IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE

O EIA/RIMA tem como objetivo a obtenção da Autorização Ambiental
para supressão de 9.083,1271 ha de vegetação na Fazenda Cristo Redentor, de
propriedade da BrPec Agro-Pecuária S.A. localizada nos Municípios de Corumbá e
Miranda, MS, sendo sua sede neste último município, para conversão do uso do solo
para uso agropecuário, e aumento da produção agrícola e dos índices zootécnicos
da produção pecuária, ambos já existentes na propriedade.
A sede da Fazenda Cristo Redentor localiza-se nas seguintes
coordenadas geográficas:

21 K 501757,74 m E
21K 7802881,59 m S

A Figura a seguir localiza os Municípios onde incidirá a Atividade de
Supressão Vegetal no Estado de Mato Grosso do Sul.

Fonte: CBERS, 2014.

INFORMAÇÕES GERAIS

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR
BRPEC AGRO-PECUÁRIA S.A.
CNPJ: 16.944.347/0001-22
Endereço: Rodovia BR 262, Km 628
Fone/Fax: (67) 3242-2920
Representante Legal:

LUIZ ANTONIO RIBEIRO VENTURI CALDAS
Cargo: Presidente
CPF: 247.923.348-02
Fone/Fax: (67) 3242-2920
Email: venturi@brpec.com.br
Contato:

ANTONIO CARLOS CANTO PORTO NETO
Cargo: Diretor
CPF: 146.607.748-48
Fone/Fax: (67) 3242-2920
Email: tonico@brpec.com.br

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONSULTORA RESPONSÁVEL PELO RIMA
CITTÀ PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL LTDA.
CNPJ: 07.477.494/0001-49
Resp. Técnico: Rogéria Biella Coleti
CREA: 4625 D/MS
End: Rua Hélio Yoshiaki Ikieziri, 34 – Ed. Evidence – Salas 101, 102 e 103 – Royal Park Campo Grande MS
Fone/Fax: (67) 3325-2323 / 3325-2300
Email: citta@cittaplanejamento.com.br
Cadastro Imasul: 4019
Cadastro Ibama:5053511

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA
Coordenação Técnica Geral:

ROGÉRIA CRISTINA FERREIRA BIELLA COLETI
Engenheira Sanitarista
CREA: 4625 D/MS
Especialista em Gerência de Cidades

Equipe Técnica:

ANA LAURA BIELLA PEREIRA
Engenheira Florestal
CREA: 5063895042 - Visto MS: MS 26.422
Especialista em Meio Ambiente e Sociedade

ANDERSON FILIU DE SOUZA
Engenheiro Sanitarista
CREA: 4112 D/MT - Visto MS 5.200
Especialista em Planejamento e Gerenciamento
de Recursos Hídricos

CAIO SANT’ANA TEIXEIRA
Biólogo
CRBIO: 78.918/02 D/RJ
Registro secundário: 78.918/01
CYNTIA CAVALCANTE SANTOS
Bióloga
CRBio-1: 47851/01-D
CTF: 2044080
Mestre em Ecologia e Conservação

ÉRIKA DE LIMA DURANES
Bióloga
CRBIO: 68434/01 D/MS
Especializanda em Gestão Ambiental

FABIO RICARDO DA ROSA
Biólogo
CRBio 040701/01-D
Doutor em Ecologia e Conservação

Equipe Técnica:

GILSON RODOLFO MARTINS
Arqueólogo
Doutor em Arqueologia

GUEVARA BIELLA MIGUEL
Advogado
OAB 238.652/SP
Especialista em Direito Público e Especializando
em Direito Constitucional

JESSICA PAOLA SANABRIA MONTIEL
Engenheira Civil
CREA: 18188 P/MS

JOSÉ ANTÔNIO MAIOR BONO
Engenheiro Agrônomo
CREA: 1750 D/MS
Mestre e Doutor em Solos e Nutrição das Plantas

MAGDALENA FERNANDES DA SILVA
Bióloga
CRBIO: 4.060/01-D
Mestre em Educação
Doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento

MARA HUEBRA GORDIM
Economista
CORECON: 238 D/MS
Mestre em Desenvolvimento Local

MARCELO CLAUDIO GOMES FILHO
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
CREA: 15530 P/MS
Especializando em Engenharia de Segurança do
Trabalho

MARIANA QUEIRÓZ LOPES CÁCERES
Engenheira Sanitarista e Ambiental
CREA: 13846 D/MS
Especialista em Gestão Ambiental

Equipe Técnica:

MARIA SILVIA PEIXOTO GERVÁSIO
Bióloga
CRBIO: 23.443/01-D
Mestre em Ecologia e Conservação

MICHAELA SANDIM COELHO
Bióloga
CRBio: 1 07241/01-D
Especialista em gestão Ambiental

ROGÉRIO FONTES PEREIRA
Engenheiro Agrônomo
CREA: 5063066367 D/SP - Visto MS 20281
Elaboração de mapas digitais

ROSEMERIE LUCKMANN
Geóloga
CREA: 2142 D/MS

Apoio Técnico:

PRICILA FERNANDES E SILVA

VINÍCIUS COUTINHO GARABINI

Estagiária

Estagiário

Curso: Engenharia Ambiental

Curso: Engenharia Civil

Designer gráfico:

JULIA BIELLA COLETI
Arquiteta e Urbanista
CAU/BR: A73013-0

SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
I
COMO OS ESTUDOS FORAM DESENVOLVIDOS?
ONDE SE LOCALIZA A ÁREA DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO
II
E COMO ESTA SERÁ EFETIVADA?
2.1
LOCALIZAÇÃO E ACESSO À ÁREA
2.2
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
2.2.1
Fase de Pré-Supressão Vegetal
2.2.2
Fase de Supressão Vegetal
2.2.3
Fase de Pós-Supressão Vegetal
2.2.4
Implantação do Projeto Técnico de Conservação de Solo e Água
2.2.5
Implantação do Sistema de Integração Lavoura pecuária (SILP)
POLÍTICAS SETORIAIS, PLANOS E PROGRAMAS
III
GOVERNAMENTAIS RELEVANTES
3.1
ESFERA FEDERAL
3.2
ESFERA ESTADUAL
IV
QUAL LEGISLAÇÃO AMBIENTAL SE APLICA À ATIVIDADE?
QUAL A SITUAÇÃO ATUAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA
V
ATIVIDADE?
5.1
MEIO FÍSICO
5.1.1
Aspectos Relacionados ao Clima
5.1.2
Aspectos Geológicos, Geomorfológicos e Hidrogeológicos
5.1.3
Aspectos Pedológicos
5.1.4
Recursos Hídricos Superficiais
5.2
MEIO BIÓTICO
5.2.1
Vegetação
5.2.1.1
Características gerais da vegetação na AID
5.2.1.2
Florística e Fitossociologia
5.2.1.3
Inventário florestal
5.2.2
Fauna Terrestre
5.2.3
Biota Aquática
Unidades de Conservação e Outras Áreas Protegidas e Zoneamento
5.2.4
Ecológico-Econômico de MS
5.3
MEIO SOCIOECONÔMICO
5.3.1
Contexto Geral
5.3.2
Contexto Social
5.3.3
Estrutura Produtiva e Fundiária
5.3.4
Infraestrutura Regional
5.3.5
Uso e ocupação do Solo
5.3.6
Uso e Ocupação do Solo
5.3.6.1
Objetivos e aspectos metodológicos
5.3.6.2
Resultados
IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E
VI
PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS E
COMPENSATÓRIAS
6.1
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
6.1.1
Caracterização individual dos Impactos

1
3
5
5
5
7
8
10
12
14
15
15
16
17
23
24
24
25
32
40
45
45
45
49
59
60
76
80
87
87
88
93
95
97
99
99
100
101
102
102

SUMÁRIO
6.1.2
6.1.3
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.2
6.2.2.3
6.2.2.4
6.2.2.5
6.2.2.6
6.2.3
6.2.3.1
6.2.3.2
6.2.3.3
6.3
VII

6/7/11

Avaliação do Grau de Relevância dos Impactos
Medidas Mitigadoras
DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS E MEDIDAS MITIGADORAS
Fase de Pré-Supressão
Elaboração de estudos e projetos
Fase de Supressão
Implantação dos pontos de apoio para homens e máquinas
Manutenção das estradas e acessos
Operação de remoção da vegetação
Demanda de bens e serviços
Contratação de trabalhadores
Ações individuais dos trabalhadores
Fase de Pós-Supressão
Geração de material lenhoso
Limpeza da área
Implantação do Projeto Técnico de Manejo e Conservação do Solo e
da Água
QUADRO SÍNTESE E AVALIAÇÃO DE ATRIBUTOS DAS MEDIDAS
MITIGADORAS
PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO
DOS IMPACTOS
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANEXOS

106
107
108
111
111
115
115
120
122
135
137
138
140
141
142
147
148
159
161
179

LISTA DE FIGURAS
Figura 1
Figura 2
Figura 3
Figura 4
Figura 5
Figura 6

Figura 7

Figura 8
Figura 9
Figura 10
Figura 11
Figura 12
Figura 13
Figura 14
Figura 15
Figura 16
Figura 17
Figura 18
Figura 19
Figura 20
Figura 21
Figura 22
Figura 23
Figura 24

Localização e croqui de acesso ao imóvel Fazenda Cristo
Redentor
Áreas do projeto
Áreas previstas para a supressão vegetal na Fazenda Cristo
Redentor
Aspectos geomorfológicos visualizados na AID da Atividade
Aspectos geomorfológicos visualizados na AII da Atividade
Compartimentações geotectônicas na área de influência da
Atividade
Afloramentos de rocha calcária (calcário calcítico) na forma de:
a) blocos; b) lajes, com aspecto maciço, coloração cinza-claro;
c) do Grupo Cuiabá, na forma de cristas alinhadas orientadas
na direção N30-35ºW
Perfil do afloramento de rochas do Grupo Cuiabá, bastante
alteradas gerando um material inconsolidado utilizado na
manutenção das estradas internas da Fazenda Cristo Redentor
Afloramentos de calcário dolomítico da Formação Bocaina do
Grupo Corumbá
Açudes utilizados para dessedentação animal
Distribuição dos tipos de solo na AID da Fazenda Cristo
Redentor
Detalhes dos Chernossolo Argilúvico carbonático da Fazenda
Cristo, área de Projeto 1
Detalhes de relevo e cor dos Planossolos Nátricos da Fazenda
Cristo Redentor, área de Projeto 1
Detalhes dos Cambissolos Flúvico Ta eutróficos da Fazenda
Cristo Redentor, área de Projeto 1
Detalhes de relevo e cor dos Vertissolos Ebânico carbonáticos
da Fazenda Cristo, área de Projeto 1
Detalhes dos Nitossolos Vermelho eutróficos da Fazenda
Cristo, área de Projeto 1
Detalhes de relevo e perfil dos Neossolos Litólicos eutróficos da
Fazenda Cristo Redentor, área de Projeto 1
Detalhes dos Gleissolos Háplicos eutróficos da Fazenda Cristo,
área de Projeto 1
Detalhes de relevo e cor dos Chernossolo Rêndzicos litíco da
Fazenda Cristo, área de Projeto 1
Distribuição das classe de aptidão agrícola das terras na AID da
Fazenda Cristo Redentor
Distribuição das classes de susceptibilidade ao processo
erosivo do solo na AID da Fazenda Cristo Redentor
Características das águas do córrego Bodoquena
Características do córrego 3 Sem Denominação, margem direita
córrego Bodoquena
Características do córrego 2 Sem Denominação, médio curso,
margem esquerda córrego Bodoquena

5
6
7
26
27
29

30

30
31
32
33
33
34
35
36
36
37
37
38
39
40
42
42
42

LISTA DE FIGURAS
Figura 25
Figura 26
Figura 27
Figura 28
Figura 29
Figura 30
Figura 31
Figura 32
Figura 33
Figura 34
Figura 35
Figura 36
Figura 37

Figura 38

Figura 39

Figura 40

Figura 41

Figura 42

Figura 43

Figura 44
Figura 45

Características do córrego 2 Sem Denominação, baixo curso,
margem esquerda córrego Bodoquena
Características do córrego 3 Sem Denominação, médio curso,
margem esquerda córrego Bodoquena
Características do córrego 1 Sem Denominação, médio curso,
margem esquerda córrego 2
Características do córrego 1 Sem Denominação, médio curso,
afluente corixo Trinta e Nove
Características das pequenas drenagens afluentes do córrego 1
Áreas amostrais para caracterização da vegetação na AID
Vegetação de cerrado (Sas) em área antropizada por pastagem
na A13

43
43
43
44
44
45
46

Vegetação de Cerrado em área antropizada por pastagem na
A14
Vegetação de Cerrado em área antropizada por pastagem na
A15
Aspectos da cobertura vegetal na A16, mostrando a formação
florestal remanescente na região do Puga e próximo à A16 que
será preservada

47

Pontos amostrais para o levantamento florístico e inventário
florestal
Composição florística, fitossociologia, diversidade e estruturas
de tamanho no estrato Ap – Área de pastagem plantada
Composição florística, fitossociologia, diversidade e estruturas
de tamanho no estrato Sas – Savana Arborizada sem floresta
de galeria
Composição florística, fitossociologia, diversidade e estruturas
de tamanho no estrato Sps – Savana Parque sem floresta de
galeria
Composição florística, fitossociologia, diversidade e estruturas
de tamanho no estrato Ap.S – Pastagem plantada na Região de
Savana
Os retiros em destaque foram amostrados com metodologias
específicas para o levantamento de cada grupo da fauna
terrestre (avifauna, herpetofauna e mastofauna terrestre
Ambientes amostrados para os grupos da fauna silvestre
(herpetofauna, avifauna e mastofauna terrestre) na Fazenda
Cristo Redentor (I)
Ambientes amostrados para os grupos da fauna silvestre
(herpetofauna, avifauna e mastofauna terrestre) na Fazenda
Cristo Redentor (II)
Ambientes amostrados para os grupos da fauna silvestre
(herpetofauna, avifauna e mastofauna terrestre) na Fazenda
Cristo Redentor (III)
Ambientes amostrados para os grupos da fauna silvestre
(herpetofauna, avifauna e mastofauna terrestre) na Fazenda
Cristo Redentor (IV)
Exemplares da avifauna na área de influência da Atividade (I)

50

47
48

55
56

57

58

60

61

62

63

64
67

LISTA DE FIGURAS
Figura 46
Figura 47
Figura 48
Figura 49
Figura 50
Figura 51
Figura 52
Figura 53
Figura 54
Figura 55

Figura 56

Figura 57
Figura 58
Figura 59
Figura 60
Figura 61
Figura 62
Figura 63

Exemplares da avifauna na área de influência da Atividade (II)
Exemplares da avifauna na área de influência da Atividade (III)
Exemplares da avifauna na área de influência da Atividade (IV)
Exemplares da avifauna na área de influência da Atividade (V)
Registros de presença no levantamento da mastofauna na
Fazenda Cristo Redentor, Miranda, MS
Exemplares da mastofauna na Fazenda Cristo Redentor,
Miranda, MS
Exemplares da mastofauna na Fazenda Cristo Redentor
Exemplares de fauna piscícola e aspectos do processo de
levantamento dos invertebrados bentônicos
Unidades de Conservação e outras áreas protegidas
Acima: Remanescentes de Mata Atlântica segundo SOSMA,
2013. Abaixo: remanescentes de Mata Atlântica e outras
fisionomias de Cerrado existentes na propriedade e que serão
conservados
Área prioritária para a conservação do Cerrado CE 043
sobreposta parcialmente à Fazenda Cristo Redentor e à Área
de Influência Direta da Atividade
Corredores ecológicos ou de biodiversidade (Verde) unindo os
remanescentes florestais e outras fisionomias vegetais do
planalto da Bodoquena e da planície pantaneira
Escola da Fazenda Cristo Redentor
Distribuição dos municípios da região do Pantanal por grupo
Recipientes para coleta seletiva na Fazenda Cristo Redentor
Participação relativa dos setores no PIB da AII – 2011
Aspectos do uso e ocupação do solo na AID da Atividade
Pontos pesquisados e sítio arqueológico localizado

68
69
70
71
74
75
76
79
80
83

84

86
89
90
92
93
98
100

LISTA DE QUADROS
Quadro 1
Quadro 2
Quadro 3
Quadro 4
Quadro 5
Quadro 6
Quadro 7

Quadro 8

Quadro 9
Quadro 10
Quadro 11

Legislação federal pertinente à Atividade de Supressão da
Vegetação
Legislação estadual pertinente à Atividade de Supressão da
Vegetação
Legislação municipal pertinente à Atividade de Supressão da
Vegetação
Resoluções federais pertinentes à Atividade de Supressão da
Vegetação
Resoluções estaduais ambientais de Mato Grosso do Sul
pertinentes à Atividade de Supressão da Vegetação
Área total dos estratos fisionômicos estudados na vegetação
sujeita a supressão na Fazenda Cristo Redentor e número de
parcelas amostradas
Distribuição dos quantitativos globais segundo sua destinação
(m3)
Valores possíveis para o Grau de Relevância, Alto, Médio e
Baixo, dos impactos obtidos a partir da relação entre
intensidade ou magnitude / probabilidade de ocorrência (tons de
cinza do mais intenso para o menos intenso conforme o grau de
relevância dos impactos)
Matriz de avaliação de impactos das Atividades de Supressão
de Vegetação nas Fases de Pré-Supressão, Supressão e PósSupressão
Medidas mitigadoras dos impactos negativos e
potencializadoras dos impactos positivos do Empreendimento
Programas ambientais sugeridos e seus objetivos

17
18
20
21
22
49
51

106

109
149
159

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS
AA
ABNT
AID
AII
ANA
APP
BAP
CA
CAP
CAR
CBERS
CBRO
CECA
CEPEA
CERH
CF
CITES
Conab
Conabio
Conama
CPRM
CPTEC
DAP
DMA
DNPM
DOF
DSEI
EIA
EMBRAPA
EPI
EPIA
EPP
EPT
ESALQ
EUPS
FAO
FOB
FSST
Funasa
Fundtur
GEE
GEF
GPS
Ibama

Autorização Ambiental
Associação Brasileira de Normas Técnicas
Área de influência Direta
Área de Influência Indireta
Agência Nacional das Águas
Área de Preservação Permanente
Bacia do Alto Paraguai
Comunicado de Atividade
Circunferência à Altura do Peito
Cadastro Ambiental Rural
China-Brazil Earth-Resources Satellite
Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos
Comissão Estadual de Controle Ambiental
Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada
Conselho Estadual de Recursos Hídricos
Constituição Federal
Convention on International Trande in Endangered Species
of Wild Fauna and Flora
Companhia Nacional de Abastecimento
Comissão Nacional de Biodiversidade
Conselho Nacional do Meio Ambiente
Serviço Geológico do Brasil
Centro de Previsões e Tempo e Estudos Climáticos
Diâmetro à Altura do Peito
Domínio de Mata Atlântica
Departamento Nacional de Produção Mineral
Documento de Origem Florestal
Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena
Estudo de Impacto Ambiental
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Equipamento de Proteção Individual
Estudo Prévio de Impacto Ambiental
Estrada Parque Pantanal
Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz
Equação Universal de Perda de Solo
Food and Agriculture Organization – Organização das
Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura
Balança Comercial Brasileira
Faculdade Salesiana de Santa Teresa
Fundação Nacional da Saúde
Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul
Gases do Efeito Estufa
Global Environment Facility
Global Position System
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renováveis

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS
IBGE
ICMBio
ICMS
IDH
IFMS
ILPF
Imasul
IN
INAE
INCRA
INMET
INPE
IPHAN
IRS
ITR
IUCN
LC
MAPA
MARA
MMA
MS
NBR
NR
OD
OCDE
OMS
ONU
PASV
PDE
PERH
PERN
PGA
PIB
PISA
PNMA
PNUMA
PRAD
ProBio
Pronabio
RL
RIMA
RPPN
SAF
Sanesul

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
Índice de Desenvolvimento Humano
Instituto Federal de Mato Grosso do Sul
Integração Lavoura-Pecuária-Floresta
Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul
Instruções Normativas do Ministério do Meio Ambiente
Instituto Nacional de Altos Estudos
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
Instituto Nacional de Meteorologia
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
Índice de Responsabilidade Social
Imposto Territorial Rural
International Union for Conservation of Nature
Lei Complementar
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária
Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal
Mato Grosso do Sul
Norma Brasileira de Regulamentação
Norma Regulamentadora
Oxigênio Dissolvido
Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico
Organização Mundial de Saúde
Organização das Nações Unidas
Programa de Acompanhamento da Supressão Vegetal
Plano de Desenvolvimento Econômico
Plano Estadual de Recursos Hídricos
Parque Estadual do Rio Negro
Plano de Gestão Ambiental
Produto Interno Bruto
Produção Integrada de Sistemas Agropecuários
Política Nacional do Meio Ambiente
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas
Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da
Diversidade Biológica Brasileira
Programa Nacional da Diversidade Biológica
Reserva Legal
Relatório de Impacto Ambiental
Reserva Particular do Patrimônio Natural
Sistema Agroflorestal
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS
Semac
Seprotur
SEPLAN
SIG
SILP
SISLA
Sisnama
Sisrel
SMEWW
SNUC
SOSMA
TR
UC
UPG
UFMS
Unesco
UR
USDA
ZA
ZDM
ZEE
ZPP
ZSB

Secretaria de Estado de Meio Ambiente, das Cidades, do
Planejamento, da Ciência e Tecnologia
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, da
Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação
Sistema de Informação Geográfica
Sistema Integrado Lavoura Pecuária
Sistema Interativo de Suporte e Licenciamento Ambiental
Sistema Nacional do Meio Ambiente
Sistema de Reserva Legal
Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza
SOS Mata Atlântica
Termo de Referência
Unidade de Conservação
Unidade de Planejamento e Gerenciamento de Recursos
Hídricos
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura
Umidade Relativa
United States Department of Agriculture (Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos)
Zona de Amortecimento
Zona Depressão do Miranda
Zoneamento Ecológico-Econômico
Zona Planície Pantaneira
Zona Serra da Bodoquena

INTRODUÇÃO
Este Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) sintetiza o Estudo de
Impacto Ambiental (EIA) elaborado no processo de licenciamento ambiental da
Supressão Vegetal, aproveitamento do material lenhoso e queima controlada dos
restos florestais de uma área de 9.083,1271 ha da Fazenda Cristo Redentor, de
propriedade da BrPec AgroPecuária S.A., cuja sede está localizada em Miranda,
mas que se estende também até Corumbá, ambos os municípios situados em Mato
Grosso do Sul. Visa-se assim ampliar a produção de grãos e de pecuária de corte
(ciclo completo), atualmente explorada pelo Empreendedor nessa Fazenda, porém,
adotando um Sistema Integrado Lavoura/Pecuária (SILP).
É importante destacar que as áreas selecionadas para a Atividade de
Supressão Vegetal estão situadas na parte alta da Fazenda Cristo Redentor não
sujeita aos alagamentos periódicos da planície do Pantanal. Neste estudo optou-se
por dividir a Fazenda de 133.059,3353 ha em duas grandes áreas: de um lado (Área
Projeto 1), os ambientes antropizados de Cerrado e Mata Atlântica que não sofrem
influência das cheias anuais da planície de inundação do Pantanal e onde se
pretende implantar as novas atividades agropecuárias, com 57.217,5259 ha, e de
outro (Área do Projeto 2), os ambientes sujeitos ao alagamento sazonal da planície
do Pantanal, com 75.841,8094 ha, onde não incide a Atividade.
O SILP constitui-se de um sistema produtivo que incentiva a
diversificação, a rotação, a consorciação e a sucessão das atividades agrícolas e
pecuárias dentro da propriedade rural de forma planejada, constituindo um mesmo
sistema, de tal maneira que há benefícios para ambas. Possibilita, como uma das
principais vantagens, que o solo seja explorado racional e economicamente durante
todo o ano ou, pelo menos, na maior parte dele, favorecendo o aumento na oferta de
produtos a um custo mais baixo devido ao sinergismo que se cria entre a lavoura e a
pastagem, e favorecendo o incremento na qualidade do solo, com a melhoria nas
suas propriedades físicas, químicas e biológicas.
A Supressão Vegetal é uma atividade passível de licenciamento
ambiental de acordo com a Resolução Semac nº 008 de 31 de maio de 2011, que
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estabelece as normas para o licenciamento ambiental das atividades que utilizam os
recursos ambientais e que são potencialmente causadoras de impactos ambientais
no Estado de Mato Grosso do Sul. O Anexo IX dessa Resolução refere-se ao
licenciamento ambiental das atividades do setor florestal, entre elas a Supressão
Vegetal em áreas maiores que 1.000 ha, caso desse Empreendimento, quando é
exigido o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o respectivo Relatório de Impacto
Ambiental (RIMA), além do Mapa Geral da Propriedade, do Inventário Florestal e o
Plano

Básico

Ambiental

(PBA).

Além

disso,

a

Resolução

determina

a

correspondente reposição florestal e o aproveitamento do material lenhoso e de
espécies de interesse biológico ou econômico.
A licença almejada por meio deste estudo é a Autorização Ambiental
(AA), modalidade expedida pelo órgão ambiental competente que autoriza a
execução de atividades de exploração de recurso natural, de acordo com as
especificações constantes dos requerimentos e estudos ambientais exigidos,
incluindo as medidas de controle e demais condicionantes estabelecidas nas normas
e diretrizes técnico-legais. A atividade de supressão, inserida em área bastante
antropizada, associada à utilização de técnicas segundo os princípios de integração
da produção agrícola e pecuária, virá contribuir para o crescimento da economia
local, regional e nacional, por meio da criação de gado de qualidade e produção de
alimento, gerando empregos e tributos.
Com o presente Estudo, tendo por base o Termo de Referência
específico para a Supressão Vegetal em áreas acima de 1 mil ha, a legislação e as
instruções normatizadoras vigentes, pretende-se informar o Instituto de Meio
Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e a sociedade sobre os procedimentos da
Atividade de Supressão de Vegetação - Substituição de Pastagem Nativa que se
pretende implantar, os elementos jurídicos que a norteiam, os planos e programas
de desenvolvimento que a afetam e as características ambientais dos meios físico,
biótico e socioeconômico das áreas que serão direta ou indiretamente influenciadas,
analisando e avaliando os impactos socioambientais e propondo medidas
mitigadoras e compensatórias e programas de acompanhamento e monitoramento
dos impactos ambientais.
Ressalta-se
exigibilidade,

às

que

adequações

este

Estudo

sujeita-se,

eventualmente

na

requeridas

medida
no

de

processo

sua
de

licenciamento da Atividade à qual se refere, tendo em vista as peculiaridades
ecológicas do bioma em que pretende se implantar e as expectativas colocadas pela
legislação com relação ao Pantanal.
O EIA elaborado e que é sintetizado neste RIMA contempla os
seguintes itens: informações gerais sobre o Empreendedor e a equipe consultora, a
caracterização da Atividade de Supressão Vegetal com a descrição das atividades
previstas nas etapas de Pré-Supressão, Supressão e Pós-Supressão Vegetal, os
planos e programas de desenvolvimento que afetam a área, a análise jurídica, a
definição das áreas de influência direta e indireta, a caracterização e o diagnóstico
ambiental dos meios físico, biótico e socioeconômico, a análise dos impactos
ambientais, a proposição de medidas mitigadoras e compensatórias e de programas
de acompanhamento e monitoramento dos impactos ambientais.
Espera-se, assim, que o Estudo contribua para a implantação
socioambientalmente correta deste importante Empreendimento que, sem dúvida
alguma, irá alavancar ainda mais o desenvolvimento econômico e social do País e
do Estado de Mato Grosso do Sul.

I. COMO OS ESTUDOS FORAM DESENVOLVIDOS?
Foi utilizada imagem orbital para compor o trabalho, utilizando os
sensores de média resolução espacial (30 m) do satélite LandSat 8, disponível
gratuitamente na página do INPE com as bandas multiespectrais do visível,
infravermelho e termal.

As imagens do satélite utilizadas para apresentação do trabalho
sofreram correção geométrica, utilizando-se como a ortorretificação da própria de
satélite Landsat 8 e as cartas topográficas 1:100.000 (IBGE) com ajustes de pontos
de controle levantados em campo, as imagens apresentadas originalmente em
formato monocromático com as seis bandas. A data de passagem da imagem
LandSat 5, é de 21 de agosto de 2013, da órbita 227 e ponto 74, que cobrem toda
área do projeto, incluindo as respectivas áreas de influência.
Para os estudos diagnósticos foram utilizadas tanto informações
secundárias

como primárias

quando

necessárias

para

o detalhamento e

aprofundamento das informações. As fontes secundárias foram encontradas em
documentos oficiais e estudos científicos e relatórios publicados em meio impresso
ou veiculados em sites eletrônicos da internet. Quanto aos dados primários,
basearam-se em levantamentos de campo e entrevistas com o Empreendedor e
seus funcionários.
Os trabalhos de campo utilizaram a escala de 1:40.000 e foram
apresentados na escala de 1:70.000. As fontes secundárias foram encontradas em
documentos oficiais e estudos científicos e relatórios publicados em meio impresso
ou veiculados em sites eletrônicos da internet. Quanto aos dados primários,
basearam-se em levantamentos de campo e entrevistas com o Empreendedor e
seus funcionários.
Finalmente, fez-se por meio de esforço coletivo da equipe de
elaboração dos estudos, a integração dos dados de campo e as informações
levantadas durante pesquisa bibliográfica com as informações sobre a supressão na
área do Empreendimento, visando à identificação dos impactos potenciais e a
proposição de procedimentos considerados necessários para a prevenção ou
mitigação dos efeitos negativos e potencialização dos efeitos benéficos da Atividade
de Supressão da Vegetação.

II. ONDE SE LOCALIZA A ÁREA DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO
E COMO ESTA SERÁ EFETIVADA?

2.1 LOCALIZAÇÃO E ACESSO À ÁREA
A Fazenda Cristo Redentor está localizada nos Municípios de Miranda
e Corumbá, MS. O acesso ao imóvel é direto, partindo-se de Campo Grande pela
rodovia BR-262 em direção a Corumbá (a oeste), conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1. Localização e croqui de acesso ao imóvel Fazenda Cristo Redentor.
Fonte: GOOGLE EARTH, 2014 (editado por CITTÀ, 2014).

2.2 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
A Figura 2 traz as áreas da atividade de supressão e o Mapa 1 no
Anexo 1 traz a caracterização do Empreendimento. Esta será realizada em três
fases –: Pré-Supressão Vegetal; Supressão Vegetal e Pós-Supressão Vegetal, as
quais são a seguir descritas.

2.2.1 Fase de Pré-Supressão Vegetal
Em observância à legislação federal (Lei nº 11.428/2006 e Decreto nº
6.660/2008), as alternativas locacionais do projeto de supressão consideraram
exclusivamente as áreas já antropizadas de Cerrado (remanescente ou em
regeneração) e livres da incidência da Mata Atlântica, que, em Mato Grosso do Sul,
está representada pelas Florestas Estacionais Semidecidual e Decidual, ambas de
ocorrência na área da Atividade.
Foram criados corredores ecológicos unindo as Reservas Legais e
conectando os ecossistemas do planalto da Bodoquena com a planície do Pantanal.
A Figura 3 ilustra as áreas selecionadas para a supressão vegetal na
Fazenda Cristo Redentor.

Figura 3. Áreas previstas para a supressão vegetal na Fazenda Cristo Redentor.
Fonte: GOOGLE EARTH, 2014 (editado por CITTA, 2014).

A mão de obra prevista será terceirizada por empresa especializada e
contará, quando operando em todas as frentes de serviços, com cerca de 150
homens, entre operadores de máquinas, tratoristas, motoristas, comboistas e
cozinheiros.

As atividades de supressão da vegetação se darão ao longo do
período de quatro anos. A distribuição das atividades ao longo desse tempo
permitirá realizar as intervenções apenas nos períodos climáticos mais favoráveis
em cada ano.

2.2.2 Fase de Supressão Vegetal
São consideradas as seguintes atividades:

a) Pré-corte de vegetação
As áreas objeto da supressão serão demarcadas e sinalizadas,
especialmente quando adjacentes às áreas destinadas a conservação ou aquelas
legalmente protegidas (Área de Preservação Permanente – APP e Reserva Legal –
RL).
O objetivo da identificação e avaliação das árvores consiste na
mitigação dos impactos decorrentes das atividades de remoção da cobertura
arbórea sobre as áreas de supressão e seu entorno, permitindo um planejamento
prévio das alternativas, técnicas e equipamentos de corte a serem adotados.
O corte de cipós e lianas, operação essencialmente manual, será
realizado antes do início da derrubada das árvores e após a demarcação das áreas
a serem suprimidas. Deverão ser utilizados equipamentos de proteção individual
(EPI) no resguardo da integridade física do trabalhador.

b) Corte de vegetação
Corresponde ao desmatamento propriamente dito e que pode ser
efetuado por métodos mecanizados (tratores) e/ou semimecanizados (motosserra).
As operações de remoção por meio do método mecanizado pressupõem a
habilitação e experiência dos operadores de máquinas em trabalhos correlatos.
Todas as manobras serão previamente planejadas, de modo a minimizar os
impactos sobre a vegetação do entorno, bem como para atender a questões

referentes

à

segurança

no

local de

trabalho.

Com

relação

ao

método

semimecanizado, as operações requerem a adoção de procedimentos próprios.
Os métodos e técnicas para a atividade de supressão são os
seguintes: correntão, lâminas, empurrador, rolo-faca e destocador.
No método de correntão (factível no caso em pauta, ou seja, áreas
planas, sem ondulações, rochas, depressões, muitas árvores com diâmetros acima
de 45 cm ou densidade de árvores acima de 2.500 ha), as correntes são arrastadas
pelas extremidades por dois tratores que se movimentam paralelamente ao longo de
picadas, atuando numa faixa de 25 a 50 m de largura, pois a distância entre os
tratores nunca deverá ser maior do que 1/3 do comprimento total do correntão
(SAAD, 1979). Muitas vezes há necessidade de se fazer duas passagens com o
correntão: uma de tombamento e, outra de arrepio, para completar o arrancamento
da vegetação.
Para vegetação mais pesada frequentemente têm sido utilizadas as
lâminas

frontais

empurradoras

(bulldozer),

próprias

para

operações

de

movimentação de terra (terraplanagem) ou frontais cortadoras (Rome KG), que são
lâminas especiais para desmatamento.
O empurrador de árvores acoplado na parte frontal do trator de esteiras
é utilizado em áreas mais abertas, com árvores mais espaçadas entre si, constando
de uma lança que atinge a árvore a uma altura maior do chão, formando um efeito
de alavanca.
O rolo-faca é utilizado apenas em vegetações mais baixas e constitui
de um cilindro dotado de facas encarregadas de tombar e triturar o material, que
posteriormente, pode ser incorporado ao solo.
A destoca compreende as operações de escavação e remoção total
dos tocos e raízes e da camada de solo orgânico, na profundidade necessária.

c) Pós-corte de vegetação
Após a derrubada da vegetação será retirado o material lenhoso que
será aproveitado; na sequência, será amontoado o material restante composto por

restos florestais (galhadas e folhas) em leiras (enleiramento). O espaçamento entre
as leiras (geralmente de 30 a 100 m) depende da declividade do terreno, da
quantidade de material a ser enleirado e do equipamento utilizado.

2.2.3 Fase de Pós-Supressão Vegetal
A fase de pós-supressão envolve duas atividades principais: o
aproveitamento do material lenhoso e a queima controlada dos restos florestais.

a) Aproveitamento do material lenhoso
Pode ser aproveitado desde o fuste até a galhada, conforme diâmetro,
altura e densidade dos espécimes (madeira de lei e madeira branca). Ainda em
campo, o pré-tratamento do material vegetal consiste em prepará-lo para remoção e
armazenamento, por meio da classificação das toras de acordo com as classes
diamétricas e a utilização potencial de cada peça, desdobrando-as para uso em
serraria, poste, firme, mourão ou lenha.
A remoção do material vegetal lenhoso consiste na operação de
transporte,

de

modo

mecanizado,

até

local

previamente

determinado.

O

armazenamento do material vegetal, empilhado de forma organizada e classificado
segundo suas dimensões, será feito em áreas de transbordo enquanto se aguarda
sua destinação definitiva (serraria, cerca, lenha, etc.).
Cabe ressaltar que a utilização de madeira com finalidades estruturais
requer dos materiais especificações técnicas de caráter normativo, as quais
preconizam as propriedades físico-mecânicas de modo a atender o esforço
solicitado.

b) Queima Controlada de Restos Florestais
A queima controlada é o uso do fogo da forma prescrita, conduzida
dentro de limites pré-estabelecidos de intensidade, a fim de alcançar certos objetivos
no manejo da atividade. Na Fazenda Cristo Redentor, as áreas selecionadas para a

queima controlada são as mesmas do Projeto de Supressão, quando serão
eliminados os restos florestais resultantes da derrubada da vegetação a fim de
preparar o terreno para a lavoura que se pretende implantar.
O Plano de Queima é um instrumento do planejamento desta atividade
para que a mesma ocorra sem incidentes ou acidentes, de modo satisfatório.
Na queima controlada são aplicadas técnicas de uso controlado do
fogo com pessoal treinado e capacitado (em especial os “queimadores”) com
conhecimento das técnicas de queimada e dos procedimentos de emergência diante
de mudanças inesperadas de fatores que afetam o comportamento do fogo,
observando as condições climáticas e as restrições legais.
Duas técnicas destacam-se por se adequarem à situação local: a
queima por empilhamento e em faixas. A primeira é usada com objetivo de queima
seletiva para eliminar restos de cultura, de corte de árvores esparsas ou para
limpeza de pastagens. O material a ser queimado é empilhado em montes ou leiras.
Esse material, chamado de combustível, é leve, pois é constituído de galhadas
secas e capim.
Este método apresenta as seguintes vantagens: maior controle;
queima por partes ou talhões; eliminação mais eficiente do material combustível e
menor dano ao solo, à fauna e à flora. As desvantagens são os maiores gastos com
a limpeza prévia do terreno e o empilhamento.
A queima em faixas é usada para limpeza do terreno e renovação de
pastos com combustível leve e fino (gramíneas). Apresenta as seguintes vantagens:
alta versatilidade; segura e de fácil controle; a intensidade da queima pode ser
regulada e permite fuga para a fauna. Dentre as desvantagens pode-se citar:
necessita pessoas com experiência; requer mais atenção de quem está realizando a
queima, que não fica uniforme, além dos riscos com deslocamentos dentro da área a
ser queimada.
Em ambas as técnicas são essenciais o uso de equipamentos de
proteção individual (EPI) e de ferramentas adequadas para a realização da queima.

2.2.4 Implantação do Projeto Técnico de Manejo e Conservação do Solo e Água
O objetivo deste projeto é propor medidas que evitem a instalação de
processos erosivos decorrentes da supressão vegetal na Fazenda Cristo Redentor.
Em áreas que já apresentam problemas, estes deverão ser controlados
de imediato por meio da implantação de práticas conservacionistas baseadas nos
seguintes procedimentos (WUNSCHE; TOMASINI, 19787): reter a água da chuva
onde cair; reduzir a velocidade de escorrimento superficial; aumentar a capacidade
de infiltração de água no solo; reduzir a perda de água por evaporação; eliminar o
preparo excessivo do solo.
Uma vez contornados os principais problemas das áreas degradadas,
todas as práticas conservacionistas deverão ser orientadas para a conservação
integral do solo, incluindo, entre outras:
proibir a implantação de áreas de apoio em áreas de reservas legais e áreas
protegidas;
priorizar a instalação de áreas de apoio em áreas já antropizadas e com
acesso existente;
integrar, tanto quanto possível, as áreas de apoio, acampamentos,
almoxarifados,

etc.

às

condições

ambientais

locais,

evitando

o

desmatamento desnecessário;
iniciar a supressão somente após a autorização ambiental do órgão
ambiental

competente,

seguindo

as

orientações

e

cumprindo

as

condicionantes ambientais impostas;
preservar a vegetação rasteira, até o inicio do preparo do solo para a
implantação das pastagens, visando evitar erosão/assoreamento de corpos
e cursos d’água;
incluir

no

Programa

conscientização

dos

de

Educação

trabalhadores

desmatamentos irregulares;

Ambiental
envolvidos

a

abordagem

da

no

combate

aos

aproveitar ao máximo as vias de acesso existentes, somente construindo
novas vias quando indispensável;
manter as pistas das estradas de acesso sob condições adequadas até o
encerramento da obra, para permitir tráfego permanente aos equipamentos
e veículos de construção /montagem /fiscalização. Levantar o leito da via
para que a aguas pluviais escoem para a lateral da estrada, na qual deve-se
construir bacias para coleta e armazenamento de água e posterior
infiltração;
evitar a disposição de resíduos no caminho preferencial das águas pluviais e
próximo aos cursos de água;
após a supressão vegetal demarcar as curvas de níveis na área para
posterior construção dos terraços (terraceamento). As técnicas para o
terraceamento deverão obedecer as descritas em Pruski (2009);
proceder o dimensionamento, distância entre terraços, tipo, forma de acordo
com o proposto por Pruski et al. (2009), adotando na primeira curva de nível
das áreas próximas a morrarias a metade da distância indicada;
preparar o solo com grade pesada, grades niveladoras em nível, ou seja,
obedecendo ao alinhamento dos terraços, a técnica conservacionaista mais
adequada no caso da Fazenda Cristo Redentor, e quando o solo apresentar
condições de friabilidade;
as estradas internas da Fazenda, deverão estar integradas com os terraços
e se estes as cruzarem, elas deverão deverão ser elevadas;
elaborar um programa de controle e monitoramento para a implantação,
avaliações das práticas conservacionistas devendo constar as fases de:
construção dos terraços; seção transversal do terraço (capacidade de
armazenamento de água), manutenção dos terraços;
após o preparo do solo, realizar o plantio das forrageiras o mais rápido
possível dentro das condições de umidade do solo seguindo as
recomendações da Embrapa (2001) e nas áreas de lavouras implantar o

sistema de plantio direto, que pode e deve ser integrado ao uso do solo no
sistema de pecuária e lavoura;
dar preferência aos solos do tipo Cambissolo de ocorrência na Fazenda para
implantação do sistema de integração pecuária lavoura.

2.2.5 Implantação do Sistema de Integração Lavoura Pecuária (SILP)
Na diversificação da produção promovida pelo SILP a agricultura e a
pecuária farão parte de um mesmo sistema. Neste, a pecuária contribuirá com os
seguintes benefícios: atividade biológica; reciclagem de nutrientes; cobertura do solo
“palha”; rotação de culturas; viabilização do Sistema Plantio Direto; melhoria em
propriedades físicas do solo; sistema radicular; redução de pragas e doenças;
facilidade no controle de plantas daninhas; acréscimo/estabilização da matéria
orgânica; conservação do solo/redução da erosão.
Já a agricultura contribuirá com: correção da acidez do solo; melhoria
dos níveis de fertilidade do solo; pastagens melhoradas; maior produção de matéria
seca; suplementação alimentar nos períodos críticos; maior estabilidade e qualidade
da produção de forragem; e redução de problemas sanitários.
Além disso, segundo diversos autores, a adoção do SILP permitirá o
acúmulo do C orgânico no solo, com reflexos sobre a ciclagem de nutrientes, a
complexação de elementos tóxicos, a estruturação e a atividade e biomassa
microbiana e da macrofauna invertebrada do solo, o que é fundamental para os bons
rendimentos zootécnicos e para definir o potencial produtivo das culturas de verão.
Também serão reduzidas as emissões de gases do efeito estufa (GEE), em
comparação com o sistema convencional de criação de bovinos. Ressalta-se ainda
que o SILP concorre para a redução da incidência de doenças e pragas, evitando
ataques com maior intensidade e o consequente aumento no uso de agrotóxicos.
Além disso, deverá ser rigorosamente observada a legislação pertinente aos
agrotóxicos e agroquímicos.
Visando à sustentabilidade do sistema de produção, por meio do
manejo adequado do solo, das plantas e dos animais e das relações que se

estabelecem entre eles, bem como das relações socioambientais, será implantado o
o Projeto Técnico de Manejo e Conservação de Solo e Água, o qual levará o
processo de conversão do uso do solo a uma execução eficaz, mantendo a atividade
biológica do solo e a capacidade de fornecer nutrientes, disponibilizar água e
controlar a erosão, tal qual como antes das intervenções.

III. POLÍTICAS SETORIAIS, PLANOS E PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS RELEVANTES
Os planos e programas relevantes para a Atividade de Supressão são
iniciativas do Poder Público Federal e Estadual.

3.1 ESFERA FEDERAL
Na esfera federal destacam-se os Ministérios do Meio Ambiente (MMA)
e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Os principais planos e
programas, muitos deles em parceria com os Estados, são os seguintes:
Programa de Desenvolvimento Sustentável do Pantanal (Programa
Pantanal);
Áreas Prioritárias para a Conservação, Uso Sustentável e Repartição
dos Benefícios da Biodiversidade Brasileira
Projeto Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica
Brasileira (ProBio);
Implementação de Práticas de Gerenciamento Integrado de Bacia
Hidrográfica, para o Pantanal e Bacia do Alto Paraguai (GEF Pantanal);
Programa Nacional de Conservação e Uso Sustentável do Bioma
Cerrado – Programa Cerrado Sustentável;
Programa Avaliação de Sustentabilidade (WWF);

Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas
para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono
na Agricultura - Plano ABC
Plano Agrícola e Pecuário (PAP);
Plano

Estratégico

do

Ministério

da

Agricultura,

Pecuária

e

Abastecimento (2006-2015);
Programa de prevenção e controle das encefalopatias espongiformes
transmissíveis (EET);
Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e
Tuberculose Animal (PNCEBT);
Plano Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA);
Programa Boas Práticas Agropecuárias – Bovinos de Corte (BPA).

3.2 ESFERA ESTADUAL
Entre os principais planos e programas estaduais, destacam-se os
seguintes:
Plano de Conservação da Bacia do Alto Paraguai (PCBAP) e o
Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE);
Programa de Ações Estratégicas para o Gerenciamento Integrado do
Pantanal e Bacia do Alto Paraguai (PAE);
Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH);
Cenários e Estratégias de Longo Prazo para Mato Grosso do Sul - MS
2020
Programa de Avanços da Pecuária de Mato Grosso do Sul (Proape).

IV. QUAL LEGISLAÇÃO AMBIENTAL SE APLICA À ATIVIDADE?
Importam particularmente as normas legais relativas à competência
legislativa da União, Estado e Município e à proteção da vegetação nativa, em
especial a APP, a RL e as Unidades de Conservação, à defesa da Fauna, aos
recursos hídricos, ao ambiente ocupacional, à compensação ambiental e à
conformidade com o uso e ocupação do solo.
A seguir estão relacionadas legislações de nível federal, estadual e
municipal, bem como as Resoluções pertinentes à atividade analisada (Quadros 1 a
5). São feitas algumas observações pontuais com o objetivo de estabelecer de forma
sucinta a pertinência e os pontos específicos da norma que se compatibilizam com a
atividade de supressão.
Quadro 1. Legislação federal pertinente à Atividade de Supressão da Vegetação.
Legislação
Constituição
Federal de 1988
Constituição
Federal de 1988
Constituição
Federal de 1988
LC nº 140/2011
Lei nº 12.651/2012
Lei nº 11.959/2009

Lei nº 11.132/2005
Lei nº 10.650/2003
Lei nº 9.972/2000
Lei nº 9.985/2000
Lei nº 9.605/1998
Lei nº 9.393/96
Lei nº 8.171/1991

Observação
Observar o artigo 20, inciso X e 23, incisos III e IV da Constituição, que estipula
os bens da união e a divisão de competências respectivamente.
Competência. Observar os artigos 21 a 24 e 30. Artigo 22, incisos IV, XII, XIV,
XXVI.
Observar o artigo 216 que conceitua o meio ambiente cultural. Os artigos. 182 e
183 da CF conceituam o meio ambiente artificial e os artigos 7º, XXII e 200, VIII
da CF definem meio ambiente do trabalho.
Novo Código Florestal.
Dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura
o
e da Pesca, regula as atividades pesqueiras, revoga a Lei n 7.679, de 23 de
o
novembro de 1988, e dispositivos do Decreto-Lei n 221, de 28 de fevereiro de
1967, e dá outras providências.
Acrescenta artigo à Lei n o 9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamenta o art.
225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal e institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza.
Dispõe sobre o acesso público de dados e informações existentes nos órgãos e
entidades integrantes do Sisnama.
Institui a classificação de produtos vegetais, subprodutos e resíduos de valor
econômico, e dá outras providências.
Regulamenta o artigo 225, §1º, I, II, III e IV da Constituição Federal, institui o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras
providências.
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.
Dispõe acerca do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural (ITR).
Dispõe sobre a política agrícola.

Legislação
Lei nº 7.754/1989
Lei nº 6.902/1981
Lei nº 6.938/1981
Decreto nº
6.514/2008
Decreto nº
4.297/2002
Decreto Federal nº
4.340/2002
alterada pelo
Decreto nº
5.566/2005;
alterada pelo
Decreto nº
6.848/2009
Decreto nº
2.661/1998
Decreto nº
2.519/1998
Decreto-Lei nº
221/1967

Observação
Estabelece medidas para proteção das florestas existentes nas nascentes dos
rios, e dá outras providências.
Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas, Áreas de Proteção Ambiental e
dá outras providências.
Dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de
formulação e aplicação, e dá outras providências.
Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente,
estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e
dá outras providências.
Regulamenta o artigo 9º, II, da Lei nº 6.938/1981, estabelecendo critérios para o
Zoneamento Ecológico Econômico e dá outras providências.

o

Regulamenta artigos da Lei n 9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, e dá outras
providências.

Regulamenta o parágrafo único do art. 27 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de
1965 (código florestal), mediante o estabelecimento de normas de precaução
relativas ao emprego do fogo em práticas agropastoris e florestais, e dá outras
providências.
Promulga a Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada no Rio de Janeiro,
em 05 de junho de 1992.
Dispõe sobre a proteção e estímulos à pesca e dá outras providências.

Quadro 2. Legislação estadual pertinente à Atividade de Supressão da Vegetação.
Legislação
Constituição Estadual do
Mato Grosso do Sul
Lei nº 3.886/2010
Lei nº 3.709/2009

Lei nº 3.480/2007 alterada pela Lei nº
3.608/2008.

Lei nº 2.406/2002
Lei nº 2.257/2001

Observação
A Atividade de Supressão de Vegetação está em conformidade com
o que está estabelecido no art. 222 de que toda pessoa tem direito a
fruir de um ambiente físico e social livre dos fatores nocivos à saúde.
Dispõe sobre a pesca e a aquicultura e estabelece medidas de
proteção e controle da ictiofauna, e dá outras providências.
Fixa a obrigatoriedade de compensação ambiental para
empreendimentos e atividades geradoras de impacto ambiental
negativo não mitigável, e dá outras providências.
Institui o Cadastro Técnico-Ambiental Estadual, cria a Taxa de
Controle e Fiscalização Ambiental Estadual (TFAE) e a Taxa de
Transporte e Movimentação de Produtos e Subprodutos Florestais
(TMF), inclui dispositivos ao Anexo único da Lei n° 1.810, de 22 de
dezembro de 1997, e dá outras providências.
Institui a Política Estadual dos Recursos Hídricos, cria o Sistema
Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos e dá outras
providências.
Dispõe sobre as diretrizes do licenciamento ambiental estadual,
estabelece os prazos para a emissão de Licenças e Autorizações

Legislação

Lei nº 2.256/2001
Lei nº 2.223/2001

Lei nº 2.080/2000

Lei nº 2.055/1999
Lei nº 2.043/1999

Lei nº 9.433/1997

Lei nº 1.488/1994
Lei nº 1.458/1993
Lei nº 1.238/1991
Lei nº 1.232/1991
Lei nº 90/1980
Lei nº 1.293/1992
Decreto nº 12.925/2010
Decreto nº 12.909/2009 alterado pelo Decreto nº
13.006/2010.
Decreto nº 12.725/2009 alterado pelo Decreto nº
12.909/2009 - revoga o
Decreto nº 12.231/2007.
Decreto nº 12.550/2008 Alterado pelo Decreto nº
12.571/2008 - alterado
pelo Decreto nº
12.697/2009 - alterado
pelo Decreto nº
12.921/2010 - alterado
pelo Decreto nº
13.004/2010 - alterado

Observação
Ambientais, e dá outras providências.
Dispõe sobre o Conselho Estadual de Controle Ambiental e dá outras
providências.
Responsabiliza os proprietários e arrendatários de imóveis rural e
urbano, pela poluição hídrica dos rios-cênicos, e da outras
providencias.
Estabelece princípios, procedimentos, normas e critérios referentes à
geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte,
tratamento e destinação final dos resíduos sólidos no Estado de Mato
Grosso do Sul visando o controle da poluição, da contaminação e a
minimização de seus impactos ambientais, e dá outras providências.
Dispõe sobre o controle de Organismos Geneticamente Modificados
no Estado de Mato Grosso do Sul, institui Comissão Técnica
Estadual de Biossegurança, e dá outras providências.
Dispõe sobre a apresentação de projetos de manejo e conservação
de solos e dá outras providências.
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o
inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei
nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de
28 de dezembro de 1989.
Concede incentivos fiscais destinados ao reflorestamento.
Dispõe sobre a reposição florestal no Estado de Mato Grosso do Sul,
e dá outras providências.
Estabelece normas sobre uso, produção, consumo, comércio e
armazenamento de agrotóxicos.
Dispõe sobre a inspeção e fiscalização sanitária dos produtos de
origem animal e dá outras providências.
Dispõe sobre as alterações do meio ambiente, estabelece normas de
proteção ambiental e dá outras providências.
Dispõe sobre o Código Sanitário do Estado de Mato Grosso do Sul, e
dá outras providências.
Altera os coeficientes utilizados no cálculo da Taxa de Transporte e
Movimentação de Produtos e Subprodutos Florestais (TMF),
constantes do Anexo II da Lei nº 3.480, de 20 de dezembro de 2007.
Regulamenta a Lei Estadual nº 3.709, de 16 de julho de 2009, que
fixa a obrigatoriedade de compensação ambiental para
empreendimentos e atividades geradoras de impacto ambiental
negativo não mitigável, e dá outras providências.
Estabelece a Estrutura Básica e a Competência do Instituto de Meio
Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).

Dispõe sobre a Taxa de Transporte e Movimentação de Produtos e
Subprodutos Florestais (TMF), instituída pelo art. 11 da Lei nº 3.480,
de 20 de dezembro de 2007.

Legislação
pelo Decreto nº
13.127/2011 - alterado
pelo Decreto nº
13.192/2011
Decreto 12.528/2008 alterado pelo Decreto nº
12.650/2008 - alterado
pelo Decreto nº
12.542/2008
Decreto nº 12.366/2007
Decreto nº 11.700/2004
Decreto nº 10.214/2000

Decreto nº 11.408/2003
Decreto nº 10.707/2002
Decreto nº 7.508/1993
Decreto nº 4.625/1988

Observação

Institui o Sistema de Reserva Legal (SISREL) no Estado do Mato
Grosso do Sul, e dá outras providências.
Reorganiza o Conselho Estadual dos Recursos Hídricos, instituído na
Lei n° 2.406, de 29 de janeiro de 2002, alterada pela Lei nº 2.995, de
19 de maio de 2005.
Institui o Sistema de Recomposição, Regeneração e Compensação
da Reserva Legal no Estado do Mato Grosso do Sul.
Regulamenta a Lei n.º 2.055, de 27 de dezembro de 1999, que
dispõe sobre o controle de Organismos Geneticamente Modificados –
OGMs.
Disciplina o licenciamento ambiental dos empreendimentos e
atividades localizados nas áreas de preservação permanente, e dá
outras providências.
Institui o Sistema de Recomposição, Regeneração e Compensação
da Reserva Legal no Estado do Mato Grosso do Sul.
Dispõe sobre o Licenciamento Ambiental de Atividade Florestal, e dá
outras providências.
Regulamenta a Lei nº 90, de 02 de junho de 1980 e da outras
providências.

Quadro 3. Legislação municipal pertinente à Atividade de Supressão da Vegetação.
Legislações
Miranda

Corumbá

Observação
Lei Orgânica do Município
Lei Orgânica do Município (nº 029/2.010)
Lei nº 2.237, de 08/12/2011. Proíbe a captura, o embarque, o
transporte, a comercialização, o processamento e a industrialização do
Dourado (Salminus maxillosus) no Município de Corumbá, pelo
período que especifica.

Quadro 4. Resoluções federais pertinentes à Atividade de Supressão da Vegetação.
Resolução
Resolução Conama nº
429/2011

Resolução Conama nº
428/2010

Resolução Conama nº
396/2008
Resolução Conama nº
379/2006
Resolução Conama nº
378/2006 - alterada pela
Resolução Conama nº
428/2010.
Resolução Conama nº
369/2006
Resolução Conama nº
357/2005 - alterada pela
Resolução Conama nº
370/2006 - alterada pela
Resolução Conama nº
397/2008 - alterada pela
Resolução Conama nº
410/2009 - alterada pela
Resolução Conama nº
430/2011.
Resolução Conama nº
303/2002- alterada pela
Resolução Conama nº
341/2003
Resolução Conama nº
237/1997
Resolução Conama nº
030/1994
Resolução Conama nº
009/1996
Resolução Conama nº
001/1986 - alterada pela
Resolução Conama nº
11/1986; - alterada pela
Resolução Conama nº
05/1987; - alterada pela
Resolução Conama nº
237/97

Observação
Dispõe sobre a metodologia de recuperação de Áreas de Preservação
Permanente.
Dispõe, no âmbito do licenciamento ambiental sobre a autorização do
órgão responsável pela administração da Unidade de Conservação
(UC), de que trata o § 3º do artigo 36 da Lei nº 9.985 de 18 de julho de
2000, bem como sobre a ciência do órgão responsável pela
administração da UC no caso de licenciamento ambiental de
empreendimentos não sujeitos a EIA-RIMA e dá outras providências.
Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o
enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências.
Cria e regulamenta sistema de dados e informações sobre a gestão
florestal no âmbito do Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sisnama.
Define os empreendimentos potencialmente causadores de impacto
ambiental nacional ou regional para fins do disposto no inciso III, § 1º,
artigo 19 da Lei nº 4.771/1965 e dá outras providências.
Dispõe sobre casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social
ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou a
supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente – APP.

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais
para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e
padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.

Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Área de Preservação
Permanente.
Dispõe sobre a definição de licenciamento ambiental, licença ambiental,
estudos ambientais e impacto ambiental regional e revoga dispositivos
da Resolução Conama nº 01/1986
Define vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e
avançado de regeneração da Mata Atlântica, a fim de orientar os
procedimentos de licenciamento de atividades florestais no Estado do
Mato Grosso do Sul.
Define “corredor de vegetação entre remanescentes” como área de
trânsito para a fauna.

Define impacto ambiental.

Quadro 5. Resoluções estaduais ambientais de Mato Grosso do Sul pertinentes à Atividade
de Supressão da Vegetação.
Legislação
Resolução Semac nº
08/2011
Resolução Semac nº
20/2011
Resolução Semac nº
21/2011
Resolução Semac nº
09/2011
Resolução Semac nº
01/2011

Resolução Semac nº
428/2010

Resolução Semac nº
26/2010
Resolução Semac nº
12/2010
Resolução Conjunta
Semac-Ibama/MS nº
01/2010
Resolução Semac nº
02/2010
Resolução Semac nº
08/2009 - alterada pela
Resolução Semac nº
17/2009
- alterada pela
Resolução Semac nº
21/2009.
- alterada pela
Resolução Semac nº
26/2011
Resolução Semac nº
08/2008
Resolução Conjunta
Semac/Sefaz nº 02/2008

Ementa
Estabelece normas e procedimentos para o licenciamento ambiental
Estadual, e dá outras providências.
Estabelece procedimento simplificado ao cumprimento de obrigações
relativas à Reposição Florestal nas situações que especifica e dá outras
providências.
Altera dispositivo da Resolução Semac n. 18 de 05 de agosto de 2008
que regulamenta os procedimentos referentes à supressão vegetal,
limpeza e substituição de pastagens nas áreas do pantanal de Mato
Grosso do Sul e dá outras providências.
Aprova a Norma Técnica para Georreferenciamento de Áreas de
Interesse Ambiental e de atividades sujeitas ao Licenciamento Ambiental
no Imasul, e dá outras providências.
Altera os anexos da Resolução Semac n° 08, de 15 de abril de 2.008 que
disciplina o Sistema de Reserva Legal instituído pelo o Decreto nº 12.528,
de 27 de março de 2.008, e dá outras providências.
Dispõe, no âmbito do licenciamento ambiental, sobre a autorização do
órgão responsável pela administração da Unidade de Conservação (UC),
de que trata o artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000,
bem como sobre a ciência do órgão responsável pela administração da
UC no caso de licenciamento ambiental de empreendimentos não sujeitos
a EIA-RIMA e dá outras providências.
Acrescenta dispositivo ao Anexo I do Decreto n. 12.909, de 29 de
dezembro de 2009, relativo à Matriz para valoração do grau de impacto
necessária à Compensação Ambiental por Impacto Negativo não
Mitigável.
Dispõe sobre o licenciamento ambiental para desdobramento e
beneficiamento de madeira para uso próprio e dá outras providências.
Proíbe a queima controlada.
Dispõe sobre a tramitação interna dos processos de licenciamento e dá
outras providências.

Dispõe sobre o licenciamento ambiental de poços tubulares para
captação de água e dá outras providências.

Altera e acrescenta dispositivos à Resolução Semac n° 08, de 15 de abril
de 2.008 que disciplina o Sistema de Reserva Legal instituído pelo o
Decreto nº 12.528, de 27 de março de 2.008, e dá outras providências.
Disciplina os procedimentos para concessão da redução dos valores
devidos a título de cobrança da Taxa de Transporte e Movimentação de
Produtos e Subprodutos Florestais (TMF).

Legislação
Resolução Semac nº
08/2008
Resolução Semac nº
18/2008
Resolução Semac nº
23/2007
Resolução Semac nº
25/2007
Portaria Imasul nº
142/2010
Portaria Imasul nº
057/2007

Ementa
Disciplina os procedimentos relativos ao Sistema de Reserva Legal –
Sisrel, instituído no Estado do Mato Grosso do Sul pelo Decreto Estadual
n. 12.528, de 27 de março de 2008 e dá outras providências.
Regulamenta os procedimentos referentes à supressão vegetal, limpeza
e substituição de pastagens nas áreas do Pantanal de Mato Grosso do
Sul e dá outras providências.
Regulamenta os procedimentos referentes à queima controlada de restos
florestais e agropastoris, exceto a queima da cana-de-açúcar.
Altera dispositivos da Resolução Conjunta Sema/IMAP n° 08, de 26 de
abril de 2005, que dispõe sobre a estrutura da Câmara de Compensação
Ambiental.
Estabelece as instruções gerais e rotinas para divulgação de Audiências
Públicas como parte do Licenciamento Ambiental no âmbito do Instituto
de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – Imasul e dá outras
providências.
Disciplina os procedimentos para o aproveitamento de pequena
quantidade de material lenhoso desvitalizado e seco no âmbito do Estado
de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.

V. QUAL A SITUAÇÃO ATUAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA
ATIVIDADE?
O diagnóstico das condições socioambientais da Atividade de
Supressão da Vegetação na Fazenda Cristo Redentor foi elaborado para os meios
físico, biótico e socioeconômico, considerando a Área de Influência Direta (AID) –
onde se espera que ocorram os impactos primários desencadeados nas diversas
fases da atividade – e a Área de Influência Indireta (AII) – onde incidem os impactos
secundários ou indiretos. A AID e AII são representadas, respectivamente, nos
Mapas 2 e 3 (Anexo 1).
Ressalta-se que, para o meio socioeconômico e do ponto de vista do
espaço geográfico, a AII da Atividade de Supressão Vegetal engloba os Municípios
de Miranda e Corumbá, podendo alcançar, embora com pequena intensidade, o
mercado nacional.

5.1 MEIO FÍSICO

5.1.1 Aspectos Relacionados ao Clima
Com base, para o entorno da Fazenda Cristo Redentor, em dados do
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) – estações de Corumbá e de Miranda –
do Centro de Previsões e Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), vinculado ao
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) – Estação de Porto Esperança – e
nas Normais Climatológicas do período de 1961 a 1990 (MARA, 1992), e em termos
regionais, no Atlas Multirreferencial de Mato Grosso do Sul (SEPLAN, 1990),
verificam-se as seguintes características climáticas:
Temperatura: média anual de 25,1°C, oscilando entre 21,4°C e 27,7°; média
anual da temperatura máxima de 30,6°C; máximas absolutas de 40°C nos
meses de outubro a janeiro; declínio considerável da temperatura do ar de
maio a agosto, pela entrada de massa de ar frio; média da temperatura
mínima de 21,0°C e mínimas absolutas próximas de 0°C.
Umidade relativa: média anual de 76,8%, oscilando entre 71,8% e 80,9%
durante o ano; insolação média de 2.408,1 horas de brilho solar anual e
distribuição nos meses entre 144 horas e 240 horas, sendo julho o mês com
maiores valores.
Evaporação: maior média nos meses de agosto a setembro (associada às
maiores temperaturas absolutas no período); baixas precipitações nos meses
de agosto e setembro.
Precipitação pluvial: média acumulada no período anual de 1.118,2 mm,
sendo o período de maior concentração de novembro a março, sendo janeiro
o mês mais chuvoso com 207,1 mm; maior estiagem de junho a agosto; início
do período chuvoso no mês de outubro e final chegando até março;
decréscimo na média de precipitação mensal nos meses de abril e maio;
menores precipitações em maio, junho, julho, agosto e setembro (período
seco).

Velocidade dos ventos: média na região do empreendimento em torno de
3,62 m/s, com valor médio de 4,75 m/s no mês de setembro; média de 4,35
m/s de agosto a outubro, bem superior aos demais meses do ano; menor
média mensal no mês de fevereiro.
Direção predominante dos ventos: norte (N) com velocidade médias de
4,32 m/s, superando as demais direções ou quadrantes; ventos de origens
noroeste (NO), sul (S) e sudeste (SE), com velocidade média menor que os
demais quadrantes; nordeste (NE) na região do empreendimento, com
frequencia de 34 % de ocorrência, seguido pela origem sudoeste (SO) com
17%; quadrante de maior importância quanto a frequencia de ocorrência com
origens N e NE, somando 45% da origem dos ventos.

5.1.2 Aspectos Geológicos, Geomorfológicos e Hidrogeológicos
Com base em informações contidas no Projeto Radambrasil – Folhas
Corumbá e Campo Grande e respectivos Mapas Geológico e Geomorfológico
(RADAMBRASIL, 1982), projeto desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil
(CPRM, 2006) em convênio com o Departamento Nacional da Produção Mineral
(DNPM) e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, além do Estudo
Hidrogeológico de Mato Grosso do Sul (TAHAL, 1998) e outros estudos existentes
sobre a região, verificam-se as seguintes características regionais e na área da
Atividade:
a) Geomorfologia
A AII está situada na sua maior parte na Depressão do Rio Paraguai
que semicontorna a unidade do Planalto da Bodoquena (porções mais elevadas da
área). Em menor escala, ocorre a unidade representada pelas Planícies e Pantanais
Mato Grossenses, que por sua vez circunda as formas de relevo da Depressão do
Rio Paraguai e Planalto da Bodoquena. Quanto ao relevo este está estreitamente
relacionado com as litologias do substrato local e a conformação estrutural existente
na região.

As áreas que serão alvo do processo de supressão vegetal estão
representadas por um relevo plano a suave ondulado com cotas altimétricas que
giram em torno de 120 a 210 m nas áreas de ocorrência das litologias do Grupo
Cuiabá e entre 130 a 410 m nas áreas de ocorrência do Grupo Corumbá (Formação
Bocaina). As Figuras 4 e 5 e o Mapa 4 (Anexo 1) ilustram a geomorfologia da AID e
da AII, e os Mapas 5 e 6 (Anexo 1) trazem a altimetria e a declividade do local.
Importante destacar que relacionadas às rochas carbonáticas podem
ocorrer feições cársticas do tipo: lapiás, dolinas, sumidouros, grutas, etc., mas as
mesmas não foram observadas nos levantamentos de campo realizados nas áreas
que serão alvo de supressão vegetal.
Em relação à ação e controle de processos erosivos um dos principais
fatores é a topografia. Terrenos com exposição de solos situados em topografia
acentuada tendem a apresentar maiores problemas de erosão. A topografia é
importante, ainda, no que diz respeito às dimensões ou comprimento da encosta ou
talude; assim, áreas com maiores diferenças entre o fundo da drenagem e o topo
dos morros (amplitudes) mostram problemas mais agudos de erosão.

Visão geral do relevo que predomina nas áreas que
serão alvo de supressão vegetal.

Aspectos gerais da superfície plana que ocorre nas
áreas que serão alvo de supressão vegetal e de
domínio das rochas do Grupo Cuiabá. Ao fundo área
que será alvo de supressão vegetal.

Figura 4. Aspectos geomorfológicos visualizados na AID da Atividade.
Fonte: LUCKMANN, 2014.

Em primeiro plano aspecto da superfície pediplanada
da unidade geomorfológica Depressão do Rio
Paraguai e ao fundo o relevo do Planalto da
Bodoquena.

Rio Miranda
meandrante.

e

padrão

de

drenagem

do

tipo

Relevo de topo convexo do conjunto de morros que
compõe a Serra da Bodoquena circundada pela
unidade geomorfológica Depressão do Rio Paraguai.
Observar a forma dissecada (c12) que caracteriza uma
das feições da Serra.

Relevo de topografia plana que caracteriza a
unidade Planícies e Pantanais Mato-Grossenses.

Figura 5. Aspectos geomorfológicos visualizados na AII da Atividade.
Fonte: LUCKMANN, 2014.

Pelo fato de a área destinada à supressão vegetal corresponder a um
relevo plano a suave ondulado, em relação à fragilidade do relevo, esta
característica pode induzir a conclusão imediata de que a área não é propensa ao
desenvolvimento de processos erosivos.
No entanto, situações de instabilidade do meio físico poderão ser
geradas, podendo-se atribuí-las a alguns desses fatores: exposição de solo sem
cobertura vegetal; manejo inadequado do solo sem práticas conservacionistas e sem
observação da aptidão agrícola das terras para uso; escoamento concentrado das
águas pluviais.

Nas áreas propostas para a supressão vegetal não foram observados
fenômenos significativos relacionados a processos lineares (sulcos, ravinas,
voçorocas) ou instabilidade de encostas, tendo em vista a predominância de solos
de textura argilosa nas áreas em questão.

b) Geologia
As Áreas de Influência Indireta e Direta da Atividade pertencem às
compartimentações

geotectônicas

representadas

pela

Bacia

Sedimentar

Fanerozóica (Bacia do Pantanal), Província Tocantins (Faixa Paraguai) e Cráton
Amazônico (Província Rio Apa), as quais podem ser visualizadas na Figura 6 e no
Mapa 7 (Anexo 1).
As rochas carbonáticas predominam na AID compostas basicamente
por litótipos do tipo rochas calcárias calcíticas, dolomitos e mármores, sendo
normalmente recobertas por cobertura sedimentar proveniente da alteração in situ
da própria rocha sotoposta, gerando solos de textura predominantemente argilosa e
carbonática.
Já os afloramentos de rochas mais consistentes e menos alterados, de
uma forma geral estão condicionados na maior parte das vezes em altos estruturais
formando pequenos e médios morros, normalmente alinhados, compondo a Serra da
Bodoquena.

Feições típicas de rio meandrante, podendo ser
observados os meandros abandonados e em
processo de colmatação.

Áreas planas de ocorrência das litologias da Formação
Pantanal.

Áreas de ocorrência das litologias da Formação
Bocaina.

Afloramentos de siltitos da Formação Cerradinho
utilizados na conservação de estradas internas

Área de ocorrência da Formação Bocaina em primeiro
plano e ao fundo os morros constituídos pelas
litologias da Formação Puga.

Área plana de ocorrência das litologias do Grupo
Cuiabá e ao fundo as morrarias da unidade
geomorfológica Planalto da Bodoquena.

Figura 6. Compartimentações geotectônicas na área de influência da Atividade.
Fonte: LUCKMANN, 2014.

Os lipotipos do Grupo Cuiabá ocorrem basicamente na porção leste da
área, alinhados entre a BR-262 e o córrego Bodoquena. Nos levantamentos de
campo foram observados afloramentos destas rochas representados principalmente
por calcário calcítico, na forma de blocos de rocha, cristas alinhadas, pontas de
pedras ou lajes. Em algumas áreas de ocorrência das litologias do Grupo Cuiabá
processos de intemperismo atuando sobre as mesmas são responsáveis pela
alteração

das

rochas

gerando

um

material

desagregado,

inconsolidado,

granulometria grossa, coloração branca a avermelhada, sendo este material utilizado
nos serviços de manutenção das estradas internas da Fazenda (Figuras 7 e 8).

a

b

c

Figura 7. Afloramentos de rocha calcária (calcário calcítico) na forma de: a) blocos; b) lajes,
com aspecto maciço, coloração cinza-claro; c) do Grupo Cuiabá, na forma de cristas
alinhadas orientadas na direção N30-35ºW.
Fonte: LUCKMANN, 2014.

Figura 8. Perfil do afloramento de rochas do Grupo Cuiabá, bastante alteradas gerando um
material inconsolidado utilizado na manutenção das estradas internas da Fazenda Cristo
Redentor.
Fonte: LUCKMANN, 2014.

Os lipotipos da Formação Bocaina do Grupo Corumbá ocorrem
preferencialmente do lado direito do córrego Bodoquena na porção oeste da
Fazenda Cristo Redentor e constituem a formação geológica predominante. Estão
representadas por rochas carbonáticas na forma de calcários dolomíticos, de cor
cinza claro, granulação fina, silicificados, apresentando muitas vezes vênulas e
acamadamentos preenchidos por sílica (Figura 9).

Figura 9. Afloramentos de calcário dolomítico da Formação Bocaina do Grupo Corumbá.
Fonte: LUCKMANN, 2014.

c) Hidrogeologia
A Formação Pantanal, inserida no contexto geomorfológico do
Pantanal Mato-Grossense, caracteriza-se como uma zona permanentemente
inundada, com pequenos gradientes hidráulicos, apresentando fluxos muito lentos
de leste para oeste em direção ao Rio Paraguai.
Em relação aos recursos hídricos subterrâneos podem ser encontrados
na Área de Influência Indireta aquíferos dos tipos Poroso e Fraturado. Os primeiros
estão representados pelas rochas sedimentares dos Depósitos Aluvionares e
Formação Pantanal. Os aquíferos Fraturados são representados na região pelas
litologias associadas aos Grupos Corumbá (Formação Bocaina e Cerradinho,
também considerados como Aquíferos Cársticos), além do Grupo Cuiabá e as
litologias do Complexo Rio Apa.
A demanda de água necessária às atividades diárias da Fazenda
Cristo Redentor é atendida por meio da captação de água de quatro poços
tubulares. São alvo de novos requerimentos de autorização mais cinco poços.
A dessedentação animal na sede e em diversos retiros é basicamente
realizada através de captações superficiais, tipo açudes, os quais armazenam a

água pluvial durante o período de chuvas ou são alimentados pelo nível freático
(Figura 10).

Figura 10. Açudes utilizados para dessedentação animal.
Fonte: LUCKMANN, 2014

d) Recursos minerais
Em relação às substâncias minerais que podem ocorrer na área em
questão e unidades estratigráficas associadas podem ser destacadas: brita e
material básico para construção civil (rochas do Grupo Corumbá e Cuiabá);
cascalho, areia e argila (Formação Pantanal e Depósitos Aluvionares); indústria do
cimento, fertilizantes, cal, ração animal, farmacêutica, tintas, borrachas, tubos de
cimento, corretivo de solo, entre outras (rochas carbonáticas e fosfáticas do Grupo
Corumbá).

5.1.3 Aspectos pedológicos
A seguir, são caracterizados sucintamente os tipos, aptidão agrícola e
suscetibilidade erosiva dos solos na área de influência da Atividade.

a) Tipos de solo
Na AID foram identificados os seguintes tipos de solos: Planossolo
Nátrico sálico, Vertissolo Ebânico carbonático, Cambissolo Flúvico Ta eutrófico,
Chernossolo Argilúvico carbonático, Chernossolo Rêndzico lítico e Neosssolo

Litólico eutrófico. Na Figura 11 podem ser observados os percentuais de
classificação e no Mapa 8 (Anexo 1), sua distribuição.

NITOSSOLO
VERMELHO
EUTRÓFICO
4,96%

CHERNOSSOLO
RÊNDZICOS
LÍTICO
0,12%

NEOSSSOLO
LITÓLICO
EUTRÓFICO
2,22%

VERTISSOLOS
EBÂNICOS
CARBONÁTICOS
5,84%

PLANOSSOLO
NÁTRICOS
SALICOS
28,48%

CHERNOSSOLOS
ARGILÚVICO
CARBONÁTICOS
32,35%

GLEISSOLO
HÁPLICO
EUTRÓFICO
0,41%

CAMBISSOLO
FLÚVICO Ta
EUTRÓFICOS
25,61%

Figura 11. Distribuição dos tipos de solo na AID da Fazenda Cristo
Redentor.
Fonte: BONO, 2014.

Chernossolo Argilúvico
Na área da Fazenda Cristo estes solos são comuns e muito utilizados
para lavoura e ou pastagens; apresentam topografia plana e em alguns locais
pedregosidade (Figura 12).

Figura 12. Detalhes dos Chernossolo Argilúvico carbonático da Fazenda Cristo, área de
Projeto 1.
Fonte: BONO, 2014.

Planossolos Nátricos
Ocorrem na parte norte da área se estendendo até as margens dos
rios Miranda e Paraguai, ocupando as partes mais planas da região. Apresenta
mudança abrupta de textura do horizonte superficial para o horizonte subsuperficial.
Estes solos apresentam horizontes impermeáveis, onde ficam sujeitos ao
encharcamento e em áreas onde não sofrem influência das áreas úmidas dos rios,
são utilizados com pastagem e ou lavouras, em especial as lavouras de arroz e
sorgo (Figura 13).

Figura 13. Detalhes de relevo e cor dos Planossolos Nátricos da Fazenda Cristo Redentor,
área de Projeto 1.
Fonte: BONO, 2014.

Cambissolos Fluvicos
São solos que apresentam grande variação no tocante à profundidade
(desde rasos a profundos). Apresentam boa fertilidade, são argilosos e devido a sua
topografia possuem grande potencial para agricultura. Muitas vezes são pedregosos,
cascalhentos e mesmo rochosos, porém, na Fazenda Cristo Redentor ocorrem em
condição de relevo suave (mecanizável) e sem presença de cascalhos ou
pedregosidade (Figura 14).

Figura 14. Detalhes dos Cambissolos Flúvico Ta eutróficos da Fazenda Cristo Redentor,
área de Projeto 1.
Fonte: BONO, 2014.

Vertissolos Ebânicos
São solos que apresentam caráter ebânico (dominância de cores
escuras, quase pretas, na maior parte do horizonte diagnóstico). Nestes solos, a
fração argila apresenta contração quando seca e expansão quando úmida. Ocupam
topografia plana e baixa permeabilidade, ocorrendo em associação aos Planossolos
nátricos na área (Figura 15).

Figura 15. Detalhes de relevo e cor dos Vertissolos Ebânico carbonáticos da Fazenda
Cristo, área de Projeto 1.
Fonte: BONO, 2014.

Nitossolos Vermelhos
Compreendem solos férteis com grande potencial produtivo. Na área
de estudo ocorrem em relevo levemente ondulado a plano, são solos profundos e
bem drenados, com pequenos afloramentos de rocha e topografia plana (Figura 16).

Figura 16. Detalhes dos Nitossolos Vermelho eutróficos da Fazenda Cristo, área de Projeto
1.
Fonte: BONO, 2014.

Neossolos Litólitos
Estão distribuídos em toda a área do estudo (Figura 17), ocupando a
parte alta da paisagem e em relevo ondulado. O relevo com declive e solos poucos
profundos inviabilizam seu uso com agricultura, em quase toda sua extensão,
somente no entorno destes solos quando o declive fica menos acentuado pode-se

utilizar com pastagens. Normalmente são áreas de reservas e quando explorados
seu uso restringe-se a pastagem, na parte plana ou nas bases dos morros.

Figura 17. Detalhes de relevo e perfil dos Neossolos Litólicos eutróficos da Fazenda Cristo
Redentor, área de Projeto 1.
Fonte: BONO, 2014.

Gleissolos Háplicos
São solos que, na Fazenda Cristo Redentor, apresentam material de
características vérticas e são de ambiente úmidos, frequentemente encharcados ou
com agua permanente. Encontram-se de forma localizada na área e ocupam o
relevo nas partes mais baixas da paisagem (Figura 18).

Figura 18. Detalhes dos Gleissolos Háplicos eutróficos da Fazenda Cristo, área de Projeto
1.
Fonte: BONO, 2014.

Chernossolos Rendzicos
Esta classe de solo apresenta boa drenagem e ocorre em topografia
plana. Na área do estudo estes solos apresentam o contato lítico, horizontes
diagnósticos sobre o material rochoso. São férteis e podem ser utilizados para
produção agrícola e ou pastagem. Na área o uso com pastagem é muito comum e
ocorrem associados aos Neossolos Litólitos eutróficos (Figura 19).

Figura 19. Detalhes de relevo e cor dos Chernossolo Rêndzicos litíco da Fazenda Cristo,
área de Projeto 1.
Fonte: BONO, 2014.

b) Aptidão agrícola
Na área de estudo da Fazenda Cristo foram identificadas as classes de
aptidão 2 abC, 3 abc, 3 (abc) e 6, conforme é observado no Mapa de Aptidão
Agrícola (Mapa 9 - Anexo 1). Sua distribuição percentual é apresentada na Figura
20.

Figura 20. Distribuição das classe de aptidão agrícola das terras na AID
da Fazenda Cristo Redentor.
Fonte: BONO, 2014.

A Classe 2 abC (predominante – cerca de 63%) são terras
pertencentes ao Grupo 2, aptas ao cultivo de lavouras anuais e ou perenes com
aptidão regular nos níveis de manejo A, B e boa no nível de manejo C. A Classe 3
abc corresponde a terras do Grupo 3, aptas a cultivos anuais e ou perenes com
aptidão regular no nível de manejo A, B e C. A Classe 3 (abc) são terras do grupo 3
aptas a cultivos anuais e ou perenes, com aptidão restrita nos níveis de manejo A, B
e C. Somadas, a área da AID apresenta mais de 97% de terras aptas a cultivos
anuais e ou perenes, indicando a forte vocação da região para cultivos e ou
pastagens.
A Classe 6 são terras sem aptidão agrícola, destinadas a reserva da
flora e fauna.

c) Suscetibilidade aos processos erosivos
A susceptibilidade ao processo erosivo dos solos da AID da Fazenda
Cristo foi classificada nas classes Moderada a Fraca, Moderada, Moderada a Forte e

Forte, as quais são distribuídas espacialmente no Mapa de susceptibilidade a
processo erosivo dos solos nas áreas de influência da Fazenda Cristo (Mapa 10 Anexo 1). A distribuição percentual na AID é apresentada na Figura 21.

Figura 21. Distribuição das classes de susceptibilidade ao processo
erosivo do solo na AID da Fazenda Cristo Redentor.
Fonte: BONO, 2014.

Predomina a Classe de susceptibilidade Moderada (50,56%), seguida
pela Moderada a Fraca (47,20%), sendo as Classes, Forte e Moderada a Forte,
representadas em pequenas proporções.

5.1.4 Recursos Hídricos Superficiais
A Fazenda Cristo Redentor insere-se totalmente na bacia do rio
Paraguai, sub-bacia do rio Nabileque, micro bacia do corixo Trinta e Nove e uma
pequena parte da sub-bacia do rio Miranda, conforme mostrado no Mapa 11 (Anexo
1).

A AID engloba todos os cursos de água inseridos na área de drenagem
do córrego Bodoquena, inclusive este e todos os seus tributários tanto da margem
direita quanto os da margem esquerda, desde os limites da propriedade, próximos à
nascente das drenagens, até o outro extremo da propriedade, nas cercanias da
antiga Estação Caieira, linha férrea, todos inseridos na sub-bacia do rio Nabileque.
Com exceção do córrego Bodoquena, trata-se de drenagens temporárias e sem
denominação oficial, que fluem em direção à rodovia BR-262.
Todos os cursos de água inseridos na AID estão enquadrados na
classe especial, na nascente, e na Classe 2 no restante do trecho, conforme
Resolução Conama nº 357/2005 e Deliberação CECA/MS nº 036/2012. As águas
desses cursos de água são usadas para dessedentação animal, preservação da
vida aquática e para recreação de contato primário.
Praticamente todos os afluentes do córrego Bodoquena possuem baixo
volume de água, são estreitos e possuem leito definido. A maioria dos córregos
situados na AID são cursos de água com características de serem intermitentes e
outros até mesmo efêmeros, pois só possuem água em seu leito quando as
precipitações pluviométricas são suficientes para permitir o acúmulo de água no leito
dos mesmos.
Entretanto, outros possuem leito definido, bem encaixado e mesmo
nos períodos de estiagem mantém água no leito e dependendo da altura
pluviométrica, transportam grande volume de água.
Cabe

destacar

que

o

córrego

Bodoquena

possui

algumas

interferências em seu leito que podem influenciar na qualidade das águas; entre elas
as estradas que passam por dentro da água e uma barragem que forma um
reservatório (lago artificial) mudando o ambiente de lótico para semi-lêntico a lêntico,
dependendo da altura da lâmina de água.
Nas Figuras 22 a 29 são visualizadas as características dos recursos
hídricos presentes na AID do Empreendimento.

Figura 22. Características das águas do córrego Bodoquena.
Fonte: CITTÀ, 2014

Figura 23. Características do córrego 3 Sem Denominação, margem direita córrego
Bodoquena.
Fonte: CITTÀ, 2014.

Figura 24. Características do córrego 2 Sem Denominação, médio curso, margem esquerda
córrego Bodoquena.
Fonte: CITTÀ, 2014.

Figura 25. Características do córrego 2 Sem Denominação, baixo curso, margem esquerda
córrego Bodoquena.
Fonte: CITTÀ, 2014.

Figura 26. Características do córrego 3 Sem Denominação, médio curso, margem esquerda
córrego Bodoquena.
Fonte: CITTÀ, 2014.

Figura 27. Características do córrego 1 Sem Denominação, médio curso, margem esquerda
córrego 2.
Fonte: CITTÀ, 2014.

Figura 28. Características do córrego 1 Sem Denominação, médio curso, afluente corixo
Trinta e Nove.
Fonte: CITTÀ, 2014.

Figura 29. Características das pequenas drenagens afluentes do córrego 1.
Fonte: CITTÀ, 2014.

Não foram observados cursos de água assoreados ou com margens
degradadas em função de erosão. De uma maneira geral os resultados analíticos
das amostras de água dos cursos hídricos da Fazenda Cristo Redentor,
praticamente para todos os parâmetros analisados confirmam sua boa qualidade,
em conformidade com os padrões de Classe 2. Somente o parâmetro coliformes
termotolerantes em dois pontos apresentou valores em desconformidade com os
padrões dessa classe, porém pouco acima do valor máximo estabelecido. Explica-se
pela presença de animais silvestres.

5.2 MEIO BIÓTICO

5.2.1 Vegetação
A Fazenda Cristo Redentor está inserida nos Biomas Pantanal e
Cerrado, além de estar, em parte, sobreposta a áreas remanescentes do Bioma
Mata Atlântica, conforme mostrado no Mapa de Vegetação (Mapa 12 - Anexo 1).

5.2.1.1 Características gerais da vegetação na AID
Ocorrem na AID as seguintes fisionomias vegetais (MMA, 2006): Ap área de pastagem plantada; Ap.S - área de pastagem plantada na região da Savana;
Sas - Savana Arborizada sem floresta de galeria e Sps- Savana Parque sem floresta
de galeria. Para a cracterização das fisionomias vegetais da AID, foram
selecionadas quatro áreas amostrais (A13 a A16), cuja localização é visualizada na
Figura 30.

Figura 30. Áreas amostrais para caracterização da vegetação na AID.
Fonte. GOOGLE EARTH, 2014 (editado por GERVÁSIO, 2014).

a) Área Amostral A13
Predominam

as

fisionomias

savânicas

nas

áreas

planas

ou

suavemente onduladas do terreno. Trata-se de uma área antropizada, pois há
grande incidência de capim-jaraguá em toda a região. A vegetação de Cerrado no
local - definida como savana arborizada sem floresta de galeria (Sas) encontra-se
representada por árvores isoladas dispersos em diferentes níveis de densidade.
As espécies mais comuns encontradas nesta área amostral são:
capitão, açoita-cavalo, aroeira, angico vermelho, lixeira, maria pobre, tingui,
mutamba, didal, embiruçu, jenipapo, periquiteira, amendoim, faveiro e catiguá, entre
outras. A Figura 31 ilustra a formação.

Figura 31. Vegetação de cerrado (Sas) em área antropizada por pastagem na A13.
Fonte: GERVÁSIO, 2014.

b) Área Amostral A14
A Área Amostral A14 localiza-se no Retiro Morro Azul, área de
incidência da Mata Atlântica, mas não se sobrepõe a nenhum remanescente deste
bioma. Apesar de ser apontada por MMA (2006) como área antropizada, a
localidade apresenta uma cobertura vegetal em regeneração, com espécies típicas
do Cerrado.
O estrato herbáceo é dominado por gramíneas de pastagem. Assim
como na área amostral anterior, predominam as espécies típicas do cerrado como:
capitão, açoita-cavalo, angico-vermelho, aroeira, lixeira, pau-terra-mirim, tingui, didal,
jenipapo, periquiteira e faveiro, entre outras. A Figura 32 ilustra a formação.

Figura 32. Vegetação de Cerrado em área antropizada por pastagem na A14.
Fonte: BIELLA, 2014.

c) Área Amostral A15
Localiza-se no Retiro Morro Azul, na área de incidência da Mata
Atlântica, mas não se sobrepõe a nenhum remanescente deste bioma. Apesar de
ser apontada pelo MMA (2006) como área antropizada, a localidade apresenta uma
vegetação em regeneração, típica de cerrado. Dentre as herbáceas e junto às
gramíneas exóticas, ocorre a Duguetia furfuracea. O estrato arbustivo está
representado pelos espécimes em desenvolvimento.
Não há remanescentes de Mata Atlântica, pois o predomínio de
espécies de cerrado é verificado na composição florística da formação: capitão,
faveiro, açoita-cavalo, lixeira, mutamba, pau-terra-mirim, dentre outras. A Figura 33
ilustra a formação.

Figura 33. Vegetação de Cerrado em área antropizada por pastagem na A15.
Fonte: BIELLA, 2014.

d) Área Amostral A16
Está localizada no Retiro Puga, na área de incidência da Mata
Atlântica, se sobrepõe a remanescentes deste bioma, segundo SOSMA (2013).
Entretanto, tanto as informações disponíveis nos mapas de cobertura
vegetal utilizadas (PROBIO, 2007; GEOMS, 2012), quanto a caracterização da
cobertura vegetal realizada, apontam para a ocorrência na área selecionada e
entorno para a Savana Parque sem floresta de galeria.
É importante frisar que, de fato, ocorrem na região do Puga formações
florestais com sinais de antropização que poderiam ser classificadas como
pertencentes ao Bioma Mata Atlântica. Estas formações florestais predominam nos
morros, que não serão objeto de supressão vegetal. Nos terrenos planos entre os
morros predominam áreas antropizadas por pastagem e a vegetação característica
do Cerrado.
A cobertura vegetal encontrada em A16 é de pequeno porte, com
poucas árvores emergentes mais elevadas. É composta por espécies típicas do
cerrado como jatobá-mirim, tarumarana, murici, tingui, pau-terra e capitão, entre
outras. Em áreas mais antropizadas percebe-se a ocorrência de palmeiras acuri que
dominam o sub-bosque e atraem a fauna com seus frutos. Em outras localidades, o
estrato herbáceo é dominado por caraguatás (Figura 34).

Figura 34. Aspectos da cobertura vegetal na A16, mostrando a formação florestal
remanescente na região do Puga e próximo à A16 que será preservada.
Fonte: GERVÁSIO; TEIXEIRA, 2014.

5.2.1.2 Florística e Fitossociologia
Nas áreas estudadas e passíveis de supressão (restritas às fisionomias
savânicas), que apresentavam significância amostral foram classificados quatro
estratos bem definidos, a saber: Ap – Área de pastagem plantada; Sas – Savana
Arborizada sem floresta de galeria; Sps – Savana Parque sem floresta de galeria; e
Ap.S – Pastagem plantada na Região de Savana. O Quadro 6 mostra a área
desses estratos e das parcelas de amostragem.

Quadro 6. Área total dos estratos fisionômicos estudados na vegetação sujeita a supressão
na Fazenda Cristo Redentor e número de parcelas amostradas.
Número de
parcelas de
1000 m²
Ap – Área de pastagem plantada.
4426,6684
20
Sas – Savana Arborizada sem floresta de galeria
3.220,38
34
Sps – Savana Parque sem floresta de galeria
631,59
6
Ap.S – Pastagem plantada na Região de Savana
802,48
4
Total
9083,1271
64
Ap – área de pastagem plantada (pecuária), Sas – savana arborizada sem floresta de galeria, Sps –
savana parque sem floresta de galeria, Ap.S – pastagem plantada na região de savana.
Fisionomia vegetal

Área total (ha)

Considerando as dimensões dos remanescentes e acessos, foram
inventariadas 28 áreas, sendo que em sete dessas áreas foram locados módulos
contendo em cada um quatro parcelas temporárias, tendo um intervalo de distância
de 50 metros entre cada parcela. Nas demais 36 áreas foram locadas parcelas
distribuídas nas áreas inventariadas com a finalidade de abranger e amostrar de
forma mais efetiva cada fisionomia vegetal, totalizando assim 64 parcelas. Estas são
localizadas na Figura 35.

Figura 35. Pontos amostrais para o levantamento florístico e inventário florestal.
Fonte. CITTÀ, 2014.

Foram encontrados 3.009 indivíduos, entre os quais não estão
incluídos aqueles ainda fixados ao solo e que apresentavam sinais de morte de sua
estrutura aérea. A distribuição dos quantitativos globais segundo sua destinação é
apresentada no Quadro 7.
A seguir, nas Figuras 36 a 39, são apresentados os gráficos
correspondentes à composição florística e fitossociologia, diversidade e estruturas
de tamanho, respectivamente nos estratos Ap – Área de pastagem plantada, Sas –
Savana Arborizada sem floresta de galeria, Sps – Savana Parque sem floresta de
galeria e Ap.S – Pastagem plantada na Região de Savana.
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Quadro 7. Distribuição dos quantitativos globais segundo sua destinação (m3).
Nome Científico
Anadenanthera falcata
Terminalia argentea
Luehea grandiflora
Curatella americana
Dilodendron bipinnatum
Rhamnidium elaeocarpum
Magonia pubescens
Caesalpinia peltophoroides
Guazuma ulmifolia
Pseudobombax tomentosum
Tabebuia aurea
Priogymnanthus hasslerianus
Lafoensia pacari
Peltophorum dubium
Calycophyllum multiflorum
Callisthene fasciculata
Handroanthus sp.
Genipa americana
Terminalia brasiliensis
Tabebuia roseoalba
Lonchocarpus sericeus
Myrsine guianensis
Sterculia striata
Albizia niopoides
Acacia farnesiana
Enterolobium contortisiliquum
Spondias dulcis
Qualea grandiflora
Vitex cymosa
Casearia rupestris
Sebastiania commersoniana

Nome Comum
Angico-vermelho
Capitão
Açoita-cavalo
Lixeira
Maria-pobre
Cabrito
Tingui
Sibipiruna
Mutamba
Embiruçu
Para-tudo
Pau-vidro
Didal
Canafístula
Castelo
Carvão-branco
Handroanthus sp.
Jenipapo
Amarelinho
Ipê-branco
Cabelouro
Capororoca
Manduvi
Angico-branco
Aromita
Ximbuva
Cajá
Pau-terra
Tarumã
Pururuca
Branquilho

Lenha
13682,736
10378,475
9687,703
7721,024
13322,120
6693,813
5538,893
6339,207
5178,928
923,845
1817,988
2058,873
3119,510
2640,103
2866,999
1772,028
2502,675
1516,610
2283,862
1546,857
1062,635
2535,192
318,182
1003,050
1800,186
378,676
327,356
507,838
293,567
611,113
1151,014

Serraria

Esticadores
e Firmes

Postes e
Lascas

Palanques
e Mourões

Construção civil

Carpintaria

Marcenaria

20865,585
14252,703
0,000
0,000
0,000
1574,470
3348,950
6400,518
0,000
0,000
5834,094
4398,687
1584,915
2668,351
0,000
2738,564
3119,238
0,000
0,000
799,134
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1532,052
0,000
122,350

1304,882
1273,909
0,000
0,000
0,000
0,000
1363,014
574,326
0,000
0,000
0,000
583,500
0,000
918,032
0,000
697,221
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3877,043
836,193
829,108
0,000
1322,231
0,000
0,000
969,442
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

2138,169
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2009,007
885,333
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
8532,511
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5216,896
0,000
0,000
0,000
0,000
807,309
0,000
0,000
1461,566
0,000
0,000
0,000
0,000
4718,232
1574,924
0,000
934,018
1637,870
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
610,477
6563,924
0,000
0,000
0,000
0,000
2048,337
5747,623
0,000
0,000
0,000
2009,007
0,000
0,000
0,000
2865,455
1239,666
0,000
2139,531
794,138
769,614
1665,937
0,000
1072,990
952,185
1066,450
0,000
0,000
0,000

Total
38033,198
25933,607
18850,751
14300,675
13336,781
8277,385
10262,143
13328,710
7235,222
15775,788
8497,621
7878,833
4709,605
11577,253
4564,660
5213,546
6598,612
5850,065
3527,407
2348,574
3205,692
3332,996
5808,216
4248,583
1802,168
2388,311
2920,622
1576,021
1827,628
611,786
1274,766
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Nome Científico
Combretum leprosum
Casearia decandra
Ficus dendrocida
Trichilia hirta
Cecropia pachystachya
Ocotea velutina
Simarouba versicolor
Agonandra brasiliensis
Dimorphandra mollis
Albizia saman
Trema micrantha
Aspidosperma subincanum
Pterogyne nitens
Trichilia elegans
Hymenaea stigonocarpa
Diptychandra aurantiaca
Sclerolobium paniculatum
Cordia naidophila
Prunus myrtifolia
Plathymenia reticulata
ni 6
Piptadenia viridiflora
Cordiera sessilis
Aloysia virgata
Protium sp.
Balfourodendron riedelianum
Jacaranda cuspidifolia
Rhamnaceae sp.
Lithraea molleoides
Sideroxylon obtusifolium
Himatanthus obovatus
ni 7

Nome Comum
Carne-de-vaca
Guaçatunga
Figueira-mata-pau
Catiguá
Embaúba
Canelão-amarelo
Perdiz
Pau-marfim
Fava-de-anta
Ingá-de-pobre
Pau-pólvora
Guatambu
Amendoim-bravo
Cachuá
Jatobá
Balsaminho
Pau-bosta
Louro-branco
Pessegueiro-bravo
Vinhático
Ni 6
Espinheiro
Marmelinho-do
campo
Lixa
Protium sp.
Gramixinga
Caroba
Rhamnaceae sp.
Bugreiro
Coronilho
Pau-de-leite
ni 7

Serraria

Esticadores
e Firmes

Postes e
Lascas

Palanques
e Mourões

Construção civil

Carpintaria

Marcenaria

551,709
462,331
2674,346
1740,873
2159,241
555,615
197,195
505,113
85,745
721,836
652,260
560,974
446,981
873,888
216,905
49,685
128,799
476,501
565,334
261,685
806,309
150,053

0,000
0,000
0,000
1063,544
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
509,473
0,000
167,311
737,368
903,226
314,640
146,783
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
505,022
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1018,582
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
633,730
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

1248,295
130,252
3032,585
0,000
0,000
0,000
661,888
277,490
713,571
0,000
0,000
0,000
159,136
0,000
0,000
0,000
1498,444
0,000
1020,217
0,000
0,000
375,042

1801,986
593,236
5713,214
2807,504
2161,618
1575,930
860,028
783,464
1434,623
722,631
652,978
1577,203
606,785
1042,345
955,324
953,960
1944,020
623,971
1587,297
261,973
807,197
525,674

185,114

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

185,318

125,620
707,848
194,016
170,218
167,493
137,973
0,000
382,128
425,363

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
529,546
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2025,356
0,000
0,000

272,131
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

398,188
708,627
194,229
700,535
167,677
138,125
2027,586
382,549
425,831

Lenha

Total
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Nome Científico
Machaerium acutifolium
Guibourtia hymenaeifolia
ni 5
Byrsonima verbascifolia
Senegalia polyphylla
ni 3
ni
Qualea parviflora
Chorisia pubiflora
Dalbergia miscolobium
Myrcia cauliflora
Pouteria gardneri
Fagara hassleriana
ni 2
Lecythis lanceolata
ni4
Casearia gossypiosperma
Cordia trichotoma
Nyctaginaceae sp.
Diospyros obovata
Acosmium dasycarpum
Leptolobium sp.
ni 1
Erythrina dominguezii
Hymenaea courbaril
Buchenavia tomentosa
Talisia esculenta
Swartzia macrostachya
Trichilia catigua
Amaioua guianensis
Sapium haematospermum
Samanea tubulosa
Bowdichia virgilioides

Nome Comum
Bico-de-pato
Jatobá-mirim
ni 5
Murici
Monjoleiro
ni 3
ni
Pau-terra-mirim
Barriguda
Caviúna-do-cerrado
Jabuticabeira
Sapotinha
Mamica-de-porca
ni 2
Sapucaia
ni 4
Pau-lagarto
Louro-pardo
Nyctaginaceae sp.
Maria-preta
Perobinha
Leptolobium sp.
ni 1
Tiricero
Jatobá-mirim
Tarumarana
Pitomba
Manga-brava
Catiguá
Canela-de-veado
Leiteira
Sete-cascas
Sucupira-preta

Lenha
70,848
285,210
276,218
199,375
236,343
321,179
284,574
191,200
308,645
70,485
170,672
108,816
88,561
377,132
87,561
400,566
236,161
220,629
327,901
398,114
328,264
146,693
92,648
206,550
94,737
78,206
56,770
48,867
52,046
44,871
38,603
31,246
38,694

Serraria

Esticadores
e Firmes

Postes e
Lascas

Palanques
e Mourões

Construção civil

Carpintaria

Marcenaria

329,899
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
287,118
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Total
401,189
285,524
276,522
199,594
236,603
321,533
284,888
191,411
308,985
357,997
170,860
108,936
88,658
377,547
87,658
401,007
236,421
220,872
328,262
398,552
328,626
146,854
92,750
206,778
94,841
78,292
56,832
48,921
52,104
44,920
38,646
31,280
38,737
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Nome Científico
Inga uruguensis
Psidium cattleyanum
Total de madeira de espécies
madeiráveis
Myracrodruon urundeuva
Astronium fraxinifolium
Aspidosperma cylindrocarpon
Cereus jamacaru
Cedrela fissilis
Cedrela odorata
Dipteryx alata
Total de madeira de espécies
ameaçadas

Nome Comum
Ingazeiro
Araçá

Aroeira
Gonçalo-alves
Peroba-rosa
Mandacaru
Cedro
Cedro-do-brejo
Cumbaru

Serraria

Esticadores
e Firmes

Postes e
Lascas

Palanques
e Mourões

Construção civil

Carpintaria

Marcenaria

30,247
23,434

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

30,280
23,460

134892,276

73411,855

7749,454

7834,018

6051,090

27542,413

39221,501

297015,190

15640,060
2761,362
412,737
1250,293
295,474
0,000
0,000

34113,330
2544,548
207,277
0,000
0,000
392,936
390,211

7284,307
698,947
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

2322,647
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

3690,748213
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

63051,092
6004,857
620,014
1250,293
295,474
392,936
390,211

20359,927

37648,302

7983,254

2322,647

0,000

0,000

3690,748

72004,878

Lenha

Total Geral

Total

368.707,63

199

Anacardiaceae

Famílias

Famílias

2
2
2

Sapindaceae
Salicaceae
Rubiaceae
Malvaceae
Fabaceae
Combretaceae
Bignoniaceae
Anacardiaceae

5
11

166
99
91

Combretaceae
67
63
59
48
38
38

Dilleniaceae
Bignoniaceae

3
4

Lythraceae

2

0

0
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Número de indivíduos

Número de espécies
Famílias botânicas mais representativas do Estrato Ap
em relação ao número de espécies.
23
37
42
48
47
52
63
67

Terminalia argentea
Dilodendron bipinnatum
Rhamnidium…

Guazuma ulmifolia

Espécies

Guazuma ulmifolia

Espécies

Famílias botânicas mais representativas do Estrato Ap
em relação ao número de indivíduos.

142
136

Myracrodruon urundeuva
0

50

100

Terminalia argentea
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11,93
12,89
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0
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Figura 36. Composição florística, fitossociologia, diversidade e estruturas de tamanho no
estrato Ap – Área de pastagem plantada.
Fonte: CITTÀ, 2014
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Figura 37. Composição florística, fitossociologia, diversidade e estruturas de tamanho no
estrato Sas – Savana Arborizada sem floresta de galeria.
Fonte: CITTÀ, 2014
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Figura 38. Composição florística, fitossociologia, diversidade e estruturas de tamanho no
estrato Sps – Savana Parque sem floresta de galeria.
Fonte: CITTÀ, 2014
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Figura 39. Composição florística, fitossociologia, diversidade e estruturas de tamanho no
estrato Ap.S – Pastagem plantada na Região de Savana.
Fonte: CITTÀ, 2014

5.2.1.3 Inventário Florestal
A quantificação das áreas passíveis de supressão foi realizada através
do estudo da vegetação remanescente na propriedade, das fisionomias vegetais e
seus respectivos estágios de regeneração natural. A estratificação ocorreu em
função das informações levantadas em campo que foram subsidiadas pela
sobreposição dos mapas PROBIO (2006) e GEOMS (2012), que tratam das
fisionomias existentes na região da Atividade.
O processamento do inventário florestal levou em consideração como
variáveis de avaliação o número de fustes, a área basal e o volume total com casca.
Para as áreas sujeitas à supressão, 9.083,1271 ha, a estimativa
volumétrica aponta para os estratos uma média para o volume total com casca de
368.707,63 m³ e um número de fustes da ordem de 3.009. Salienta-se que essa
estimativa foi calculada com base na área total do estrato.
Com o Inventário Florestal buscou-se levantar os insumos/espécies
que poderiam suprir a demanda de uso desses recursos de forma responsável, ou
seja, destinar adequadamente os recursos naturais e oferecer ao usuário final um
produto com o mínimo de requisitos para cumprir a tarefa a que se propõe.
Cabe ressaltar que a utilização de madeira com finalidades estruturais
requer dos materiais, especificações técnicas de caráter normativo, as quais
preconizam as propriedades físico-mecânicas de modo a atender o esforço
solicitado.
Dessa maneira, para indicar a forma de uso da madeira oriunda dessa
atividade de supressão, considerou-se a medida do diâmetro das toras conforme
termo de referência, associada às indicações de uso específicas para cada espécie
de acordo com o sugerido por Lorenzi (2014).
Para a classificação dos subprodutos das espécies foi efetuada uma
extrapolação com os resultados obtidos com o processamento do inventário
utilizando o valor médio estimado. As espécies foram agregadas com base no seu
uso potencial.

5.2.2 Fauna Terrestre
Para

o

levantamento

da

fauna

terrestre

foram

previamente

selecionados pontos que compreendem as principais divisões da Fazenda Cristo
Redentor, os retiros Boqueirão, Morro Azul, Morada Nova, Caieiras, Vista Alegre,
Cristo e Puga (Figura 40).

Figura 40. Os retiros em destaque foram amostrados com metodologias específicas para o
levantamento de cada grupo da fauna terrestre (avifauna, herpetofauna e mastofauna
terrestre.
Fonte: GOOGLE EARTH, 2014 (editado).

Em cada retiro foram investigados variados ambientes acessíveis por
meio de estradas e nos fragmentos vegetais e de recursos hídricos locais, gerando
os pontos amostrais para cada ambiente e os principais acessos percorridos a pé ou
com veículo (Figuras 41 a 44)

Figura 41. Ambientes amostrados para os grupos da fauna silvestre (herpetofauna,
avifauna e mastofauna terrestre) na Fazenda Cristo Redentor (I).
Fotos: SANTOS, 2014.

Figura 42. Ambientes amostrados para os grupos da fauna silvestre (herpetofauna,
avifauna e mastofauna terrestre) na Fazenda Cristo Redentor (II).
Fotos: SANTOS, 2014.

Figura 43. Ambientes amostrados para os grupos da fauna silvestre (herpetofauna,
avifauna e mastofauna terrestre) na Fazenda Cristo Redentor (III).
Fotos: SANTOS, 2014.

Figura 44. Ambientes amostrados para os grupos da fauna silvestre (herpetofauna,
avifauna e mastofauna terrestre) na Fazenda Cristo Redentor (IV).
Fotos: SANTOS, 2014.

a) Herpetofauna
Foram registrados mais de 560 indivíduos da herpetofauna, cuja
riqueza foi de 26 espécies pertencentes a 14 famílias (12 espécies de anuros e 14
espécies de répteis). Os registros de espécies foram feitos por métodos de busca
ativa e, no caso dos anuros pela identificação da vocalização (zoofonia) de espécies
nos corpos hídricos, ambientes comumente usados para completar seu ciclo
reprodutivo.
A maioria das espécies de anuros e répteis registradas nessas
investigações tem distribuição cosmopolita, possuindo hábitos alimentares também
generalistas. Entretanto, há espécies que são exigentes quanto ao ambiente, como
Rhinella scitula que prefere habitats de mata de galeria. Foi considerada presumível
a riqueza de espécies de anuros, se comparada a levantamentos para a região
pantaneira e do Cerrado de entorno da planície, que possui uma catalogação até o
momento de 56 espécies (UETANABARO et al. 2008). Todavia, para répteis a
riqueza de espécies na região é baixa (para serpentes do Pantanal e da Mata
Atlântica, Marques et al., 2001; 2005, registraram mais de 130 espécies).
Os pontos amostrais com maior riqueza de espécies da herpetofauna
correspondem ao Retiro Bodoquena e Retiro Boqueirão, provavelmente devido à
disponibilidade de água e maior concentração de fragmentos vegetais íntegros
quanto à composição da flora. Apesar de ocorrem espécies de répteis que
respondem bem à antropização (Salvator merianae e Ameiva ameiva), o registro de
10 famílias diferentes de répteis, com espécies como a jiboia, considerada de
encontro raro, um pouco mais exigente, diurna e com hábitos terrestre e arborícola,
e a cascavel, encontrada atropelada na estrada de acesso, demonstram a grande
heterogeneidade de habitats e apontam bons níveis de conservação local
(UETANABARO et al, 2008).

b) Avifauna
A diversidade das espécies da avifauna identificadas está bem abaixo
dos índices esperados para o Cerrado, pois representaram apenas 14,5% de toda

ela, mesmo ocupando uma área muito próxima ao Pantanal. As aves de hábitos
alimentares onívoros, insetívoros, granívoros e frugívoros correspondem a 91,8%
dos indivíduos amostrados e 84% das espécies. As aves de hábitos piscívoros foram
avistadas nas áreas planas e mais sujeitas aos alagamentos sazonais da planície do
Pantanal e as aves de hábitos carnívoros identificadas pertencem todas à ordem
Falconiformes.
Predominaram as espécies de aves que independem dos ambientes
florestados para viver, mesmo que a área de influência da Atividade comporte áreas
de cerrado arborizado e florestas em diversas localidades. A maioria também
apresenta baixa sensibilidade às perturbações ambientais indicando capacidade de
adaptação às mudanças, desde que haja alternativas como a conservação de
ambientes naturais nas áreas do entorno.
A proximidade com o Bioma Pantanal permite que algumas espécies
típicas, como o tuiuiú e o colhereiro, visitem as áreas úmidas, sempre na estação
mais favorável.
O posicionamento geográfico da Fazenda Cristo Redentor, junto ao
Chaco (savana estépica), também abriga espécimes típicos desse ambiente, mas
que se distribuem também pelo Pantanal, observadas nesse estudo: aracuã-dopantanal e periquito-de-cabeça-preta, além do cardeal.
A presença do traupídeo bico-de-pimenta na área de influência direta e
indireta da Atividade o insere definitivamente no Cerrado, pois essa espécie é
endêmica desse Bioma (SILVA, 1995).
Não foi identificada nenhuma espécie ameaçada de extinção da lista
oficial de espécies ameaçadas da fauna brasileira (MMA, 2003), mas que se inserem
em outras classificações, o que indica a necessidade de estabelecer programas de
monitoramento para a conservação da biodiversidade de aves na região afetada
pela Atividade e seu entorno.
As Figuras 45 a 49 ilustram alguns espécimes da avifauna que tiveram
sua presença registrada por meio de fotografias durante os levantamentos
realizados.

Ema (Rhea americana).

Marreca-cabocla (Dendrocygna autumnalis)

Biguás (Phalacrocorax brasilianus).

Socozinho (Butorides striata).

Garça-branca (Ardea alba).

Garça-maguari (Ardea cocoi).

Maria-faceira (Syrigma sibilatrix).

Frangos d'água (Phimosus infuscatus).

Figura 45. Exemplares da avifauna na área de influência da Atividade (I).
Fonte: GERVÁSIO, 2014.

Curicacas de pescoço amarelo (Theristicus caudatus).

Curicacas pantaneiras (Theristicus caerulescens).

Cabeça-seca (Mycteria americana).

Tuiuiú (Jabiru mycteria).

Urubus-de-cabeça-amarela (Cathartes burrovianus).

Carcará (Caracara plancus).

Gavião-caboclo (Heterospizias meridionalis).

Gavião carijó (Rupornis magnirostris).

Figura 46. Exemplares da avifauna na área de influência da Atividade (II).
Fonte: GERVÁSIO, 2014.

Gavião-de-rabo-branco (Geranoaetus albicaudatus).

Quiri-quiri (Falco sparverius).

Carão (Aramus guarauna).

Seriema (Cariama cristata).

Quero-queros (Vanellus chilensis).

Cafezinho (Jacana jacana).

Pernilongo-de-costas-brancas (Himantopus
melanurus).

Maçarico-solitário (Tringa solitaria).

Figura 47. Exemplares da avifauna na área de influência da Atividade (III).
Fonte: GERVÁSIO, 2014.

Asa-branca (Patagioenas picazuro) em bando e no detalhe

Arara-azul (Anodorhynchus hyacinthinus).

Jandaia-estrela (Eupsittula aurea).

Caturritas (Myiopsitta monachus) e Pássaros-pretos
(Gnorimopsar chopi).

Periquito-de-cabeça-preta (Aratinga nenday).

Martim-pescador (Megaceryle torquata). melanurus).

Tucano (Ramphastos toco).

Figura 48. Exemplares da avifauna na área de influência da Atividade (IV).
Fonte: GERVÁSIO, 2014.

Pica-pau-de-banda-branca (Dryocopus lineatus).

João-de-barro (Furnarius rufus).

Noivinha (Xolmis irupero).

Coleirinho (Sporophila caerulescens).

Bico-de-pimenta (Saltator atricollis).

Pássaros-pretos (Gnorimopsar chopi) e gado.

Japu (Psarocolius decumanus).

Ninho de japu.

Figura 49. Exemplares da avifauna na área de influência da Atividade (V).
Fonte: GERVÁSIO, 2014.

c) Mastofauna
O levantamento da fauna de mamíferos não voadores nas áreas de
influência da Fazenda Cristo Redentor registrou 140 indivíduos distribuídos em 30
espécies, 17 famílias e 9 ordens. As ordens mais representativas, considerando a
riqueza de espécies, foram respectivamente: Carnivora, Rodentia e Artiodactyla.
O número de espécies registradas em campo representa cerca de 30%
de toda a fauna de mamíferos não voadores listados para o Mato Grosso do Sul.
Considerando o levantamento por pontos amostrais, destacaram-se os
pontos localizados nos retiros Bodoquena, Boqueirão, Morada Nova e Morro Azul
como aqueles de maior riqueza de espécies; no entanto, a distribuição de espécies
ocorreu de forma bastante variável e duas espécies (lobinho e anta) ocorrem na
maioria dos pontos amostrais.
De forma geral, as espécies registradas nesse levantamento são
amplamente distribuídas no território brasileiro, embora para algumas delas, mais
exigentes quanto aos hábitats, já apresentam restrições em biomas como a Mata
Atlântica e Cerrado (BORGES; TOMAZ, 2004; COSTA et al, 2005; REIS et al, 2006;
PAGLIA et al, 2012).
Observa-se que 18 espécies têm ocorrência tanto em ambientes
florestais quanto abertos, oito são exclusivas de ambientes florestais e apenas o tatu
peba é exclusivo de áreas abertas. Também estão incluídas espécies intimamente
ligadas à presença de água como o rato-d’água e a capivara, ou com certo grau de
exigência para ambientes com algum tipo de recurso hídrico disponível, como irara,
veado catingueiro, e os pequenos mamíferos cuíca, cuíca-quatro-olhos, cuíca ou
catita e punaré, todos registrados em mata de galeria do córrego Bodoquena.
Quanto à dieta, a fauna de mamíferos não voadores está representada
por espécies que exibem uma ampla gama de itens, sendo a maioria das espécies
onívoras.
Analisando o estado de conservação das espécies da área de estudo,
cinco aparecem como ‘vulnerável’ na Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas da
União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, 2013), e estão em

alguma categoria de ameaça segundo a Lista Vermelha das Espécies da Fauna
Brasileira Ameaçadas de Extinção (MMA, 2008), e também conforme a Lista
Anotada de Mamíferos do Brasil (2012), sendo elas: o tatu canastra (Priodontes
maximus), o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), o gato-do-matopequeno (Leopardus tigrinus), a onça-pintada (Panthera onca), a anta (Tapirus
terrestris),

a

queixada

(Tayassu

pecari),

o

veado

campeiro

(Ozotoceros

benzoarticus) e o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus). Com exceção deste último,
todas as espécies são consideradas frequentes a muito frequentes na porção do
Cerrado nas áreas de estudo, sendo a anta e a onça-parda generalistas quanto à
preferência de habitats (CÁCERES et al. 2008b).
Ressaltam-se como principais ameaças na conservação das espécies
de mamíferos aquelas relacionadas com a perda de habitats e a fragmentação, mas
também pela caça e atropelamentos. Desta forma, programas e esforços
direcionados a minimizar tais problemas contribuem para evitar a perda da
biodiversidade local. Métodos educativos, como os Programas de Educação
Ambiental, corroboram para a diminuição desse impacto e devem ser estimulados
nos funcionários e por pessoas que residem ou frequentem as áreas da propriedade.
Outros métodos educativos devem ser adotados, como a colocação de
placas informativas sobre os ambientes e a menção de que são corredores
ecológicos da fauna, ou a informação de que são áreas de proteção permanente, no
caso do córrego Bodoquena. Outros procedimentos envolvem o estabelecimento de
regras internas quanto aos limites de velocidade, prevenindo acidentes e o
atropelamento de animais silvestres, especialmente no período noturno.
As Figuras 50 a 52 ilustram alguns espécimes e vestígios de presença
que puderam ser fotografados nos levantamentos de campo.

Anta (Tapirus terrestris)

Jaguatirica (Leopardus pardalis)

Onça-pintada (Panthera onca)

Capivara (Hydrochoerus hydrochaeris

Lobo-guará (Chrysocyon brachyurus)

Mão-pelada (Procyon cancrivorous)

Irara ou papa-mel (Eira barbara)

Jaritataca (Conepatus semistriatus)

Fezes

Figura 50. Registros de presença no levantamento da mastofauna na Fazenda Cristo
Redentor, Miranda, MS.
Fonte: BIELLA COLETI; SANTOS; GERVÁSIO, 2014.

Lobinho (Cerdocyon thous)

Tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla)

Queixada (Tayassu pecari)

Catetos/pecari de colar (Pecari tajacu)

Indivíduo de tapiti (Sylvilagus brasiliensis) sendo predado

Tatu galinha (Dasypus novemcinctus)

Tatu peba (Euphractus sexcinctus)

Quatis (Nasua nasua)

Veado catingueiro (Mazama gouazoubira)

Macaco-prego (Sapajus cay)

Figura 51. Exemplares da mastofauna na Fazenda Cristo Redentor, Miranda, MS.
Fonte: BIELLA COLETI; SANTOS; GERVÁSIO, 2014.

Cuíca (Gracilinanus agilis)

Cuíca ou Catita (Thylamys macrurus)

Cuíca-de-quatro-olhos (Philander opossum)

Rato d’água (Nectomys rattus)

Punaré (Thricomys cf.fosteri)

Figura 52. Exemplares da mastofauna na Fazenda Cristo Redentor.
Fonte: BIELLA COLETI; SANTOS; GERVÁSIO, 2014.

5.2.3 Biota Aquática
Foram registrados 296 indivíduos de 22 espécies de peixes
pertencentes a dez famílias e três ordens taxonômicas de peixes. Esta riqueza de
espécies pode ser considerada baixa se comparada às 42 espécies registradas por
Froehlich (2000) em extensivo inventário no rio Salobrinha (também na Serra da
Bodoquena). Também a curva cumulativa de espécies indica que mais espécies
podem ser registradas com aumento do esforço amostral na área. As espécies de
peixes registradas por Froehlich (2010) e Terra e Sabino (2007) para a região da
Bodoquena.
As espécies que apresentaram maiores abundâncias relativas foram os
lambaris Astyanax asuncionensis, Hemigrammus marginatus e Moenkhausia
dichroura, todos pertencentes à Família Characidae e Ordem Characiformes.

Nenhuma das espécies registradas é considerada ameaçada, segundo
os critérios do MMA (2004) e de Rosa e Lima (2008), mas, segundo classificação de
Resende (2003), piau, curimbatá e piraputanga são reofílicas. Estas espécies, em
conjunto com o lambari a traíra e jejú são de interesse à pesca. Ainda algumas
espécies apresentam potencial ornamental e podem ser de interesse à aquariofilia.
A Fazenda Cristo Redentor apresenta córregos permanentes e
temporários com ictiocenoses bem estruturadas, onde a ictiofauna “residente” dispõe
de hábitats e recursos para completar seus ciclos de vida e algumas espécies
migradoras, ou “visitantes”, dispõem de sítios reprodutivos. Estes ambientes são
relativamente raros na região, e, portanto, insubstituíveis do ponto de vista ecológico
(em especial para a reprodução de espécies reofílicas).
Quanto aos macroinvertebrados bentônicos, na área de influência da
Fazenda Cristo Redentor esteve representada por quatro classes pertencentes a
quatro filos (Arthropoda, Annelida, Nematoda e Mollusca). A classe Insecta foi a
mais representativa, com três ordens: Ephemeroptera, Odonata e Diptera. Dentro da
Classe Insecta, em termos de número de organismos, a ordem mais representativa
foi Diptera (406 organismos), sendo a família Chironomidae a mais numerosa.
Entre os organismos bentônicos, Chironomidae e Oligochaeta são
considerados os mais importantes, por serem geralmente os mais abundantes.
Os membros da família Chironomidae, dentre os grupos de insetos
aquáticos, são os mais amplamente distribuídos e frequentemente os mais
abundantes no ambiente de água doce. (COFFMAN, 1995; CRANSTON, 1995;
GUERESCHI; MELÃO, 1998). As larvas possuem grande capacidade adaptativa,
pois colonizam todos os tipos de substratos, sedimento e vegetação dos ambientes
lóticos e lênticos (CRANSTON, 1995; TRIVINHO-STRIXINO; STRIXINO, 1995).
Essas larvas são frequentemente utilizadas em programas de
monitoramento e avaliação de alterações ambientais, especialmente relacionando-se
espécies indicadoras com a qualidade da água (KAWAI et al, 1989; ROSENBERG;
RESH, 1993; COFFMAN, 1995; CRANSTON, 1995).
A utilização da comunidade aquática em estudos ecológicos apresenta
algumas importantes vantagens sobre a físico-química, uma vez que os organismos

integram condições ambientais por um longo período de tempo devido à exposição
prolongada a todas as variações de parâmetros ambientais, enquanto que os dados
químicos são medidos instantaneamente na natureza e, portanto, necessitam de um
grande número de medições para que se possa obter maior precisão dos resultados
(PETERSEN JR., 1989; SILVEIRA, 2004).
A comunidade bentônica encontrada possui taxas importantes para
análise de impacto ou perturbação nos pontos amostrais. Foram registrados
representantes de organismos bioindicadores de boa qualidade de água, como
larvas de Odonata, filtradores como Bivalvia e larvas de Ephemeroptera. As ordens
encontradas evidenciaram que os pontos de monitoramento possuem características
de ambientes com alto grau de integridade ecológica e baixo nível de perturbação.
Esses resultados sugerem que a coleta de macroinvertebrados de qualquer um
desses trechos analisados nesse estudo pode fornecer respostas semelhantes
quanto à qualidade das águas.
A Figura 53 ilustra alguns exemplares de fauna piscícola e o processo
de levantamento dos invertebrados bentônicos.

Trecho do córrego Bodoquena em ponto de
amostragens de ictiofauna.

Utilização de tarrafa de amostragens de ictiofauna.

Coleta de macroinvertebrados bentônicos.

Lambari (Astyanax asuncionensis).

Piau-três-pintas (Leporinus friderici).

Curimbatá de (Prochilodus lineatus.

Piraputanga (Brycon hilarii).

Acesso aberto em Área de Preservação Permanente
para travessia em vau no riacho Bodoquena.

Figura 53. Exemplares de fauna piscícola e aspectos do processo de levantamento dos
invertebrados bentônicos.
Fonte: ROSA, SANTOS, 2014.

5.2.4 Unidades de Conservação e Outras Áreas Protegidas e Zoneamento
Ecológico-Econômico de MS
A seguir são descritas as áreas protegidas que poderão ser
influenciadas pela Atividade.

a) Unidades de Conservação
O mosaico de Unidades de Conservação de Mato Grosso do Sul
(IMASUL, 2014) aponta a sobreposição de parte da Fazenda Cristo Redentor à Zona
de Amortecimento do Parque Estadual do Rio Negro, bem como a interseção da
propriedade com o Bioma Mata Atlântica, de acordo com a Lei nº 11.428 de 2006
(Figura 54).

Figura 54. Unidades de Conservação e outras áreas protegidas.
Fonte: IMASUL, 2014.

O referido mosaico (IMASUL, 2014) também aponta a interseção da
propriedade com duas Unidades de Conservação: o Parque Estadual do Rio Negro
e a Reserva Particular do Patrimônio Natural Paculândia. Entretanto, não se deve
considerar tal sobreposição, pois, o rio Miranda é a divisa da propriedade com as
referidas UC que se localizam na margem oposta.

Atribui-se a interseção com as duas Unidades de Conservação
acusada pelo SISLA a erro técnico ocasionado pela sinuosidade natural do rio
Miranda no local.

b) Interseção da área da Atividade com o Bioma Mata Atlântica
O SISLA (Figura 54) aponta para a sobreposição de parte da Fazenda
Cristo Redentor, e da quase totalidade da Área de Influência Direta (AID) da
Atividade, com o Bioma Mata Atlântica, regido pela Lei nº 11.428 de 2006 e seu
Mapa de Aplicação.
Considera-se Domínio de Mata Atlântica (DMA) a área originalmente
coberta por um mosaico de formações florestais e ecossistemas associados, sujeitos
à influência do Oceano Atlântico. Entretanto, para efeitos legais, o Decreto-Lei nº
750/93 o define como:
(...) o espaço que contém aspectos fitogeográficos e botânicos que tenham
influência das condições climatológicas peculiares do mar incluindo as áreas
associadas delimitadas segundo o Mapa de Vegetação do Brasil
(IBGE,1993) que inclui a floresta ombrófila densa, floresta ombrófila mista,
floresta ombrófila aberta, floresta estacional semidecidual e floresta
estacional decidual....

Assim, ao incluir as florestas estacionais semideciduais e deciduais no
DMA estendeu-se a área do Bioma para algumas regiões interiores do continente,
como no caso da Serra da Bodoquena.
Na área da Atividade, os remanescentes de Mata Atlântica se
manifestam sob a fisionomia de Floresta Estacional Semidecidual Aluvial e de
Floresta Estacional Decidual Submontana e de Terras Baixas, todos, sem exceção,
mantidos e conservados pelo planejamento do Empreendimento.
Mesmo com a sobreposição ao Bioma Mata Atlântica, a área objeto da
Atividade de Supressão de Vegetação foi convertida em pastagem há muitos anos,
sendo consideradas áreas antrópicas. Mesmo quando houve regeneração de
vegetação, a vegetação que domina nestas áreas é a do Cerrado, que se manifesta
sob diferentes fitofisionomias.

Desta forma, o estudo procurou identificar os remanescentes de Mata
Atlântica existentes na AID e preservá-los, enquanto as áreas antropizadas de
Cerrado foram objeto de análise para sofrer a possível intervenção da Atividade.
A maioria das áreas florestadas conservadas na AID farão parte da
Reserva Legal e estarão conectadas por Corredores de Biodiversidade implantados
entre os fragmentos e ao longo das APPs que tiveram a largura da sua faixa de
vegetação duplicada. Os remanescentes florestais que, eventualmente, não venham
a compor a Reserva Legal ficarão conservados e considerados como excedente de
vegetação nativa.
A
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considerados pelo Atlas da Mata Atlântica (SOSMA, 2013) e as formações que de
fato ainda existem na propriedade e que serão conservadas (a maioria compondo a
Reserva Legal e algumas permanecendo como excedente de vegetação nativa).

Figura 55. Acima: Remanescentes de Mata Atlântica segundo SOSMA, 2013. Abaixo:
remanescentes de Mata Atlântica e outras fisionomias de Cerrado existentes na propriedade
e que serão conservados.
Fonte: GOOGLE EARTH, 2014 (editado por GERVÁSIO, 2014).

c) Áreas Prioritárias para a Conservação, Uso Sustentável e
Repartição dos Benefícios da Biodiversidade Brasileira
O Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade
Biológica Brasileira (Probio), o componente executivo do Programa Nacional da
Diversidade Biológica (Pronabio), realizou, entre 1997 e 2001, uma ampla consulta
para a definição de áreas prioritárias para conservação na Amazônia, Caatinga,

Cerrado e Pantanal, Mata Atlântica e Campos Sulinos, e na Zona Costeira e
Marinha. As 900 áreas escolhidas foram reconhecidas pelo Decreto nº 5.092, de 21
de maio de 2004 e instituídas pela Portaria nº 126 de 27 de maio de 2004 do
Ministério do Meio Ambiente.
O processo de atualização das Áreas e Ações Prioritárias para a
Conservação, Uso Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade
Brasileira foi realizado durante o ano de 2006, de forma simultânea, no âmbito de
todos os biomas brasileiros e contou com o apoio de diversas instituições. Essas
novas áreas prioritárias foram reconhecidas mediante Portaria n° 9, de 23 de janeiro
de 2007 do Ministério do Meio Ambiente.
Em Mato Grosso do Sul várias áreas de Cerrado e Pantanal foram
consideradas Prioritárias para a Conservação, Uso Sustentável e Repartição dos
Benefícios da Biodiversidade Brasileira, sendo que a área da Atividade se sobrepõe
parcialmente a uma delas: Ce043 (Figura 56).

Figura 56. Área prioritária para a conservação do Cerrado CE 043 sobreposta parcialmente
à Fazenda Cristo Redentor e à Área de Influência Direta da Atividade.
Fonte: MMA, 2007.

A área da Atividade está parcialmente inserida na área prioritária Ce043, que corresponde ao Planalto da Bodoquena e é considerada de importância
extremamente alta e prioridade muito alta, especialmente porque é o divisor de
águas da Serra da Bodoquena, área de recarga dos aquíferos locais e de borda com

a região do Pantanal. Além disso, apresenta rios cristalinos de base calcária, grutas,
cavernas, sítios arqueológicos, remanescentes florestais e endemismos.

d) Zoneamento Ecológico-Econômico de MS
O Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado de Mato Grosso do
Sul - 1ª aproximação (2008) insere a Fazenda Cristo Redentor na Zona Planície
Pantaneira (ZPP), na Zona Depressão do Miranda (ZDM) e na Zona Serra da
Bodoquena (ZSB). Ainda, com relação à propriedade e de acordo com o ZEE, o rio
Miranda é considerado um potencial corredor de biodiversidade.
Os
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áreas

estrategicamente destinadas à conservação ambiental na escala regional.
Compreende uma rede de áreas protegidas, entremeada por áreas com variáveis
graus de ocupação humana.
Esses corredores aumentam a conexão entre remanescentes de
paisagens permitindo o trânsito e as trocas genéticas de espécies no longo prazo. O
Potencial Corredor de Biodiversidade Pantanal – Mata Atlântica se estende ao longo
do rio Miranda, desde o encontro com o rio Paraguai até a sua nascente, rio São
Francisco, rio Passa Cinco, rio Santa Maria e rio Ivinhema, desde sua cabeceira até
a foz no rio Paraná.
Ressalta-se que a Fazenda Cristo Redentor protege os ecossistemas
que compõem a mata ciliar do rio Miranda na propriedade, indo além da faixa legal
preservação permanente, pois ao longo de quase toda sua extensão a Reserva
Legal se une às APPs aumentando a área protegida ao longo do rio.

e) Corredores Ecológico ou de Biodiversidade
Além do potencial corredor de biodiversidade formado pelo rio Miranda,
apoiado na prática pelo Empreendimento, conforme descrito no item anterior, foram
criados mais 343 hectares de corredores ecológicos no interior da propriedade, na
área de influência direta e indireta da Atividade.

Os novos corredores são formados pelos córregos que interligam o
planalto da Bodoquena à planície do Pantanal, conexão de extrema relevância para
a conservação da rica biodiversidade regional. Os corredores foram constituídos
pela duplicação da área de preservação permanente ao longo do córrego
Bodoquena e demais corpos d'água relevantes na região. Pela sua importância, os
corredores de biodiversidade foram incorporados à Reserva Legal. A Figura 57
ilustra os corredores constituídos e sua conexão com os outros fragmentos florestais
e áreas conservadas na propriedade.

Figura 57. Corredores ecológicos ou de biodiversidade (Verde) unindo os remanescentes
florestais e outras fisionomias vegetais do planalto da Bodoquena e da planície pantaneira.
Fonte: GOOGLE EARTH, 2014 (editado por GERVÁSIO, 2014).

De acordo com MMA, os Corredores Ecológicos são áreas que
possuem ecossistemas florestais biologicamente prioritários e viáveis para a
conservação da biodiversidade, compostos por conjuntos de unidades de
conservação, terras indígenas e áreas de interstício. Sua função é a efetiva proteção
da natureza, reduzindo ou prevenindo a fragmentação de florestas existentes, por
meio da conexão entre diferentes modalidades de áreas protegidas e outros
espaços com diferentes usos do solo. Os remanescentes florestais conservados e os
corredores ecológicos implantados na Fazenda Cristo Redentor encaixam-se na
definição acima, como "áreas de interstício", pois o sistema ambiental implantado

colabora efetivamente com o aumento da conectividade entre Unidades de
Conservação, como por exemplo, entre o Parque Nacional da Serra da Bodoquena
ao sul e o Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, ao norte.
Caracterizam ainda mais a importância das ações tomadas pelo
Empreendimento na conservação dos recursos naturais e cuidados com a
sustentabilidade da Atividade, a destinação dada às áreas protegidas e corredores
ecológicos implantados, a de compor a Reserva Legal, perpetuando a conservação
destes fragmentos relevantes para a biota.

5.3 MEIO SOCIOECONÔMICO

5.3.1 Contexto Geral
As atividades da Fazenda Cristo Redentor afetam, em maior ou menor
grau, não apenas os Municípios de Corumbá e Miranda, onde se situa, mas sua
influência vai além da área geográfica onde se insere, como no caso dos mercados
interno e externo. Desta forma, pode-se afirmar que o setor da agropecuária em
Mato Grosso do Sul e até mesmo o mercado nacional, em pequena escala, serão,
de certa forma, alterados pelo aumento do rebanho de gado de corte e produção
agrícola na fazenda em questão. A magnitude desta alteração dependerá da efetiva
ação do Empreendimento.
O setor da economia em que a Fazenda Cristo Redentor se insere,
agronegócio, é um dos mais promissores de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do
mundo. As perspectivas de crescimento e desenvolvimento deste setor são
enormes, e um empreendimento do porte da Fazenda em questão com certeza
contribuirá para este crescimento.
Miranda e Corumbá ocupam 78% da Região de Planejamento do
Pantanal do Estado de Mato Grosso do Sul (que inclui também Aquidauana e
Anastácio), que objetiva, dentro da ótica do desenvolvimento regional, a busca da
redução das desigualdades regionais e, no médio e longo prazo, a ampliação da
integração da economia sul-mato-grossense.

5.3.2 Contexto Social
A seguir, são apresentados alguns indicadores referentes ao perfil
social dos municípios de Miranda e Corumbá.

a) População
Segundo o último senso realizado pelo IBGE, em 2010, Corumbá e
Miranda possuíam população de 129.298 habitantes (25.595 em Miranda e 103.703
em Corumbá), correspondendo a 5,28% do total do Estado de Mato Grosso do Sul,
equilibradamente dividida entre homens e mulheres. Nesse mesmo ano, Corumbá,
com 64.962,72 km², possuía uma densidade demográfica de 1,60 hab/km², enquanto
Miranda, com área de 5.478,83 km², registrava 4,67 hab/km².
Nessa população, incluem-se em Miranda 7.029 indígenas da etnia
Terena, enquanto em Corumbá há uma reserva indígena da etnia Guató (índios
canoeiros) localizada na Ilha Ínsua, a 200 km de Corumbá, rio acima, com uma
população estimada em 250 pessoas.
Em ambos os municípios, a maior parte da população habita a zona
urbana, sendo 60,82% em Miranda e 90,12% em Corumbá.

b) Educação
Em 2012, a rede escolar pertencente aos dois municípios em estudo
era composta, por 79 escolas, sendo que destas, 20,3% pertencem à rede estadual,
51,9% são municipais, 26,6% particulares e 1% federais.

Ao todo existiam 14

escolas rurais nos dois municípios. A taxa de alfabetização da população de Miranda
era de 88,6%, ao passo que a de Corumbá era de 94%. (10 anos ou mais) (SEMAC,
2013).
Neste Município há três instituições de ensino superior com cursos
autorizados (Faculdade Salesiana de Santa Teresa (FSST), Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul (UFMS) e Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), além
de outras instituições que oferecem cursos de ensino superior via internet. Desta

última modalidade, são os cursos oferecidos por instituições de nível superio para
Miranda.
A Fazenda Cristo Redentor mantém uma unidade escolar que oferece
aulas da pré-escola ao 5º ano, para 38 alunos, sendo 7 crianças não residentes na
fazenda e 31 da comunidade (Figura 58). São três os professores, residentes com
as respectivas famílias no local. Os adolescentes continuam seus estudos em
Miranda, e o traslado se dá com ônibus do Município.

Figura 58. Escola da Fazenda Cristo Redentor.
Fonte: GERVÁSIO, 2014.

c) Indicadores e serviços de saúde
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) em 2010
registrou 0.700 em Corumbá e 0.632 em Miranda. Em comparação com o ranking do
Estado, enquanto Corumbá tem melhor desempenho (26º), Miranda apresenta um
dos índices mais baixos (67º). Entre os setores componentes do IDH (Educação,
Longevidade e Renda), verifica-se que nos dois municípios é o IDH Educação o que
tem pior desempenho (0.586 em Corumbá e 0.507 em Miranda) (PNUD, 2013).
Quanto ao Índice de Responsabilidade Social de Mato Grosso do Sul
(IRS/MS), indicador de gestão pública instituído por lei, Corumbá e Miranda

mostraram no ranking do Estado, respectivamente as seguintes posições: 1º e 29º
para riqueza, 61º e 18º para longevidade e 51º e 37º para escolaridade.
A Figura 59 mostra, por grupo, em função da pontuação dos índices,
onde se inserem Corumbá e Miranda.
Verifica-se que Corumbá é o Município em melhores condições da
Região, ao passo que Miranda é o que está em pior situação.

Figura 59. Distribuição dos municípios da região do Pantanal por grupo.
Fonte: SEMAC/MS, IRS/MS, 2011.

Quanto aos estabelecimentos de saúde para atendimento à população
em Corumbá e Miranda, o município melhor estruturado em termos de unidades de
saúde e número de leitos é Corumbá. Entretanto, ainda muito baixa a oferta
considerando-se os padrões recomendados (4,5 leitos/1.000 hab.).
A oferta dos serviços de saúde é de média a baixa complexidade, mas
é em Campo Grande que se encontram os serviços de alta complexidade com
atendimento adequado para qualquer tipo de acidente.
Quanto à taxa de mortalidade infantil por 1.000 habitantes, os dados de
2010 mostram que a menor taxa é a de Miranda (4,9). Corumbá (16,8) possui taxa

mais alta que a média estadual (15,7), que ainda é considerada alta pela OMS, que
aceita hoje como meta limite, dez crianças para cada mil nascidas vivas.

d) Saneamento básico
Os serviços de abastecimento de água e de saneamento ambiental de
Corumbá e Miranda são de responsabilidade da Sanesul.
Em 2010 Corumbá possuía abastecimento de água para cerca de 90%
das residências do Município, ao passo que em Miranda esse número era de 75%. O
restante é abastecido por meio de poços ou nascentes.
Verifica-se que, aquém do percentual de abastecimento de água, está
o número de economias reais atendidas pelo serviço de esgoto, em ambos os
municípios (4.664 contra 24.132 de abastecimento em Corumbá e 2.226 contra
5.175 em Miranda).
A coleta de lixo domiciliar é feita nos bairros e somente nos distritos de
Albuquerque, Porto Morrinhos, Porto da Manga e Passo do Lontra e na estrada
parque. O lixo hospitalar é coletado pela Prefeitura Municipal e enterrado em valas
diferenciadas. A coleta seletiva começou recentemente.
Em Corumbá, a construção de um aterro sanitário, em conjunto com as
duas Prefeituras, encontra-se em fase de licenciamento, e, em Miranda, o lixo é
despejado em um terreno e aterrado periodicamente. Existe um projeto para criação
de um aterro sanitário em conjunto com o Município de Anastácio.
A Fazenda Cristo Redentor implantou a coleta seletiva. Os resíduos
orgânicos e sólidos não recicláveis tem como destino um aterro sanitário na área da
Fazenda (Figura 60).

Figura 60. Recipientes para coleta seletiva na Fazenda Cristo
Redentor.
Fonte: HUEBRA, 2014.

e) Associação dos Amigos da Comunidade e Escola
A Fazenda Cristo Redentor apoia e incentiva a Associação de Amigos
da Comunidade, formada por mulheres moradores da Fazenda. Esta Associação
cria programas na área social, melhorando a qualidade de vida da comunidade,
proporcionando educação ambiental para as crianças que residem na região além
de angariar fundos para novos projetos, em ações integradas com a Escola da
Fazenda.
Três eventos se destacam no calendário da comunidade, conduzidos
pela associação: Dia da Saúde, com a Prefeitura Municipal de Miranda; Festa
Junina, Dia de Campo, como meio de valorizar a cultura local, mostrando para as
crianças da escola as atividades inerentes ao dia a dia de sua famílias, como a
cultura do milho e da soja.
Os resíduos da coleta seletiva são vendidos e o que se recebe é
revertido para a escola mantida na propriedade, para compra de materiais para
cursos de pintura em panos de pratos e outros artesanatos. Outros recursos estão
sendo buscados para novos cursos para as mulheres, como de sabonetes.
No momento em que a Fazenda recebe melhorias e ampliação das
atividades agropecuárias, novos trabalhadores são contratados, temporários ou

permanentes, e as atividades de lazer, festas comemorativas e culturais sofrem
acréscimos de público e consequentemente de renda, ampliando a possibilidade de
novos cursos, viagens e outras atividades da associação e escola, entre outros.

5.3.3 Estrutura Produtiva e Fundiária
A evolução do PIB dos municípios de Corumbá e Miranda, de 2005 até
2011, mostra um significativo crescimento em Corumbá (142,7% com taxa média
anual de 15,9%), maior do que em Miranda (93,6%, com média anual de 11,6%).
A Figura 61 mostra a participação relativa dos setores na composição
do PIB de Corumbá e Miranda, onde se vê que o setor comércio/serviços é, de
longe, o mais importante, em comparação com a agropecuária e a indústria.
Corumbá destaca-se por ter os valores mais altos, a economia mais forte e
significativa (92,4% do PIB dos dois municípios).

Figura 61. Participação relativa dos setores no PIB da AII – 2011.
Fonte: SEMAC, Dados Estatísticos dos Municípios de MS, 2013.

Os dois municípios, somados foram responsáveis por 17,1% da
arrecadação de ICMS de Mato Grosso do Sul. O segmento comércio/serviços
arrecadou 21,9%, a indústria 4,6% e a agropecuária apenas 0,4%. Corumbá é, de
longe, o maior responsável por esses números (99,5% do total dos dois municípios).
Mais de 59% dos estabelecimentos agropecuários possuem área de
até 50 ha (IBGE, 2006). Entretanto, a maior parte da área dos dois municípios é

ocupada por grandes propriedades (mais de 26% das propriedades nos dois
municípios possuem mais de 1.000ha), onde predomina a criação extensiva de
gado.
Corumbá e Miranda possuíam, em 2011, mais de dois milhões de
cabeças de bovinos, correspondente a 9,4% do rebanho do Estado, de cerca de
21,5 milhões de reses.
Os produtos agrícolas não são expressivos no contexto regional,
destacando-se apenas o arroz, em Miranda (19,5% da área plantada em Mato
Grosso do Sul em 2011).
Os dois municípios possuem em seu território 9 Projetos de
Assentamento, num total de cerca de 37.500 ha, com média de 24 ha por
propriedade. Os produtores não recebem assistência técnica adequada e empregam
pouca ou nenhuma tecnologia na produção. Soma-se a isso a baixa fertilidade dos
solos, e a pouca aptidão dos proprietários para a agricultura, o que torna a
propriedade economicamente inviável.
A Fazenda Cristo Redentor, nesta etapa de expansão de suas
atividades, ampliará a área plantada de soja de 500 ha para 4 mil e a de milho de
500 ha para mil na safra 14/15, com 100% de integração com capim para pecuária.
É importante ressaltar, que a Fazenda está implantando o Programa
ABC - Agricultura de Baixo Carbono, que são técnicas para continuar produzindo e
preservar a natureza, ao mesmo tempo. Conciliam garantia de renda para o
produtor, mais oferta de alimentos e preservação do meio ambiente, além de
reintegrar áreas degradadas ao processo produtivo.
Ressalta-se ainda nos dois municípios o turismo.O turismo de pesca
tradicional e esportiva, o ecoturismo, o turismo rural e de eventos são as principais
demandas.
O ecoturismo no Pantanal tem aumentado sua importância em relação
ao turismo de pesca tradicional. Os proprietários rurais estão vendo o ecoturismo
como atividade rentável e alternativa, abrindo pousadas e oferecendo outras
atividades (FUNDTUR, 2011).

Atualmente, o turismo é uma das principais atividades econômicas de
Corumbá, juntamente com a extração de minério e a pecuária. Assim como Campo
Grande e Bonito, Corumbá também foi escolhida pelo Ministério do Turismo para ser
um dos 65 Destinos Indutores do Turismo do Brasil, e, para tanto, tem se preparado
para fomentar o crescimento do setor.
Além dos aspectos naturais, ambas as cidades possuem uma história
rica, que se encontra registrada em seus prédios históricos.
Atualmente, primeiro semestre de 2014, 143 funcionários estão
sediados na Fazenda Cristo Redentor, número que até o final do ano deve ser
acrescido em cerca de 55%, chegando aproximadamente a 222 trabalhadores.
Vale ressaltar que a dinâmica das ações na fazenda implica também
na terceirização de mão de obra, hoje 150 trabalhadores, como cerqueiros e
empreita para maquinário, plantio e preparação de terra; portanto, o numero total de
trabalhadores na Fazenda Cristo Redentor é de 293, com 122 locais de moradias,
com perspectiva de se construir mais 40 unidades nos próximos meses. Com a
formação de novos pastos e novas plantações, todos estes itens serão alterados.
Além disto, o arcabouço relacionado à logística das fazendas sofrerá ampliação,
principalmente no que se relaciona ao transporte do gado.

5.3.4 Infraestrutura Regional
Em 2012, o maior consumo de energia elétrica em Crumbá era para o
uso residencial (33,3%), seguido pelo industrial livre (22,5%) e o comercial (18,2%).
Já em Miranda o maior responsável pelo consumo era o meio rural (35,3%), em
segundo o residencial (28,3%) seguido pelo comercial (21%) (SEMAC, 2013).
Embora os consumidores residenciais sejam a grande maioria
(80,33%), estes são responsáveis por apenas cerca de 33% do consumo total de
energia. O consumo industrial e industrial livre é praticamente todo atrelado ao
município de Corumbá, pois em Miranda o consumo industrial é responsável por
apenas 3,2% do total consumido no Município.

Outro fator que vale ressaltar, é que mesmo com uma população
menor, o total consumido na área rural de Miranda é cerca de 200% maior que o de
Corumbá, deixando claras as diferentes características entre estes dois Municípios.
Ambas as cidades utilizam a mesma infraestrutura de transporte
terrestre e ferroviário, sendo acessadas pela BR 262. Para Corumbá, outra
alternativa rodoviária é a Estrada Parque Pantanal (EPP), via sem asfalto. O acesso
à Bolívia é feito pela rodovia Ramon Gomes, que leva às localidades bolivianas de
Puerto Quijarro e Puerto Suarez, que de certo modo são nominadas como áreas
urbanas conurbadas com Corumbá. Outra alternativa asfaltada para se chegar a
Miranda é pela MS 339 que passa por Bodoquena, e que em vários pontos é cortada
por vicinais que levam a fazendas e pesqueiros da região.
É através da Estrada Parque que se realiza o escoamento da produção
pecuária de várias fazendas no Pantanal. Durante o percurso, em dias de leilão de
gado, chega-se a contar até 200 caminhões boiadeiros.
A entrada da Fazenda Cristo Redentor está localizada no km 628 da
BR 262, a 73 km de Miranda e a 157 km de Corumbá.
Devido à proximidade com a Bolívia, existe uma rede urbana de cerca
de 150 mil pessoas, brasileiros e bolivianos, sendo atendidas pelo Aeroporto
Internacional de Corumbá, que é administrado pela Infraero, operando vôos diários
para Campo Grande. Operam também no aeroporto aeronaves militares, de aviação
executiva e de táxi aéreo. Observa-se que várias fazendas do Pantanal possuem
aeródromos, assim como a Fazenda Cristo Redentor. Em Miranda só existem pistas
de pouso particulares em algumas fazendas da região.
O transporte fluvial, principalmente de cargas, é de extrema
importância para Corumbá, por ligá-lo ao Estado de Mato Grosso, ao Norte, e ao
Paraguai, Uruguai e Argentina ao Sul. O Porto de Corumbá é o mais importante
porto do Estado de Mato Grosso do Sul e um dos mais importantes portos fluviais do
Brasil e do mundo. Há outros portos em Corumbá, no rio Paraguai na margem direita
(Porto Corumbá; Porto do Cimento Itaú Portland S/A; Porto Sobramil) e esquerda
(Porto Gregório Curvo, no Distrito de Porto Esperança).

Corumbá e Miranda são atendidos ainda pela ferrovia operada pela
empresa América Latina Logística (ALL), que faz o transporte de carga, em sua
grande parte minério de ferro; liga a fronteira do Brasil e Bolívia com o município de
Bauru, SP e de lá ao Porto de Santos.
Uma linha turística operada pela Empresa Serra Verde Express liga
Campo Grande a Miranda, mas a frequência semanal não é contínua, acontecendo
de não haver operação em determinados finais de semana.

5.3.5 Uso e Ocupação do Solo
A AID da Atividade apresenta cobertura vegetal constituída por
vegetação natural (original) e antropizada (pastagem e cultura de grãos). O rio
Miranda tem 170 km do seu curso em terras da Fazenda.
Além disso, destacam-se ainda: as benfeitorias construídas para a
operacionalização da Fazenda (alojamentos/refeitórios, escritórios, casas de
trabalhadores, mangueiro, oficina e pista para pouso de decolagem de pequenas
aeronaves) e intervenções institucionais (linhas de transmissão, 70 km; BR, 70km,
gasoduto, 70 km e trilhos desativados da estrada de ferro.
Os funcionários da Fazenda Cristo Redentor se distribuem em 18
retiros, com casa e alojamento, sendo que a sede é o principal núcleo, com casas,
escritório, refeitório, escola, entre outros.
A Figura 62 ilustra alguns aspectos do uso e ocupação do solo.

Sinalização no trajeto do gasoduto

Cobertura antrópica

Trilho desativado na Fazenda

Retiro Caieiras

Cobertura Natural e ao fundo,
antrópica, pastagens

Pista de pouso da Fazenda

Retiro Morada Nova

Ponto de monitoramento do
gasoduto

Moradia de trabalhadores

Núcleo administrativo e sede

Retiro Vista Alegre

Figura 62. Aspectos do uso e ocupação do solo na AID da Atividade.
Fonte: GERVÁSIO, HUEBRA, 2014.

5.3.6 Patrimônio Arqueológico

5.3.6.1 Objetivos e aspectos metodológicos
A realização de estudos arqueológicos preventivos na área de
influência da Atividade de Supressão em pauta, em consonância com as exigências
da legislação de proteção ao meio ambiente e ao patrimônio cultural, teve os
seguintes objetivos:
localizar, identificar e registrar o(s) sítio(s) arqueológico(s) eventualmente
existente(s)

na

área

a

ser

direta

e

indiretamente

impactada

pelo

empreendimento;
avaliar o conteúdo e o estado de conservação do(s) sítio(s) arqueológico(s)
eventualmente existente(s) na área e, em caso afirmativo, analisar os impactos
diretos do empreendimento sobre tal patrimônio arqueológico local;
processar, em laboratório, as peças arqueológicas eventualmente coletadas
para a sistematização do conhecimento científico acerca das respectivas
ocupações das quais são testemunhas;
identificar a importância cultural e histórica do(s) sítio(s) arqueológico(s)
eventualmente localizado(s), diagnosticando o grau de destruição decorrente
do impacto direto e indireto da obra;
compreender o significado patrimonial dos remanescentes arqueológicos
eventualmente existentes nessa área e, assim, subsidiar as ações futuras
necessárias ao resguardo e manejo público do patrimônio arqueológico; e
proceder, no âmbito da UFMS/MuArq /LPA, à guarda e curadoria do acervo
arqueológico eventualmente localizado.
Com essa finalidade, foram realizadas entrevistas com os moradores
locais e pesquisados locais selecionados por possuírem variáveis ambientais
potencialmente motivadoras da instalação humana pretérita.
Nas áreas pesquisadas foram efetuados caminhamentos, vistoriandose as superfícies e perfis expostos por processos erosivos naturais e antrópicos,
bem como foi feita prospecção arqueológica, por meio de furos de sondagem.

No Laboratório de Pesquisas Arqueológicas/MuArq/UFMS, o material
cerâmico e lítico, oriundo dos pontos de ocorrência arqueológica, foi higienizado e
registrado.

5.3.6.2 Resultados
Os pontos pesquisados no âmbito do levantamento e prospecção
arqueológica, na área de influência direta e indireta da Atividade, bem como no
contexto do entorno da Fazenda Cristo Redentor estão apresentados na Figura 63.

Figura 63. Pontos pesquisados e sítio arqueológico localizado.

Dentre os resultados obtidos nos trabalhos de levantamento e
prospecção na área a ser direita e indiretamente impactada pela supressão vegetal
na Fazenda Cristo Redentor, bem como na paisagem de entorno, destaca-se que

apenas na área a ser indiretamente impactada pela Atividade de Supressão foram
localizados um sítio arqueológico (Córrego Bodoquena 1 - OD1) e uma ocorrência
arqueológica (ponto 17).
Portanto, as atividades de implantação do empreendimento não
afetarão o sítio identificado. Entretanto, os vestígios arqueológicos encontrados, bem
como as informações indiretas fornecidas pela bibliografia histórica e etno-histórica
evidenciaram a potencialidade arqueológica dessa área, motivo pelo qual, é
recomendável o acompanhamento das atividades que serão efetivadas nas áreas de
supressão.

VI. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E
PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS E
COMPENSATÓRIAS
A atividade de Supressão de Vegetação, objeto deste EIA, será fonte
de variados e importantes efeitos ambientais negativos sobre as áreas de influência
direta e indireta.
Entretanto, constitui-se em pré-condição para o pretendido uso do solo
baseado no Sistema de Integração Lavoura Pecuária, trará inegáveis impactos
ambientais positivos sobre o meio socioeconômico, tendo em vista sua contribuição,
se bem conduzido, para o desenvolvimento sustentável.
Trata-se, porém, de efeitos que poderão ser em boa parte reduzidos a
níveis toleráveis ou mesmo eliminados por meio da implementação de medidas
mitigadoras. Quando isso não for possível, deverão ser objeto de compensação. No
caso dos impactos positivos, poderão ser ainda maximizados por meio de medidas
potencializadoras.

6.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

6.1.1 Caracterização Individual dos Impactos
Definir uma metodologia de avaliação de impactos ambientais implica
no conhecimento referente às interdependências existentes entre as esferas de
ação, questões de linearidade, irreversibilidade e reflexibilidades, e as relações entre
os eventos de diferentes níveis de agregação espacial e temporal. A metodologia
para o presente estudo envolveu a utilização de conceitos técnicos, técnicas
matriciais amplamente aplicadas na previsão e avaliação de impacto ambiental, bem
como os requisitos que atendam a legislação em vigor.
O conceito de impacto considerado é o que consta da Resolução
Conama nº 001, de 23 de janeiro de 1986:
[...] qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e
biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria
ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou
indiretamente afetam:
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II - as atividades sociais e econômicas;
III - a biota;
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
V - a qualidade dos recursos ambientais.

Considerou-se nesse sentido, que as atividades previstas nas Fases
de Pré-Supressão, Supressão e Pós-Supressão obedecerão às normas legais em
vigor estabelecidas pela legislação ambiental e outras pertinentes, nos três níveis da
administração pública, bem como levarão em conta a concepção e definições
prévias do projeto apresentado para avaliação ambiental.
Por outro lado, ressalta-se que a avaliação dos impactos ambientais é
aqui compreendida como um instrumento de conhecimento disponibilizado à
sociedade e ao Poder Público com a finalidade de determinar sua relevância frente
aos objetivos de preservação dos recursos naturais e do ambiente humano.
Portanto, esta avaliação não foi considerada por si só como um instrumento de
decisão isolado das diversas instâncias econômicas, sociais e políticas que devem
analisá-lo.

Inicialmente, foram discriminadas as ações diretas das Atividades de
Supressão de Vegetação no ambiente e, com relação a estas, foram selecionados
os componentes operativos capazes de se constituir em fontes geradoras de
impactos sobre os meios físico, biótico e socioeconômico onde se insere, através de
relações causa/efeito, considerando as Áreas de Influência Direta e Indireta.
Os procedimentos metodológicos para a avaliação dos impactos
ambientais levaram em consideração as diferentes atividades das Fases de PréSupressão, Supressão e Pós-Supressão e foram definidos a partir de discussão
multidisciplinar, desenvolvida entre os integrantes da equipe responsável pelos
estudos.
Por meio de discussões entre os integrantes da equipe de estudos,
foram estabelecidas as interações entre as ações impactantes das Atividades de
Supressão de Vegetação verificadas nas diferentes fases e os aspectos ambientais
com probabilidade de serem impactados, com base nas suas atuais condições
físicas, biológicas e socioeconômicas, obtidas no diagnóstico ambiental, de maneira
a permitir uma apreciação abrangente das repercussões e importância dessas
atividades sobre o meio ambiente.
Para a elaboração da matriz de impactos inicialmente foram
identificadas as atividades que pudessem causar impacto sobre os recursos naturais
e socioeconômicos. Para tanto, foram identificadas e descritas, para cada ação, as
atividades que seriam capazes de produzir um efeito sobre os diferentes recursos
naturais ou socioeconômicos, às quais deu-se o nome de “Ações Impactantes”. A
seguir, para cada uma destas ações foram discriminados os fatores do meio físico,
biótico e socioeconômico que poderiam ser afetados, gerando-se uma Matriz de
Identificação dos Impactos Ambientais com os seguintes atributos:
a) fatores físicos – o ar, o solo, os recursos hídricos superficiais e
subterrâneos;
b) fatores do meio biótico – a flora e a fauna, entendidas como componentes
dos ecossistemas terrestre e aquático;

c) fatores do meio socioeconômico – os efeitos emocionais, a cultura, a
recreação e lazer, a economia, a saúde e segurança e bem-estar, a
infraestrutura e serviços e o uso e ocupação do solo.
Os impactos potenciais foram então avaliados quanto ao seu efeito,
natureza, área de abrangência, prazo de ocorrência, duração, reversibilidade,
magnitude e probabilidade de ocorrência gerando uma Matriz de Avaliação dos
Impactos Ambientais.
a) Efeito (características benéficas ou prejudiciais)
Positivo, quando a ação resulta na melhoria da qualidade de um fator
ambiental;
Negativo, quando a ação resulta em danos a um fator ambiental.
b) Natureza (vínculo com as Atividades de Supressão de Vegetação)
Direto, quando o impacto for primário, ou seja, resultante diretamente da
ação impactante;
Indireto, quando o impacto for secundário, ou seja, decorrente de um
impacto primário.
c) Área de abrangência (espaço de incidência ou manifestação do
impacto)
Localizado, quando a ação afeta apenas as áreas sujeitas às Atividades
de Supressão de Vegetação e suas imediações;
Disperso ou regional, quando o efeito se espalha além da área de
supressão em uma ou mais direções.
d) Prazo de ocorrência (tempo decorrido para o início dos efeitos a partir da
ação impactante)
Curto (imediato), quando o efeito surge no instante em que se dá a ação;
Médio, quando o efeito surge algum tempo depois de ocorrida a ação;
Longo, quando o efeito surge muito tempo após decorrida a ação.

e) Duração

(persistência

do

efeito

da

ação

impactante

no

tempo,

considerando-se globalmente as diferentes fases das Atividades de
Supressão de Vegetação)
Temporária, quando o efeito permanece por um tempo determinado, após
ocorrida a ação;
Sazonal, quando o efeito se manifesta de maneira intermitente ou cíclica,
ou se está determinado por fatores climáticos.
Permanente, quando, uma vez ocorrida a ação os efeitos não cessam de
se manifestar num horizonte temporal conhecido.
f) Reversibilidade
Reversível, se o fator ambiental impactado pode retornar, naturalmente ou
por intervenção humana, às condições originais;
Irreversível, se o fator impactado não retorna mais às condições originais.
g) Intensidade ou magnitude (grau de afetação que apresenta sobre o meio
ou medida da alteração no valor de um fator ou parâmetro ambiental, em
termos quantitativos ou qualitativos, à luz da importância do fator ou porção
do meio que poderá ser afetado)
Alta, se os efeitos são de grande intensidade, ou seja, sua magnitude é
capaz de causar significativas alterações nos fatores dos meios físico,
biológico ou socioeconômico.
Média, se os efeitos, embora não causem alterações socioambientais
expressivas, não são negligenciáveis, ou seja, podem desencadear
alterações

danosas

que,

se

não

equacionadas

podem

ser

potencializadas.
Baixa, se os efeitos são negligenciáveis, ou seja, os meios físico,
biológico e socioeconômico podem facilmente absorvê-los por meio de
mecanismos automáticos de autorregulação.
h) Probabilidade de ocorrência (possibilidade plausível de ocorrência)
Certa, se o impacto presume-se como certo de ocorrer;

Provável, se o impacto pode não ocorrer, mas apresenta alguma
possibilidade de ocorrer;
Remota, se o impacto dificilmente ocorrerá.

6.1.2 Avaliação do Grau de Relevância dos Impactos
Como ação conclusiva, é apresentada uma avaliação da relevância do
impacto, por meio do cálculo do Grau de Relevância, ou seja, o efeito global que
cada impacto poderá desencadear.
Para tanto, foi elaborada uma matriz relacionando a intensidade ou
magnitude do impacto com a sua probabilidade de ocorrência, definidas na matriz de
avaliação de impactos, e atribuídos pesos de 1 a 3 para cada categoria de variáveis
avaliadas em ordem crescente, isto é, menor peso para os impactos avaliados como
de baixa magnitude e remota probabilidade de acontecer e assim sucessivamente
de acordo com Quadro 8.

Quadro 8. Valores possíveis para o Grau de Relevância, Alto, Médio e Baixo, dos impactos
obtidos a partir da relação entre intensidade ou magnitude / probabilidade de ocorrência
(tons de cinza do mais intenso para o menos intenso conforme o grau de relevância dos
impactos).
Probabilidade de ocorrência
Intensidade ou Magnitude
Certa (3)

Provável (2)

Remota (1)

Alta (3)

9

6

3

Média (2)

6

4

2

Baixa (1)

3

2

1

Desta forma, o Grau de Relevância é considerado:
Alto, se o impacto é muito relevante: > 6,0.
Médio, se o impacto apresenta-se como medianamente relevante: ≥ 4 e
≤ 6.
Baixo, se o impacto é de pequena relevância: < 4.

6.1.3 Medidas Mitigadoras
Medidas mitigadoras são ações, estratégias preventivas ou corretivas
de interferência no meio, que visam eliminar ou minimizar os impactos ambientais.
No que se refere às medidas mitigadoras possíveis, considerou-se que deverão ser
utilizados todos os procedimentos e tecnologias disponíveis capazes de eliminar ou
minimizar os impactos ambientais negativos sobre os meios físico, biológico e
socioeconômico, de maneira a cumprir a legislação e reduzir ao máximo os efeitos
nocivos sobre os ecossistemas.
As medidas mitigadoras foram propostas com base no estudo
comparativo entre as condições originais da área sem o desenvolvimento das
Atividades de Supressão de Vegetação e as condições emergentes, considerandose os possíveis impactos ambientais que poderão advir das Fases de PréSupressão, Supressão e Pós-Supressão que caracterizam o Empreendimento.
No que se refere aos impactos positivos, também foram propostas,
quando pertinentes, medidas potencializadoras visando otimizar seus benefícios
econômicos e sociais.
As medidas mitigadoras e potencializadoras dos impactos foram
inseridas em uma matriz que as correlacionou com cada uma das Atividades de
Supressão de Vegetação geradoras de impactos previamente identificados e
avaliados, bem como as classificou quanto aos seguintes atributos:

a) Natureza: preventiva ou corretiva;
b) Fase: Pré-Supressão, Supressão ou Pós-Supressão;
c) Fator ambiental a que se aplica: físico, biótico ou socioeconômico;
d) Prazo de permanência: curto, médio ou longo;
e) Responsabilidade por sua implantação: Empreendedor, poder
público ou outros;
f) Exequibilidade.

6.2 DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS E MEDIDAS MITIGADORAS
Os impactos resultantes das ações impactantes geradas pelas
Atividades de Supressão de Vegetação nas Fases de Pré-Supressão, Supressão e
Pós-Supressão serão descritos, contextualizados e avaliados, conforme os
procedimentos metodológicos propostos. A fim de facilitar a compreensão do
alcance que os efeitos positivos e negativos decorrentes das Atividades de
Supressão de Vegetação têm sobre os meios físico, biótico e socioeconômico, são
apresentadas, na sequência, as medidas mitigadoras cabíveis para cada atividade
(vide também Quadro 11).
Os resultados da avaliação dos impactos, incluindo as variáveis acima
mencionadas, são sintetizados no Quadro 9.

Quadro 9. Matriz de Avaliação dos Impactos.

FASE DE PRÉ SUPRESSÃO

Elaboração de estudos e
projetos

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

FASE DE SUPRESSÃO
Perda de espécimes vegetais

X

Erosão

X

Alteração da qualidade do ar

X

Alteração dos niveis sonoros

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Incômodos ao trabalhador

X

X

X

X

X

X

X

X

Afugentamento da fauna

X

X

X

X

X

X

X

Contaminação do solo

X

X

X

X

X

X

X

X

Alteração da qualidade da água superficial

X

X

X

X

X

X

X

X

Alteração da qualidade da água subterrânea

X

X

X

X

X

X

X

Contaminação do solo

X

X

X

X

X

X

X

X

Proliferação de vetores

X

X

X

X

X

X

Contaminação das águas superficiais

X

X

X

X

X

Extração mineral

Degradação de áreas de lavra

X

X

X

X

Demarcação das poligonais a serem
desmatadas

Direcionamento da atividade de supressão conforme o
projeto

Preparação e limpeza da área
Emissão de poeiras e gases

Emissão de ruídos e vibrações
Implantação e operação dos
pontos de apoio para homens e
máquinas
Emissão de efluentes líquidos
(sanitários e de óleos e graxas)

Geração de resíduos sólidos

Manutenção das estradas e
acessos

Operação de remoção da
vegetação

Eliminação da vegetação

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Perda de espécimes vegetais

X

X

X

X

X

X

X

X

Perda de habitat para a fauna

X

X

X

X

X

X

X

X

Fragmentação de habitat

X

X

X

X

X

X

X

X

Interferência em áreas protegidas

X

X

X

X

X

X

Efeito de borda

X

X

Alteração do escoamento das águas pluviais

X

X

Alteração da qualidade das águas superficiais

X

X

Perda da camada superficial do solo/Erosão

X

X

Assoreamento de corpos d'água

X

Exposição dos trabalhadores a animais nocivos ou
peçonhentos

X

X

X

Possível interferência em sítios arqueológicos

X

X

Contaminação do solo

X

X

Contaminação das águas superficiais

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aplicação de agrotóxicos
X

X

X

Baixo

Médio

Grau de relevância

Alto

X

Remota

X

Provável

X

X

Certa

X

X

Alta

Geração de receita pública

X

Média

Recolhimento de taxas e impostos

Probabilidade

Baixa

X

Intensidade

Irreversível

X

Reversível

Proteção dos recursos naturais e áreas protegidas situados
em APP e RL

Reversibilidade
Permanente

Definição das poligonais a serem
desmatadas

Sazonal

X

Duração
Temporário

Valorização das terras

X

Longo

Divulgação do Empreendimento

X

Médio

X

Curto

X

Prazo de
Ocorrência

Disperso

Geração de renda

IMPACTOS

Área de
Abrangência
Localizado

Contratação de serviços técnicos
especializados

AÇÃO IMPACTANTE

Indireto

Direto

Natureza

Positivo

ATIVIDADES DE SUPRESSÃO DE
VEGETAÇÃO

Negativo

Efeito

X

X

X

X

Exposição do trabalhador a acidentes de trabalho

X

X

X

X

X

X

Atropelamento de animais silvestres

X

X

X

X

X

Alteração da qualidade do ar

X

X

X

X

X

X

X

X

Danos à saúde do trabalhador

X

X

X

X

X

Alteração dos niveis sonoros

X

X

X

X

X

X

X

Incômodos ao trabalhador

X

X

X

X

X

X

X

Afugentamento da fauna

X

X

X

X

X

X

X

Aplicação de agrotóxicos

Operação de equipamentos e
máquinas pesadas e tráfego de
veículos
Operação de remoção da
vegetação

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

Emissão de poeiras e gases

Emissão de ruídos e vibrações

X

X

X

X

X

X
X
X

Aquisição de produtos e serviços

Incremento do comércio

X

X

X

X

X

X

Recolhimento de taxas e impostos

Geração de receita pública

X

X

X

X

X

Aumento na oferta de postos de
trabalho

Geração de renda

X

X

X

X

X

Caça e pesca

Pressão sobre a fauna

X

X

X

X

X

X

Danos à biota

X

X

X

X

X

X

X

Danos a terceiros

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Demanda de bens e serviços

Contratação de trabalhadores

Ações individuais dos
trabalhadores

X

X
X

Incêndios florestais
X

X

X

FASE DE PÓS SUPRESSÃO
Geração de material lenhoso

Disponibilização do material lenhoso

Utilização do material lenhoso

Remoção de restos florestais
(destoca, catação e enleiramento)

Exposição do solo a processos erosivos
Exposição a riscos de acidentes ocupacionais
Alteração da qualidade do ar
Redução dos teores de matéria orgânica no solo
Danos à biota do entorno
Incômodos a terceiros
Exposição a riscos de acidentes ocupacionais

Limpeza de área
Queima controlada das leiras

Implantação do Projeto Técnico
de Manejo e Conservação do
Solo e da Água

Implantação de curvas de nível

Prevenção de processos erosivos do solo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

Baixo

X

X

Provável

X

X

Certa

Erosão

X

Alta

X

X

Média

X

Baixa

X

Reversível

X

X

Sazonal

Compactação do solo

Longo

X

Médio

X

Curto

Danos à biota

Disperso

X

Direto

X

Positivo

X

IMPACTOS

Grau de relevância

Médio

Probabilidade

Alto

Intensidade

Remota

Reversibilidade
Permanente

Temporário

Duração

Irreversível

Prazo de
Ocorrência

Localizado

Área de
Abrangência

Contaminação das águas subterrâneas

AÇÃO IMPACTANTE

Negativo

ATIVIDADES DE SUPRESSÃO DE
VEGETAÇÃO

Natureza

Indireto

Efeito

6.2.1 Fase de Pré-Supressão
Esta fase inclui o planejamento e elaboração do projeto básico da
Supressão Vegetal, incluindo os procedimentos iniciais necessários para a
identificação dos seguintes aspectos: requisitos legais e de recursos materiais, de
infraestrutura e humanos exigidos; as licenças, autorizações e outros documentos
requeridos; a competência dos integrantes envolvidos (formação educacional,
treinamento, experiência); os equipamentos, como tratores, implementos (carreta de
trator, rolo de faca, etc.), ferramentas (motosserra, foice, facão, etc.); rádios de
comunicação; veículos leves para transporte de pessoas; material e equipamentos
de combate a incêndio; apoio para emergências médicas, etc.
É importante destacar que o encaminhamento adequado desta Fase
de Pré-Supressão deverá contribuir para a prevenção de muitos dos problemas
socioambientais.

6.2.1.1 Elaboração de estudos e projetos
A atividade de Supressão de Vegetação objeto deste EIA exigirá a
contribuição de estudos prévios de diferentes áreas de conhecimento visando ao
adequado planejamento no que se refere às áreas cuja vegetação será suprimida,
bem como à sua destinação para a agropecuária, de maneira a atender os requisitos
legais para a obtenção da Autorização Ambiental. Inicia-se nesta fase também a
divulgação do empreendimento.
São quatro as ações impactantes e os respectivos impactos:

a) Contratação de serviços técnicos especializados
Na Fase de Pré-Supressão serão envolvidos técnicos de diferentes
setores, tanto os funcionários da empresa, como consultores contratados para a

realização dos trabalhos de campo, elaboração do Projeto de Supressão da
Vegetação e realização dos estudos ambientais, sociais e econômicos, em especial
relacionados aos estudos prévios de avaliação de impactos socioambientais.
Embora não seja expressiva a quantidade de pessoal, é importante a
geração de renda para os técnicos especializados, incluindo seus auxiliares
administrativos e de campo.
Impactos:
Geração de renda
Características:

positivo,

direto,

disperso,

curto,

temporário,

irreversível, intensidade baixa, probabilidade certa.
Grau de Relevância: BAIXO

b) Definição das poligonais a serem desmatadas, planejamento para a locação
das Reservas Legais e criação de corredores ecológicos
Trata-se da definição dos limites das áreas de atuação e exclusão de
atividades em áreas não autorizadas – reservas legais, áreas de mata atlântica,
áreas de preservação permanente, sítios arqueológicos, etc., nos termos dos
requisitos legais locais, com base no Projeto de Supressão da Vegetação e nas
autorizações do Imasul. Nas frentes de trabalho, as equipes deverão proceder à
delimitação da localização exata da área a ser desmatada respeitando os limites das
áreas protegidas diagnosticadas.
Juntamente com tal definição, também serão localizados os pontos de
apoio para homens e máquinas durante a atividade supressão de vegetação.
Destaca-se a conservação de todos os remanescentes de Mata
Atlântica existentes na área da Fazenda Cristo Redentor, seja como Reserva Legal,
Remanescente de Vegetação, Área de Preservação Permanente e Corredor
Ecológico. Com relação a esse último, além das obrigações legais e aceitando
sugestões da Consultora, a Fazenda Cristo Redentor irá implantar cerca de 329 ha
de corredores ecológicos interligando as Reservas Legais e garantindo a

conectividade entre os ecossistemas do planalto da Bodoquena e aqueles da
planície do Pantanal.

Impactos:
Proteção dos recursos naturais situados em Áreas de Preservação
Permanente e Reserva Legal com aumento da conectividade
Características:

positivo,

direto,

localizado,

curto,

permanente,

reversível, intensidade alta, probabilidade certa.
Grau de Relevância: ALTO.

c) Divulgação do Empreendimento
A Fazenda Cristo Redentor, objeto deste Estudo, será valorizada como
resultado do SILP a ser implementado, que ampliará a sua área produtiva.
Entretanto, outras propriedades do entorno poderão ser valorizadas tendo em vista
os reflexos referentes à expectativa de ampliação do leque de aproveitamento e
aumento de produtividade da exploração agrícola e pecuária.

Impactos:
Valorização das terras
Características: positivo, indireto, disperso, médio, permanente,
reversível, intensidade baixa, probabilidade certa.
Grau de Relevância: BAIXO.

d) Recolhimento de taxas e impostos
Como decorrência da realização dos estudos e projetos, haverá
geração de receita pública, tendo em vista encargos trabalhistas, impostos e outras
taxas e emolumentos previstos em lei.

Impactos:
Geração de receita pública
Características:

positivo,

direto,

disperso,

curto,

temporário,

irreversível, intensidade baixa, probabilidade certa.
Grau de Relevância: BAIXO.
Medidas Potencializadoras
Nesta Fase de Pré-Supressão de Vegetação, o planejamento das
atividades é de grande importância para evitar impactos além daqueles previstos e,
portanto, aceitáveis, e também pela proposição de medidas mitigadoras que, se
adotadas corretamente, reduzem a relevância das interferências. Ilustra essa
situação, a definição prévia e a posterior demarcação física em campo das áreas
protegidas, como APPs, reservas legais e ecossistemas sensíveis, para que não
sofram qualquer interferência direta ou indireta das Atividades de Supressão. Essa
regra operacional busca garantir uma visualização da demarcação física da área a
ser desmatada, prevenindo-se o desmate em áreas não autorizadas.
Além da garantia à conservação das áreas protegidas, a definição das
poligonais a serem desmatadas também considerará a necessidade de manter
corredores de vegetação nativa, especialmente nos ambientes de drenagem entre
os remanescentes, para a movimentação da fauna e a manutenção da conectividade
entre os ecossistemas.
Desta forma, além das obrigações legais, a Fazenda Cristo Redentor
irá implantar 332,0263 ha de corredores ecológicos interligando as Reservas Legais
e garantindo a conectividade entre os ecossistemas do planalto da Bodoquena e
aqueles da planície do Pantanal.
Também podem ser apontadas como medidas potencializadoras nessa
Fase de Pré-Supressão o planejamento da preparação das máquinas e
equipamentos a serem utilizados nas atividades previstas, a seleção e a capacitação
de funcionários e a adoção de procedimentos operacionais que visam à segurança e
saúde do trabalhador, bem como o zelo pela conservação do meio ambiente.

6.2.2 Fase de Supressão
A Fase de Supressão concentra a maior parte das atividades e
impactos gerados pela conversão do uso do solo. Nessa Fase, os principais
impactos são motivados pelas seguintes atividades:
Implantação dos pontos de apoio para homens e máquinas;
Manutenção das estradas e acessos;
Operação da remoção da vegetação;
Utilização de máquinas operacionais e veículos de transporte;
Demanda de bens e serviços;
Contratação de trabalhadores;
Ações individuais dos trabalhadores.

6.2.2.1 Implantação dos pontos de apoio para homens e máquinas
Não haverá implantação de canteiro de obras, mas será necessário um
ou mais pontos de apoio onde se concentrarão a estrutura e o apoio logístico
indispensáveis ao gerenciamento e execução das atividades previstas. Nesse
sentido, o ponto de apoio contemplará instalações adequadas para o abastecimento
e manutenção das máquinas, sanitários e área suporte para alimentação e descanso
durante as Atividades de Supressão de Vegetação.
Destacam-se os nove retiros da Fazenda Cristo Redentor existentes
na Área do Projeto 1, que podem servir de apoio às frentes de serviço, já que as
áreas passíveis de supressão vegetal determinadas no estudo encontram-se
espalhadas pela mesma região.
Também incluirá a manutenção das máquinas, equipamentos e
veículos utilizados. Este processo envolve todas as atividades técnicas e
organizacionais as quais permitam a operação de máquinas e equipamentos em
limites de confiabilidade esperados.
Estas

atividades,

se

não

realizadas

em

conformidade

com

determinadas medidas minimizadoras de impactos ambientais, resultarão em

alterações ou perturbações ambientais e, inclusive, em prejuízos à saúde humana. A
otimização do processo de manutenção resulta no aumento da disponibilidade, da
confiabilidade, da melhoria do atendimento da segurança operacional e pessoal, da
preservação ambiental e da motivação da equipe.
A localização dos pontos de apoio será variável, pois acompanhará as
frentes de trabalho, obedecendo a um cronograma que se estenderá por até quatro
anos. As ações impactantes e os impactos decorrentes dos pontos de apoio nas
frentes de trabalho são os seguintes:

a) Preparação e limpeza da área
A preparação das áreas selecionadas para instalação de pontos de
apoio durante a execução das Atividades de Supressão de Vegetação compreende
a retirada da vegetação do local, especialmente a arbustiva, e limpeza do terreno.
Impactos:
Perda de espécimes vegetais
Características: negativo, direto, localizado, curto, permanente,
irreversível, intensidade média, probabilidade certa.
Grau de Relevância: BAIXO.
Erosão
Características: negativo, indireto, localizado, curto, temporário,
reversível, intensidade baixa, probabilidade remota.
Grau de Relevância: BAIXO.

b) Emissão de poeiras e gases
Estas emissões deverão se originar da movimentação de máquinas,
caminhões e veículos nas áreas de Supressão de Vegetação e seu entorno,
gerando material particulado em suspensão no ar (poeira) e gases (tais como CO,

CO2, SOx, NOx) oriundos da descarga dos escapamentos, podendo provocar
alteração da qualidade do ar.
Deve ser levado em conta, entretanto, que é limitado o alcance da
poeira, que tende a se depositar rapidamente no solo.
Impactos:
Alteração da qualidade do ar
Características:

negativo,

direto,

localizado,

curto,

temporário,

reversível, intensidade baixa, probabilidade provável.
Grau de Relevância: BAIXO.

c) Emissão de ruídos e vibrações
Os ruídos nesta fase serão provocados pelo tráfego de veículos e
maquinários, podendo ocorrer incômodos aos trabalhadores e afugentamento de
animais.
Impactos:
Alteração dos níveis sonoros
Características:

negativo,

direto,

localizado,

curto,

temporário,

curto,

temporário,

curto,

temporário,

reversível, intensidade baixa, probabilidade provável.
Grau de Relevância: BAIXO.
Incômodos ao trabalhador
Características:

negativo,

direto,

localizado,

reversível, intensidade baixa, probabilidade provável.
Grau de Relevância: BAIXO.
Afugentamento da fauna
Características:

negativo,

direto,

reversível, intensidade baixa, probabilidade certa.
Grau de Relevância: BAIXO.

localizado,

d) Emissões de efluentes líquidos
Os pontos de apoio agregarão cerca de 20 pessoas, no máximo,
gerando efluentes líquidos, que se não tratados adequadamente poderão produzir
contaminação do solo e alteração da qualidade da água.
Impactos:
Contaminação do solo
Características:

negativo,

direto,

localizado,

curto,

temporário,

disperso,

curto,

temporário,

médio,

temporário,

reversível, intensidade baixa, probabilidade remota.
Grau de Relevância: BAIXO.
Alteração da qualidade da água superficial
Características:

negativo,

direto,

reversível, intensidade baixa, probabilidade remota.
Grau de Relevância: BAIXO.
Alteração da qualidade da água subterrânea
Características:

negativo,

direto,

disperso,

reversível, intensidade baixa, probabilidade remota.
Grau de Relevância: BAIXO.

e) Geração de resíduos sólidos
As atividades realizadas nos pontos de apoio irão gerar resíduos
sólidos, cujo manuseio e disposição inadequados podem ter como consequência a
contaminação do solo e dos recursos hídricos, e a proliferação de vetores.
Impactos:
Contaminação do solo
Características:

negativo,

direto,

reversível, intensidade baixa, probabilidade remota.
Grau de Relevância: BAIXO.

disperso,

curto,

temporário,

Proliferação de vetores
Características: negativo, indireto, localizado, curto, temporário,
reversível, intensidade baixa, probabilidade remota.
Grau de Relevância: BAIXO.
Contaminação das águas superficiais
Características:

negativo,

direto,

disperso,

médio,

temporário,

reversível, intensidade baixa, probabilidade remota.
Grau de Relevância: BAIXO.

Medidas Mitigadoras
Os pontos de apoio devem ser instalados em local estratégico para
servir pelo maior tempo possível uma frente de trabalho.
As medidas mitigadoras para a implantação dos pontos de apoio têm
início com a escolha criteriosa do local. Devem estar distantes dos corpos d'água, de
áreas úmidas, de preservação permanente ou de remanescentes vegetais, em
terrenos de relevo plano ou suavemente ondulado (baixa declividade), próximos às
vias de acesso já existentes na propriedade e preferencialmente dentro da área de
supressão vegetal.
Os pontos de apoio, quando localizados em áreas florestadas, devem
preservar espécimes arbóreos com objetivo de promover conforto ambiental para o
trabalhador e a manutenção de parte do habitat para a fauna, verificando
previamente a existência de ninhos, tocas ou outras situações relevantes para a
biodiversidade local.
A fim de evitar contaminação do solo ou da água incidente nos pontos
de apoio ou frentes de trabalho, propõe-se como medida mitigadora que se faça
manutenção periódica e preventiva de máquinas e equipamentos na sede da
Fazenda Cristo Redentor, que conta com instalações apropriadas. Entretanto,
quando não for possível o deslocamento até a sede da fazenda, propõem-se a
instalação de áreas impermeabilizadas e caixas de contenção para efluentes

líquidos oleosos, principalmente nos locais onde haverá manutenção de máquinas e
veículos.
A manutenção de máquinas e equipamentos contribui para a menor
emissão de gases e ruídos, mitigando em parte o desconforto para os trabalhadores.
Estes, por sua vez, se treinados e bem orientados também contribuem para a
redução das emissões de gases operando suas máquinas dentro de padrões
aceitáveis e utilizando equipamentos de proteção individual (EPI), como os
auriculares.
A emissão de poeira pode ser mitigada com o umedecimento das vias
de acesso e do pátio onde ficarão as máquinas e equipamentos.
Os trabalhadores nos pontos de apoio irão gerar efluentes e resíduos
sólidos que deverão ser tratados adequadamente a fim de minimizar os impactos
locais. É necessário dotar os pontos de apoio de instalações sanitárias e condições
de higiene satisfatórias, por meio de métodos adequados e viáveis para a região.
Além disso, deverão ser implementadas as seguintes medidas
mitigadoras: reaproveitamento dos resíduos sólidos gerados, de acordo com a
possibilidade, e a destinação do restante, de acordo com a sua classificação,
segundo a norma da ABNT NBR 10004/2004, a áreas de disposição final
devidamente licenciadas.
Observa-se, com relação a esses impactos, que os mesmos poderão
ser bastante minimizados com o atendimento rigoroso e respectivo monitoramento
das exigências técnicas referentes às instalações e funcionamento das atividades
previstas.

6.2.2.2 Manutenção das estradas e acessos
A movimentação de máquinas e equipamentos para a execução das
operações de Supressão de Vegetação vai requerer estradas de circulação interna e
de acessos em bom estado de conservação. Para isso, poderão ser utilizadas
jazidas minerais que acumulam materiais utilizados na manutenção de estradas e

abertura de acessos. São as seguintes as ações impactantes e respectivos impactos
dessa atividade:

a) Extração mineral
A extração mineral (cascalho) poderá ocorrer nas áreas próximas à
Atividade de Supressão de Vegetação para a manutenção das estradas já existentes
e para compactação de novos acessos, se necessário.
Impactos:
Degradação de áreas de lavra
Características:

negativo,

direto,

localizado,

curto,

temporário,

reversível, intensidade baixa, provável.
Grau de Relevância: BAIXO.

Medidas Mitigadoras
Os serviços de extração mineral, mais especificamente a execução de
cortes e aterros para a extração de cascalho e /ou aterro para a utilização nas
estradas da propriedade devem ser executados sempre obedecendo a um plano de
lavra e plano de recuperação de área degradada visando atenuar a ação de
processos erosivos sobre estas áreas e propiciar um retorno a uma condição de
estabilidade dessas áreas.
Nesse sentido, as medidas mitigadoras para a atividade de
manutenção de estradas e acessos consistem na escolha adequada das jazidas que
ofereçam ao mesmo tempo material de qualidade e baixa possibilidade de instalação
de processos erosivos. Ou seja, sempre que possível escolher locais para extração
mineral onde o passivo ambiental possa ser recuperado após cessar sua
exploração.
Durante as Atividades de Supressão de Vegetação e posterior
implantação de pastagens, medidas de caráter temporário e permanente devem ser

executadas para o combate de processos erosivos e de controle de sedimentos
através da implantação das seguintes ações:
diminuição da quantidade e do tempo de exposição do solo;
proteção de áreas críticas durante as ações de Supressão de
Vegetação

através

da

redução

de

velocidade

da

água

e

redirecionamento do escoamento superficial;
adoção de práticas de manejo de solo compatíveis com as
características das áreas.
recuperação da área após a extração mineral, por meio de um Projeto
de recuperação de áreas degradadas (PRADE).

6.2.2.3 Operação de remoção da vegetação
Serão suprimidos 9.083,1271 ha. Mesmo após a conversão do uso do
solo de todas as áreas previstas neste estudo, na área denominada como Projeto 1,
restarão intactos cerca de 40% da cobertura vegetal, protegidos nas reservas legais,
áreas de preservação permanente e corredores ecológicos.
As atividades de remoção da vegetação se darão em pelo menos duas
etapas: o corte seletivo com motosserra dos espécimes arbóreos com interesse
econômico para posterior utilização em cercas, cochos e outros utensílios, e a
eliminação do restante da cobertura vegetal com tratores e correntes.
As ações impactantes e os impactos gerados nessa etapa de remoção
da vegetação são os seguintes:

a) Demarcação das poligonais a serem desmatadas
Trata-se de uma ação impactante de grande importância, tendo em
vista sua interferência direta na alocação das áreas a serem desmatadas conforme o
projeto elaborado.

Impactos:
Direcionamento da atividade de supressão conforme o projeto
Características:

positivo,

direto,

localizado,

curto,

permanente,

reversível, intensidade alta, probabilidade certa.
Grau de Relevância: ALTO.

b) Eliminação da vegetação
A eliminação da vegetação para a conversão do uso do solo constitui a
principal ação impactante dentre todas as atividades previstas. O corte seletivo de
espécies de interesse econômico seguido da supressão do restante da vegetação
trará como consequências a perda de espécimes vegetais, a perda de habitats para
a fauna, a fragmentação de habitats, interferência nos ambientes úmidos, a
descaracterização do solo, a alteração do escoamento e da qualidade das águas
superficiais, entre outros.
A eliminação da vegetação acarretará alterações irreversíveis nos
ecossistemas locais, tanto naqueles ambientes modificados pela conversão do uso
do solo quanto nos remanescentes. Com relação à perda de espécimes vegetais,
além da significativa diminuição da biomassa devido ao volume previsto de
supressão, podem ocorrer as consequências relativas à perda de indivíduos de
espécies protegidas da flora, à redução da riqueza e à instalação do efeito de borda
nos ecossistemas florestados remanescentes.
A diminuição da biomassa pode acarretar uma perda de matéria e de
minerais essenciais do solo que, por sua vez, pode perturbar o sistema e
desencadear processos de esgotamento do substrato, especialmente quando o
biótopo apresentar baixa resiliência e alta dependência da ciclagem de nutrientes.
O diagnóstico apontou a ocorrência de espécies enquadradas em
status de ameaçada, como a aroeira (Myracrodruon urundeuva).
Quanto à fragmentação de habitat, trata-se de um impacto que poderá
provocar desde alterações locais, e até mesmo regionais, na estrutura, na dinâmica

e no fluxo energético dos biótopos afetados. Uma descontinuidade da estrutura
vegetal implicará em uma nova organização dos elementos, com o recrutamento de
indivíduos de algumas espécies, geralmente oportunistas, e a senescência de
outros, geralmente especialistas, em função de sua adaptabilidade ou não às
alterações impostas. Também a dinâmica será afetada com a geração ou
interrupção de processos, o que poderá implicar em uma mudança no fluxo
energético na biocenose. Essa alteração será mais expressiva nos trechos onde a
cobertura arbórea é contínua.
Quaisquer alterações ecológicas na vegetação, como a perda de
estratificação, fragmentação, que pode levar ao isolamento de fragmentos florestais,
pode promover uma significativa diminuição da biodiversidade. No processo de
fragmentação, e consequente efeito de borda, ressalta-se uma diferença entre os
ambientes contínuos e as áreas fragmentadas. A alteração microclimática (ventos,
umidade, temperatura, luminosidade) nas bordas dos fragmentos influencia os
organismos que habitam essas áreas, alterando a composição anterior. Essas
características são importantes determinantes das alterações sobre os parâmetros
biológicos.
O efeito de borda consiste em uma ampliação dos danos provocados
às áreas para dentro dos limites das manchas de matas remanescentes (adjacentes)
levando, em certos casos, ao comprometimento de unidades mínimas viáveis de
conservação (LOVEJOY, 1980). Este efeito se traduz em uma série de pequenos
efeitos que, conjugados, modificam os ecossistemas atingidos. Como conseqüência
principal, pode-se citar as alterações microclimáticas do ecossistema, que podem
exercer um efeito cascata sobre a constituição da fauna e da flora. Harris (1988)
constatou uma alta diversidade de plantas e animais associados com as bordas. No
entanto, esta alta diversidade de espécies é devida à características sucessionais,
pois o que ocorre de fato é a intercessão de habitats de espécies típicas de zonas
com aquelas de locais pioneiros, ou ainda, a justaposição de espécies,
determinados grupos faunísticos podem sofrer predação com a presença de
populações características das clareiras. Este impacto também favorece a
intromissão de espécies exóticas no ambiente, que competem com as nativas
podendo reduzir suas populações.

As árvores são frequentemente os organismos que mais sentem os
efeitos da fragmentação, embora necessitem de mais tempo para demonstrá-los.
A fauna também sente os impactos negativos advindos da eliminação
da vegetação, podendo haver perda de indivíduos em decorrência do tombamento
das árvores, principalmente se o desmatamento for realizado no período de
nidificação de aves e de oferta de alimentos como frutos, que atraem muitos
indivíduos de diversas espécies.
Quanto à perda de habitats causada pela remoção da vegetação,
inclui-se como alguns dos principais fatores para o declínio populacional da fauna
(COLLI et al. 2002; LINDERNMAYER et al, 2002; LAURENCE; YENSEN, 1991).
Com a eliminação da vegetação, há um aumento da luminosidade no
interior florestal, e consequentemente pode haver uma diminuição de espécies de
aves, principalmente daquelas que vivem no sub-bosque, que são mais sensíveis às
perturbações ambientais e um aumento das espécies adaptadas a ambientes
abertos, como campos e capoeiras. Portanto, a diminuição da mata pode reduzir o
tamanho das populações ou até provocar extinções locais das espécies mais
sensíveis e alterar a composição local das comunidades.
Embora o Projeto de Supressão não preveja a intervenção direta nas
áreas úmidas, a alteração dos ambientes do entorno podem acarretar danos aos
componentes dos meios físico e biótico presentes. São inúmeros veios d'água
intermitentes e drenagens naturais que descem dos morros. Em determinados locais
formam ecossistemas lênticos que comportam um ambiente rico e diversificado com
espécies de macrófitas aquáticas e da fauna de vertebrados, especialmente
anfíbios. São ecossistemas sensíveis, que se adaptam à estacionalidade do clima e
podem ter suas características alteradas pela Supressão Vegetal dos ambientes do
entorno.
Assim, as atividades de remoção da vegetação irão alterar de modo
irreversível os ecossistemas atingidos, diminuindo o tamanho das comunidades
biológicas remanescentes e, possivelmente, alterando a estrutura das populações
da fauna silvestre pela perda de habitats e sua fragmentação, que pode ser crucial
para determinadas espécies que dependem do ambiente florestado para sobreviver,

como é o caso de algumas aves e mamíferos. Outras, oportunistas, podem até se
adaptar às novas futuras condições ambientais.
A supressão da cobertura vegetal, além das consequências óbvias
para o meio biótico como a perda de espécimes, também afeta o meio físico, pois o
solo exposto pode ser descaracterizado pela alteração de sua composição e perda
de nutrientes, bem como pela implantação de processos erosivos em terrenos de
relevo mais acentuado e drenagem superficial.
No meio físico, o potencial de ações impactantes depende das
características do solo, relevo, hidrografia e drenagem do local, dos métodos e
técnicas a serem utilizados e dos cuidados a serem tomados para evitar a
compactação ou a perda de solo fértil e o consequente processo de erosão e
assoreamento que se seguem quando não há um manejo adequado da área.
É preciso considerar ainda que os trabalhadores das frentes de
trabalho ficam expostos a animais nocivos, especialmente abelhas, vespas e
marimbondos, e peçonhentos como serpentes e muitos animais invertebrados, bem
como a acidentes de trabalho decorrentes da operação de máquinas e
equipamentos.
Por fim, mas não menos importante, é a possibilidade de interferências
em sítios arqueológicos. Embora a atividade não afete diretamente o sítio
arqueológico encontrado na região, todavia, os vestígios arqueológicos encontrados,
bem como as informações indiretas fornecidas pela bibliografia histórica e etnohistórica evidenciaram a potencialidade arqueológica dessa área.

Impactos:
Perda de espécimes vegetais
Características: negativo, direto, localizado, curto, permanente,
irreversível, intensidade alta, probabilidade certa.
Grau de Relevância: ALTO.

Perda de habitat para a fauna
Características: negativo, direto, localizado, curto, permanente,
irreversível, intensidade alta, probabilidade certa.
Grau de Relevância: ALTO.
Fragmentação de habitat
Características: negativo, direto, localizado, curto, permanente,
reversível, intensidade alta, probabilidade certa.
Grau de Relevância: ALTO.
Interferência em áreas protegidas
Características: negativo, direto, localizado, curto, permanente,
reversível, intensidade média, probabilidade certa.
Grau de Relevância: MÉDIO.
Efeito de borda
Características: negativo, indireto, localizado, médio, permanente,
irreversível, intensidade média, probabilidade provável.
Grau de Relevância: MÉDIO.
Alteração do escoamento das águas pluviais
Características: negativo, indireto, disperso, curto, permanente,
reversível, intensidade média, probabilidade certa.
Grau de Relevância: MÉDIO.
Alteração da qualidade das águas superficiais
Características:

negativo,

direto,

disperso,

curto,

temporário,

curto,

temporário,

reversível, intensidade média, probabilidade provável.
Grau de Relevância: MÉDIO.
Perda da camada superficial do solo/Erosão
Características:

negativo,

direto,

localizado,

reversível, intensidade médio, probabilidade provável.

Grau de Relevância: MÉDIO.
Assoreamento dos corpos d'água
Características: negativo, indireto, disperso, médio, temporário,
reversível, intensidade média, probabilidade remota.
Grau de Relevância: BAIXO.
Exposição dos trabalhadores a animais nocivos ou peçonhentos
Características:

negativo,

direto,

localizado,

curto,

temporário,

curto,

temporário,

reversível, intensidade baixa, probabilidade provável.
Grau de Relevância: BAIXO.
Possível interferência em sítios arqueológicos
Características:

negativo,

direto,

localizado,

irreversível, intensidade média, probabilidade provável.
Grau de Relevância: BAIXO.

c) Aplicação de agrotóxicos (herbicidas)
A Lei nº 7.802/1989 considera em seu art. 2º:
I - agrotóxicos e afins:
a) os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos,
destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e
beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de
florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de
ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a
composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de
seres vivos considerados nocivos;
b) substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, dessecantes,
estimuladores e inibidores de crescimento;
II - componentes: os princípios ativos, os produtos técnicos, suas matériasprimas, os ingredientes inertes e aditivos usados na fabricação de
agrotóxicos e afins.

Entre os produtos aqui considerados incluem-se aqueles que poderão
ser utilizados como dessecantes.
O uso de agroquímicos produz diversas consequências negativas,
através da carga de nutrientes (nitrogênio, fósforo, potássio do esterco), hormônios,

metais pesados e patógenos no solo, na água, no ar; presença de resíduos nos
tecidos vegetais e animais; a destruição de microrganismos do solo e de insetos
benéficos ao equilíbrio do agroecossistema; prejuízos a outros organismos (aves,
peixes e animais silvestres) não alvos, inclusive disseminando os resíduos para
outras regiões, reduzindo o número de espécies, alterando a reprodução e o
comportamento e tornando-os susceptíveis às doenças; a contaminação dos
alimentos devido ao uso inadequado de produtos veterinários e de agrotóxicos e
fertilizantes; contaminação dos trabalhadores.

Impactos:
Contaminação do solo
Características: negativo, direto, localizado, curto, sazonal, reversível,
intensidade baixa, probabilidade provável.
Grau de Relevância: BAIXO.
Contaminação das águas superficiais
Características: negativo, direto, disperso, médio, sazonal, reversível,
intensidade baixa, probabilidade provável.
Grau de Relevância: BAIXO.
Contaminação das águas subterrâneas
Características: negativo, direto, localizado, longo, sazonal, reversível,
intensidade baixa, probabilidade remota.
Grau de Relevância: BAIXO.
Danos à biota
Características:

negativo,

indireto,

reversível, intensidade baixa, probabilidade provável.
Grau de Relevância: BAIXO.

disperso,

médio,

sazonal,

d) Operação de equipamentos e máquinas pesadas e tráfego de veículos
A Atividade de Supressão Vegetal envolverá o uso permanente de
equipamentos e máquinas pesadas, tais como tratores e caminhões. Em
determinados locais o solo pode sofrer compactação pelo uso desses equipamentos
prejudicando as atividades produtivas futuramente. A compactação do solo também
pode levar à instalação de processos erosivos dependendo da declividade do
terreno e tipo de solo.
Além disso, a operação dessas máquinas e equipamentos implica na
exposição do trabalhador a acidentes.
Impactos:
Compactação do solo
Características: negativo, direto, localizado, curto, permanente,
irreversível, intensidade média, probabilidade provável.
Grau de Relevância: MÉDIO.
Erosão do solo
Características:

negativo,

direto,

localizado,

curto,

temporário,

curto,

temporário,

curto,

temporário,

reversível, intensidade média, probabilidade provável.
Grau de Relevância: MÉDIO.
Atropelamento de animais silvestres
Características:

negativo,

direto,

localizado,

irreversível, intensidade média, probabilidade provável.
Grau de Relevância: MÉDIO.
Exposição do trabalhador a acidentes de trabalho
Características:

negativo,

direto,

localizado,

reversível, intensidade baixa, probabilidade provável.
Grau de Relevância: BAIXO.

e) Emissão de poeiras e gases
Emissões de poeiras e gases deverão se originar da movimentação de
máquinas, caminhões e veículos no local do Empreendimento, gerando material
particulado em suspensão no ar (poeira) e gases (tais como CO, CO2, SOx, NOx)
oriundos da descarga dos escapamentos, podendo provocar a alteração da
qualidade do ar.
Deve ser levado em conta, entretanto, que é limitado o alcance da
poeira, que tende a se depositar rapidamente no solo.
Impactos:
Alteração da qualidade do ar
Características:

negativo,

direto,

localizado,

curto,

temporário,

reversível, intensidade baixa, probabilidade provável.
Relevância: BAIXO.
Danos à saúde dos trabalhadores
Características: negativo, indireto, localizado, médio, temporário,
reversível, intensidade baixa, probabilidade provável.
Relevância: BAIXO.

f) Emissão de ruídos e vibrações
A emissão de ruídos e vibrações se dará durante toda a Fase de
Supressão, pois se trata de uma ação que envolve o uso contínuo de máquinas
pesadas, como tratores, caminhões e camionetes não só na área diretamente
afetada, mas também nas áreas de influência indireta com o aumento da demanda
por insumos na região.
Devido à baixa ocupação humana verificada no local e seu entorno, os
efeitos desse impacto estarão restritos quase que exclusivamente ao pessoal
envolvido na Supressão Vegetal, que estarão utilizando os equipamentos produtores
de ruídos e geradores de poeiras.

Estes ruídos e vibrações, embora temporários, afetam a área de
influência, podendo ocasionar o afugentamento da fauna do entorno destes locais.
Neste caso, mesmo quando cessada a ação impactante, não se espera o retorno da
fauna ao local como ocorreria em outras situações devido à conversão do uso do
solo que acarretará a perda de habitats.
Impactos:
Alteração dos níveis sonoros
Características:

negativo,

direto,

localizado,

curto,

temporário,

localizado,

curto,

temporário,

curto,

temporário,

reversível, intensidade baixa, probabilidade certa.
Grau de Relevância: BAIXO.
Incômodos ao trabalhador
Características:

negativo,

direto,

reversível, intensidade baixa, probabilidade provável.
Grau de Relevância: BAIXO.
Afugentamento da fauna
Características:

negativo,

direto,

localizado,

reversível, intensidade média, probabilidade provável.
Grau de Relevância: MÉDIO.

Medidas Mitigadoras
As medidas mitigadoras aqui propostas para as atividades associadas
à remoção da vegetação incidem sobre os aspectos ambientais diretamente
envolvidos com as ações do período central das Atividades de Supressão, que são:
os recursos naturais – meios físico e biológico – diretamente afetados e os
remanescentes do entorno.
A execução de procedimentos que garantam a minimização dos
impactos socioambientais potenciais previstos está condicionada à implementação
de ferramentas de acompanhamento e medição, traduzidas na forma de programas

ambientais, principalmente, no Programa de Acompanhamento da Supressão de
Vegetação.
Pode-se destacar como medidas mitigadoras dos impactos decorrentes
das atividades de remoção da vegetação sobre os recursos naturais, em especial
do meio biótico:
não executar nenhuma Atividade de Supressão de Vegetação sem a
autorização do órgão competente (Imasul);
Demarcar topograficamente a área, definindo com precisão o perímetro do
polígono a ser suprimido, de forma a garantir que apenas as áreas
autorizadas pela Autorização Ambiental de Supressão sejam suprimidas.
manter corredores de vegetação para a fauna conectando os remanescentes
florestais;
manter espécies arbóreas de valor econômico ou consideradas bancos de
sementes
demarcar e isolar as áreas protegidas (APP e RL) não sujeitas às Atividades
de Supressão da Vegetação;
manter uma faixa de vegetação protegendo as áreas úmidas de acordo com
o que preconiza a legislação;
executar o corte seletivo da vegetação arbórea através de demarcação dos
indivíduos a cortar; utilizando o método de derrubada individual, com
motosserra;
exigir licença específica para todas as motosserras utilizadas nos serviços,
que ficará junto ao equipamento;
observar as recomendações constantes na Norma Regulamentadora nº 12,
do Ministério do Trabalho e Emprego;
dentro do possível, evitar o uso de herbicidas para o desmatamento ou
controle da rebrota da vegetação;
remover imediatamente qualquer árvore que tombar diretamente em cursos
d’água ou áreas úmidas;

não permitir o uso de queimada em qualquer atividade de desmatamento ou
limpeza de área;
informar e treinar as equipes de supressão sobre as determinações do Plano
de Supressão Vegetal, informações do Estudo de Impacto Ambiental e
condicionantes da Autorização Ambiental e inclusão dessas temáticas no
Programa de Educação Ambiental;
realizar ações de monitoramento da fauna;
operar as atividades de eliminação da vegetação em períodos climáticos
favoráveis, durante a seca, evitando perda de solo, erosão e assoreamento
dos corpos d'água;
realizar a supressão em uma única frente, sempre em um mesmo sentido,
evitando a formação de ilhas de vegetação;
construir curvas de nível e terraços em terrenos com declividade acentuada
evitando o carreamento de sedimentos e o assoreamento dos corpos
d'água;
utilizar equipamentos de proteção individual (EPIs) requeridos para cada
atividade;
umedecer as vias de acesso;
realizar

manutenções

preventivas

e

periódicas

nas

máquinas

e

equipamentos usados;
orientar e treinar os operadores de máquinas e equipamentos;
manter as máquinas e equipamentos regulados, respeitando o limite do nível
de ruído;
respeitar os horários de trabalho;
condicionar a Autorização Ambiental à execução de um acompanhamento
pleno das atividades de supressão vegetal, por meio de um programa de
monitoramento

arqueológico

específico

para

essa

etapa

do

empreendimento, seguido, posteriormente, conforme o que estabelece a

Portaria Interministerial nº 419/2011, MMA, da execução de um Programa de
Educação Patrimonial.

6.2.2.4 Demanda de bens e serviços
A Atividade de Supressão de Vegetação acarretará a demanda por
produtos e serviços, refletindo principalmente na aquisição ou locação de materiais e
equipamentos, gerando um incremento do comércio local e o pagamento das taxas
e tributos correspondentes, propiciando o aumento da receita pública.
As ações impactantes e os impactos gerados pelo aumento da
demanda de bens e são os seguintes:

a) Aquisição de produtos e serviços
A demanda de bens e serviços com a aquisição de produtos e
materiais promoverá, em certa medida, o incremento do comércio nos municípios
envolvidos com a Fazenda Cristo Redentor (Miranda e Corumbá).
Esse incremento de bens e serviços será puxado mais pelo
investimento do Empreendedor na consecução de seus objetivos do que pelo
aumento de renda gerada pela contratação de mão de obra, já que esse número
pode ser considerado pequeno para as economias locais.
Em certa medida pode-se considerar que a geração de novos
empregos e de renda faz com que aumente o capital circulante e, com isso, haja um
aquecimento da economia, através de uma demanda maior por bens e serviços,
permitindo o crescimento desses setores e a geração de mais postos de trabalho
(indiretos), embora que de forma temporária e de pequenas proporções devido ao
número reduzido de trabalhadores necessários.

Impactos:
Incremento do comércio
Características:

positivo,

direto,

disperso,

curto,

permanente,

reversível, intensidade baixa, probabilidade certa.
Grau de Relevância: BAIXO.

b) Recolhimento de taxas e impostos
Receitas públicas são os recursos previstos em legislação e
arrecadados pelo poder público com a finalidade de realizar gastos que atenda as
necessidades ou demandas da sociedade. São, assim, todo e qualquer recurso
obtido pelo Estado para atender os gastos públicos indispensáveis às necessidades
da população.
A receita de serviços é o ingresso proveniente da prestação de
serviços de transporte, saúde, comunicação, portuário, armazenagem, de inspeção e
fiscalização, judiciário, processamento de dados, vendas de mercadorias e produtos
inerentes à atividade da entidade e outros serviços.
Em decorrência do incremento do comércio local e da renda dos
trabalhadores, espera-se pouco aumento da geração de receita pública.
Impactos:
Geração de receita pública
Características:

positivo,

direto,

disperso,

curto,

permanente,

irreversível, intensidade baixa, probabilidade certa.
Grau de Relevância: BAIXO.

Medidas potencializadoras
Como medida potencializadora desse impacto sugere-se ser dada
preferência ao comércio e a contratação de mão de obra nos municípios de
Corumbá e Miranda.

6.2.2.5 Contratação de trabalhadores
Serão gerados cerca de 150 empregos diretos de caráter temporário
durante a Fase de Supressão.
A contratação de trabalhadores resulta em geração de renda
proporcionada tanto por empregos diretos quanto pela criação de empregos
indiretos nos setores de comércio e de prestação de serviços, impactando
positivamente a economia local, embora temporariamente e em pequena proporção
devido ao número reduzido de trabalhadores.
A principal ação impactante e os impactos gerados pelo aumento na
contratação de trabalhadores são:

a) Aumento na oferta de postos de trabalho
Embora em pequenas proporções e de modo temporário haverá um
aumento na oferta de postos de trabalho para operadores de máquinas e outros
serviços nas Atividades de Supressão de Vegetação.
Impactos:
Geração de renda
Características:

positivo,

direto,

localizado,

curto,

permanente,

irreversível, intensidade baixa, probabilidade certa.
Grau de Relevância: BAIXO.

Medidas potencializadoras
Como medidas potencializadoras de impactos positivos, deve-se
considerar a priorização da contratação de trabalhadores locais.

6.2.2.6 Ações individuais dos trabalhadores
Durante as Atividades de Supressão Vegetal, o número de
trabalhadores

poderá

aumentar

pela

contratação

de

equipes

temporárias

aproveitando as melhores condições climáticas anuais para avançar nas frentes.
Esses trabalhadores, bem como os funcionários da Fazenda envolvidos nas
atividades de conversão do uso do solo, devem ser preparados para manter a
limpeza e a organização do ambiente ocupacional, bem como para saber manusear
e manter seus equipamentos e maquinários. Os trabalhadores, também, deverão ser
orientados quanto ao não uso de fogo em locais não autorizados e quanto à
proibição da caça e pesca.
Um eficiente programa de treinamento e conscientização sobre a
importância do comportamento esperado de cada um dos trabalhadores cria um bom
ambiente de trabalho e evita problemas de qualquer natureza.
As principais ações impactantes e impactos decorrentes das ações
individuais dos trabalhadores são as seguintes:

a) Caça e pesca
Os ambientes adjacentes àqueles destinados à supressão vegetal
permanecerão recobertos por densa vegetação, especialmente nas áreas de
Reserva Legal e APPs. Muitas espécies da fauna tenderão a buscar abrigo nesses
remanescentes que poderão apresentar, momentaneamente, uma concentração de
animais silvestres. É possível que trabalhadores envolvidos nas Atividades de
Supressão tenham hábitos de caça e coleta de animais, o que poderá promover
aumento de pressão sobre espécies raras, vulneráveis ou ameaçadas. Como
consequência, poderá ocorrer pressão sobre a fauna que já se encontra vulnerável
pela Supressão da Vegetação.

Impactos:
Pressão sobre a fauna
Características:

negativo,

direto,

localizado,

curto,

temporário,

reversível, intensidade baixa, probabilidade provável.
Grau de Relevância: BAIXO

b) Incêndios florestais
Os incêndios florestais podem ocorrer devido ao acúmulo de resíduos
vegetais, provenientes da retirada da cobertura vegetal, bem como da deposição de
lixo, de fogueiras mal apagadas e do descarte de cigarros acesos. Em decorrência,
poderá haver danos à vegetação, com as consequências negativas para a fauna
resultantes da perda de habitats.
Com a destruição natural dos habitats da fauna e maior frequência e
extensão das queimadas, os animais sofrem restrições de abrigo e alimentação após
o fogo, além de serem muitas vezes queimados durante os incêndios.
Outro efeito prejudicial dos incêndios florestais são os danos a
atividades agropecuárias e os danos que podem causar a terceiros, quando se
expande para propriedades vizinhas, por exemplo, além do incômodo gerado pela
emissão de particulados (fumaça/fuligem).

Impactos:
Danos à biota
Características:

negativo,

direto,

disperso,

curto,

temporário,

reversível, intensidade média, probabilidade provável.
Grau de Relevância: MÉDIO
Danos a terceiros
Características: negativo, indireto, disperso, curto, permanente,
reversível, intensidade média, probabilidade remota.

Grau de Relevância: BAIXO.

Medidas mitigadoras
As ações individuais dos trabalhadores que podem causar impactos
poderão ser minimizadas por meio de medidas que interfiram na organização do
ambiente de trabalho, inibam a caça e a pesca e reduzam os riscos de incêndios
florestais provocados acidentalmente. Entre essas medidas destacam-se:
orientar

os

trabalhadores

sobre

procedimentos

e

comportamento

socioambientalmente adequados, incluindo no Programa de Educação
Ambiental a abordagem da sensibilização dos trabalhadores quanto à prática
de caça e coleta da fauna silvestre na região e ensinamentos sobre medidas
de redução de riscos de incêndios florestais, visando incorporá-las na
conduta dos trabalhadores;
orientar e supervisionar as atividades dos trabalhadores, proibindo acesso a
áreas de vegetação nativa limítrofes para coibir a caça e a pesca
predatórias;
orientar os trabalhadores, sobre a necessidade de atendimento às normas e
procedimentos locais, bem como a adequação de comportamento;
disponibilizar ao trabalhador os meios e instrumentos para prevenir atitudes
e comportamentos inadequados.

6.2.3 Fase de Pós-Supressão
Feita a Supressão de Vegetação, embora o estudo de impacto
ambiental não se estenda até a disponibilização das pastagens para a atividade
agropecuária, objetivo último do processo de supressão vegetal, é importante
destacar a seguir, além da destinação e aproveitamento do material lenhoso
resultante da conversão do uso do solo, a posterior implantação do SILP.
Nessa fase, os principais impactos são motivados pelas seguintes
atividades:

disponibilização do material lenhoso;
limpeza da área.

6.2.3.1 Geração de material lenhoso
Após a supressão da vegetação ocorrem diversas atividades de
manejo dessa biomassa a fim de preparar a área para atender aos objetivos do novo
uso do solo pretendido, ou seja, a implantação do SILP.
Inicialmente ocorre a retirada seletiva do material lenhoso para
aproveitamento conforme o Projeto de Supressão Vegetal e o determinado na
Autorização Ambiental.
A todo material lenhoso oriundo da exploração de vegetação nativa
autorizada (Lei nº 4.163/2012) deverá ser dado aproveitamento econômico,
conforme indicado no requerimento da Autorização Ambiental, precedido de
levantamento do volume de material lenhoso existente.
Nesse sentido, a biomassa florestal gerada pela atividade de
supressão será composta pelo material lenhoso, que será aproveitado sob a forma
de postes, firmes, esticadores ou lenha, e pelos resíduos florestais que serão
abordados mais adiante.
A seguir, a principal ação impactante e respectivo impacto:

a) Disponibilização do material lenhoso
O material lenhoso será aproveitado para a construção de cercas que
dividirão os piquetes para o gado e protegerão as áreas de Reserva Legal e APPs;
serão utilizados também na construção de cochos para o gado a fim de serem
oferecidos sal mineral e outros suprimentos alimentares para o rebanho. Parte do
material também será destinado ao erguimento ou reforma de benfeitorias na
propriedade rural, tais como casas, galpões e mangueiros, ou ainda, utilizado como
lenha nas residências de funcionários.

Impactos:
Utilização do material lenhoso gerado
Características:

positivo,

direto,

localizado,

médio,

temporário,

irreversível, intensidade alta, probabilidade certa.
Grau de Relevância: ALTO.

Medidas potencializadoras
As medidas potencializadoras do impacto gerado podem ser resumidas
na busca pelo melhor aproveitamento possível dos recursos naturais que,
convertidos em benfeitorias, favoreçam as pessoas, os negócios e o meio ambiente.

6.2.3.2 Limpeza da área
Dentre as atividades que finalizam a Supressão de Vegetação está a
remoção da biomassa remanescente, denominada de restos florestais, cujo material
orgânico decomposto poderá ser queimado após enleiramento.
Os restos florestais são compostos por biomassa seca não utilizável
nem mesmo para lenha ou produção de carvão, que permanece enleirado nas áreas
prontas para a conversão do uso e ocupação do solo.
Nesse contexto, a legislação, embora não proibindo as queimadas,
impõem condições para que elas aconteçam de maneira segura. Assim, a queima
controlada dos restos florestais dispostos em leiras deve se dar mediante obtenção
de Autorização Ambiental e fica proibida nos meses mais secos do ano,
constituindo-se no último passo antes da implantação das pastagens e cultivos
agrícolas.
A queimada emite material particulado, alterando a qualidade do ar,
provoca a redução dos teores de matéria orgânica do solo, reduzindo-a a gás
carbônico e cinzas, prejudicando o clima e o solo, pois além de destruir toda a
vegetação, o fogo também acaba com nutrientes e com os minúsculos seres

(decompositores) que atuam na decomposição dos restos de plantas e animais.
Favorecem a erosão, concorrendo para o assoreamento dos rios.
As ações impactantes e os impactos gerados nessa fase de
preparação do solo para o plantio de pastagem e implantação do SILP são os
seguintes:

a) Remoção de restos florestais (destoca, catação e enleiramento)
O destocamento consiste na retirada da base do tronco e raízes de
árvores que tombaram com a passagem da corrente e necessário para o posterior
nivelamento do terreno como parte do processo de conversão do uso do solo. Esse
material orgânico vai sendo juntado às folhas, galhos, ramos e troncos mais finos
resultantes da supressão para formar as pilhas de biomassa, denominadas leiras,
distribuídas em linhas que acompanham as curvas de nível do terreno e que
poderão ser queimados.
Pressupõe-se, portanto, que as áreas diretamente afetadas pela
supressão terão os teores de matéria orgânica disponíveis do solo drasticamente
reduzidos pela retirada da biomassa e desorganização da camada de serrapilheira.
A redução nos teores de matéria orgânica do solo acarretada pela perda da
cobertura vegetal, sujeita o solo, agora exposto, à instalação de processos erosivos.
Impactos:
Exposição do solo a processos erosivos
Características:

negativo,

direto,

localizado,

curto,

temporário,

curto,

temporário,

reversível, intensidade alta, probabilidade provável.
Grau de Relevância: ALTO.
Exposição a riscos de acidentes ocupacionais
Características:

negativo,

direto,

reversível, intensidade alta, probabilidade certa.
Grau de Relevância: ALTO.

localizado,

b) Queima controlada das leiras
A queima controlada é considerada fator de produção e manejo em
áreas de atividades florestais, agrícolas ou pastoris, assim como aquela realizada
com finalidade de pesquisa científica e tecnológica, a ser executada em áreas de
imóveis rurais mediante Autorização Ambiental para Queima Controlada, conforme
Resolução Semac/MS nº 23 de 10 de dezembro de 2007.
Soares (1995) argumenta que a queima controlada prepara o terreno
para o novo uso e ocupação do solo e reduz o material combustível. Ao contrário
dos incêndios florestais, a queima controlada é o uso do fogo de forma prescrita,
conduzida dentro de limites pré-estabelecidos de intensidade, a fim de alcançar
certos objetivos no manejo da atividade.
A queima controlada evita as altas temperaturas que podem
empobrecer o solo e sua camada orgânica como acontece nos incêndios florestais.
Ao contrário, com a queima controlada da biomassa a quantidade de nutrientes
mineralizados e disponíveis no solo aumenta, resultando no maior crescimento da
vegetação após o fogo. Essa técnica de manejo auxilia na formação das pastagens.
Entretanto, a Queima Controlada dos Restos Florestais, prevista como
a última atividade da fase de pós-supressão, resultará em emissões atmosféricas
provenientes da combustão da matéria orgânica seca.
Quando a combustão de biomassa é completa os elementos liberados
pelo fogo são apenas água, dióxido de carbono e calor. Entretanto, na prática, a
combustão nunca é completa e com isto existe a liberação também de combustível
residual (partículas de carbono), metano, monóxido de carbono e outros produtos
considerados poluentes, como hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio (SOARES,
1995).
Mas não haverá riscos para a saúde da população em geral, pois não
ocorrem na região da Atividade de Supressão de Vegetação núcleos habitacionais
que poderiam ser diretamente afetados. Também, por não haver atividade de
carvoejamento no interior da propriedade, não haverá emissões atmosféricas
provenientes desta prática.

O fogo também provocará a redução dos teores de matéria orgânica do
solo. Cerca de 90% do material mineral vai para o espaço junto com a fumaça, em
forma de gás carbônico e cinzas, prejudicando inclusive o clima. A queima prejudica
o solo, pois além de destruir toda a vegetação, o fogo também acaba com nutrientes
e com os minúsculos seres (decompositores) que atuam na decomposição dos
restos de plantas e animais. Favorecem a erosão, concorrendo para o assoreamento
dos rios.
Serão evitados também riscos a terceiros, pois limita-se ao material
das leiras e se constitui em uma atividade planejada onde se detém o controle da
situação por parte dos agentes que executam a tarefa. A topografia do terreno e o
manejo adequado do uso do fogo controlado minimizarão as chances de ocorrência
do carreamento das cinzas e poluição das águas superficiais.
O risco aos trabalhadores estará associado ao uso do fogo
propriamente dito, o que é inerente às queimadas, e também pode ser prejudicial à
saúde devido à fumaça gerada.

Impactos:
Alteração da qualidade do ar
Características:

negativo,

direto,

localizado,

curto,

temporário,

reversível, intensidade média, probabilidade certa.
Grau de Relevância: MÉDIO.
Redução dos teores de matéria orgânica do solo
Características: negativo, indireto, localizado, curto, permanente,
reversível, intensidade média, probabilidade certa.
Grau de Relevância: MÉDIO.
Danos à biota do entorno
Características:

negativo,

indireto,

reversível, intensidade baixa, probabilidade remota.

disperso,

curto,

temporário,

Grau de Relevância: BAIXO.
Incômodos a terceiros
Características:

negativo,

indireto,

disperso,

curto,

temporário,

reversível, intensidade baixa, probabilidade remota.
Grau de Relevância: BAIXO.
Exposição a riscos de acidentes ocupacionais
Características: negativo, indireto, localizado, curto, temporário,
reversível, intensidade média, probabilidade provável.
Grau de Relevância: MÉDIO.

Medidas mitigadoras
Na Limpeza da área, é importante não revolver demasiadamente a
camada superficial do solo e formar as leiras acompanhando as curvas de nível do
terreno.
Especificamente com relação à queima controlada, as medidas
mitigadoras dos impactos gerados pela Queima Controlada de Restos Florestais na
Fase de Pós Supressão são as seguintes:
realizar a queima controlada apenas nos períodos permitidos pela legislação;
fazer a queima a mais de 15 m dos limites das faixas de segurança das linhas
de transmissão e distribuição de energia elétrica e de cada lado de rodovias
estaduais e federais e de ferrovia, e em uma faixa de 100 m ao redor da área
de domínio de subestação de energia elétrica;
respeitar a distância mínima de 50 m ao redor de Unidade de Conservação.
entrar com apenas uma frente de serviço de cada vez;
planejar a queima controlada das leiras de modo a deixar sempre uma rota de
fuga;
eleger um coordenador geral da equipe de campo que vai realizar a queima
controlada;

espantar previamente a fauna silvestre do local executando uma ronda ao
longo da leira a ser queimada, podendo fazer bastante barulho;
sinalizar a atividade junto à rodovia;
queimar as leiras apenas em dias sem ventos fortes e após um período
chuvoso;
treinar e capacitar os funcionários responsáveis pela queima controlada das
leiras;
exigir dos funcionários responsáveis pela queima controlada o uso de EPIs.

6.2.3.3 Implantação do Projeto Técnico de Manejo e Conservação do Solo e da
Água
Este projeto visa propor medidas a serem adotadas após supressão
vegetal, que evitem a instalação de processos erosivos decorrentes da atividade da
supressão vegetal, por meio da infiltração da água no solo e minimização do
escoamento superficial das águas pluviais. Sua principal ação impactante e
respectivo impacto são a seguir apresentados.

a) Implantação de curvas de nível
As curvas de nível são implantadas em terrenos com determinada
declividade a fim de evitar a instalação de processos erosivos depois da retirada da
cobertura vegetal original para a conversão do uso do solo. A implantação de curvas
de nível evita a instalação de processos erosivos.

Impactos:
Prevenção de processos erosivos do solo
Características:

positivo,

direto,

reversível, intensidade média, probabilidade certa.
Grau de Relevância: MÉDIO.

disperso,

médio,

permanente,

Medidas Potencializadoras:
construir curvas de nível em todos os locais com declividade que as
justifiquem, as quais, embora alterem a drenagem superficial das águas –
constituindo-se em um impacto negativo – impedem a instalação de
processos erosivos, tornando-se por esse lado uma intervenção de efeito
benéfico e, portanto, positivo;
aproveitar as pilhas de biomassa para formar as curvas de nível;
evitar alterações e o trânsito de gado nas Áreas de Preservação Permanentes
(APPs);
evitar a travessia de veículos pelos vaus, que devem ser substituídos por
pontes, nas quais é possível instituir o controle de processos erosivos no
planejamento, instalação e manutenção;
ampliar a mata ciliar, incluindo, além das APPs, uma faixa extra de vegetação
não manejada, constituindo uma faixa ou “área tampão” visando reter parte do
escoamento superficial e sub-superficial de água e sedimentos e, além disso,
mitigar o carreamento de nutrientes (adubo) lançados sobre as áreas de
agricultura e provenientes de biomassa vegetal morta ou excrementos de
animais nas áreas de pecuária;
realizar a tomada de água com bombas elevatórias ou adutoras a fio de água,
sem a instalação de barramentos, açudes ou muros vertedouros elevados.

6.3 QUADRO SÍNTESE E AVALIAÇÃO DE ATRIBUTOS DAS MEDIDAS
MITIGADORAS
O Quadro 10 sintetiza as medidas mitigadoras de impactos negativos
e potencializadoras de impactos positivos para as Fases de Pré-Supressão,
Supressão e Pós-Supressão, bem como avalia os seus atributos.
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Quadro 10. Medidas mitigadoras dos impactos negativos e potencializadoras dos impactos positivos do Empreendimento.
Atividades de Supressão
de vegetação /
Ações impactantes

Impactos

Medidas Mitigadoras / Potencializadoras
FASE DE PRÉ-SUPRESSÃO

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS
Contratação de serviços
técnicos e especializados

Geração de renda

Recolhimento de taxas e
impostos

Geração de receita pública

Divulgação do
Empreendimento

Valorização das terras

Definição das poligonais a
serem desmatadas

Proteção dos recursos
naturais situados em APP e
RL

Classificação das Medidas Potencializadoras

Maximizar a contratação da mão de obra, de serviços e insumos locais, visando
favorecer a economia regional.
Promover a difusão de informações sobre o Empreendimento com clareza e
responsabilidade.
Demarcar em campo as áreas protegidas.
Formar corredores de biodiversidade interligando as Reservas Legais e as Áreas de
Preservação Permanente.
Planejar a capacitação dos funcionários sobre a importância da conservação das áreas a
serem protegidas.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Pré-Supressão; Fator Ambiental:
Físico e Biótico; Prazo: Curto; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor/
Poder Público.
FASE DE SUPRESSÃO

IMPLANTAÇÃO DOS PONTOS DE APOIO PARA HOMENS E MÁQUINAS DURANTE A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO

Preparação e limpeza da
área

Perda de espécimes vegetais
Erosão

Escolher criteriosamente os locais onde serão instalados os pontos de apoio com relação
à distância de corpos d’água e de áreas úmidas (mínimo de 100m), APPs e
remanescentes vegetais, favorecendo o relevo plano ou suavemente ondulado.
Preferir locais desprovidos de vegetação nativa ou, quando for necessária a supressão
da vegetação nativa, efetuá-la na menor área possível.
Manter os espécimes arbóreos nos locais selecionados a fim de criar conforto ambiental
para o trabalhador e preservar alguns habitats para a fauna, verificando previamente a
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Atividades de Supressão
de vegetação /
Ações impactantes

Impactos

Medidas Mitigadoras / Potencializadoras
existência de ninhos, tocas ou outras situações relevantes para a biodiversidade local.

Classificação das Medidas Mitigadoras

Emissão de poeiras e
gases

Alteração da qualidade do ar

Classificação das Medidas Mitigadoras
Emissão de ruídos e
vibrações

Alteração dos níveis sonoros
Incômodos ao trabalhador
Afugentamento da fauna

Classificação das Medidas Mitigadoras

Contaminação do solo
Emissão de efluentes
líquidos (sanitários e de
óleos e graxas)

Alteração da qualidade da
água superficial
Alteração da qualidade da
água subterrânea

Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Supressão; Fator Ambiental: Físico e
Biótico; Prazo: Curto; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor.
Umedecer as vias de acesso e locais da frente de trabalho:
Realizar manutenções preventivas nas máquinas e nos equipamentos usados,
regulando-os quanto à emissão de gases.
Capacitar e treinar os operadores de máquinas e equipamentos.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Supressão; Fator Ambiental: Físico e
Socioeconômico; Prazo: Curto; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor.
Manter as máquinas e equipamentos regulados, respeitando o limite do nível de ruído;
Garantir a utilização de equipamentos de proteção individual (auricular);
Respeitar os horários de trabalho.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Supressão; Fator Ambiental:Biótico e
Socioeconômico; Prazo: Curto; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor.
Implantar instalações sanitárias e condições de higiene adequadas ao local e aos
trabalhadores.
Determinar que a manutenção de máquinas e equipamentos seja realizada na sede da
Fazenda Cristo Redentor que conta com instalações apropriadas como caixas
separadoras de óleo.
Construir local específico para acondicionamento de óleos, graxas e demais materiais
potencialmente poluentes.
Acondicionar os efluentes gerados como óleos e graxas, e transportar para locais
preestabelecidos, para tratamento.
Implantar sistema de gerenciamento e destinação dos efluentes líquidos provenientes da
manutenção ou lavagem das máquinas.
Impermeabilizar área adjacente ao ponto utilizado para abastecimento, troca de óleo e
lubrificação das máquinas.
Armazenar combustíveis em reservatórios apropriados dotados de bacia de contenção e
sistema.
Estabelecer e aplicar normas de procedimento para coleta, filtragem e recuperação de
óleos e graxas.
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Atividades de Supressão
de vegetação /
Ações impactantes

Impactos

Classificação das Medidas Mitigadoras
Contaminação do solo
Geração de resíduos
sólidos

Proliferação de vetores
Contaminação das águas
superficiais

Classificação das Medidas Mitigadoras

Medidas Mitigadoras / Potencializadoras
Realizar a manutenção de catalisadores e filtros das máquinas.
Realizar a manutenção periódica do maquinário em locais específicos.
Implantar sistema de tratamento do efluente da oficina.
Fazer a regulação de máquinas quanto à ocorrência de vazamentos.
Fazer a instalação de sistema separador água-óleo.
Garantir o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs).
Controlar a movimentação de máquinas.
Capacitar os funcionários quanto às ações que envolvem o manuseio de óleos e graxas,
inclusive, quanto ao uso dos EPIs.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Supressão; Fator Ambiental: Físico;
Prazo: Curto; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor.
Reaproveitar os resíduos sólidos gerados, de acordo com a possibilidade, e o restante
destinar, de acordo com a sua classificação, segundo a norma da ABNT NBR
10004/2004, às áreas de disposição final devidamente licenciadas.
Recolher e acondicionar os resíduos tais como: copos, pratos, embalagens plásticas e
metálicas, estopas, ferramentas inutilizadas, etc e transportar diariamente para locais de
descarte, todo o lixo gerado nos pontos de apoio, frentes de serviços e demais locais.
Após o término da supressão naquele local, remover as instalações e os materiais não
utilizados do ponto de apoio e todo o lixo ou sobra de material dispensável.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Supressão; Fator Ambiental: Físico e
Socioeconômico; Prazo: Curto; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor.

MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E ACESSOS

Extração mineral

Degradação de áreas de lavra

Classificação das Medidas Mitigadoras

Escolher adequadamente os locais de extração evitando a instalação de processos
erosivos.
Diminuir a quantidade e do tempo de exposição do solo.
Adoção de práticas de manejo de solo compatíveis com as características das áreas.
Recuperar as áreas degradadas após a extração mineral por meio de um Projeto de
Recuperação de Áreas Degradadas (PRADE).
Natureza: Preventiva e Corretiva; Fase do Empreendimento: Supressão; Fator
Ambiental: Físico; Prazo: Curto; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor.
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Atividades de Supressão
de vegetação /
Ações impactantes

Impactos

Medidas Mitigadoras / Potencializadoras

OPERAÇÃO DA REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO
Demarcação das
poligonais a serem
desmatadas

Direcionamento da atividade
de supressão conforme o
projeto

Respeitar as áreas protegidas, tais como os corredores de biodiversidade interligando as
Reservas Legais e as Áreas de Preservação Permanente.
Promover o controle e monitoramento da supressão da vegetação nas poligonais
demarcadas.

Classificação das Medidas Potencializadoras/Mitigadoras

Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Supressão; Fator Ambiental: Físico e
Biótico; Prazo: Curto; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor/Poder Público.

Perda de espécimes vegetais
Perda de habitat para a fauna
Fragmentação de habitat
Interferência em áreas
protegidas
Efeito de borda
Alteração do escoamento das
águas pluviais
Alteração da qualidade das
águas superficiais
Erosão
Assoreamento de corpos
d’água

Não executar nenhuma atividade de supressão de vegetação sem a autorização do
órgão competente (Imasul).
Demarcar topograficamente a área, definindo com precisão o perímetro do polígono a ser
suprimido, de forma a garantir que apenas as áreas autorizadas pela Autorização
Ambiental de Supressão sejam suprimidas.
Manter os corredores de fauna conectando as formações remanescentes.
Manter espécies arbóreas de valor econômico ou consideradas bancos de sementes.
Demarcar e isolar as áreas protegidas (APP e RL) não sujeitas às Atividades de
Supressão da Vegetação.
Manter uma faixa de vegetação protegendo as áreas úmidas de acordo com o que
preconiza a legislação.
Executar o corte seletivo da vegetação arbórea através de demarcação dos indivíduos a
cortar; utilizando o método de derrubada individual, com motosserra.
Exigir licença específica para todas as motosserras utilizadas nos serviços, que ficará
junto ao equipamento, bem como observar as recomendações constantes na NBR 12, da
ABNT.
Não usar herbicidas para o desmatamento ou controle da rebrota da vegetação e quando
necessário, aplicá-lo distante dos remanescentes vegetais, dos corpos d'água e das
áreas úmidas.
Remover imediatamente qualquer árvore que tombar diretamente em cursos d’água ou
áreas úmidas.
Não permitir o uso de queimada em qualquer atividade de desmatamento ou limpeza de
área.

Eliminação da vegetação
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Atividades de Supressão
de vegetação /
Ações impactantes

Impactos

Medidas Mitigadoras / Potencializadoras
Informar e treinar as equipes de supressão sobre as determinações do Plano de
Supressão Vegetal, informações do Estudo de Impacto Ambiental e condicionantes da
Autorização Ambiental o e inclusão dessas temáticas no Programa de Educação
Ambiental.
Operar as atividades de eliminação da vegetação em períodos climáticos favoráveis,
durante a seca, evitando perda de solo, erosão e assoreamento dos corpos d'água.
Realizar a supressão em uma única frente, sempre em um mesmo sentido, evitando a
formação de ilhas de vegetação.
Construir curvas de nível ou terraços em terrenos com declividade acentuada evitando o
carreamento de sedimentos e o assoreamento dos corpos d'água.
utilizar EPIs.

Classificação das Medidas Mitigadoras

Eliminação da vegetação

Exposição dos trabalhadores
a animais nocivos e
peçonhentos.

Classificação das Medidas Mitigadoras

Eliminação da vegetação

Possível interferência em
sítios arqueológicos.

Classificação das Medidas Mitigadoras

Aplicação de agrotóxicos

Contaminação do solo
Contaminação das águas
superficiais
Contaminação das águas

Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Supressão; Fator Ambiental: Físico e
Biótico; Prazo: Curto; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor.
Garantir a utilização de EPIs: óculos, luvas, capacete, perneiras, etc.;
Informar e treinar a equipe de funcionários envolvidos com a supressão da Vegetação
sobre as determinações e condicionantes da Licença de Instalação e a inclusão dessas
temáticas no Programa de Educação Ambiental.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Supressão; Fator Ambiental:
Socioeconômico. Prazo: Curto; Responsabilidade pela implantação:
Empreendedor/Poder Público.
Informar e treinar a equipe de funcionários envolvidos com a supressão da Vegetação
sobre as determinações e condicionantes da Licença de Instalação e a inclusão dessas
temáticas no Programa de Educação Ambiental.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Supressão; Fator Ambiental: Físico e
Socioeconômico. Prazo: Curto; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor.

Observar rigorosamente a legislação pertinente aos agrotóxicos e agroquímicos.
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Atividades de Supressão
de vegetação /
Ações impactantes

Impactos

Medidas Mitigadoras / Potencializadoras

subterrâneas
Danos à biota
Operação de
equipamentos e máquinas
pesadas

Compactação do solo
Erosão
Exposição do trabalhador a
acidentes de trabalho
Afugentamento da fauna

Classificação das Medidas Mitigadoras
Emissão de poeiras e
gases

Alteração da qualidade do ar
Danos à saúde dos
trabalhadores

Classificação das Medidas Mitigadoras
Emissão de ruídos e
vibrações

Alteração dos níveis sonoros
Incômodos ao trabalhador
Afugentamento da fauna

Classificação das Medidas Mitigadoras

Utilizar equipamentos mais leves, como tratores, ao invés de máquinas mais pesadas
como esteiras.
Contratar funcionários experientes e treinados na operação de maquinário pesado.
Garantir a utilização de EPIs.
realizar ações de monitoramento da fauna.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Supressão; Fator Ambiental: Físico e
Socioeconômico. Prazo: Curto; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor.
Umedecer as vias de acesso.
Realizar manutenções preventivas e periódicas nas máquinas e equipamentos usados.
Orientação e treinamento dos operadores de máquinas e equipamentos.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Supressão; Fator Ambiental: Físico e
Socioeconômico. Prazo: Curto; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor.
Manter as máquinas e equipamentos regulados, respeitando o limite do nível de ruído.
Garantir a utilização de EPIs requeridos.
Respeitar os horários de trabalho.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Supressão; Fator Ambiental: Físico e
Socioeconômico. Prazo: Curto; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor.

DEMANDA DE BENS E SERVIÇOS
Aquisição de produtos e
materiais

Incremento do comércio

Recolhimento de taxas e
impostos

Geração de receita pública

Classificação das Medidas Potencializadoras

Priorizar a aquisição de produtos e materiais dos municípios onde se insere a Fazenda
Cristo Redentor (Miranda e Corumbá), a fim de beneficiar o comércio local e a geração
de receita pública.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Supressão; Fator Ambiental:
Socioeconômico; Prazo: Curto; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor.
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Atividades de Supressão
de vegetação /
Ações impactantes

Impactos

Medidas Mitigadoras / Potencializadoras

CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES
Aumento na oferta de
postos de trabalho

Geração de renda

Classificação das Medidas Potencializadoras

Priorizar a contratação de mão de obra dos municípios próximos à Fazenda Cristo, bem
como de Corumbá e Miranda, a fim de beneficiar as comunidades locais.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Supressão; Fator Ambiental:
Socioeconômico; Prazo: Curto; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor.

AÇÕES INDIVIDUAIS DOS TRABALHADORES
Caça e pesca

Aumento de pressão sobre a
fauna

Incêndios florestais

Danos à biota
Danos a terceiros

Classificação das Medidas Mitigadoras

Orientar os trabalhadores sobre procedimentos e comportamento socioambientalmente
adequados, incluindo no Programa de Educação Ambiental a abordagem da sensibilização
dos trabalhadores quanto à prática de caça e coleta da fauna silvestre na região e
ensinamentos sobre medidas de redução de riscos de incêndios florestais, visando
incorporá-las na conduta dos trabalhadores.
Orientar e supervisionar as atividades dos trabalhadores, proibindo acesso a áreas de
vegetação nativa limítrofes para coibir a caça e a pesca predatórias.
Orientar os trabalhadores, sobre a necessidade de atendimento às normas e
procedimentos locais, bem como a adequação de comportamento.
Disponibilizar ao trabalhador os meios e instrumentos para prevenir atitudes e
comportamentos inadequados.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Supressão; Fator Ambiental: Biológico
e Socioeconômico. Prazo: Curto; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor.
FASE DE PÓS-SUPRESSÃO

GERAÇÃO DO MATERIAL LENHOSO

Destinação do material
lenhoso

Construção de cercas,
cochos, benfeitorias;
disponibilidade de lenha

Aproveitamento integral do material lenhoso para melhoramento da produção
agropecuária e implantação de benfeitorias para o setor.
Disponibilidade de fonte energética a partir da lenha vegetal para os funcionários da
Fazenda.
Aproveitar ao máximo a biomassa para geração de energia (lenha e carvão).
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Atividades de Supressão
de vegetação /
Ações impactantes

Impactos

Classificação das Medidas Potencializadoras

Medidas Mitigadoras / Potencializadoras
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Pós-Supressão; Fator Ambiental:
Socioeconômico; Prazo: Médio; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor.

REMOÇÃO DE RESTOS FLORESTAIS E PREPARAÇÃO DO SOLO
Limpeza da área (destoca,
catação e enleiramento)

Exposição do solo a
processos erosivos
Exposição a riscos de
acidentes ocupacionais

Classificação das Medidas Mitigadoras

Queima controlada das
leiras

Não revolver o solo demasiadamente, especialmente a camada superficial.
Formar as pilhas de leiras acompanhando as curvas de nível do terreno.

Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Pós-Supressão; Fator Ambiental:
Socioeconômico; Prazo: Médio; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor.
Realizar a queima controlada apenas nos períodos permitidos pela legislação.
Fazer a queima a mais de 15 m dos limites das faixas de segurança das linhas de
transmissão e distribuição de energia elétrica e de cada lado de rodovias estaduais e
federais e de ferrovia, e em uma faixa de 100 m ao redor da área de domínio de
subestação de energia elétrica.
Respeitar a distância mínima de 50 m ao redor de Unidade de Conservação.
Entrar com apenas uma frente de serviço de cada vez.
Planejar a queima controlada das leiras de modo a deixar sempre uma rota de fuga.
Eleger um coordenador geral da equipe de campo que vai realizar a queima controlada.
Espantar previamente a fauna silvestre do local executando uma ronda ao longo da
leira a ser queimada, podendo fazer bastante barulho.
Sinalizar a atividade junto à rodovia.
Queimar as leiras apenas em dias sem ventos fortes e após um período chuvoso.
Treinar e capacitar os funcionários responsáveis pela queima controlada das leiras.
Exigir dos funcionários responsáveis pela queima controlada o uso de EPIs.

Alteração da qualidade do ar
Redução dos teores de
matéria orgânica no solo
Danos à biota do entorno
Prejuízos a terceiros
Exposição a riscos de
acidentes ocupacionais

Classificação das Medidas Mitigadoras

Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Pós-Supressão; Fator Ambiental:
Socioeconômico; Prazo: Médio; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor.

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO DO SOLO
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Atividades de Supressão
de vegetação /
Ações impactantes

Implantação de curvas de
nível

Impactos

Prevenção de processos
erosivos do solo

Classificação das Medidas Potencializadoras

Medidas Mitigadoras / Potencializadoras
Construir curvas de nível em todos os locais com declividade que as justifiquem, as
quais, embora alterem a drenagem superficial das águas – constituindo-se em um
impacto negativo – impedem a instalação de processos erosivos, tornando-se por esse
lado uma intervenção de efeito benéfico e, portanto, positivo.
Aproveitar as pilhas de biomassa para formar as curvas de nível.
Evitar alterações e o trânsito de gado nas Áreas de Preservação Permanentes (APPs).
Evitar a travessia de veículos pelos vaus, que devem ser substituídos por pontes, nas
quais é possível instituir o controle de processos erosivos no planejamento, instalação e
manutenção.
Ampliar a mata ciliar, incluindo, além das APPs, uma faixa extra de vegetação não
manejada, constituindo uma faixa ou “área tampão” visando reter parte do escoamento
superficial e subsuperficial de água e sedimentos e, além disso, mitigar o carreamento de
nutrientes (adubo) lançados sobre as áreas de agricultura e provenientes de biomassa
vegetal morta ou excrementos de animais nas áreas de pecuária.
Realizar a tomada de água com bombas elevatórias ou adutoras a fio de água, sem a
instalação de barramentos, açudes ou muros vertedouros elevados.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Pós-Supressão; Fator Ambiental:
Socioeconômico; Prazo: Médio; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor.

VII. PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO
DOS IMPACTOS
Os programas de acompanhamento e monitoramento dos impactos a
serem implementados durante a Atividade de Supressão da Vegetação na Fazenda
Cristo Redentor deverão atender em grande parte as medidas mitigadoras dos
impactos negativos e potencializadoras dos impactos positivos previstas para a
Atividade de Supressão.
No EIA em pauta, foram sugeridos 13 Programas Ambientais, cujos
principais objetivos são apresentados no Quadro 11.

Quadro 11. Programas ambientais sugeridos e seus objetivos.
Programa

Programa de Gestão
Ambiental (PGA)

Programa
Acompanhamento da
Supressão da Vegetação
(PASV)
Programa de
Monitoramento dos
Processos Erosivos
Programa de
Monitoramento das
Águas Superficiais
Programa de
Recuperação de Áreas
Degradadas (PRAD)

Programa de
Monitoramento da Fauna
Terrestre e das
Comunidades Aquáticas

Objetivo
Implementar um conjunto de ações técnicas e gerenciais para que o
cumprimento das condicionantes requeridas na Autorização Ambiental
ocorra em conformidade com a legislação ambiental e outras diretrizes
relevantes, seguindo as instruções e diretrizes requeridas pelo Imasul
e minimizando os riscos ambientais e os impactos adversos, e
maximizando os efeitos benéficos.
Monitorar os processos e equipamentos empregados para a execução
da supressão, prevenindo acidentes e contaminações e garantindo
que as atividades previstas ocorram dentro dos limites permitidos,
impedindo ou mitigando os possíveis impactos negativos.
Identificar e caracterizar as áreas naturalmente suscetíveis a erosão e
aquelas que poderão sofrer processos erosivos em decorrência da
Atividade de Supressão Vegetal.
Avaliar as possíveis alterações da qualidade das águas superficiais
provocadas na área de execução do projeto, visando preveni-las.
Identificar e propor alternativas de recuperação de áreas degradadas
nas áreas de supressão vegetal.
Avaliar a interferência da Atividade de Supressão da Vegetação sobre
os grupos da ictiofauna, macroinvertebrados bentônicos, herpetofauna,
avifauna e mastofauna terrestre com relação aos seus impactos
(positivos e negativos), principalmente relacionados àqueles
identificados como relevantes para a conservação, contribuindo para o
conhecimento da ocorrência, distribuição e ecologia destes grupos na
região, fornecendo assim, diretrizes para o manejo adequado e para a
gestão do Empreendimento em questão.

Programa

Objetivo

Programa de
Afugentamento, Resgate
e Manejo da Fauna
Terrestre
Programa de
Conservação, Manejo,
Resgate e
Aproveitamento da Flora
e Plano de Conservação
das Espécies Protegidas
ou com Algum Grau de
Ameaça

Salvar e realocar a fauna silvestre que perderá seus habitats com a
supressão da vegetação, sem causar perda de indivíduos ou stress em
demasia e monitorando, a posteriori, a adaptação destes nos
ecossistemas remanescentes.

Programa de
Gerenciamento de
Resíduos Sólidos

Programa de
Monitoramento
Arqueológico

Programa de Educação
Ambiental

Programa de
Comunicação Social

Programa de
monitoramento da
Queima Controlada

Estabelecer procedimentos e medidas destinadas ao estabelecimento
de áreas de estudo da flora para avaliação da dinâmica, além da
correta realocação de espécimes de espécies de cactáceas,
bromeliáceas e orquidáceas que estejam ocorrendo nas áreas
destinadas ao projeto, propiciando a conservação de espécies e do
patrimônio genético inseridos na Área de Influência Direta da Atividade
de Supressão.
Manter o padrão de qualidade ambiental desejado, por meio de
métodos de coleta, identificação, segregação, acondicionamento,
armazenamento, transporte e destinação final dos diferentes resíduos
gerados nas fases de pré-supressão, supressão e pós-supressão
vegetal.
Localizar e registrar vestígios e sítios arqueológicos eventualmente
existentes na área do Projeto e não detectados na etapa de pesquisa
precedente, contribuindo para a salvaguarda do patrimônio
arqueológico e a ampliação do conhecimento científico sobre a
arqueologia do Estado.
Informar a população afetada e capacitar os trabalhadores que atuarão
em todas as fases da supressão, sobre as questões relacionadas aos
aspectos ecológicos e do uso sustentável dos recursos naturais,
relacionando-as com as intervenções das atividades desenvolvidas,
destacando a ética e a cidadania como fatores fundamentais para o
desenvolvimento em sociedades sustentáveis.
Divulgar informações sobre as mais importantes etapas e ações do
empreendimento, estabelecendo um canal de ligação permanente
entre o Empreendedor e as comunidades vizinhas, especialmente a
população diretamente afetada pelo empreendimento, visando reduzir
ao máximo os conflitos e questionamentos relacionados à implantação
do projeto e ainda motivar a participação de todos nas diferentes fases
do Empreendimento.
Garantir que o uso do fogo controlado na última etapa de preparação
do terreno para o uso alternativo do solo seja feito sob normas rígidas
de segurança e precaução, restringindo-se apenas às leiras onde se
empilham os restos florestais.
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