo Prograama Arqueo
ológico do
o
Mato Gros
sso do Sul.
Fonte: Erem
mites de Oliveira 2002:95
5

7.3.6.5

Registro
os do tra
abalho d
de campo
o em viistoria dee superfície sem
m
intervenç
ção.

Os ponto
os vistoria
ados na á
área objeto deste diagnósticco e apre
esentadoss
na Figurra 7.53 le
evou em
m conta vvariáveis ambienta
ais em á
áreas co
om maiorr
probabilid
dade de existirem
e
antigos
a
lo cais de oc
cupação humana
h
ccomo prox
ximidadess
de cursos d’água permanen
ntes e inte
ermitentes
s, locais com
c
aflora
amentos rochosos,
r
,
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certos tip
pos de ve
egetação e varieda
ades de solos
s
fértteis em to
oda a áre
ea com o
objetivo de localizzação de vestígioss dessa possível
p
fixação hu
umana pre
etérita na
a
m existênccia de sítio
o arqueoló
ógico a se
er preserva
ado e/ou resgatado
o.
área com
Fotograffias dos pontos
p
visstoriados também estão se
endo apre
esentadass
adiante.

Figura 7.5
53 - Pontos
s vistoriado
os na área d
da Fazenda Theomarr III.
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Figura
a 7.54 - Ma
argem direita do Córrrego Fig
gura 7.55 - Leito d
do Córrego
o Sem
Sem D
Denominaçã
ão 19.
Den
nominação 19 visto d
de cima da ponte.
Coordenadas: 21° 23’27.7”S,
2
57
7° 09’50.8”W
W.

Coo
ordenadas: 21°23’27.7”S,, 57°09’50.8””W.

Figura
a 7.56 - Leito do Córrego Sem Figu
ura 7.57 - Açude na área de Reserva
R
Denom
minação 12
2.
Leg
gal.
Coordenadas: 21°20
0’54.8”S, 57°10’28.6”W.

Coo
ordenadas: 21° 20’46.00”S
S, 57°12’26.14”W.

Figura
a 7.58 - Áre
ea onde foi implantad
do os Figu
ura 7.59 - Área visto
oriada pró
óxima a
reservatórios de água.
estrrada.
Coordenadas: 21° 20’22.2”S,
2
57
7°10’48.9”W..

Coo
ordenadas: 21 22’38.25”S
S, 57 9’13.98
8”W.
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Figura
a 7.60 - Árrea vistoria
ada próxim
ma a Figu
ura 7.61 - Leito da Cabeceirra Sem
Cabeceira do Córrego Sem Denomina
ação Denominação..
Coordenadas: 21°24
4’42.70”S, 57°10’6.74”W
W.

Coorrdenadas: 21
1°25’11.64”S
S, 57°11’56.0
06”W.

Figura
a 7.62 - Árrea vistoria
ada próxim
mo a Figura 7.63 - Leito do
o Cabeceirra Sem
estrada que corta
a a proprie
edade.
Denominação 06.
Coordenadas: 21°18
8’47.1”S, 57°11’02.3”W.

8.

Coorrdenadas: 21
1°19’44.6”S, 57°10’54.0”W
W.

ANÁLISE
E DOS IMP
PACTOS A
AMBIENTA
AIS

A Avaliaçção de Impactos Am
mbientais consiste
c
em um insttrumento da
d Política
a
Nacional do Meio Ambiente
A
de
d grande importância para a gestão
g
insstitucional de
d planos,
programa
as e projeto
os em toda
as as esfe ras de pod
der. Este instrumentoo tem com
mo objetivo
o
identificarr e avaliarr sistematticamente os impac
ctos ambie
entais gera
rados nas fases de
e
implantaçção e opera
ação da atividade em
m questão.
A Política
a Nacional do Meio A
Ambiente, instituída pela
p
Lei n..º 6.938/81, visa, porr
meio desste instrum
mento, em conjunto com as demais
d
no
ormas ambbientais vigentes, a
preservaçção, melho
oria e recuperação d
da qualidad
de ambiental, propíccia à vida, mantendo
o
condiçõess para o de
esenvolvim
mento socio
oeconômic
co do País
s, propicianndo desta maneira o
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desenvolvvimento su
ustentável das ativid
dades indu
ustriais ine
erente à m
manutenção
o do meio
o
ambiente ecologicam
mente equ
uilibrado.
Para isto
o, a Resolu
ução CONA
AMA n.º 001/86,
0
em
m seu artigoo 1º, defin
ne Impacto
o
Ambiental como qu
ualquer alteração da
as propried
dades físic
cas, quími cas e biollógicas do
o
meio ambiente, ca
ausada po
or qualque
er forma de
d matéria ou eneergia resulltante dass
atividadess humanass que direta
amente afe
etem:
I. A saúde, segurrança e be
em-estar da
a populaçã
ão;
II. As attividades sociais
s
e ecconômicas
s;
III. A bio
ota;
IV. As co
ondições estéticas
e
e sanitárias
s do meio ambiente;
a
V. A qualidade do
os recursoss ambienta
ais.
A identificação do
os impacto
os provenientes da implantaçção e ope
eração da
a
atividade, acompan
nhado da análise de
e magnitud
de e impo
ortância deestes, bem
m como a
ortam a proposição de mediddas eficaze
es para a
classificaçção geral dos impactos, supo
mitigação
o, minimiza
ação e co
ompensaçã
ão dos im
mpactos negativos e maximiz
zação doss
impactos positivos.

8.1

METODO
OLOGIA DE
D AVALIA
AÇÃO DOS
S IMPACT
TOS
Para avvaliar os possíveiss impacto
os socioeconômicoss provenientes da
a

supressão
o vegetal no Municíípio de Po
orto Murtin
nho/MS, analisou-see individualmente ass
diferentess etapas da atividade, que consiste na fase de plannejamento, fase de
e
implantaçção e opera
ação da atividade ag
gropecuária
a.
Na avalia
ação de impactos
i
adotou-se como criitério a annálise das
s medidass
mitigadora
as, compensatórias
s ou de maximizaç
ção dos impactos ora gera
ados pela
a
atividade.
e
o da matri z de impa
acto foram
m estabeleecidas as interaçõess
Para a elaboração
mpactantes
s e os a
aspectos ambientais
a
s, consideerando su
uas atuaiss
entre as ações im
condiçõess biológicas, físicas e socioeco
onômicas, levantas
l
no diagnósttico ambiental. Cada
a
uma das ações impactantes é descrita
a e os imp
pactos decorrentes, são identtificados e
avaliados, qualitativvamente qu
uanto aos sseguintes aspectos:
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a) Meio de
d incidên
ncia: Refe
ere-se ao meio em que a açãão exerce seu efeito
o
impacttante.
• F - Físsico: o ar, o solo, os rrecursos hídricos sup
perficiais e subterrân
neos;
• B - Biótico:
B
a flora e a fauna, entendidas como compone
entes doss
ecossistemas terrrestre e aq
quático;
• SE - Socioeconô
S
ômico: o u
uso e ocup
pação do solo,
s
os effeitos emo
ocionais, a
recreação e laze
er, a cultura
a, a econo
omia, a infrraestruturaa e serviços
s, a saúde
e
e segu
urança e be
em-estar.
b) Área de
d influênc
cia: Refere
e-se à área
a de abran
ngência doo impacto.
• AID - Área de Influência
I
Direta: é a área ge
eográfica ddiretamentte afetada
a
pelos impactos
s da atividade;
i
decorrentes
d
• AII - Área
Á
de In
nfluência In
ndireta: ab
brange um
m território que é afe
etado pela
a
ativida
ade, mas no qual o
os impacto
os e efeittos decorrrentes do dela são
o
consid
derados me
enos signiificativos do
d que nos territórioos da outrra área de
e
influên
ncia.
c) Efeito: Refere-se às caraccterísticas benéficas ou prejudiiciais de um impacto
o
e sua classificaç
c
ão é do tip
po qualitativo.
• P - Positivo (cor verde): qu
uando resulta em melhoria ambbiental;
egativo (cor vermelha
a): quando comprome
ete a quali dade ambiental.
• N - Ne
d) Nature
eza: Referre-se à orig
gem do im
mpacto, se é desenccadeado diretamente
e
pela açção impactante ou se
e é efeito resultante
r
de outro im
mpacto.
• D - Dirreto: quand
do se consstitui em um
m efeito primário;
• I - Indireto: quando é efeito
o secundárrio.
e) Espac
cialidade: Refere-se
e ao espa
aço de inc
cidência oou manifes
stação do
o
impactto, se ponttual, isto é
é, circunscrrito ao loca
al de sua i ncidência ou que se
e
dissem
mina em um
ma ou maiss direções.
• L - Loccalizado: quando limiitado ao lo
ocal da ativ
vidade;
• D - Dissperso: quando se esspalha além da área
a da atividaade em um
ma ou maiss
direçõe
es.
f) Prazo de ocorrência: Refere-se ao tempo decorrrido entre
e a ação
o
impacttante e a efetivação
e
d
do impacto
o.
• C - Cu
urto: quand
do imediato
o;
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• M - Mé
édio: quand
do decorre
e de até 1 ano;
a
• L - Lon
ngo: após 1 ano.
g) Duraç
ção: Refere
e-se à perrsistência do
d efeito da
d ação im
mpactante no tempo,,
consid
derando se
e é um e
efeito que se prolon
nga enquaanto a açã
ão estiverr
aconte
ecendo, ou
u se ocorre
e apenas por algum tempo ou pperiodicam
mente.
• T - Te
emporária: quando o efeito permanece
p
por um ttempo detterminado,,
após ocorrida
o
a ação;
a
• S - Sa
azonal: qua
ando o efe
eito ocorre sempre em uma deeterminada
a época do
o
ano;
• P - Pe
ermanente: quando u
uma vez oc
corrida a ação
a
os efeeitos não cessam
c
de
e
se man
nifestar nu
um horizon te tempora
al conhecid
do.
h) Revers
sibilidade
e: Refere-sse à possib
bilidade de
e o fator a mbiental im
mpactante
e
retorna
ar naturalm
mente ou p
por interven
nção huma
ana, ás conndições originais.
• R - Re
eversível: se
s retorna;
• I - Irrevversível: quando não
o retorna.
i) Intens
sidade ou magnitud
de: Refere--se ao grau
u de afetaçção que ap
presenta o
impactto sobre o meio.
• B - Baixa: quand
do os efeito
os são neg
gligenciáveis;
• M - Mé
édia: quand
do os efeittos não são
o negligenciáveis;
• G - Grande: quando os efe
eitos são in
ntensos.
d ocorrên
ncia: Refe
ere-se ao grau
g
de ceerteza da ocorrência
o
a
j) Probabilidade de
do imp
pacto.
• C - Ce
erta: se o im
mpacto pre
esume-se como
c
certo
o de ocorreer;
• P - Provável:
P
se
s o impa
acto pode
e não oco
orrer, mass apresentta alguma
a
possib
bilidade de ocorrer;
• R - Re
emota: se é muito difíícil que o im
mpacto ocorra.
A seguir é apresen
ntada a m
matriz de im
mpactos ambientais
a
e suas re
espectivass
fases.

AID, AII

Eliminação de

Fragmentação de habitat

B

AID, AII

cobertura

Aumento da susceptibilidade à erosão

F

AID

vegetal

Perda da camada superficial do solo

F

AID

Alterações micro climáticas

F

AID, AII

SE

AID

Pré-supressão

Exposição dos trabalhadores a animais nocivos

Supressão

e peçonhentos
Emissão de
poeira e gases

Emissão de
resíduos
sólidos

Emissão de
ruídos e
vibrações

Tráfego de
veículos

Danos às plantas

F, B,
SE
B

Danos à saúde

B

AID

Poluição do solo

F

AID

Poluição das águas superficiais

F, B

AID, AII

Poluição do ar

Proliferação de vetores

F, B,
SE

AID
AID

AID, AII

Poluição sonora

SE

AID

Danos à saúde

F, B

AID

Riscos de acidentes

SE

AID

Dispersão da fauna terrestre

B

AID

Aumento do risco de acidentes

SE

AII

Atropelamento de animais silvestres

B

AII

Compactação do solo

F

AID

Remota

B

ocorrência
Provável

Perda de espécimes da biota aquática

Probabilidade de

Certa

AID, AII

Baixa

B

Intensidade

Média

Perda de habitat para fauna

Alta

AID, AII

Irreversível

B

Reversibilidade

Reversível

Perda de espécimes vegetais

Permanente

AID, AII

Duração

Sazonal

SE

das terras

Temporário

Aumento da renda

Valorização

Longo

AII

de tributos

ocorrência

Médio

SE

Recolhimento

Curto

Geração de receita pública

emprego

Disperso

AID, AII

Oferta de

Prazo de

Espacialidade

Localizado

SE

impactante

Indireto

Dinamização da economia

Ação

Natureza

Direto

Impactos

Área de influência

Fase

Meio de incidência
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Poluição das águas superficiais

F, B

AII

Poluição das águas subterrâneas

F, B

AID, AII

Alteração dos ecossistemas aquáticos

B

AII

Prejuízo aos usos das águas superficiais

SE

AII

Prejuízo aos usos das águas subterrâneas

SE

AID, AII

Supressão

Emissão de
efluentes

Pós-Supressão

líquidos

Aquisição de
matériasprimas e
insumos
Oferta de

Dinamização da economia

SE

AII

Aumento da receita pública

SE

AII

Geração de renda

SE

AID

emprego

Dinamização da economia

SE

AII

Dinamização da economia

SE

AII

Alteração nos

Processos erosivos

F

AII

usos da terra

Contaminação por agroquímicos

F

AII

Melhoria dos índices zootécnicos

F

AID

F, SE

AII

Aproveitament
o do material
lenhoso

Construção de benfeitorias. Disponibilidade de
lenha para carvoejamento e venda.

LEGENDA
IMPACTOS POSITIVOS
IMPACTOS NEGATIVOS

Remota

AID

ocorrência
Provável

F

Probabilidade de

Certa

Poluição do solo

insumos

Baixa

AII

Intensidade

Média

SE

bens e

Alta

Dinamização da economia

Aquisição de

Irreversível

AII

Reversibilidade

Reversível

SE

de tributos

Permanente

Aumento da receita pública

Recolhimento

Duração

Sazonal

AII

Temporário

B

Longo

Aumento da caça ilegal

ocorrência

Médio

empregos

Curto

AII

Disperso

SE

Prazo de

Espacialidade

Localizado

Geração de renda

impactante

Indireto

Oferta de

Ação

Natureza

Direto

Impactos

Área de influência

Fase

Meio de incidência
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8.2

IMPACTO
OS FASE DE PRÉ-S
SUPRESSÃ
ÃO
Os princiipais impactos resulttantes da atividade de supresssão vegetal na fase
e

de planejjamento estão
e
ligad
dos à ofe
erta de emprego,
e
tanto
t
dos responsá
áveis pela
a
elaboraçã
ão do projjeto e dos
s estudos ambienta
ais, sociais
s e econôômicos, qu
uanto doss
funcionáriios da emp
presa e dos trabalhad
dores que irão execu
utar a atividdade.
Sabe-se que essa
a movime
entação na fase de
e pré-suppressão diinamiza a
economia
a e gera receita pública, além d
de valorizar as terras
s locais. Reessalta-se ainda que
e
o encam
minhamento
o apropriiado desssa fase deva evitar muitoos dos problemas
p
s
socioamb
bientais.
8.2.1

Ação imp
pactante: oferta
o
de e
emprego
Os princiipais impactos resulttantes da atividade de supresssão vegetal na fase
e

de planejjamento estão
e
ligad
dos a ofe
erta de emprego,
e
tanto
t
dos responsá
áveis pela
a
elaboraçã
ão do projjeto e dos
s estudos ambienta
ais, sociais
s e econôômicos, qu
uanto doss
funcionáriios da emp
presa e dos trabalhad
dores que irão execu
utar a atividdade.
Esta ação
o impactan
nte pode g erar:
• Impacttos na dina
amização d
da econom
mia local.
8.2.2

Ação imp
pactante: recolhime
r
ento de tributos (tax
xas e impo
ostos)
Com a dinamização
o da econo
omia local, o recolhim
mento de trributos torn
na-se uma
a

ação impa
actante relevante na
a fase de p
pré-supres
ssão, tendo
o como im
mpacto a geração de
e
receita pú
ública. Tal impacto se
e fará pressente em to
odas as fas
ses do proj
ojeto.
Esta ação
o impactan
nte pode g erar:
• Impacttos na gera
ação de re
eceita pública.
8.2.3

Ação imp
pactante: valoração
v
o das terra
as
A valoriza
ação das terras
t
se d
dá pelo fatto de que a área ondde será ex
xecutado o

projeto de
e supressã
ão será destinada a pecuária, possibilitan
ndo à proppriedade a obtenção
o
de mais á
área produttiva e cons
sequentem
mente a sua
a valorizaç
ção.
Esta ação
o impactan
nte pode g erar:
• Impacttos no aum
mento da re
enda.
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8.3

IMPACTO
OS FASE SUPRESS
SÃO
A fase de supre
essão abrrange os principais
s impactoos provenientes da
a

conversão
o do uso do
d solo, nã
ão só pelo fato de de
emandar trrabalhadorres para a execução
o
da supresssão, mass também pela elim
minação da
d cobertura vegetaal, que acarreta em
m
impactos significativvos e nega
ativos.
Nessa fa
ase os imp
pactos soccioeconôm
micos são em sua m
maioria pos
sitivos porr
aquecer a economia
a local e oferecer
o
em
mpregos. Porém
P
o aumento
a
deessa dema
anda pode
e
ocasionarr alguns impactos negativoss e a po
oluição prrovenientee de outrras açõess
impactanttes pode afetar a saú
úde e qualiidade de vida
v
desses
s trabalhaddores.
Os impa
actos incid
dentes noss meios físico
f
e bióticos
b
sãão todos negativos,
causadoss principalmente, pe
ela supresssão, que além de
e ser por si só um
m impacto
o
expressivo, exige um
ma estrutu
ura de maq
quinários, que em op
peração poode trazer uma série
e
de prejuízzos para a natureza.

8.3.1

Ação imp
o da cobe
pactante: eliminaçã
e
ertura vegetal
Esta é a ação im
mpactante mais sign
nificativa nesta
n
fasee, por se tratar da
a

supressão
o vegetal em si. Ma
as é imporrtante pontuar que a área quee sofrerá supressão
o
possui em
m sua pred
dominância
a, pastage
em nativa, o que min
nimiza a inntensidade
e da maiorr
parte dessses impacctos, já qu
ue a vegettação que
e será plan
ntada se aassemelha
a muito da
a
existente, impedind
do que oc
corram gra
andes alte
erações micro
m
climááticas, na fauna ou
u
da suscetibilidade a erosão, po
or exemplo
o.
aumento d
A remoçã
ão da cobertura veg
getal é um
ma atividade que envvolve a utilização de
e
máquinass e equipamentos que prom
moverão in
ntervençõe
es na áreea almejada. Estass
intervençõ
ões irão exxpor o solo
o e o subso
olo aos processos in
ntempéricoos, tais com
mo chuvass
e ventoss, podendo
o resultarr na ocorrrência de
e process
sos erosivvos e con
nsequente
e
mento de co
orpos hídricos.
assoream
A erosão
o do solo, embora s eja um prrocesso na
atural, se aacelera em
m caso de
e
exposição
o do solo. As árvore
es e planta
as agem como
c
barreira naturaal que des
sacelera a
queda da água quando esta deixa
d
a terrra. As raíz
zes firmam o solo e im
mpedem que
q a terra
a
solta seja arrastada.
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Deve-se salientar que
q
a sussceptibilida
ade a proc
cessos eroosivos nas
s áreas de
e
influência da ativida
ade são predominan
p
ntemente baixos. Iss
so se devve principa
almente àss
caracteríssticas do relevo
r
e so
olo da reg
gião, pois conforme explicitadoo no diagn
nóstico do
o
meio físico, a área possui
p
rele
evo suave o
ondulado.
Alguns in
ndivíduos de
d plantas úteis e/ou importantes como vvalor culturral e étnico
o
serão suprimidos durante
d
o desmate . Entretan
nto, áreas remanesccentes e a própria
a
Legal posssui fitofisionomias e ccomposiçã
ão de espé
écies muitoo semelhan
ntes à dass
Reserva L
áreas de d
desmate, sendo
s
este
e impacto m
minimizado
o em termo
os regionaais.
Esta ação
o impactan
nte pode g erar:
• Impacttos na perd
da de espé
écimes veg
getais exótticas;
• Impacttos na perd
da de habiitat para fa
auna;
• Impacttos na perd
da de espé
écimes da biota aquá
ática;
• Impacttos na frag
gmentação
o de habitat;
• Impacttos no aum
mento da ssuscetibilida
ade a eros
são;
• Impacttos na perd
da da cam
mada superrficial do so
olo;
• Impacttos nas alterações m
micro climátticas;
• Impacttos na exposição doss trabalhad
dores a animais nocivvos e peço
onhentos.
8.3.2

Ação imp
pactante: emissão
e
d
de poeira e gases
A poeira a ser gera
ada com a atividade e o gradea
amento paara a impla
antação da
a

pastagem
m, acrescida à emissã
ão de gas es pela atividade de
e veículos e máquina
as na área
a
do desma
ate, poderrá resultarr na altera
ação da qualidade
q
do
d ar, gerrando ass
sim algunss
impactos diretos desscritos a seguir.
As açõess que objetivam o de
esmatamen
nto da AID
D da Fazennda Theom
mar III são
o
fontes de emissões de poeira.. Esta pode
e acumula
ar sobre as folhas dass plantas adjacentes
a
s
às estrada
as e à área
a de desmate. Pode ocorrer dim
minuição da
d taxa de fotossínte
ese dessass
plantas, levando allguns dess
ses indivíd
duos à morte, caso
o essa cam
mada sup
perficial de
e
poeira sob
bre as folh
has perman
neça por u m longo pe
eríodo de tempo.
t
O tráfego
o de máqu
uinas, trato
ores, caminhões, veículos e toodo tipo de materiall
necessário para o desmate
d
na AID, gerrarão poeira e emitirrão gases,, o que res
sultará em
m
o ar, conttribuindo para
p
desenncadear ou
o agravarr
alteraçõess das propriedades físicas do
problemass respirató
órios aos fu
uncionárioss que estiv
verem traba
alhando diiretamente
e na área.
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Esta ação
o impactan
nte pode g erar:
• Impacttos da polu
uição do arr;
• Impacttos dos danos às pla
antas;
• Impacttos dos danos à saúd
de.

8.3.3

Ação imp
pactante: emissão
e
d
de resíduo
os sólidos
s
Com a ch
hegada de
e trabalhad
dores na prropriedade
e, é provávvel que a geração
g
de
e

resíduos sólidos au
umente, o que pode trazer imp
pactos neg
gativos ao solo, curs
sos d’água
a
o e aos pró
óprios traba
alhadores.
próximos a área de supressão
A poluiçã
ão do solo
o indiretam
mente cau
usada pelo
os resíduoos sólidos pode serr
atribuída, principalm
mente, à disposição
d
incorreta dos resíd
duos, falta de consc
cientização
o
dos traballhadores envolvidos
e
e transporrte incorretto destes materiais.
m
A proliferração de pragas e do
oenças se dá devido o resultaddo dos desequilíbrioss
nas cade
eias alimen
ntares. Alg
gumas esspécies, ge
eralmente insetos, aantes em nenhuma
a
nocividade, passam
m a prolifera
ar exponen
ncialmente
e com a eliminação dde seus pre
edadores.
Esta ação
o impactan
nte pode g erar:
• Impacttos da polu
uição do so
olo;
• Impacttos da polu
uição das á
águas superficiais;
• Impacttos da prolliferação d e vetores.

8.3.4

Ação imp
pactante: emissão
e
d
de ruídos e vibraçõe
es
A supresssão vegettal que serrá realizad
da na Faze
enda Theoomar III im
mplicará na
a

de ruídos inerentes à utilizaçã
ão de máquinas e eq
quipamenttos, espec
cificamente
e
geração d
na derrub
bada da veg
getação e na movim entação da
a terra.
A geraçã
ão de ruíd
dos por pa
arte de eq
quipamento
os (motossserras e esteiras)
e
é
variável d
de acordo com
c
a fase
e evolutiva
a da ativida
ade, poden
ndo també m variar o tempo de
e
exposição
o em que o trabalhad
dor é subm
metido. A ex
xposição dos
d trabalhhadores ao
os ruídos e
vibraçõess por longo
os períodos
s pode tra
azer efeitos
s danosos a estes, ccomo: prob
blemas de
e
se gerado por longo
os período
os de expoosição, acidentes de
e
saúde decorrentes do estress
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trabalho ccausados pelo
p
transtorno que o
os ruídos trazem
t
e dispersão dde animais
s silvestress
que com o barulho fogem
f
para
a outras re
egiões desestabilizan
ndo a faunaa local.
Esta ação
o impactan
nte pode g erar:
• Impacttos da polu
uição sono
ora;
• Impacttos dos danos à saúd
de;
• Impacttos dos riscos de aci dentes;
• Impacttos da disp
persão da ffauna terre
estre.

8.3.5

Ação imp
pactante: tráfego
t
de
e veículos
s
Como se
e pode ob
bservar, a presença
a de veícu
ulos é um
ma ação de
d grande
e

intensidad
de, por cau
usar vários
s impactoss nessa fase do projeto, atingi ndo os me
eios físico,
biótico e ssocioeconô
ômico nega
ativamente
e.
Esta ação
o impactan
nte pode g erar:
• Impacttos no aum
mento do riisco de aciidentes;
• Impacttos no atro
opelamento
o de anima
ais silvestre
es;
• Impacttos da com
mpactação do solo.

8.3.6

Ação imp
pactante: oferta
o
de e
emprego
A oferta de
d empreg
go que surrgirá com o início da obra, traráá geração de renda,

o que é considera
ado um im
mpacto po
ositivo, po
orém a prresença d e trabalha
adores na
a
propriedade pode accarretar no
o aumento da caça.
Esta ação
o impactan
nte pode g erar:
• Impacttos na gera
ação de re
enda;
• Impacttos do aum
mento da ccaça ilegal.

8.3.7

Ação imp
pactante: recolhime
r
ento de tributos
O impactto relativo ao recolhiimento de tributos está diretam
mente rela
acionado à

atuação d
dos órgãoss administtrativos do
o Município
o de Porto
o Murtinhoo/MS, do Estado
E
de
e
Mato Grosso do Sul e da Fed
deração. O município
o será o mais beneficciado, pois
s receberá
á
d
mun
nicipais a sserem pag
gos pela attividade. O
Os impostos
s diretos a
todos os iimpostos diretos
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serem reccolhidos pela
p
ativida
ade são oss seguinte
es: ICMS (Imposto ssobre Circ
culação de
e
Mercadorrias e Pre
estação de
e Serviçoss) e ISS (Imposto sobre Se rviços de Qualquerr
Natureza)).
Esta ação
o impactan
nte pode g erar:
• Impacttos do aum
mento da re
eceita pública.

8.3.8

Ação imp
pactante: aquisição
a
o de bens e insumos
s
A dinamização da economia
a manifesta-se na fase
f
de pplanejamen
nto com a

ão de técn
nicos prestadores de serviços a fim de lic
cenciar e eelaborar o projeto de
e
contrataçã
desmate, o que dem
manda uma
a série de serviços, como por exemplo: hhotéis, res
staurantes,,
postos de
e combustíveis, locadoras de automóveis, serviços de cartóório, manutenção de
e
máquinass e equipam
mentos, co
ompre de m
material, de
entre outro
os.
Este impa
acto atingirá principa
almente o Município
M
de
d Porto M
Murtinho.
Esta ação
o impactan
nte pode g erar:
• Impacttos da dina
amização d
da econom
mia.

8.3.9

Ação imp
pactante: emissão
e
d
de efluentes líquido
os
Com a retirada da
d vegeta
ação há à exposiç
ção do soolo, aume
entando a

probabilid
dade da contaminaç
c
ção deste com prod
dutos quím
micos com
mo óleos, graxas e
lubrificanttes, acarretando prejuízos ao ssolo.
É importa
ante ressalltar que oss tratores e equipame
entos comoo motosse
erras serão
o
abastecidos na Fazenda
F
Theomar
T
III em lo
ocais imp
permeabilizzados red
duzindo a
probabilid
dade de co
ontaminaçã
ão do solo
o e o abas
stecimento dos veícuulos e equipamentoss
será realizada na Cidade de
d Porto M
Murtinho/M
MS, medid
das que toornam os impactoss
remotos d
de ocorrer.
A poluiçã
ão das águ
uas subterrrâneas con
nsiste na associação
a
o e interação entre a
vulnerabilidade natu
ural do aquífero e a carga pottencialmen
nte poluidoora, aplicad
da no solo
o
ub-superficcie, ou seja
a, se os re
esíduos só
ólidos gera
ados forem
m acondicio
onados de
e
ou em su
forma incorreta, pod
dem ter se
eus contam
minantes carreados
c
pela ação das água
as pluviais,,
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infiltradoss no solo e desta maneira atingir os
s lençóis freáticos, comprom
metendo a
e das águas subterrâneas.
qualidade
Caso essses impa
actos oco
orram, a qualidade
e de ág uas supe
erficiais e
subterrâneas estarã
ão ameaça
adas, torn ando-as im
mpróprias para uso,, além de alterar oss
mas aquátticos.
ecossistem
Esta ação
o impactan
nte pode g erar:
• Impacttos da polu
uição do so
olo;
• Impacttos da polu
uição das á
águas superficiais;
• Impacttos da polu
uição das á
águas subterrâneas;
• Impacttos da alteração dos ecossistemas aquátticos;
• Impacttos dos pre
ejuízos ao uso das águas
á
supe
erficiais;
• Impacttos dos pre
ejuízos ao uso das águas
á
subte
errâneas.
8.4

IMPACTO
OS FASE PÓS-SUP
PRESSÃO
A fase de
d pós-sup
pressão tra
ará efeitos
s sobre a economiaa local, sendo todoss

ositivos, em
m sua ma
aioria perm
manente. Além diss
so, faz-se notável também
t
a
esses po
alteração nos usoss da terra
a e aprovveitamento
o de mate
erial lenhooso, causa
adas pela
a
conversão
o do uso do solo.
8.4.1

Ação imp
pactante: Aquisição
A
o de matérrias prima
as e insum
mos
Para a manutenç
ção da árrea suprim
mida e conservaçã
c
ão do loc
cal, serão
o

necessárias à aquissição de matérias
m
prrimas e ins
sumos, o que
q é conssiderado um
m impacto
o
positivo já
á que dinam
miza a eco
onomia e a
aumenta a receita pública.
Esta ação
o impactan
nte pode g erar:
• Impacttos da dina
amização d
da econom
mia;
• Impacttos do aum
mento da re
eceita pública.
8.4.2

Ação imp
pactante: Oferta
O
de emprego;;
Para a criação
c
do
o gado e desenvolvimento da
d atividaade pecuária, serão
o

necessários funcion
nários que executem
m o trabalh
ho, por isso
o a demannda por em
mprego irá
á
aumentarr.
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Esta ação
o impactan
nte pode g erar:
• Impacttos da gera
ação de re
enda;
• Impacttos da dina
amização d
da econom
mia.

8.4.3

Ação imp
pactante: Alteração
A
no uso das terras
As pasta
agens nativ
vas possue
em índices
s zootécnicos relativvamente baixos,
b
porr

apresenta
arem baixa
a produtividade e q
qualidade, dessa ma
aneira com
m a implantação de
e
pastagem
m, melhora
am os índiices zooté
écnicos, ac
carretando
o no aumeento da prrodução e
conseque
entemente dinamizaç
ção da eco nomia.
Em contrapartida, a atividad
de de pec
cuária pod
de trazer iimpactos negativos,,
como o surgimento de prrocessos erosivos, causados
s pelo pi soteio do
o gado e
contamina
ação por agroquímicos na m
manutenção
o e planta
ação da ppastagem. Impactoss
esses que
e serão controlados e monitora
ados para que
q não oc
corram.
Esta ação
o impactan
nte pode g erar:
• Impacttos da dina
amização d
da econom
mia;
• Impacttos dos pro
ocessos errosivos;
• Impacttos da contaminação
o por agroq
químicos;
• Impacttos da melhoria dos índices zootécnicos.

8.4.4

Ação imp
pactante: Aproveita
A
amento de material lenhoso.
A destina
ação e aprroveitamen
nto de matterial lenho
oso geradoos na conversão do
o

uso do so
olo é um im
mpacto pos
sitivo, poiss o mesmo
o será apro
oveitado ppara a cons
strução de
e
cercas, esstruturas para
p
o gad
do, benfeittorias como casas, mangueiros
m
s e galpõe
es e ainda
a
poderá se
er destinad
da a carvo
oaria, que é uma ativ
vidade bas
stante com
mum na reg
gião, além
m
de ser dissponibilizad
do para venda.
Esta ação
o impactan
nte pode g erar:
• Impacttos da co
onstrução de benfeittorias e disponibilid
d
dade de le
enha para
a
carvoe
ejamento e venda.
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8.5

MEDIDAS
S MITIGAD
DORAS E COMPEN
NSATÓRIA
AS
Visando a prevenç
ção ou min
nimização dos possíveis impaactos identtificados e

avaliados nos itenss anteriores deste RIMA, de
ecorrentes da atividdade supre
essão em
m
questão, ssão proposstas a seguir medida
as a serem
m implemen
ntadas nass fases de supressão
o
e pós-sup
pressão. Cada
C
medida é cara
acterizada pelos aspectos menncionados adiante e
sua classiificação po
ode ser obs
servada no
o Quadro 8.1.
8
• Meio de incidê
ência a que se aplicam: Físico (F
F), biótico
o (B) ou
u
socioe
econômico (SE);
• Nature
eza: Preventiva (NP) ou corretiv
va (NC);
• Fase em
e que dev
verão ser a
adotados: Supressão
o (S) ou póós-supress
são (PS);
• Prazo de perman
nência: Cu
urto (C), mé
édio (M) ou
u longo (L));
onsabilidad
de por sua implantaçã
ão: Empreendedor (E
E), poder público
p
(P))
• Respo
ou outros (O).

Quadro 8.1 - Classifiicação das
s medidas m
mitigadora
as dos impa
actos negaativos.

Supressão

Elimiinação de
Co
obertura
V
Vegetal

X

X

X

Perda de ha
abitat para fau
una

B

X

X

X

Perda de es
spécimes da b
biota
aq
quática

B

X

X

X

Fragmenta
ação de habita
at

B

X

X

X

F

X

X

X

F

X

F

X

X

X

Aumento da susceptibilida
ade à
erosão
e
Perda da cam
mada superficiial do
solo
Alterações micro climáticcas

Emissão de
Poeirra e Gases
Emiissão De
Re
esíduos
S
Sólidos

X

X

Exposição do
os trabalhadorres a
animais nociv
vos e peçonhe
entos
Poluição do ar
Danos
s às plantas
Dano
os à saúde
Poluiç
ção do solo
Poluição das águas superfficiais

SE
E

X

X

X

F, B, SE
B
B
F
F, B

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Proliferaç
ção de vetoress

F, B, SE

X

X

X

Outros

Poder público

Responsabilidade
e
Empreendedor

Corretiva

Longo

B

Médio

Perda de espécimes vege
etais

Curto

Im
mpactos

Preventiva

A
Ação
imp
pactante

Prazo d
de
permanêência

Meio de incidência

Fase

Natureza
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Emiissão De
Ru
uídos E
Vib
brações

Supressão

Trá
áfego De
Ve
eículos
Offerta De
Em
mpregos

Pós-supressão

Emiissão De
Effluentes
Lííquidos

8.5.1

Alterração Nos
Usoss Da Terra

X
X

X
X

X
X

Riscos de acidentes

SE
E

X

X

X

Dispersão da
d fauna terresstre

B

X

X

X

Aumento do risco de acide
entes
Atropelame
ento de anima
ais
silvestres
Compac
ctação do solo
o

SE
E

X

X

X

B

X

X

X

F

X

X

X

Aumento da caça ilega
al

B

X

X

Outros

Poder público

Responsabilidade
e
Empreendedor

Corretiva

Longo

SE
E
F, B

Médio

Poluiç
ção sonora
Dano
os à saúde

Curto

Im
mpactos

Preventiva

A
Ação
imp
pactante

Prazo d
de
permanêência

Meio de incidência

Fase

Natureza

X

Poluiç
ção do solo

F

X

X

X

Poluição das águas superfficiais

F, B

X

X

X

P
Poluição
das águas
á
subterrâ
âneas

F, B

X

X

X

Alteração dos ecossistem
mas
aq
quáticos
Prejuízo aos
s usos das ág uas
sup
perficiais
Prejuízo aos
s usos das ág uas
subtterrâneas

B

X

X

X

E
SE

X

X

X

SE
E

X

X

X

Process
sos erosivos

F

X

X

X

C
Contaminação
o por agroquím
micos

F

X

X

X

M
Melhoria
dos índices
í
zootéccnicos

F

X

X

X

Medida mitigadora
m
a para a el iminação da coberttura vegettal
É importa
ante, prime
eiramente,, não exec
cutar nenhu
uma atividdade de ve
egetal sem
m

a autoriza
ação do órg
gão compe
etente IMA
ASUL.
Uma dass medidas
s mitigado
oras para a perda de espéccimes veg
getais é o
cumprime
ento da áre
ea demarca
ada para ssupressão sendo o desmatameento restrito
o as áreass
previstas e estrita
amente ne
ecessárias , de form
ma a imp
pedir o aaumento das
d
áreass
desmatad
das, as árreas de Reserva
R
Le
egal e de Preservaç
ção Permaanente de
everão serr
mantidas dentro do exigido po
or lei e em boas cond
dições e de
evem-se m
manter corrredores de
e
vegetação
o, conectando a vege
etação rem
manescente para a fa
auna, e es pécies arb
bóreas que
e
sirvam co
omo bancoss de seme
entes.
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Demarca
ar as espéc
cies lenhossas antes de executa
ar o corte sseletivo, utilizando o
método d
de derruba
ada individ
dual com m
motosserra
a, sendo que
q
essass devem ter
t licença
a
específica
a, que deve
em permanecer junto
o ao equipamento.
Também é importa
ante conte
er o uso de equipam
mentos muuito pesado
os, com a
finalidade
e de impedir a com
mpactação do solo, além de evitar ao máximo o uso de
e
herbicidass e utilizarr técnicas agrícolas como terrraceamento e curvaas de níve
el, onde o
relevo detterminar.
Não é pe
ermitida a prática
p
de queimada para retira
ada da veggetação em
m pé ou já
á
tombada, sendo que
q
deve ser retira
ada imediatamente qualquer árvore que
q
tomarr
nte em curssos d’água
a.
diretamen
Para evittar a perd
da de solo
o, o surgim
mento de erosão e assoream
mento doss
corpos d’á
água, deve
e-se realiza
ar a Ativida
ade de Supressão em
m períodoss de seca.
A fim de
e prevenirr impactoss ambienta
ais e financeiros, sserá impla
antado um
m
Programa
a de Contrrole de Prrocessos E
Erosivos. Ressalta-s
R
se que a pproprietária
a já adota
a
práticas cconservacionistas em
e outras áreas da
a propriedade para evitar a erosão e
empobreccimento do
o solo.
Quanto à saúde e seguran
nça dos trabalhado
t
ores, o maais importtante é a
utilização de EPIs, equipame
entos de proteção individual, além de prepará-lo
os para o
trabalho no campo
Ambientaal, onde eles
o através do Progrrama de Educação
E
e
serão
o
orientadoss e treinad
dos para utilizar
u
má quinas e equipamen
e
ntos da maaneira corrreta. Para
a
evitar acid
dentes serrão feitas manutençã
m
ão periódic
cas das máquinas e equipame
entos e ass
vias de accesso serã
ão umedec
cidas em pe
eríodos crííticos.
8.5.2

Medida mitigadora
m
a para emiissão de poeira
p
e ga
ases
A fim de mitigar os
s impactoss causado
os pela em
missão de poeiras e gases na
a

área onde
e se prete
ende desm
matar, será adotado um sistem
ma de umiddificação no
n ar e no
o
solo, exp
posto periodicamentte nos pe
eríodos de maior ausência de chuva
as (seco)..
Concomitantemente
e, serão oferecidos
o
Equipame
entos de Proteção
P
IIndividual (EPI) aoss
funcionáriios.
Além disso, será
á realizad
da a ma
anutenção preventivva de ve
eículos e
equipame
entos perio
odicamente
e, a fim de
e detectar problemas
p
mecânicoos que pos
ssam estarr
colaboran
ndo para um
ma maior emissão
e
de
e gases po
oluentes na
a atmosferra.
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8.5.3

Medida mitigadora
m
a para a ge
eração e resíduos
r
sólidos
s
Para torrnar tal ação impa ctante rem
mota de acontecerr e para reduzir a

probabilid
dade de poluição
p
do
d solo, o
os produto
os (óleos, graxas e lubrificantes) que
e
oferecem risco serão adequa
adamente manuseados em áreas
á
impeermeabiliza
adas e ass
devidas m
manutenções e concertos dos equipamentos e maquinários sserão realizados em
m
oficinas especializad
das localiz
zadas na C
Cidade de Porto
P
Murtinho/MS.
Já para o material lenhoso nã
ão aproveitável será
á realizadoo o enleiram
mento doss
definida se
egundo as práticas cconservacio
onistas de
e
mesmos, que seguiirá uma orrientação d
solo.
Para imp
pedir o despejo de
e resíduos
s sólidos no solo e dar a eles uma
a
destinaçã
ão adequa
ada, os trrabalhadorres serão instruídos, atravéss do Prog
grama de
e
Educação
o Ambienta
al, a depos
sitar o lixo em sacos
s plásticos para depoois serem levados a
Cidade de
e Porto Mu
urtinho/MS
S para sere
em encaminhados ao
o lixão munnicipal, eviitando que
e
marmitas,, papéis e outros res
síduos fiqu
uem expos
stos ao solo
o, preveninndo a conttaminação
o
do mesmo
o e a prolifferação de vetores.
8.5.4

Medidas mitigadorras para a emissão de ruídos
s e vibraçõ
ões
Serão re
ealizadas manutençções periódicas da
as máquinnas envo
olvidas na
a

supressão
o vegetal e estipulados horáriios de fun
ncionamento das mááquinas qu
ue emitam
m
doses alttas de ruído. Além disso, de smate serrá realizad
do com veelocidade e direção
o
adequada
a para que os animais consigam
m se deslo
ocar até outras remannescentes.
Também serão ofe
erecidos E
EPIs aos trabalhadores que ficcarão exp
postos aoss
ruídos e vvibrações. Caso oco
orra algum
m acidente com qualq
quer um ddos funcion
nários que
e
estiverem
m ligados ao
o desmate
e, o mesmo
o será enc
caminhado a algum hhospital do Município
o
de Porto M
Murtinho/M
MS.
8.5.5

Medidas mitigadorras para o tráfego de
d veículos
s
Para dim
minuir o risc
co de acid
dentes, serrão colocad
das placass de sinaliz
zação nass

s
dese
envolvidos os Progra
amas de E
Educação Ambiental,
A
,
vias de accesso, além disso, serão
onde eless serão in
nstruídos em segurrança do trabalho, e Comuniicação So
ocial. Para
a

119
9

impedir o atropelam
mento de animais ssilvestres, serão instaladas pllacas indic
cativas de
e
presença local de animais silv
vestres e a plicado o Programa
P
de Monitorramento da
a Fauna.
8.5.6

oferta de emprego
Medidas mitigadorras para o
pedir a caça
c
ilega
al, os trab
balhadores
s serão innstruídos quanto a
Para imp

gravidade
e e pena
alidade de tal prrática, orientando-os sobre

os procedimentoss

socioamb
bientais ad
dequados através
a
de
e Program
ma de Edu
ucação Am
mbiental. Eles
E
serão
o
os
fiscalizado

e

im
mpedidos de

ter

a
acesso

a

áreas de

preseervação ambiental,,

impossibillitando a caça
c
e a pe
esca preda
atória.
8.5.7

Medidas mitigadorras para a emissão de efluentes líquido
os
Como já
á esclare
ecido ante
eriormente
e, o abastecimentoo dos ve
eículos e

equipame
entos

que
e

estarão
o

ligadoss

diretam
mente

ao

desmatee

será

em

locall

impermea
abilizado e as revisõ
ões e man
nutenções de tais ve
eículos e eequipamen
ntos serão
o
encaminh
hadas a Cidade de Porto
P
Murt inho a ofic
cinas espe
ecializadass, reduzind
do assim a
probabilid
dade de accontecimen
nto de impa
actos.
8.5.8

Medidas mitigadorras para a lteração nos
n usos da
d terra
Para

ombater
co

os
o

proce
essos

ero
osivos

qu
ue

poderãão

surgirr

com

o

desenvolvvimento da
a pecuária no local su
uprimido, serão
s
dese
envolvidass técnicas de
d manejo
o
e conservvação do solo, como
o terracea
amento e enleiramen
e
nto, já quee o local possui
p
um
m
relevo sua
ave ondula
ado.
Para eviitar qualqu
uer possib
bilidade de
d alteraçã
ão da quualidade das
d
águass
superficia
ais, água subterrâne
ea e do solo atrav
vés da aplicação dde agrotóxicos nass
pastagenss a proprietária terá como m
medidas mitigadoras
m
s a reduçção do carreamento
o
superficia
al, redução de lixiviaç
ção e reduçção da derriva.
8.6

MEDIDAS
S POTENC
CIALIZAD
DORAS DO
OS IMPACT
TOS POSIITIVOS
Com a exxecução da supresssão vegetal haverá por conseqquência os seguintess

impactos positivos:
• Geraçã
ão de rece
eita pública
a;
• Aumen
nto e geraç
ção de ren
nda

120
0

• Dinam
mização da economia ;
• Melhorria dos índ
dices zooté
écnicos;
• Constrrução de benfeitorias
b
s. Disponib
bilidade de vendas paara carvoe
ejamento e

venda.
Para pote
encializar tais impacctos, deverrá se priorrizar a conntratação da
d mão de
e
obra, de serviços e insumos dos mun icípios pró
óximos à fazenda,
f
pprincipalme
ente Porto
o
Murtinho/MS, aqueccendo e mo
ovimentan
ndo a economia local.
Também será aprroveitado iintegralme
ente o ma
aterial lenhhoso no sentido
s
de
e
melhorar a produção da pecuária e imp lantar benfeitorias pa
ara o setorr. A fonte energética
e
a
gerada a partir da le
enha vegettal será dissponibilizad
da aos fun
ncionários.
Quadro 8.2 - Classifiicação das
s medidas p
potencializ
zadoras dos impactoss positivos
s.

X

V
Valorização das
d
terras

Aumento
A
da rrenda

SE

X

X

X

Ofe
erta de empregos

Geração
G
de rrenda

SE

X

R
Recolhimento
o de
tributos
Aqu
uisição de be
ens e
insumos

Au
umento da re
eceita
pública
Dinamização
o da
economia
a
Dinamização
o da
economia
a
Au
umento da re
eceita
pública
Geração
G
de rrenda

SE

X

X

SE

X

X

X

SE

X

X

X

SE

X

X

SE

X

X

X

SE

X

X

X

SE

X

X

X

F

X

X

X

F, SE

X

Pós-Supressão

Aquisição de
ma
atérias-prima
as e
insumos
Ofe
erta de emprrego

Alteração nos usos
u
da terra

Ap
proveitamento
o do
m
material lenho
oso

Dinamização
o da
economia
a
Dinamização
o da
economia
a
Me
elhoria dos ín
ndices
zootécnico
os
Construção
o de
benfeitoria
as.
Disp
ponibilidade d
de lenha
parra carvoejam
mento e
venda.

X

X

X
X

X

X

Corretiva

Preventiva

Outros

X

Poder público

X

p
Empreendedor

SE

Longo

Geração
G
de re
eceita
pública

Médio

R
Recolhimento
o de
tributos

Curto

Impactos
s

Supressão

Aç
ção impacta
ante

Meio de incidência

esponsabili
Re
dade

PréSupressão

Prazzo de
permaanência

Fase

Naturreza
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9.

PLANO BÁSICO
B
AMBIENTA
A
AL

Neste ca
apítulo, sã
ão sintetizzados os programa
as permannentes e regularess
propostoss a fim de prevenir,
p
acompanha
a
ar e monito
orar a evolução dos iimpactos ambientais
a
s
negativoss a serem causados
c
pela
p
supre ssão vege
etal.
A responsabilidade
e financeira
a dos prog
gramas de monitoram
mento será
á exclusiva
a
da emprreendedora
a e a execução
e
ficará so
ob respon
nsabilidadee dos lab
boratórios,,
consultore
es e centros de pe
esquisa co
ontratados.. Entre es
stes Progrramas, esttão sendo
o
propostoss no EIA/RIMA, os qu
ue se relaccionam a seguir:
• Plano de Gerenc
ciamento A
Ambiental;
• Progra
ama de Controle e Prroteção de
e Solo e Ág
gua;
• Progra
ama de Aco
ompanham
mento da Supressão
S
Vegetal;
• Progra
ama de Mo
onitoramen
nto da Qua
alidade das
s Águas Suuperficiais;
• Progra
ama de Recuperação
o de Áreas
s Degradad
das;
• Progra
ama de Mo
onitoramen
nto de Faun
na;
• Progra
ama de Afu
ugentamen
nto, resgate
e e manejo
o da faunaa;
• Progra
ama de Conservaçã
ão, Manejo
o, Resgate
e e Aprovveitamento
o da Flora
a
Nativa;
ama de Conservação
o das espé
écies proteg
gidas;
• Progra
• Progra
ama de Educação Am
mbiental;
• Progra
ama de Comunicação
o Social;
• Progra
ama de em
mergência ccontra incê
êndio e seg
gurança doo trabalho;
• Progra
ama de Pre
evenção de
e Riscos Ambientais
A
;
• Progra
ama de Ge
estão de Re
esíduos de
e Agrotóxic
cos.

9.1

PLANO DE
D GEREN
NCIAMENT
TO AMBIE
ENTAL

9.1.1

Introduçã
ão
A gestão
o ambienttal visa o rdenar as
s atividade
es humanaas para que
q
estass

originem o menor im
mpacto po
ossível sob
bre o meio
o. Esta organização vvai desde a escolha
a
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das melho
ores técniccas até o cumprimen
c
nto da legislação e a alocação correta de
e recursoss
humanos e financeiros.
O Plano
o de Gere
enciamento
o Ambien
ntal abrang
ge a exeecução do
os demaiss
programa
as ambientais, resulta
ando em u
um conjuntto de açõe
es sistemattizadas, te
endo como
o
objetivo e efeito a minimização
m
o dos impa
actos ambiientais, pro
ovocados ppela supre
essão.
Vale resssaltar qu
ue o cum
mprimento das licenças ambbientais envolve
e
o
hamento de etapa
as importa
antes, en
ntre elas: a execuução das medidass
acompanh
mitigadora
as; os ate
endimentos
s às condi cionantes de licença
a e dos p rogramas propostoss
nesse esttudo que devem
d
serr implantad
dos durante a fase de construução e operação da
a
atividade.
Ou seja, de mane
eira geral, esse programa pre
etende preeservar a qualidade
e
ambientall da regiã
ão, zelando pela qu
ualidade de
d vida das comunnidades locais, pela
a
preservaçção da natu
ureza e pe
ela seguran
nça dos tra
abalhadore
es.
9.1.2

Objetivos
s
O objetivo desse
e program
ma será realizar
r
o monitoraamento das açõess

planejada
as pelos de
emais prog
gramas de
escritos ne
esse estudo, visandoo manter um
u padrão
o
de qualida
ade para o meio amb
biente e pa
ara a comu
unidade en
nvolvida peela atividad
de.

9.2

PROGRA
AMA DE CONTROLE
C
E E PROT
TEÇÃO DO
O SOLO E ÁGUA

9.2.1

Introduçã
ão
Durante os
o procedimentos de
e desmate
e e gradea
amento parra a impla
antação da
a

cultura d
de pastage
em, exten
nsas área
as de sollo ficarão descoberrtas, expo
ostas aoss
processoss intempérricos. Desta forma, a
as águas pluviais que
e atingirem
m tais áreas
s terão um
m
destino adequado devendo
d
ser
s devida mente ma
anejadas de
d forma qque não provoquem
p
m
processoss de erosão de assorreamento d
dos corpos
s hídricos locais.
Assim, o que será monitorad o é a eficiência das ações proopostas para evitar a
ocorrência
a de proce
essos eros
sivos lami nares, sullcos e voç
çorocas asssociados aos quaiss
poderão o
ocorrer pro
oblemas de
e assoream
mento dos recursos hídricos prróximos às
s áreas de
e
supressão
o.
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9.2.2

Objetivos
s
•

Monitorar e prrevenir a o
ocorrência de processos erosiivos que porventura
p
a
ham se iniciar na á
área de inffluência direta da aatividade (supressão
o
venh
vege
etal);

•

Estabelecer planos de a
ações para
a a prevenção de accidentes ge
eotécnicoss
mate;
durante o desm

•

Monitorar a inttegridade ffísica dos recursos hídricos
h
prróximos às
s áreas de
e
seridos na
a área de
e influênciia da ativvidade, de
e forma a
supressão, ins
prevenir e conttrolar proce
essos de assoreame
a
ento.

9.3

PROGRA
AMA DE MONITO
ORAMENT
TO DA QUALIDAD
Q
DE DAS ÁGUAS
S
SUPERF
FICIAIS

9.3.1

Introduçã
ão
O Progra
ama de Monitorame
M
ento de Qualidade
Q
das Águaas Superfic
ciais é de
e

grande im
mportância,, com o ob
bjetivo de m
monitorar periodicam
mente em ddiferentes pontos de
e
amostrage
em para obter, attravés de
e análises laboratoriais a q ualidade da água,
possibilita
ando assim
m, a consttrução de um histórrico das in
nformaçõess coletada
as durante
e
todo o p
período de
e monitora
amento de
estas águ
uas, desde
e pré-suprressão, atté a pós-supressão
o.
ão das alte
erações po
otenciais no
n ambientte devido ààs ações envolvidas
e
s
Em funçã
na ativida
ade de su
upressão, devem se
er efetivad
das medid
das preveentivas e corretivas,
visando e
eliminar ou reduzir seus efeiitos deleté
érios. Tais
s procedim
mentos de
everão serr
adotados pela emp
preendedo
ora, e exig
gidos pela
a fiscalização, nas diversas atividadess
envolvidas no projetto.
Sabendo que o prrojeto neccessitará de
d uma ce
erta quanttidade de máquinass
o pelo loca
al, corre-se
e o risco d e uma con
ntaminação
o das águaas superfic
ciais peloss
circulando
combustívveis e óleo
os necessá
ários na m
manutenção
o desses equipamen
e
ntos. Além
m disso, oss
resíduos sólidos gerados
g
pelos
p
trab
balhadores
s, também
m podem ser erro
oneamente
e
destinado
os a um dos cursos d’água.
d
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Desta fo
orma, é im
mprescindíível o mo
onitoramen
nto de quualidade das
d
águass
superficia
ais da regiã
ão onde se
erá executa
ada a suprressão, de modo quee avalie as
s amostrass
coletadass periodica
amente e analisad
das, subs
sidiando-se
e a utilizzação de modeloss
matemáticcos para que
q
sejam
m elaborad os estudo
os de cená
ários de q ualidade da
d água e
possíveis intervençõ
ões com in
ntuito de prrever, mitig
gar ou corrrigir suposttos pontos críticos.

9.3.2

Objetivos
s
Monitorarr e avalia
ar a qual idade dos
s córregos
s presentees na pro
opriedade,,

procurand
do impedirr que algum dano sseja causa
ado. Para tanto, serãão estabelecidos oss
procedime
entos de monitoram
mento e a metodolog
gia a ser adotada, visando atender
a
àss
condicionantes das legislaçõe
es vigentess aplicáveis
s.

9.4

PROGRA
AMA DE RECUPERA
R
AÇÃO DE ÁREAS DEGRADA
D
ADAS

9.4.1

Introduçã
ão
O presen
nte progra
ama visa m
minimizar os impactos relativvos à ocorrrência de
e

processoss erosivoss, carream
mento de
e resíduos
s e efluentes paraa o corpo
o d’água,
assoream
mento, além de outtras conse
equências sobre os ecossisstemas aq
quáticos e
terrestres. Trata-se da recomp
posição, ta
anto quantto possívell, da coberrtura vegettal originall
emprego de
d técnica
as silvicultturais e de
d manejo
o do soloo que pro
opiciem o
com o e
desenvolvvimento sa
atisfatório das
d espéci es vegetaiis a serem plantadass.
As ativid
dades pa
ara supresssão na Fazenda Theomarr III reprresentarão
o
modificações no me
eio ambiente natural devido às intensas atividades
a
de remobilização de
e
oderão ge rar modific
cações e impactos aambientais, podendo
o
solo e subsolo. Taiss ações po
originar prrocessos de
d degrada
ação ambie
ental.
Neste co
ontexto co
onsidera-sse importa
ante que as áreass modifica
adas pela
a
supressão
o sejam alvvo de açõe
es para su a recupera
ação ambie
ental, perm
mitindo o re
etorno dass
caracteríssticas ambientais natturais exisstentes antteriormente
e a ativida de a ser executada,
e
garantindo
o assim o retorno ao
o equilíbrio deste meiio.
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9.4.2

Objetivos
s
Assim, o principal objetivo d
deste Prog
grama, é a execuçãão de ativ
vidades de
e

prevenção
o e/ou reccuperação que vise m o contrrole do eq
quilíbrio am
mbiental durante
d
ass
fases sup
pressão e pós-supres
p
ssão, mediiante um planejamen
p
nto voltadoo para a red
dução doss
impactos,

empregando

açõ
ões

de

reconstitu
uição

topográfica,

pedológic
ca

e

de
e

etacional que permita
am ao me
eio natural o retornoo de seu equilíbrio
e
e
recompossição vege
estabilidade.

9.5

AMA DE MONITORA
M
AMENTO DA
D FAUNA
A
PROGRA

9.5.1

Introduçã
ão
Os ecosssistemas são imp
portantes na manuttenção daa biodiversidade e

mudançass nas sua
as caracte
erísticas b
biológicas, químicas
s e físicaas geram perda de
e
identidade
e do ambie
ente propo
orcionando
o débito de
e diversida
ade biológ ica. Cada vez mais,,
as ações antrópicass (agricultu
ura, o uso do solo fo
ora da sua aptidão nnatural, o sistema
s
de
e
preparo e irrigação
o inadequ
uados, a m
monocultu
ura, o sup
perpastejo,, a minerração e a
urbanizaçção) não fu
undamenta
adas em prrincípios de
e sustenta
abilidade, frragmentam
m florestass
e camposs, não perrmitindo a permanên
ncia dos mais
m
diferentes e ricoos ecossis
stemas do
o
planeta.
A identificcação das espécies o
ocorrentes
s em um de
eterminadoo local, e os
o estudoss
ões entre elas e seu ambientte, são o primeiro
p
passo paraa o entendimento do
o
das relaçõ
funcionam
mento da comunidad
c
de. Além d
de permitir o acomp
panhamennto da evo
olução dass
populaçõe
es, fundam
mentais parra o planejjamento e a tomada de decisõees a respe
eito de sua
a
conservaçção (Hartm
mann et al., 2008). O registro inicial das espécies e dos amb
bientes porr
ela ocupa
ados perm
mite que, após
a
a alte
eração am
mbiental, se
e identifiquue de que
e forma ass
populaçõe
es se adeq
quam a no
ova realida
ade, fornecendo info
ormações iimportante
es sobre a
sua plasticidade e seus
s
requis
sitos de ha
abitats de cada
c
uma delas (Ha rtmann et al., 2008)..
Um bom d
diagnóstico
o ambienta
al da fauna
a e monito
oramento posterior
p
dee suas pop
pulações é
essencial para o pla
anejamentto e efetiva
ações de ações
a
que
e visam mi nimizar os
s impactoss
provocado
os por qua
alquer emp
preendimen
nto.
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Neste co
ontexto, o equilíbrio ambiental pode ser medido ppela observ
vação dass
caracteríssticas pop
pulacionais
s de gru pos de organismo
o
os específficos, con
nsideradoss
bioindicad
dores do grau
g
de altteração ou
u fragmenttação de um
u local. A
Além de servir
s
para
a
avaliar oss impactos de um detterminado empreend
dimento sobre a faunna e a flora
a locais, oss
dados ob
btidos, se devidame
ente toma
ados e do
ocumentados, podem
m contribu
uir para o
conhecimento da distribuição
o e ecolog ia das esp
pécies. Es
sses dadoss básicos são parte
e
ntal do dessenvolvime
ento de esttratégias de
e conserva
ação (Marees, 1986).
fundamen
O Progra
ama de Monitorame
M
ento e Co
onservação
o da Faunna Terresttre deverá
á
contempla
ar os princcipais grupos de verte
ebrados te
errestres, a saber: réépteis, anfííbios, avess
e mamíferos. Este programa deverá terr por objettivo realiza
ar um levaantamento detalhado
o
da fauna a
antes/dura
ante o desm
mate e aco
ompanhar a recoloniz
zação do loocal.

9.5.2

Objetivos
s
• Apresentar listag
gem das e
espécies encontrada
e
s, indicanddo forma de
d registro
o
e hab
bitat, destacando as espécies ameaçada
as de extinnção, as endêmicas,
as consideradas
s raras, ass não desc
critas previiamente paara a área
a estudada
a
ou pe
ela ciência
a, as passsíveis de serem utilizadas coomo indica
adoras de
e
qualid
dade amb
biental, ass de importância econômica
e
a e cineg
gética, ass
potencialmente invasoras ou de risc
co epidemiológico, innclusive do
omésticas,,
e as migratória
as e sua
as rotas, conforme especificaado pela Instrução
o
Norma
ativa IBAM
MA n.º 146//2007;
• Verificcar se hou
uve adensa
amento ou
u diminuiçã
ão das poppulações de
d répteis,
anfíbio
os, aves e mamífero s nas área
as amostra
adas;
• Verificcar se hou
uve altera
ação na diversidade de espéccies obserrvadas no
o
diagnó
óstico;
• Identifficar, dentre as área
as amostra
adas, possíveis refúúgios de fa
auna, que
e
terão prioridade de conserrvação.
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9.6

PROGRA
AMA DE EDUCAÇÃO
E
O AMBIEN
NTAL

9.6.1

Introduçã
ão
A educaçção ambien
ntal tornou
u-se lei em 27 de abrril de 1999 . A lei n.°9
9.795 – Leii

da educaçção Ambie
ental, em seu
s Art. 2° afirma: “A
A educação
o ambientaal é um co
omponente
e
essencial e perma
anente da educação
o naciona
al, devend
do estar ppresente, de forma
a
articulada
em caráte
a, em todoss os níveis
s e modalid
dades do processo educativo,
e
er formal e
não forma
al”. A educcação amb
biental tentta desperta
ar em todo
os a conscciência de que o serr
humano é parte do meio ambiiente.
A adoção
o de medidas de co
ontrole am
mbiental de
eve ser accompanhad
da por um
m
processo de esclare
ecimento e educação
o, na medid
da em que
e o pessoaal envolvido
o em gerall
ainda não
o dispõe da
a necessárria vivência
a da proteç
ção ambiental.

9.6.2

Objetivos
s
O progra
ama de ed
ducação am
mbiental visa
v
despertar a partticipação consciente
c
e

do pesso
oal envolvid
do, na ap
presentação
o de suge
estões e propostas
p
para açõe
es e deve
e
permitir a reavalia
ação contínua dos resultado
os alcança
ados. Tenndo como
o foco de
e
conscientização:
• Importtância da manutençã
m
ão da vida
a silvestre,, ressaltanndo a ilega
alidade da
a

caça e pesca prredatória e as penas previstas
s na lei dee crimes ambientais
a
s
(Lei n.º 9605/98));
• A nociv
vidade da retirada da
a natureza
a e da trans
sferência dde espécie
es vegetaiss

e de espécies da
a fauna;
• A nece
essidade de
d protegerr as matas
s ciliares e a vegetaçãão de enco
ostas.
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9.7

PROGRA
AMA DE PREVENÇ
ÇÃO DE RISCOS
R
AMBIENTA
A
AIS, EMERGÊNCIA
A
CONTRA
A INCÊNDIIO E SEGU
URANÇA DO TRABALHO

9.7.1

Introduçã
ão
O Progra
ama de Em
mergência C
Contra Inc
cêndio e Se
egurança ddo Trabalh
ho envolve
e

e estão inttimamente relacionadas com o objetivo dde garantir um nívell
duas ativiidades que
de segura
ança para os
o colaborradores e ttrabalhadores do projjeto.
A segura
ança do trabalho é o conjunto
o de medidas técniccas, admin
nistrativas,
educacion
nais, médiicas e psicológicas, empregad
das para prevenir aacidentes, seja pela
a
eliminação de co
ondições inseguras do amb
biente, se
eja pela instrução ou pelo
o
convencim
mento das pessoas para
p
a impllementaçã
ão de prátic
cas prevenntivas.
Um plan
no de emergência pode defiinir-se com
mo a sisttematizaçã
ão de um
m
conjunto d
de normass e regras de
d procediimento, de
estinadas a evitar ou minimizar os efeitoss
das catásstrofes que
e possam vir
v a ocorre
er em dete
erminadas áreas, gerrindo, de uma
u
forma
a
otimizada
a, os recurssos disponíveis.
A segura
ança do tra
abalho prop
põe-se a combater,
c
também
t
doo ponto de
e vista não
o
médico, o
os acidente
es de trabalho, querr eliminand
do as cond
dições inseeguras do ambiente,
quer educcando os trrabalhadorres a utiliza
arem mediidas preventivas.
As condições de segurançça, higiene
e e saúde no trabbalho con
nstituem o
fundamen
nto materia
al de qualquer progra
ama de pre
evenção de
e riscos proofissionais
s.
A elabora
ação de um
m plano: id
dentifica os
s riscos e procura
p
minnimizar seus efeitos;
estabelecce cenárioss de aciden
ntes para o
os riscos id
dentificado
os; define pprincípios, normas e
regras de
e atuação face
f
aos cenários
c
po
ossíveis; organiza
o
os
s meios e prevê mis
ssões para
a
cada um dos intervvenientes; permite de
esencadea
ar ações oportunas,
o
destinada
as a limitarr
equências do sinistro; evita confusões
s, erros atropelos
a
e a dupliicação de
e
as conse
atuações;; prevê e organiza
o
an
ntecipadam
mente a ev
vacuação e intervençção; e perm
mite rotinarr
procedime
entos, os quais
q
pode
erão ser tesstados, atrravés de ex
xercícios e simulações.
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9.7.2

Objetivo
O presen
nte programa tem c aráter eminentemen
nte preventtivo, pois objetiva a

saúde e o conforto
o do traba
alhador, evvitando qu
ue adoeça
a e se auusente provisória ou
u
definitivam
mente do trabalho. Sendo assim
m seus principais objjetivos sãoo:
• Dotar o projeto de
d um níve
el de segurrança eficaz;
• Limitarr as consequências d
de um acid
dente;
• Correç
ção das situações dissfuncionais
s detectada
as;
• Organização dos
s meios hu
umanos, te
endo em vista a atuaação em siituação de
e

emergência;
• Elaborração de um plano de
e evacuação das instalações;
• Orienta
ar e fazer cumprir
c
ass normas de
d Seguran
nça do Tra balho;
• Especificar, controlar e fiiscalizar a utilização
o e uso ddo Equipa
amento de
e

Proteçção Individu
ual (EPI);
• Orienta
ação educ
cacional so
obre a saú
úde, promo
ovendo currsos, treina
amentos e

palestrras no que
e diz respe ito à saúde
e, segurança e em m
medicina do
o trabalho;
• Elimina
ação das causas
c
dass doenças profissionais;
•

Redução dos efeito
os prejudic iais provoc
cados pelo
o trabalho eem pessoa
as doentess
ou portad
doras de de
eficiênciass físicas;

•

Prevençã
ão de agrav
vamento d
de doenças
s e de lesõ
ões;

•

Manutençção da saú
úde dos tra
abalhadore
es e aume
ento da proodutividade
e por meio
o
de contro
ole do amb
biente de trrabalho.

10.

COMPEN
NSAÇÃO AMBIENTA
A
AL

A compensação am
mbiental é um mecan
nismo financeiro de compensa
ação peloss
efeitos de
eletérios de
d impacttos não m
mitigáveis advindos quando da implan
ntação de
e
empreend
dimentos, e identifica
ados no pro
ocesso de licenciame
ento ambieental.
No entan
nto, alguns impactos não são possíveis
p
de
d serem m
mitigados, entre eless
a perda da biodive
ersidade, a perda d
de áreas representa
ativas do patrimônio
o cultural,
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histórico e arqueológico. Neste caso, a ú
única alterrnativa possível é a ccompensaç
ção destass
perdas a
através da
a destinaç
ção de re
ecursos para
p
a manutenção
m
o de Unidades de
e
Conserva
ação ou cria
ação de no
ovas unida
ades.
Diante de
d tal ass
sunto, com
mo medida compen
nsatória eem decorrê
ência doss
impactos não mitigá
áveis entrou em vig
gor o Decrreto n.º 12
2.909, de 229 de dez
zembro de
e
2009 que
e regulame
enta a Lei Estaduall n.º 3.709
9, de 16 de
d julho dde 2009, que
q
fixa a
obrigatorie
edade de
e compen
nsação am
mbiental para emp
preendimeentos e atividadess
geradorass de impaccto ambiental negativvo não mitiigável, e dá
á outras prrovidências
s.
Posteriorrmente, entrou em vi gor o Decreto n.º 13
3.006, de 116 de junho de 2010
0
que altera
a e acresce
e dispositiv
vos ao Deccreto n.º 12.909, de 29 de dezzembro de 2009, que
e
regulamen
nta a Lei Estadual
E
n.º
n 3.709, d
de 16 de julho de 20
009, e dá outras pro
ovidências,,
onde no seu “Art. 8º “dispõe
e a comp
pensação ambiental
a
com funddamento em
e Estudo
o
Ambiental Prelimina
ar (EAP) ou
o em Rela
atório Amb
biental Sim
mplificado ((RAS), pre
evista no §
4º do art
rt. 1º da Lei
L Estad
dual n.º 3..709, de 16 de julho de 20009, será destinada
a
integralme
ente ao cu
usteio de attividades d
de gestão ambiental”
a
”.
Baseado neste decreto fez-sse o cálcu
ulo para a compenssação amb
biental em
m
decorrênccia da ativvidade de supressão
o vegetal e chegou-se no vaalor de R$
$22.240,40
0
(Vinte e dois mil duzento
os e qua
arenta reais e qu
uarenta ceentavos) devido à
multiplicaçção do gra
au de imp
pacto ating
gido em 0,674% com
m o valor dde investim
mento que
e
será de $ 3.299.76
62,88 (Trê
ês milhõess, duzento
os e noven
nta e novee mil, setecentos e
sessenta e dois reais e oitenta
a e oito cen
ntavos).
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