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APRESENTAÇÃO 

Em atendimento as exigências do Contrato n° 301/2008-PJUR firmado entre a 
AGESUL - Agencia Estadual de Gestão de Empreendimentos e o Consórcio VBA/IBI, 
apresenta-se através deste documento o Relatório de Impacto no Meio Ambiente (RIMA)  
do Projeto Itamarati II, a ser implantado na Área do Assentamento Itamarati II localizado no 
município de Ponta Porã/MS.  O referido relatório é parte integrante das atividades inclusas 
no escopo dos serviços contratados, as quais foram divididas em 06 (seis) etapas conforme 
apresentado a seguir: 

• Etapa 1 - Elaboração dos Estudos de Consolidação do Diagnóstico da Área 
1.1 - Relatório de Compilação da Informação Existente 
1.2 - Relatório do Diagnóstico Socioeconômico 
1.3 - Relatório do Diagnóstico do Sistema de Irrigação Existente 

• Etapa 2 - Elaboração dos Estudos de Alternativas 
2.1 - Relatório dos Serviços de Cobertura Aerofotogramétrica na escala 1:30.000 
2.2 - Relatório dos Serviços de Restituição Aerofotogramétrica na escala 1:25.000 
2.3 - Relatório dos Levantamentos Topográficos 
2 4 - Relatório Levantamento Semi-detalhado de Solos e de Classificação de Terras 
2.5 - Relatório Estudos Climatológicos e Hidrológicos 
2.6 - Formulação e Comparação de Alternativas. Descrição da Alternativa Selecionada 
2.7 - Relatório Anteprojeto do Sistema de Irrigação 

• Etapa 3 - Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira do Empreendimento 
3.1 - Relatório dos Estudos Socioeconômicos Regionais e Avaliação de Impactos 

do Projeto nos Centros Urbanos Regionais 
3.2 - Modelo de Gestão do Empreendimento 
3.3 - Relatório do Estudo de Mercado e Comercialização 
3.4 - Relatório de Desenvolvimento do Modelo Produtivo 
3.5 - Relatório de Avaliação Financeira e Econômica 
3.6 - Relatório de Avaliação dos Impactos Ambientais 
3.7 - Relatório de Impactos Sobre os Municípios da Região de Influência do Projeto 

• Etapa 4 - Estudos de Impacto Ambiental (EIA-RIMA)  
4.1 - Relatório do EIA 

- Tomo I - Textos  
- Tomo II - Plantas 
- Tomo III - Anexos 

4.2 - Relatório do RIMA 
4.3 - Relatório do Estudo de Análise de Riscos (EAR) 

• Etapa 5 - Projeto Básico de uma Área de 3.000 ha e Readequação do Projeto 
Executivo das Áreas de Pivôs 
5.1 - Relatório do Planejamento Físico da Área do Projeto 
5.2 - Readequação do Projeto Executivo das Áreas de Pivots 
5.3 - Relatório dos Serviços de Cobertura Aerofotogramétrica na escala 1:10.000 
5.4 - Relatório dos Serviços de Restituição Aerofotogramétrica na escala 1:5.000 
5.5 - Relatório Levantamento Detalhado de Solos e de Classificação de Terras 
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5.6 - Relatório dos Levantamentos Topográficos 
5.7 - Relatório dos Levantamentos Geotécnicos 
5.8 - Relatório do Sistema de Captação 
5.9 - Relatório do Sistema de Condução e Distribuição 
5.10 - Relatório do Sistema de Drenagem 
5.11 - Relatório do Sistema Viário 
5.12 - Relatório do Sistema Elétrico 
5.13 - Relatório do Sistema de Automação 
5.14 - Relatório da Irrigação Parcelar 
5.15 - Elaboração do Manual de Operação e Manutenção (versão preliminar)  
5.16 - Relatório das Especificações Técnicas 
5.17 - Relatório das Quantificações e Orçamentos 
5.18 - Minuta do Relatório Final do Projeto Básico 
5.19 - Relatório Final do Projeto Básico 

• Etapa 6 - Assessoria ao Governo do Estado na Obtenção do CERTOH 

O Produto 4.2 - Relatório de Impacto no Meio Ambiente (RIMA) ora apresentado tem 
como objetivo contribuir para a tomada de decisão quanto a política a ser adotada, diante dos 
impactos ambientais causados pela implantação e operação do Projeto de Irrigação Itamarati, 
no município de Ponta Porã, no Estado do Mato Grosso do Sul, além de propor medidas para 
restabelecer o equilíbrio ecológico e promover o desenvolvimento regional.  

O desenvolvimento dos estudos foi pautado nos critérios e diretrizes preconizados pela 
Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986 e nos Termos de Referência emitido 
pelo IMASUL – Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul para este 
empreendimento. Assim sendo, foram executados levantamentos dos fatores biogeofísicos e 
socioeconômicos das áreas de influência direta e indireta do empreendimento, os quais 
forneceram subsídios para a caracterização da situação vigente antes da implantação do 
empreendimento.  

Com base nas informações fornecidas pelo diagnóstico ambiental elaborado pelo 
Consórcio VBA/IBI e pelo projeto de engenharia proposto, foram estabelecidas relações entre 
os componentes ambientais existentes e as ações programadas para o empreendimento. Foram 
então identificados e avaliados os principais impactos que poderão ser gerados durante a 
implantação e operação do empreendimento. Por fim, foram definidas as medidas mitigadoras 
e de controle ambiental passíveis de serem implementadas nas fases de implantação e 
operação do empreendimento, de modo a que este se torne sustentável tanto em termos 
técnico-econômicos como ambientais. O documento completo é composto por dois volumes: 

- Volume 4.1 - Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

• Tomo IA - Textos (Capítulos 1 a 3) 
• Tomo IB - Textos (Capítulos 4 a 10)  
• Tomo II - Plantas 
• Tomo III - Anexos 

- Volume 4.2 - Relatório de Impacto no Meio Ambiente (RIMA) 

- Volume 4.3 – Relatório do Estudo de Análise de Riscos (EAR). 
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1 - INFORMAÇÕES GERAIS  

1.1 - IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O empreendimento ora em análise se constitui no Projeto Básico de Irrigação Itamarati 
II elaborado pelo Consórcio VBA/IBI no âmbito do Contrato n° 301/2008-PJUR firmado com 
a AGESUL - Agencia Estadual de Gestão de Empreendimentos.  Preconiza o 
desenvolvimento hidroagrícola da área sócio-proprietária do Assentamento Itamarati II, no 
município de Ponta Porã, no Estado do Mato Grosso do Sul, perfazendo 6.401 ha de área 
equipada.  

1.2 - IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

O órgão empreendedor do Projeto de Irrigação Itamarati II é a AGESUL - Agencia 
Estadual de Gestão de Empreendimentos, órgão público, inscrito no CGC/MF sob o nº 
15457856/0001-68 com sede na Av. Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 14 – 
Parque dos Poderes, na cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul.  

Os contatos relativos a questões pertinentes ao presente Estudo de Impacto Ambiental 
– EIA/RIMA junto ao órgão empreendedor deverão ser estabelecidos através da Unidade de 
Meio Ambiente – UMAN da AGESUL. O contato deve ser efetuado com o Geólogo Pedro 
Celso de Oliveira Fernandes, através do telefone (67) 3318.5371 e Fax (67) 3318.5401 ou do 
e-mail meioambienteagesul@yahoo.com.br. 

1.3 - IDENTIFICAÇÃO DO CONSÓRCIO EXECUTOR DO EIA/RIMA 

O Consórcio responsável pela elaboração do presente Estudo de Impacto Ambiental - 
EIA/RIMA é formado pelas empresas VBA Tecnologia e Engenharia S/A  e IBI Engenharia 
Consultiva S/S, prestadoras de serviços na área de recursos hídricos e meio ambiente, tendo 
como empresa líder a VBA, inscrita no  CNPJ 06.082.846/0001-02, com sede na Avenida 
Padre Antônio Tomás 2420, Edifício Diplomata, 8º e 9º andares, na cidade de Fortaleza, 
Estado do Ceará; cujos telefones para contato são o PABX  (85) 3261-1077 e o fax (85) 3244-
0979, tendo como endereço eletrônico vba@veloxmail.com.br e vbaconsultores@gmail.com. 
Tem como representante legal o Engenheiro Civil Ednardo Cardoso.  

A IBI Engenharia Consultiva S/S empresa de consultoria inscrita no CNPJ 
00.392.460/0001-02, tem sua sede na Rua Silva Jatay 15, 7º andar - Aldeota, na cidade de 
Fortaleza, Estado do Ceará; cujo telefone para contato é o PABX (85) 3198.5000, tendo como 
endereço eletrônico ibi@ibiengenharia.com.br, Tem como representante legal o Engenheiro 
Civil Hyperides Pereira de Macedo. 

O registro da VBA no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia do 
Estado do Ceará é o CREA no 13.323/CE e a sua inscrição no Cadastro Técnico Federal junto 
ao IBAMA é a de no 249.167. Já o registro da IBI no Conselho Regional de Engenharia 
Arquitetura e Agronomia do Estado do Ceará é o CREA no 25.129/CE e a sua inscrição no 
Cadastro Técnico Federal junto ao IBAMA é a de no 28.299.  
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1.4 - IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA EXECUTORA DO EIA/RIMA 

A equipe técnica engajada no Estudo de Impacto Ambiental – EIA/RIMA do Projeto 
de Irrigação Itamarati II é apresentada abaixo, sendo discriminados os nomes, formação, 
registro profissional e assinatura dos seus componentes.  

 

1.5 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA – ART 

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pela elaboração do trabalho ora 
exposto, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), 
encontra-se apresentada no anexo deste relatório. 
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2 - O PROJETO DE IRRIGAÇÃO ITAMARATI II 
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2 - O PROJETO DE IRRIGAÇÃO ITAMARATI II 

2.1 - LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

O Projeto de Irrigação Itamarati II será implantado em terras do Assentamento 
Itamarati II, no município de Ponta Porã, na região sul do Estado do Mato Grosso do Sul, 
próximo da divisa com o Paraguai. O empreendimento encontra-se situado sobre o planalto da 
margem direita do rio Dourados, a oeste das cidades conurbanas de Ponta Porã e Pedro Juan 
Caballero (Paraguai), distando destes núcleos urbanos cerca de 16,0 km. A localização 
geográfica da área do assentamento pode ser visualizada na Figura 2.1. 

A partir de Campo Grande, o acesso à área do empreendimento pode ser feito através 
da rodovia federal BR-163 até o seu entroncamento com a BR-463, a cerca de 2,0 km após a 
sede do município de Dourados. Toma-se então a BR-463 percorrendo-se nesta cerca de 96,0 
km até as sedes conurbanas dos municípios de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. A partir daí 
o acesso a área do empreendimento é permitido através da rodovia estadual MS-164, que 
tangencia a área do projeto na direção leste-oeste. Todo o percurso a partir de Campo Grande 
até a sede da fazenda perfaz aproximadamente 370 km. A área do projeto é tangenciada ao sul 
pela rodovia MS-384, que permite o acesso ao município de Antônio João. 

O acesso aéreo é permitido através do Aeroporto Internacional de Ponta Porã. O 
acesso ferroviário, por sua vez, é permitido através de um ramal da linha férrea pertencente a 
Ferrovia Novoeste, que cruza a área do empreendimento na direção leste-oeste. Com relação 
ao transporte fluvial, a rede ferroviária permite a integração da região com o porto fluvial de 
Corumbá/MS, no Rio Paraguai, bem como com o porto marítimo de Santos, no Estado de São 
Paulo. 

2.2 - OBJETIVOS DO EMPREENDIMENTO 

O empreendimento a ser implantado na área sócio-proprietária do Assentamento 
Itamarati II consiste no aproveitamento das áreas irrigáveis da citada área coletiva com um 
projeto de irrigação de 6.401 ha de área equipada. O empreendimento terá como público 
beneficiário as 1.692 famílias de assentados, que atualmente residem na área do 
Assentamento Itamarati II. 

O empreendimento será constituído por três áreas distintas:  

- 3.028 ha serão irrigados pelos 27 sistemas de irrigação com pivot central 
remanescentes da Fazenda Itamarati II;  

- 80 ha serão irrigados por um novo pivot central a ser instalado; 

- 3.293 ha de área equipada serão irrigados com aspersão convencional ou com 
irrigação localizada (microaspersão e gotejamento).  

2.3 - HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO DA ÁREA DA FAZENDA ITAMARATI II 

A implantação da Fazenda Itamarati remota a primeira metade da década de 1970, 
quando o empresário Olacyr de Moraes, atraído pelos incentivos fornecidos pelo Governo 
Federal para povoamento da faixa de fronteira, adquiriu 50.000 ha de terras no município de 
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Ponta Porã, próximo à faixa de fronteira com o Paraguai. Implantou nesta propriedade uma 
moderna infraestrutura de apoio ao desenvolvimento da atividade agrícola composta por 
armazéns, silos, secadores de grãos, indústrias de beneficiamento de produtos agrícolas, 
laboratório de análises de solo e de variedades de cultivares de soja e trigo, rede elétrica, rede 
viária, pistas de pouso para aviões e diversas represas, além de 67 pivôs centrais, perfazendo 
uma área irrigada de 7.552,0 ha. 

Já na década de 1980 a Fazenda Itamarati passou a ser considerada a maior área 
contínua de cultivo de soja do mundo, pertencente a uma única empresa agrícola. No início da 
década de 1990, Olacyr de Moraes começou a implantação dos trilhos da Ferronorte, tendo 
como objetivo o escoamento da produção de soja a custos mais acessíveis. A referida linha 
férrea ficou quase dez anos parada, pois o Governo do Estado de São Paulo não entregou no 
prazo prometido uma ponte sobre o rio Paraná essencial para a sua operação. Como resultado, 
a dívida contraída para a construção da Ferronorte cresceu indexada a juros reais de 18,0% ao 
ano. 

Apesar do sucesso na agricultura, o grupo Itamarati - formado por diversas empresas e 
até um banco - começou a enfrentar problemas na segunda metade da década de 90. A maior 
parte deles veio por conta da construção da Ferronorte. As dificuldades financeiras 
enfrentadas pelo Grupo Itamarati, ficaram ainda mais agravadas, a partir de 1995, pelos custos 
trazidos pelo Plano Real, que desvalorizou os preços dos produtos agrícolas, principal ativo 
dos negócios do empresário. Para manter sua safra, Olacyr rolou os empréstimos, apostando 
que os juros iriam cair. No entanto, com a inflação galopante, a ciranda financeira remunerava 
mais que a produção. Estabilizada a economia, as dívidas se tornaram reais levando o mega-
empresário a se desfazer de parte de seus negócios. 

Para além destes fatos, se somaram a má gestão; as perspectivas de entrada do Grupo 
Itamarati em outros setores produtivos (ferroviário, bancário e industrial) entre outros. Tais 
condicionantes isolados e/ou de forma conjugada resultaram numa crise estrutural séria, cujo 
resultado foi o crescimento exponencial das dívidas, consubstanciando na venda da Fazenda 
Itamarati. 

Um dos grupos de credores interessados na compra foi o Banco Itaú, representado por 
uma de suas subsidiárias, a Tajhyre S/A Agropecuária, que adquiriu a propriedade como parte 
de pagamento de dívidas contraídas. Posteriormente, em meados de 2000, o Banco Itaú 
vendeu uma parcela da propriedade (25.100,0 ha) para o Governo do Estado de Mato Grosso 
do Sul, em parceria com o Governo Federal, mediante o pagamento de R$ 27,6 milhões em 
Títulos da Dívida Agrária. Em 2001, esta área foi repassada ao INCRA - Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária para ser destinada para fins de reforma agrária, tendo sido aí 
implantado o Assentamento Itamarati I, assentando 1.143 famílias sob as bases do antigo 
processo cartesiano de assentamento. Em 2004, o Governo Federal adquiriu a outra metade da 
fazenda por R$ 165 milhões de reais, tendo como finalidade o assentamento de mais 1.762 
famílias, no Assentamento Itamarati II, sob a nova ótica do Programa Terra Vida, ora 
preconizada pelo INCRA.  
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Atualmente os dois modelos de reforma agrária implementados na Fazenda Itamarati 
enfrentam sérios problemas. No Assentamento Itamarati I, a infraestrutura de apoio a 
economia existente encontra-se sucateada ou depredada e os arrendamentos da terra a 
terceiros já atingem cerca de 64,0% da sua área, segundo o Correio do Estado. Ocorre que 
nestes doze anos como assentadas, as 1.145 famílias receberam assistência técnica precária e 
não gozam de incentivos suficientes para o cultivo da terra, mesmo porque, seus projetos em 
geral esbarram na burocracia dos órgãos de apoio. Situação mais ou menos semelhante é 
vivenciada pelo Assentamento Itamarati II, onde o modelo socioproprietário praticamente não 
saiu do papel, uma parcela representativa da área comunitária encontra-se arrendada a 
terceiros, a comercialização dos lotes pelos assentados é uma realidade e o desenvolvimento 
do cooperativismo é praticamente nulo. 

Tendo em vista a necessidade de adoção de medidas urgentes para reverter este 
quadro, o Governo do Mato Grosso do Sul contratou o Consórcio VBA/IBI para estudar um 
novo modelo de desenvolvimento para a área societária da Fazenda Itamarati II, com área 
total de cerca de 9.700 ha, através da agricultura irrigada, visando alcançar os seguintes 
objetivos: readequação do projeto executivo das áreas irrigadas com pivot central, totalizando 
cerca de 3.000 ha e a elaboração do Projeto Básico de áreas irrigáveis adicionais totalizando 
mais 3.000 ha. O restante da área societária será destinado para exploração pecuária 
tecnificada e outros usos. O projeto de aproveitamento da área societária do Assentamento 
Itamarati II, para fins de exploração agropecuária, tendo como carro-chefe a agricultura 
irrigada de cerca de 6.000 ha, passou a ser denominado de Projeto Itamarati II, que é 
atualmente alvo do presente estudo. 

2.4 - ESTUDO DE ALTERNATIVAS 

2.4.1 - ALTERNATIVAS LOCACIONAIS 

A área do empreendimento ora em análise foi adquirida em meados de 2004 pelo 
Governo Federal para fins de reforma agrária, tendo sido implantado nesta o Assentamento 
Itamarati II, no qual foram assentadas 1.762 famílias.  Tinha seu modelo produtivo centrado 
no Programa Terra Vida, outrora preconizado pelo INCRA, que se constituía num sistema 
sócio-proprietário, no qual as famílias são assentadas em lotes familiares para a produção de 
subsistência e contam com participação numa área societária, cuja produção é efetuada de 
forma coletiva.  

O referido modelo não se desenvolveu dentro das expectativas esperadas, o que 
ensejou o Governo Estadual a preconizar a implantação do presente empreendimento, como 
forma de reverter este quadro e promover o desenvolvimento econômico da região. Assim 
sendo, o empreendimento ora em análise não conta com estudo de alternativa locacional. Sua 
localização já se encontrava definida desde a implementação do Assentamento Itamarati II, 
em 2004. A seleção da área do Assentamento Itamarati II para a execução de investimentos 
em irrigação pelo Governo Estadual deu-se em função das seguintes condições básicas de 
potencialidades: 

- Apresenta solos aptos para irrigação, em relevo plano e suave ondulado; 

- Disponibilidade de água proveniente dos barramentos existentes na área do 
assentamento e dos córregos e rios limítrofes da área do empreendimento (Água 
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Boa, Santa Virgínia e Dourados);  

- Excelentes condições de acesso rodoviário à área do projeto; 

- Área subaproveitada com pequenos cultivos de subsistência, extrativismo vegetal 
e pecuária extensiva; 

- Existência de uma agricultura irrigada relativamente desenvolvida na região; 

- Disponibilidade de mão-de-obra especializada; 

- Perspectivas favoráveis dos mercados regional e internacional para a produção 
agrícola; 

- Presença na região de organizações públicas e privadas com atuação em toda a 
cadeia produtiva da agricultura. 

2.4.2 - ESTUDO DE ALTERNATIVAS TÉCNICAS 

Com vistas a facilitar o delineamento das alternativas técnicas a serem estudadas para 
concepção das obras dos sistemas de captação, adução e distribuição do empreendimento, o 
Consórcio Projetista resolveu adotar os seguintes critérios:  

Setorização da Área do Projeto 

O Assentamento Fazenda Itamarati II tem sua área dividida em 5 sub-áreas, sendo uma 
para cada um dos movimentos sociais aí atuantes: CUT – Central Única dos Trabalhadores, 
FETAGRI - Federação dos Trabalhadores na Agricultura, MST - Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra, FAF - Federação da Agricultura Familiar e FAFI - Associação dos 
Ex-Funcionários da Fazenda Itamarati. 

Considerando que em toda a área societária do Assentamento Itamarati II serão 
desenvolvidas atividades, tais como: irrigação de culturas tradicionais da região na área com 
pivots, irrigação localizada de culturas diversas, inclusive frutícolas, irrigação de pastagens e 
pecuária de corte e de leite em regime de sequeiro, o Consórcio Projetista decidiu subdividir a 
área do Projeto Itamarati II desenvolvido para a área societária em Setores de 
Desenvolvimento. 

Considerando que a forma de ocupação da área societária está distribuída pelos grupos 
representantes dos 5 movimentos sociais que integram o Assentamento Itamarati II, pareceu 
natural ao Consórcio Projetista associar um Setor de Desenvolvimento a cada Grupo. O Grupo 
FETAGRI por estar localizado em 3 áreas distintas separadas fisicamente foi subdividido em 3 
grandes subgrupos, que serão também chamados de Setores de Desenvolvimento: FETAGRI – 
Antônio João, FETAGRI - AGRIFAT e FETAGRI - Dourados.  

Assim sendo, a área do Projeto foi subdividida em 7 Setores de Desenvolvimento 
(SD), cada um associado ao Grupo Social a que pertence, conforme pode ser visualizado 
abaixo:  

- SD1 – FETAGRI - Antônio João: compreende os grupos Nossa Senhora 
Aparecida, Terra Nova, União e Sem Denominação, perfazendo ao todo 184 
famílias; 
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- SD2 – Grupo CUT: compreende os  grupos Canaã, Nova Esperança e Renovação, 
perfazendo ao todo 270 famílias; 

- SD3 – Sugrupo FETAGRI-AGRIFAT: compreende os grupos Chega Mais, 
Modelo, Renascer e Terra Nova, perfazendo ao todo 134 famílias; 

- SD4 – Grupo FAF: compreende os grupos Amigos da Fronteira, Boa Esperança, 
Jatobá, Modelo, Nova Esperança e Recanto das Nascentes, perfazendo ao todo 
150 famílias; 

- SD5– Grupo MST: compreende os grupos Boa Esperança, Che Guevara, 
Dorcelina Folador, Frutos da Terra, Nossa Senhora Aparecida, Nova Conquista, 
Oziel Alves, Pioneiros do Sul, Sete de Setembro, União dos Palmares e Zumbi 
dos Palmares, perfazendo ao todo 568 famílias; 

- SD6 – Grupo FAFI: composto por  116 famílias;. 

- SD7 – Subgrupo FETAGRI - Dourados: compreende os grupos Dom Aquino, Rio 
Dourados e Sete Quedas, perfazendo ao todo 270 famílias. 

Delimitação das Áreas de Irrigação 

Na  delimitação das áreas irrigáveis do Projeto Itamarati II o Consórcio Projetista 
adotou os seguintes procedimentos:  

- Delimitação das áreas dos Setores de Desenvolvimento sobre o mapa de classes 
de terras para irrigação (escala 1:25.000);  

- Identificação da área irrigável de cada um dos 27 pivots existentes;  

- Identificação com o auxílio de GPS e inspeção de campo, dos traçados das 
adutoras que abastecem os pivots, bem como o seu diâmetro, desde a captação até 
o centro do pivot; 

- Identificação dos barramentos, onde se localiza a captação d’água que supre 19 
dos 27 pivots existentes; 

- Identificação dos 8 pontos de captação direta nos córregos/rios da área para 
suprimento dos pivots; 

- Identificação de todas as áreas irrigáveis (classes 2, 3 e 4) de dimensão 
significativa e que, de preferência estivessem mais próximas dos locais de 
captação nos córregos Água Boa, Santa Virgínia ou rio Dourados. 

Alguns aspectos peculiares da área societária foram decisivos para a utilização de 
estações de bombeamento captando no córrego Santa Virgínia e no rio Dourados com 
condução e distribuição através de adutoras, em todas as alternativas: 

- O relevo da área é suave ondulado apenas entre os córregos internos da área, com 
fraca declividade na parte central, mas apresenta declividade acentuada próxima 
aos córregos. Assim sendo, caso fosse adotada a utilização de 
condução/distribuição em canais a céu aberto seriam necessárias obras de 
transposição de elevado custo; 

- Os loteamentos familiares dos assentados se estendem pelo interior da área 
societária, criando dificuldades significativas para a concepção de uma obra linear 
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por gravidade cruzando parcial ou totalmente a área a ser irrigada; 

- Embora as cotas altas da área estejam no seu limite Sul (SD1-Grupo FETAGRI – 
Antônio João) e com desnível de cerca de 275m com relação ao seu limite na 
parte Norte, a água existente na parte alta não daria para adicionalmente abastecer 
outras áreas; 

- As vazões medidas em pontos selecionados dos barramentos, no início do mês de 
setembro/2009, e principalmente a informação colhida com pessoas que moram 
no Assentamento Itamarati II, levaram o Consórcio Projetista a concluir que a 
utilização dos barramentos existentes como fonte de suprimento d´água será 
insuficiente em períodos prolongados de estiagem, até mesmo para os pivots 
existentes; 

- A construção de novos barramentos foi descartada pelos seguintes motivos: os 
locais com maior bacia de contribuição da área já foram utilizados para abastecer 
os 27 pivots. Além disso, não oferecem garantia de fornecimento de água em 
períodos prolongados de estiagem e são afetados sistematicamente por problemas 
de assoreamento; 

- Não se cogitou da utilização de águas subterrâneas do aquífero Guarani porque 
existe água de superfície em quantidade e qualidade suficiente para suprir as 
necessidades de água do projeto, disponíveis nos barramentos existentes, 
complementados com captações em pontos selecionados no córrego Santa 
Virgínia e rio Dourados; 

- Em todas as alternativas, exceto para as áreas de pivots, cujos locais de captação 
permanecerão como atualmente, os locais de captação das novas áreas foram 
selecionados em locais do córrego Santa Virgínia e rio Dourados que apresentam 
garantia de fornecimento de água para o projeto superior a 95%; 

- Em todas as alternativas as áreas irrigadas receberão a água pressurizada por uma 
das 3 formas: irrigadas diretamente a partir de uma estação de bombeamento 
captando em um barramento, no córrego Santa Virgínia ou rio no Dourados;  
pressurização a partir de uma estação de bombeamento captando água num 
reservatório apoiado; e a partir de um reservatório apoiado, situado em um local 
de cota elevada do Setor, e que através de adutoras por gravidade entregam a água 
na área irrigada com pressão mínima de 20 m.c.a. As duas primeiras formas foram 
chamadas de irrigação pressurizada, enquanto que a última forma foi chamada de 
irrigação pressurizada por gravidade.  

- Em todas as alternativas estudadas, admitiu-se que a vazão de captação dos pivots 
que captam em barramentos será insuficiente em períodos de estiagem mais 
prolongada. Adotou-se como critério, projetar uma infraestrutura de 
captação/condução/distribuição que forneça 50% da vazão necessária para 
abastecimento dos pivots que foram selecionados. Ao todo, em todas as 
alternativas, foram atendidos 14 dos 19 pivots que captam em barramentos. 

A concepção das alternativas estudadas reduziu significativamente os tipos de obras 
do projeto, e deverá facilitar a sua operação. Existirão três tipos de áreas irrigadas: áreas 
irrigadas por pivots, áreas irrigadas com sistema localizado (microaspersão e gotejamento) e 
áreas de pastagens irrigadas com sistema de aspersão fixo. Foram estudadas três alternativas e 
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uma variante, cujos aproveitamentos da área societária e dimensionamento da infraestrutura 
hidráulica são apresentados abaixo. Todas as alternativas estudadas partem do princípio que 
os 27 pivots da Fazenda Itamarati II serão readequados e modernizados.  
 
Alternativa 01 

Preconiza o suprimento d’água independente para cada Setor de Desenvolvimento do 
projeto, condição considerada muito atraente dado os grupos independentes que compõem 
cada um destes setores. Prevê a irrigação de uma área de 6.070 ha, sendo 3.028 ha em áreas 
irrigadas com pivots e 3.042 ha em áreas irrigadas com sistemas localizados (gotejamento e 
microaspersão). Das áreas irrigadas com sistemas localizados, 73,5% (2.238 ha) serão 
irrigadas com sistema pressurizado a partir de uma estação de bombeamento e os outros 
26,5% (805 ha) serão irrigados a partir de reservatório apoiado, com adutoras gravitárias sob 
pressão. A área total destinada à pecuária de sequeiro alcança 1.228 ha. O aproveitamento 
médio das áreas delimitadas na área societária de cada setor do projeto é de 4,32 ha por 
família em média, considerando os aproveitamentos com irrigação e pecuária. A infraestrutura 
hidráulica desta alternativa é constituída das seguintes estruturas: 

- 08 estações de bombeamento que captam em cursos d’água e recalcam para 
reservatórios apoiados, sendo 5 no córrego Santa Virgínia e 3 no rio Dourados; 

- 04 estações de bombeamento que captam em cursos d’água e recalcam 
diretamente para a área a ser irrigada, sendo 3 no córrego Santa Virgínia e 1 no rio 
Dourados; 

- 16 estações de bombeamento secundárias que captam água em reservatórios 
apoiados e pressurizam diretamente para a área a ser irrigada; 

- 01 estação de bombeamento que capta água no córrego Santa Virgínia e recalcam 
diretamente para um barramento; 

- 8 reservatórios apoiados; e  

- 40, 61 km de adutoras principais de condução com diâmetros variando entre 150 e 
600mm, sem contar com as adutoras dos pivots.  

As 8 estações que captam água no córrego Santa Virgínia retiram uma vazão total de 
1,33 m³/s e as 4 estações que captam no rio Dourados retiram 0,88 m³/s. As vazões captadas 
no córrego Santa Virgínia e no rio Dourados totalizam 2,21 m³/s, sendo 1,67 m3/s para irrigar 
3.042 ha de áreas novas, exceto as áreas de pivots, e 0,54 m³/s para atender à metade da vazão 
de 12 dos 19 pivots que captam em barramentos. 

Alternativa 02 

Foi subdividida em duas variantes - Alternativa 2.1 e Alternativa 2.2, tendo sido 
abandonada a premissa de suprimento de água independente para cada Setor de 
Desenvolvimento, procurando-se irrigar áreas situadas em cotas mais elevadas que na 
Alternativa 1.  A característica principal desta alternativa é a utilização do reservatório R-05, 
que além de criar condição para irrigar as áreas próximas a ele, abastece a adutora AGP-04 
que percorre a maior parte da área do projeto no sentido sul-norte e alimenta, por gravidade, 
áreas irrigáveis e captações dos pivots no seu percurso. 
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Alternativa 2.1 

A Alternativa 2.1 difere da Alternativa 2.2 pela extensão da adutora AGP-04. Na 
variante 2.1 a adutora deixa de irrigar cerca de 196 ha, que se encontram mais distantes do 
reservatório R-05, embora essas áreas possam ser irrigadas sob pressão, por gravidade. 

Prevê a irrigação de uma área de 6.274 ha, sendo 3.028 ha em áreas irrigadas com 
pivots e 3.246 ha em áreas irrigadas com sistemas localizados (gotejamento e microaspersão) 
e pequena parte por aspersão. Das áreas irrigadas com sistemas localizados, 52,3% (1.698 ha) 
serão irrigadas com sistema pressurizado a partir de uma estação de bombeamento e os outros 
47,7% (1.547 ha) serão irrigados a partir de reservatório apoiado, com adutoras gravitarias 
sob pressão. A área total destinada à pecuária de sequeiro alcança 1.024 ha. O aproveitamento 
médio das áreas delimitadas na área societária de cada setor do projeto é de 4,32 ha por 
família em média, considerando os aproveitamentos com irrigação e pecuária. A infraestrutura 
hidráulica desta alternativa é constituída das seguintes estruturas: 

- 07 estações de bombeamento que captam em cursos d’água e recalcam para 
reservatórios apoiados, sendo 5 no córrego Santa Virgínia e 2 no rio Dourados; 

- 01 estação de bombeamento que capta no rio Dourado e recalca diretamente para 
a área a ser irrigada; 

- 11 estações de bombeamento secundárias que captam água em reservatórios 
apoiados e pressurizam diretamente para a área a ser irrigada; 

- 7 reservatórios apoiados; e  

- 55,9 km de adutoras principais de condução com diâmetros variando entre 75 e 
800mm, sem contar com as adutoras dos pivots.  

As 5 estações que captam água no córrego Santa Virgínia retiram uma vazão total de 
1,81 m3/s e as 3 estações que captam no rio Dourados retiram 0,52 m³/s. As vazões captadas 
no córrego Santa Virgínia e no rio Dourados totalizam 2,32 m³/s, sendo 1,78 m3/s para irrigar 
3.246 ha de áreas novas, exceto as áreas de pivots, e 0,54 m³/s para atender à metade da vazão 
de 12 dos 19 pivots que captam em barramentos. 

Alternativa 2.2 

A Alternativa 2.2 difere da Alternativa 2.1 pela extensão da adutora AGP-04. Na 
variante 2.2 a adutora tem uma extensão maior e irriga cerca de 196 ha, que se encontram 
mais distantes do reservatório R-05. 

Prevê a irrigação de uma área de 6.450 ha, sendo 3.028 ha em áreas irrigadas com 
pivots e 3.422 ha em áreas irrigadas com sistemas localizados (gotejamento e microaspersão) 
e pequena parte por aspersão. Das áreas irrigadas com sistemas localizados, 49,6% (1.698 ha) 
serão irrigadas com sistema pressurizado a partir de uma estação de bombeamento e os outros 
50,4% (1.724 ha) serão irrigados a partir de reservatório apoiado, com adutoras gravitarias 
sob pressão. A área total destinada à pecuária de sequeiro alcança 848 ha. O aproveitamento 
médio das áreas delimitadas na área societária de cada setor do projeto é de 4,31 ha por 
família em média, considerando os aproveitamentos com irrigação e pecuária. A infraestrutura 
hidráulica desta alternativa é constituída das seguintes estruturas: 
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- 07 estações de bombeamento que captam em cursos d’água e recalcam para 
reservatórios apoiados, sendo 5 no córrego Santa Virgínia e 2 no rio Dourados; 

- 01 estação de bombeamento que capta no rio Dourado e recalca diretamente para 
a área a ser irrigada; 

- 11 estações de bombeamento secundárias que captam água em reservatórios 
apoiados e pressurizam diretamente para a área a ser irrigada; 

- 7 reservatórios apoiados; e  

- 59,99 km de adutoras principais de condução com diâmetros variando entre 75 e 
900mm, sem contar com as adutoras dos pivots.  

As 5 estações que captam água no córrego Santa Virgínia retiram uma vazão total de 
1,90 m³/s e as estações que captam no rio Dourados retiram 0,52 m³/s. As vazões captadas no 
córrego Santa Virgínia e no rio Dourados totalizam 2,42 m³/s, sendo 1,88 m³/s para irrigar 
3.422 ha de áreas novas, exceto as áreas de pivots, e 0,54 m³/s para atender à metade da vazão 
de 12 dos 19 pivots que captam em barramentos. 
 
Alternativa 03 

Nesta alternativa foi dada maior ênfase à captação d’água no rio Dourados, por ser 
sabidamente a fonte de suprimento que apresenta maior disponibilidade de água para o 
projeto. Contudo, os locais de captação no rio Dourados encontram-se na parte de cotas 
topográficas mais baixas, o que certamente se refletirá nos custos de bombeamento desta 
alternativa. 

Prevê a irrigação de uma área de 6.459 ha, sendo 3.028 ha em áreas irrigadas com 
pivots e 3.431 ha em áreas irrigadas com sistemas localizados (gotejamento e microaspersão) 
e pequena parte por aspersão. Das áreas irrigadas com sistemas localizados, 49,8% (1.706 ha) 
serão irrigadas com sistema pressurizado a partir de uma estação de bombeamento e os outros 
50,2% (1.724 ha) serão irrigados a partir de reservatório apoiado, com adutoras gravitarias 
sob pressão. A área total destinada à pecuária de sequeiro alcança 839 ha. O aproveitamento 
médio das áreas delimitadas na área societária de cada setor do projeto é de 4,32 ha por 
família em média, considerando os aproveitamentos com irrigação e pecuária. A infraestrutura 
hidráulica desta alternativa é constituída das seguintes estruturas: 

- 06 estações de bombeamento que captam em cursos d’água e recalcam para 
reservatórios apoiados, sendo 5 no córrego Santa Virgínia e 1 no rio Dourados; 

- 12 estações de bombeamento secundárias que captam água em reservatórios 
apoiados e pressurizam diretamente para a área a ser irrigada; 

- 6 reservatórios apoiados; e  

- 62,12km de adutoras principais de condução com diâmetros variando entre 75 e 
800mm, sem contar com as adutoras dos pivots.  

 

As 5 estações que captam água no córrego Santa Virgínia retiram uma vazão total de 
1,36 m³/s e a estação que capta no rio Dourados retira 1,07 m³/s. As vazões captadas no 
córrego Santa Virgínia e no rio Dourados totalizam 2,43 m³/s, sendo 1,89 m3/s para irrigar 
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3.430 ha de áreas novas, exceto as áreas de pivots, e 0,54 m³/s para atender à metade da vazão 
de 12 dos 19 pivots que captam em barramentos.  

Concluída a concepção da infraestrutura hidráulica de cada alternativa e o 
dimensionamento dessas estruturas, foi efetuada a estimativa dos principais custos de 
implantação de cada alternativa, bem como dos custos com energia elétrica a serem incorridos 
por ocasião da operação do empreendimento. A análise comparativa dos custos de 
investimentos pertinentes a cada alternativa revela que a Alternativa 01 é a que apresenta 
menor custo de investimento tanto em termos de globais, como em termos de investimento/ha, 
conforme pode ser visualizado no Quadro 2.1. Em contrapartida, quando se analisa os custos 
anuais a serem incorridos com energia elétrica esta é a alternativa que apresenta o segundo 
maior gasto anual (R$ 548,88/ha).  

Quadro 2.1 - Análise Comparativa dos Custos das Alternativas 

Alternativas 
Área 

Irrigável 
(ha) (1) 

Custos de Investimentos (2) Custo Anual de Energia 3) Valor 
Presente 

dos Custos 
(R$/ha) 

R$ R$/ha R$ R$/ha 

Alternativa 1 3.042 23.278.830,73 7.652,48 1.669.704 548,88 11.314,80 
Alternativa 2.1 3.246 39.456.533,94 12.155,43 1.247.884 384,44 14.870,29 
Alternativa 2.2 3.422 47.957.399,67 14.014,44 1.247.884 364,67 16.617,18 
Alternativa 3 3.421 46.335.041,33 13.504,82 1.927.483 561,78 17.378,21 
Nota: (a) Corresponde a 90% das áreas delimitadas preliminarmente irrigáveis. (2) Os investimentos 
correspondem aos custos off-farm principais (estações de bombeamentos e adutoras). (3) As estações de 
bombeamento pressurizarão diretamente para os módulos de irrigação. 
Fonte: AGESUL, Elaboração dos Estudos de Viabilidade Econômico-financeira, Estudos Ambientais 
(EIA/RIMA), Relatório de Sustentabilidade Hídrica e Operacional e Projeto Básico de Irrigação de uma Área 
Piloto do Assentamento Itamarati II, no município de Ponta Porã/MS. Etapa 2 - Elaboração dos Estudos de 
Alternativas. Formulação e Comparação de Alternativas / Descrição da Alternativa Selecionada. Fortaleza, 
VBA/IBI, 2009 

Tais resultados levaram o Consórcio Projetista a efetuar a avaliação financeira de cada 
alternativa. Na comparação efetuada foi selecionada a alternativa que apresentou o menor 
Valor Presente Global dos Custos, ou seja, a Alternativa 1, cujo valor atingiu R$ 
11.314,80/ha. 

2.5 - ESTUDOS BÁSICOS 

Os estudos básicos realizados para dar subsídios ao projeto de irrigação constaram de 
investigações referentes ao levantamento aerofotogramétrico, estudos topográficos, estudos 
geológico-geotécnico, estudos de solos, estudos hidrológicos, diagnóstico do sistema de 
irrigação existente e estudo de mercado e comercialização. 

O levantamento aerofotogramétrico realizado cobriu toda a área do Assentamento 
Itamarati II, já prevendo sua necessidade para a elaboração do projeto básico, o qual teve 
como produtos serviços que forneceram as condições altimétricas básicas, gerando uma base 
confiável para a definição de configurações alternativas para as obras do projeto de irrigação. 
Além disso, subsidiou as etapas subsequentes dos estudos planialtimétricos compostas pela 
aerotriangulação e elaboração da restituição aerofotogramétrica da área do empreendimento 
na escala 1: 5.000 com curvas de nível a cada metro, os quais serão utilizados por ocasião do 
detalhamento do projeto básico.  
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Os estudos topográficos desenvolvidos constaram basicamente do levantamento 
planialtimétrico dos barramentos e dos locais das estações de bombeamento vinculadas aos 
pivots existentes, bem como da execução das seções transversais e topobatimetria dos lagos 
de barramentos.  O levantamento planialtimétrico foi feito a partir dos marcos de coordenadas 
existentes na área do empreendimento, implantados pela Aeromapa S/A, por ocasião da 
execução do levantamento aerofotogramétrico.  

Os estudos geológicos efetuados tiveram como objetivo definir as características 
geológico-geotécnicas das áreas das obras dos reservatórios de compensação (RC01 a RC10) 
e  das estações de bombeamento EBRP e EBRB projetadas, além da locação dos materiais das 
jazidas de empréstimos a serem exploradas durante a construção das obras. Os estudos 
geotécnicos executados nas áreas destas obras civis constaram de campanhas de investigações 
de subsuperfície. Foram efetuados 20 sondagens a percussão, 87 sondagens à trado e 28 
sondagens a pá e picareta para coleta de amostras.  

Quanto aos materiais de empréstimos, foram selecionadas e investigadas duas jazidas 
de material terroso localizadas na área do empreendimento, sendo uma jazida de arenito 
situada na área do Grupo FETAGRI e uma jazida de cascalho, localizada na área do Grupo 
Antônio João. Além de uma jazida de areia comercial (Areeiro Itaum), localizada no leito do 
rio Dourados, no município homônimo. Ressalta-se que, o material terroso, porventura, 
requeridos para a construção das obras deverão provir das escavações obrigatórias para a 
implantação destas, sendo complementados com materiais das jazidas estudadas, caso se faça 
necessário. Os materiais arenosos e pétreos necessários à execução das obras serão adquiridos 
de areeiros e pedreiras comerciais existentes na região.   

No que concerne aos estudos pedológicos, a região de Ponta Porã, onde se encontra 
inserida a área do Assentamento Itamarati II apresenta um grande potencial de solos 
irrigáveis, além de contar com uma boa disponibilidade de recursos hídricos, permitindo a 
conjugação do binômio solo-água. Os solos da área societária do Assentamento Itamarati II 
foram estudados ao nível de detalhe com vistas ao seu aproveitamento com irrigação, tendo 
sido levantada uma superfície de 9.741,03ha. Predominam na área societária do assentamento 
solos com potencial hidroagrícola, com destaque para os  Latossolos Vermelho e Latossolos 
Vermelho-Amarelo, que juntos respondem por 78,29% do território da área societária, o 
correspondente a  7.627,17ha. Aparecem, ainda, com pouca representatividade os Argissolos 
Vermelho-Amarelos com apenas 43,67ha (0,45% da área  mapeada).  

Quanto à classificação de terras para irrigação, a maioria das terras aráveis da área 
estudada é constituída por solos muito profundos, bem drenados, de baixa a média fertilidade 
natural, nos quais são predominantes as texturas média a argilosa nos horizontes superficiais, 
apresentando  taxas de infiltração mediana  e baixa capacidade de retenção de umidade. Em 
função dessas características a avaliação da aptidão das terras para agricultura irrigada foi 
realizada considerando que as terras aptas são passíveis de aproveitamento mediante aplicação 
de métodos de irrigação localizada (gotejamento e microaspersão), além de aspersão.  No 
Quadro 2.2 são apresentadas as classes de terra para irrigação identificadas na área societária 
do Assentamento Itamarati II.   
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Quadro 2.2 - Classes de Terra para Irrigação Mapeadas na Área Societária  
do Assentamento Itamarati II 

Classes de 
Terra para 
Irrigação 

Área 
(ha) 

% Características 

m2CI 927,44 9,52 
Potencial mediano de rentabilidade das culturas, Classe 2, produtividade 
média das culturas 90,0% da situação de referência. Fatores limitantes – 

capacidade de água disponível e velocidade de infiltração básica 

m3CP 359,18 3,69 
Potencial mediano de rentabilidade das culturas, Classe 3, produtividade 
média das culturas 75,0% da situação de referência. Fatores limitantes - 

capacidade de água disponível  e pedregosidade. 

m3CY 1.658,15 17,02 

Potencial mediano de rentabilidade das culturas,  Classe 3, produtividade 
média das culturas 75,0% da situação de referência. Fatores limitantes - 
capacidade de água disponível e baixos teores de Ca e Mg trocáveis em 

profundidade. 

m3MC 1.317,85 13,53 
Potencial mediano de rentabilidade das culturas, Classe 3, produtividade 
média das culturas 75,0% da situação de referência. Fatores limitantes - 

teores de alumínios trocáveis e capacidade de água disponível. 

m4CP 2.174,56 22,32 
Potencial mediano de rentabilidade das culturas, Classe 4, produtividade 
média das culturas 50,0% da situação de referência. Fatores limitantes – 

capacidade de água disponível e pedregosidade. 

m4CV 255,18 2,62 
Potencial mediano de rentabilidade das culturas, Classe 4, produtividade 
média das culturas 50,0% da situação de referência. Fatores limitantes - 

capacidade de água disponível e textura. 

m4CY 560,37 5,75 

Potencial mediano de rentabilidade das culturas, Classe 4, produtividade 
média das culturas 50,0% da situação de referência. Fatores limitantes - 
capacidade de água disponível e baixos teores de Ca e Mg trocáveis em 

profundidade. 

m4MC 231,75 2,38 
Potencial mediano de rentabilidade das culturas, Classe 4, produtividade 
média das culturas 50,0% da situação de referência. Fatores limitantes – 

teores de alumínio trocáveis e capacidade de água disponível. 

m4MR 43,67 0,45 
Potencial mediano de rentabilidade das culturas, Classe 4,  produtividade 
média das culturas 50,0% da situação de referência. Fatores limitantes – 

teores de alumínios trocáveis e rochosidade. 

b6ZR 1.644,33 16,88 
Potencial baixo de rentabilidade das culturas, Classe 6, produtividade 

média das culturas 10,0% da situação de referência. Fatores limitantes- 
profundidade do solo e rochosidade 

Área do 
Assentamento – 
Lotes familiares 

75,55 0,78 - 

Afloramento de 
Arenito 

2,53 0,03 - 

Área Não 
Classificada 

420,49 4,31 - 

Vila 69,98 0,72 - 

Total 9.741,03 100,00 - 
Fonte: AGESUL, Elaboração dos Estudos de Viabilidade Econômico-financeira, Estudos Ambientais (EIA/RIMA), Relatório 
de Sustentabilidade Hídrica e Operacional e Projeto Básico de Irrigação de uma Área Piloto do Assentamento Itamarati II, no 
município de Ponta Porã/MS. Etapa 5 - Projeto Básico de uma Área de 3.000 ha e Readequação do Projeto Executivo das 
Áreas de Pivôs. Relatório de Levantamento Detalhado de Solos e Classificação de Terras. Fortaleza, VBA/IBI, 2010. 2v. 
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Os estudos hidrológicos desenvolvidos tiveram como objetivo avaliar a 
sustentabilidade hídrica e operacional do Projeto Itamarati II. Para tanto, o Consórcio 
Projetista efetuou um estudo dos recursos d’água disponíveis, tendo contemplado inicialmente 
a execução de uma análise hidrológica regional e posteriormente efetuado uma avaliação do 
comportamento das precipitações e vazões na área do Assentamento Itamarati II. Foram 
selecionados 29 postos pluviométricos e 16 fluviométricos na região do assentamento, todos 
com mais de 10 anos de dados. As métricas calculadas foram validadas com o Plano Estadual 
de Recursos Hídricos (Mato Grosso do Sul, 2009). 

Constatou-se que, a área do Assentamento Itamarati II encontra-se inserida na bacia do 
rio Paraná, sub-bacia do rio Ivinhema, mais especificamente na área de drenagem do rio 
Dourados. De acordo com informações coletadas no site da ANA – Agência Nacional de 
Águas, a área de drenagem do rio Dourados (Sub-bacia 64) apresenta vazão específica 
ocilando entre 5,1 e 10,0 l/s.km2, valor que pode ser utilizado como referência para 
caracterização de estudos e projetos, pois possibilita uma visão macro da região. 

Em seguida foi efetuada a caracterização do clima da área o Assentamento Itamarati II 
tendo como base dados meteorológicos diários de uma série de 17 anos (de 1983 a 2000, 
exceto 1995), coletados na Fazenda Itamarati, município de Ponta Porã/MS, cujas 
coordenadas geográficas são: 22º 11' S, 55º 34' W e altitude média de 550 m. O clima 
predominante na região é do tipo Cwa de Köppen (clima úmido, com inverno seco e verão 
quente), pois a temperatura do mês mais frio (junho/julho) é inferior a 18ºC e o total de chuva 
no verão (janeiro, fevereiro, e parte de dezembro e março) supera em mais de dez vezes a 
menor precipitação mensal (julho).  

Os estudos hidrológicos realizados pelo consórcio para a área do projeto concluiram 
que existe disponibilidade de água nos córregos e rios limítrofes da área (Água Boa, Santa 
Virgínia e Dourados). As vazões existentes, com garantia superior a 95% são mais que 
suficientes para atender à demanda da ampliação da área irrigada com cerca de 3.000 ha 
adicionais. A partir desses rios, algumas estações de bombeamento elevarão a água aos 
barramentos que alimentarão a captação de 12 dos 19 pivots que captam em barramentos. 

O sistema de irrigação existente na área do projeto Itamarati II consiste atualmente de 27 
pivots com capacidade para irrigar uma área total de 3.080 hectares. Destes, 25 unidades dominam 
área de 114,66 hectares, e apenas 2 (R5 e R4) foram dimensionados para 80 hectares. Os 
equipamentos da fazenda foram montados todos entre os anos de 1980 e 1994. Até o ano de 
2004, pelo menos 26 unidades estavam operando, sendo que destes, um total de 24 eram do 
fabricante ASBRASIL. As outras três unidades da marca CARBORUNDUM tiveram inicio 
de operação no ano de 1994 (dois pivots) e o outro em 1987. O sistema adutor apresenta uma 
extensão que varia entre 580 a 2.600. Muitas das captações implantadas foram modificadas, 
tanto para diminuir as extensões de adução, como para minimizar as alturas de bombeamento, 
e também por  problemas de falta de água nas fontes inicialmente exploradas. 

Dos 27 Pivots instalados na fazenda Itamarati II, apenas 4 unidades encontram-se em 
operação: DJ1, GE1, CH2, CH1.  Outros dois equipamentos, AN4 e AN3  estão em condições 
de uso. Três unidades, R5, LJ2 e F1, estão com seus componentes sucateados, podendo ser 
aproveitado algumas peças  em outros equipamentos. Os demais equipamentos: R1, R2, R3, 
R4, PM1, PM2, LJ1, BR1, AN1, AN2, BO1, BO2, BO3, BO4, F2, F3, F4, e CV1 precisam da 
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reposição dos seguintes equipamentos: caixas elétricas das torres intermediárias e final; cabos 
elétricos dos lances e dos motos-redutores; motores elétricos de 1 CV dos moto-redutor; 
moto-redutor; conjunto de pneus; cardã; painel central; anel coletor; cabo elétrico do anel 
coletor; motor elétrico do conjunto moto-bomba; bomba d’água; e painel de partida do motor. 
Os transformadores de alta tensão, que alimentam o conjunto moto-bomba e o pivot central 
estão praticamente todos inutilizados, sem condições de recuperação, exceto no caso das 
unidades em operação (DJ1, GE1, CH1 e CH2) e nos pivots AN3 e AN4 que estão em 
condições de uso. O levantamento das condições do sistema de irrigação existente lista as 
seguintes conclusões: 

- Os Pivots AN3, AN4, CH1, CH2, DJ1 e GE1 estão operando ou em condições de 
uso, com custo de manutenção  viável; 

- Os Pivots CV1, R1 e R2  apresentam  alto custo de manutenção, mas com 
estrutura em bom estado de conservaçao compensando a manutenção; 

- Os Pivots F1, LJ2 e R5 apresentam alto custo de manutenção requerendo a 
aquisição de pivot central e conjunto moto-bomba novos; 

- Os demais Pivots: BO1, BO2, BO3, BO4, F4, PM1, PM2, R3 e R4, para serem 
recuperados, os investimentos necessários tem custo abaixo de 40% do valor de 
um pivot novo, sendo, portanto viável  a recuperação dos mesmos. 

- No caso dos Pivots AN1, AN2, BR1, F2, F3 e LJ1, o custo de recuperação está 
acima de 40% do valor de um novo equipamento, motivo pelo qual não se 
considera viável a manutenção, recomenda-se a troca do equipamento. 

- Desmontagem de 8 Pivots de 15 lances e 1 de 13 lances. 

Por fim, o estudo de mercado e comercialização dos produtos selecionados como 
atividades econômicas para o Projeto Itamarati II contempla o panorama geral do mercado, 
balanço de demanda e oferta dos produtos e análise de comercialização. As culturas 
preconizadas nos modelos de exploração do projeto são as seguintes:  

- Culturas que constituem vocação natural na região: abóbora, cana-de-açúcar, 
feijão, mandioca, milho, soja e tomate; 

- Fruticultura irrigada: acerola, abacaxi, goiaba, maracujá, melancia, melão e uva; 

- Culturas para produção de biodiesel: canola e girassol; 

- Pastagens para alimentação do rebanho bovino. 

Como resultado do estudo de mercado realizado recomenda-se cautela na expansão da 
produção de hortifrutigranjeiros. O mercado apresenta-se particularmente suprido. Além 
disso, os fruticultores do Nordeste brasileiro possuem vantagens específicas em relação aos 
competidores nacionais e internacionais. Portanto, é difícil para a região competir com o 
Nordeste no mercado internacional. Naturalmente, a exploração dessa atividade na região 
requer estratégias como formação de pólos produtivos e foco em nichos de mercados poucos 
explorados, como orgânicos e produção de cultivares pouco comuns que permitem a cobrança 
de maiores margens, para abastecimento dos grandes centros consumidores próximos. Há um 
mercado crescente, tanto dentro do Brasil, quanto internacionalmente, para sucos e polpas de 
abacaxi, acerola, goiaba, maracujá e uva. 
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Os produtos como feijão, canola, girassol e leite podem ter seus níveis de produção 
incrementados, visto que há sucessivos déficits de mercado destes produtos. Além disso, 
verificou-se, ainda, grau de dependência de 32,3% para girassol e 25,2% para canola, 
caracterizando um alto nível de dependência das importações para suprir o mercado interno. 
O girassol tem sido visto como uma boa alternativa, e pode ser cultivado em regime de 
safrinha, após a colheita das culturas de verão. 

Apesar do excesso de oferta, recomenda-se a expansão na produção de milho, soja e 
carne bovina. É conveniente observar que a região é tradicionalmente bem sucedida na 
produção desses produtos. De modo particular, a expansão do mercado apresenta-se 
promissora, uma vez que a região tem possibilidades de expansão da produção com custos 
competitivos em larga escala. Os resultados também sinalizam que há uma oportunidade 
muito clara no mercado internacional para o crescimento da produção de milho na região. O 
forte crescimento no consumo doméstico nos Estados e na China e, consequentemente, o 
latente aumento da demanda mundial por milho necessita de um novo fornecedor global. Ao 
contrário de outros países que já atingiram limites de produção, como os Estados Unidos, essa 
região no Brasil ainda possui terras e vantagens que abrem a possibilidade de um aumento 
significativo na produção de carnes nos próximos anos. 

Outra cultura que se apresenta como ótima alternativa de produção é a cana-de-açúcar, 
visto que as perspectivas de médio e longo prazo permanecem favoráveis. Deve-se destacar 
que, por mais forte que seja o consumo interno de etanol, não parece ser suficiente para 
respaldar a expansão da produção. Contudo, a exportação dos derivados para o mercado 
americano tende a crescer, por isso, o setor tende a conquistar fatias do mercado internacional. 
A diversificação é uma saída recomendada. Outras estratégias sugeridas pelo estudo são a 
agregação de valor, a verticalização, a formação de grupos e as fusões como forma de reduzir 
custos de produção e comercialização. 

Por fim, mesmo com perspectivas favoráveis é importante que os empresários 
considerem os riscos projetados para cada atividade. Cabe ao investidor avaliar 
cautelosamente os parâmetros que afetam sua sustentabilidade no mercado, realizando um 
amplo plano empresarial para o início da atividade, assim como um rígido controle de custos 
de produção, já que os mesmos fornecem uma boa medida da rentabilidade e da 
competitividade entre diferentes alternativas. De modo geral, as informações levantadas 
sinalizam que a região estudada, possui uma infraestrutura instalada precisando de 
reparos/manutenção podendo se converter em importante fonte de vantagem quando em 
comparação com outras localidades de produção. 

2.6 - FONTE HÍDRICA 

A área do projeto dispõe de água de superfície em quantidade e qualidade suficiente 
para abastecer com folga as necessidades do projeto. O território do assentamento é recortado 
no sentido transversal por cerca de 15 córregos, e longitudinalmente é  delimitado em sua 
parte inferior pelo córrego Água Boa e pelos rios Santa Virgínia e Dourados. 

Originalmente, dos 27 pivots existentes na área do projeto, totalizando cerca de 3.000 
ha, 19 captavam água em pequenos barramentos nos córregos interiores, 7 captavam no rio 
Santa Virgínia e outro no rio Dourados. Esses córregos e rios são perenes e continuarão sendo 
a fonte de suprimento d’água dos sistemas de aspersão por pivot central. De acordo com a 
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nova concepção, foram projetadas 12 estações de bombeamento para atender os sete setores 
de desenvolvimento, cujas captações estão assim distribuídas: 7 EB’s no rio Santa Virgínia; 3 
no rio Dourados e 2 no córrego Água Boa. 

O Consórcio Projetista efetuou, ainda, uma análise da qualidade da água da área do 
projeto para irrigação: foram coletadas sete amostras assim distribuídas – 2 no rio Santa 
Virgínia e 1 no rio Dourados, 4 em lagos de barramentos selecionados. Em todos os locais as 
análises de água para fins de irrigação foram classificadas como C1-S1, não resultado seu uso 
na irrigação em riscos para a qualidade dos solos. Contudo, as boas práticas de manejo da 
irrigação devem ser adotadas. 

2.7 - O PROJETO DE IRRIGAÇÃO PROPOSTO 

2.7.1 - CONCEPÇÃO GERAL DO PROJETO 

A concepção do anteprojeto de engenharia do Projeto de Irrigação Itamarati II 
consistiu no aproveitamento das áreas irrigáveis da área societária do Assentamento Itamarati 
II. A área total selecionada para irrigação corresponde a 6.401 ha de área equipada (área 
bruta), assim distribuída: 

- 3.028 ha serão irrigados pelos 27 pivots centrais existentes, remanescentes da 
Fazenda Itamarati II, que serão alvo de recuperação e modernização. Dos 27 
pivots, 19 captam em 14 pequenos barramentos com altura entre 5 e 8m existentes 
ao longo de 10 córregos interiores. Os referidos barramentos serão alvo de 
restauração para continuar desempenhando as suas funções com segurança. 
Outros 8 pivots captam nos rios limítrofes da área do assentamento, destes sete 
tem suas captações efetuadas no rio Santa Virgínia e um no rio Dourados. 

- 80 ha serão irrigados por um novo pivot central a ser instalado no Setor 
Desenvolvimento SD1; 

- 3.293 ha (área equipada) distribuídos pelos Setores de Desenvolvimento SD1, 
SD2, SD3, SD5 e SD-7 serão irrigados com aspersão convencional ou com 
irrigação localizada (microaspersão e gotejamento). Nos setores SD4 - Grupo FAF 
e SD6 - Grupo FAFI, não foram planejadas novas áreas a serem irrigadas. 

No geral, o projeto de engenharia proposto contemplará a implantação dos sistemas de 
captação, adução e distribuição de água aos irrigantes, rede viária, sistema de drenagem, 
sistema elétrico e sistema de supervisão e controle das obras e equipamentos (Desenhos 01/06 
a 05/06 do Anexo II). 

No que se refere às infraestruturas para captação, adução e distribuição de água para 
irrigação, a característica principal da solução adotada é o suprimento d’água independente 
para cada Setor de Desenvolvimento. Tal condição apresenta-se bastante atraente já que os 
Setores de Desenvolvimento são compostos por grupos independentes. Na área com irrigação 
por pivots centrais, estes permanecerão com a sua denominação original, sendo a captação de 
água para abastecimento de cada pivot e sua respectiva adutora alvo de reabilitação. Com 
exceção da  parte do Setor SD1, que será servida pelo novo pivot central (80 ha) a ser 
instalado durante a Etapa 1, cada um dos sistemas que servem, de modo independente, os 
diversos Setores de Desenvolvimento que constituem a Área de Irrigação Adicional serão  
constituídos por: 
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- 01 estação de bombeamento principal (EBR), que capta água no córrego Água 
Boa ou nos rios Santa Virgínia ou Dourados; 

- 01 adutora de recalque (AR), que abastece o reservatório de compensação (RC), 
conectando a EBR ao RC. Constitui exceção as Sub-áreas 5.1 (Setor de 
Desenvolvimento SD5) e 7.2 (Setor de desenvolvimento SD7) onde o recalque é 
efetuado diretamente para a rede de distribuição, sem passagem por reservatório 
de compensação; 

- 01 reservatório de compensação (RC), de formato quadrado, apoiado no terreno 
natural e constituído por diques de terra com seção trapezoidal, que recebe 
diretamente a água bombeada na EBR. As Sub-áreas 5.1 e 7.2 não serão 
contempladas com este reservatório por terem o recalque efetuado diretamente na 
rede de distribuição;  

- Uma ou várias estações de bombeamento secundárias (EBS) – que captam nos 
reservatórios (RC) e pressurizam a água para irrigação de toda a área do seu 
domínio (não existentes nas Sub-áreas 5.1 e 7.2); 

- Pela Rede de adutoras secundárias, enterradas e pressurizadas, que, iniciando 
numa EBS (iniciando na EBR para as Sub-áreas 5.1 e 7.2), distribuem a água às 
tomadas de irrigação, onde se irão conectar os sistemas parcelares.  

O sistema de irrigação proposto para a área adicional prevê a entrega de água 
pressurizada aos agricultores, em hidrantes de irrigação coletivos equipados com várias 
tomadas. Os agricultores conectarão o seu sistema parcelar de distribuição a estas tomadas de 
irrigação. A pressão e vazão entregues em cada tomada serão suficientes para a satisfação da 
demanda da área servida por cada tomada. Os hidrantes serão todos equipados com 
limitadores de vazão e reguladores de pressão, de modo a garantir o bom funcionamento 
coletivo da rede de distribuição. 

A forma de exploração das áreas irrigadas por pivots, já é conhecida à priori, já que 
determinados pivots pertencem a certos grupos sociais, devendo ser efetuada de forma 
coletiva, de acordo com o proposto no Relatório Modelo de Gestão de Empreendimento. A 
área adicional de 3.373 ha a ser implantada, pelo fato de não haver disponibilidade de terra 
irrigável em quantidade irrigada suficiente para cada família, necessariamente também será 
explorada de forma coletiva, com os benefícios sendo repartidos segundo a fração de área de 
cada família. 

2.7.2 - DESCRIÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA 

2.7.2.1 - Sistema de Captação  

Sistema de captação para os Pivots  

As estações de bombeamento que integram os sistemas dos pivots têm por objetivo 
recalcar a água captada nos rios ou nos lagos das barragens, para os pivots centrais, através de 
adutoras que interligam as EB’s aos centros dos pivots.  Com exceção da EB para o pivot 
SD1, cujo sistema será instalado pela primeira vez, e a da EB para o pivot LJ1, em que há 
uma pequena alteração do local da implantação da EB, as EB’s estão instaladas no local das 
casas de bombas existentes, com aproveitamento da estrutura de fundação, pilares e sapatas. 
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As atuais casas de bombas servirão de abrigo a novos conjuntos moto-bombas com seus 
respectivos quadros elétricos de comando e proteção. O Sistema de Captação das Áreas dos 
Pivots Centrais terão suas instalações executadas durante as Etapas 1, 2 e 3, sendo composto 
por 18 estações elevatórias e suas respectivas adutoras de recalque, assim distribuídas: 

- Na 1ª Etapa serão recuperadas as infraestruturas de 7 estações de bombeamento e 
construindo uma nova, sendo que destas seis efetuam a captação d’água em 
barramentos existentes (EB-AN4, EB-BO3, EB-CH1, EB-DJ1, EB-F3 e EB-PM1) 
e duas captam água diretamente do córrego Boa Água (EB-SD1) e do rio 
Dourados (EB-LJ1); 

- Na 2ª Etapa serão recuperadas as infraestruturas de 10 estações de bombeamento, 
das quais cinco efetuam a captação d’água em barramentos existentes (EB-BR1, 
EB-GE1, EB-R1, EB-R3 e EB-R5) e as outras cinco captam água diretamente do 
rio Santa Virgínia (EB-AN1, EB-BO1, EB-BO2, EB-CV1 e EB-F2); 

- Na 3ª Etapa serão recuperadas as infraestruturas de mais 10 estações de 
bombeamento, das quais oito efetuam a captação d’água em barramentos 
existentes (EB-AN2, EB-BO4, EB-CH2, EB-F4, EB-LJ2, EB-PM2, EB-R2 e EB-
R4) e duas captam água diretamente do rio Santa Virgínia (EB-AN3 e EB-F1). 

  Nas captações diretas de cursos d’água para suprimento dos pivots da 1ª, 2ª e 3ª 
Etapas  com o objetivo de garantir nível de água adequado na sucção, sobretudo nos meses 
fora do período chuvoso, foi prevista a construção de uma obra de elevação de nível 
localizada cerca de 10 m a jusante dos locais de cada uma das estações. 

Os sugadores das tubulações de sucção das EB’s estão diretamente instalados 
verticalmente no leito da linha de água. Foram previstas estruturas de apoio e proteção das 
tubulações de sucção contra objetos flutuantes arrastados pela corrente, assim como o 
revestimento com alvenaria de pedra da margem no local da captação. 

Nas captações para suprimento dos pivots efetuadas em represas existentes,  as 
tubulações de sucção das estações de bombeamento estão diretamente instaladas nos lagos 
destas represas,  normalmente apoiadas na margem. As estações de bombeamento, por sua 
vez, estão posicionadas próximo da margem do lago. 

Foi previsto a execução nos barramentos com cerca de 5 a 8 m de altura, dos seguintes 
serviços: desassoreamento do lago, próximo à captação; elevação do coroamento até uma cota 
uniforme e encascalhamento do coroamento da barragem, além de reparo e/ou reconstrução dos 
muros dos sangradouros.  

Sistema de captação para área adicional de irrigação 

As infraestruturas para a captação para a área adicional de irrigação (3.293 ha) serão 
realizadas durante as Etapas 3, 4 e 5. O Sistema de Captação da área adicional de irrigação 
pertinente as Etapas 4 e 5 (2.857 ha) é composto por 12 estações de bombeamento principais 
de recalque (EBRs), assim distribuídas: 

- 9 estações de bombeamento principais captarão água em cursos d’água existentes 
na área do empreendimento e a elevarão até um reservatório de compensação 
situado em local selecionado no interior da mancha de solo a ser irrigada. Destas 
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estações de bombeamento, duas estão posicionadas ao longo do córrego Água 
Boa, cinco no  rio Santa Virgínia e as outras duas no rio Dourados. Algumas 
dessas estações de bombeamento elevarão água até determinados lagos de 
barramentos para aumentar a garantia de operação de 12 pivots. A operação para 
atender a essa necessidade será eventual; 

- 2 estações de bombeamento principais captarão água nos rios Santa Virgínia e 
Dourados e a pressurizarão diretamente para o sistema de adutoras que distribuem 
água às tomadas de irrigação que servem os sistemas parcelares; 

- 1 estação de bombeamento principal captará água no rio Santa Virgínia e a elevará 
até o lago de um barramento para aumentar a garantia de dois pivots que captam 
nesse lago. A operação desta estação de bombeamento será eventual. 

A captação de água para a parte da área adicional equipada durante a Etapa 3 (Área 
Amostral AA2, com 435 ha) será implementada diretamente no rio Santa Virgínia e será 
dotada de uma estação de bombeamento principal que bombeará as vazões captadas para o 
reservatório de compensação RC-03 por uma adutora, a ARR-03. 

As EBR’s estão dimensionadas para garantirem as demandas de água num período 
máximo de funcionamento de 20 horas por dia (de modo a evitar o funcionamento durante o 
período de pico, em que a tarifa de energia é mais elevada). O seu funcionamento será 
automatizado, sendo o arranque e paragem dos grupos comandados pelos níveis de água que 
são medidos nos Reservatórios de Compensação situados a jusante das adutoras de recalque 
de cada uma das EBR’s. Todas as bombas das estações de bombeamento principais são ativas, 
não sendo prevista a instalação de grupos de reserva integral.  

Com o objetivo de garantir nível adequado na captação das EBR’s, sobretudo nos 
meses fora do período chuvoso, foi prevista a construção de uma obra de elevação de nível 
localizada 10 m à jusante da estação. Corresponde a uma soleira de 1,50m de altura, 3m de 
largura de crista em toda a extensão da seção transversal do córrego/rio no local. A obra será 
construída com gabiões ou enrocamento de pedra arrumada com diâmetro das pedras iguais 
ou superiores a 0,40m. A sua pequena altura não deverá criar nenhum problema por ocasião 
de vazões de cheia do rio, funcionando como uma barragem vertedoura. 

As EBR’s serão instaladas em casas de bombas que abrigarão os conjuntos moto-
bombas com seus respectivos autómatos e quadros elétricos de comando e proteção, ficando 
os reservatórios hidropneumáticos no exterior. Os circuitos hidráulicos serão constituídos por 
tubulações de sucção individuais, a montante dos grupos elevatórios, e circuitos de recalque, 
que se desenvolvem a jusante dos grupos, assegurando a ligação à adutora principal (por um 
barrilete de recalque no caso das EB’s com captação em rio). Todas as estações de 
bombeamento e respetivos circuitos de recalque serão protegidos contra os efeitos dos 
regimes transitórios. 

O comando e controle das EBR’s serão assegurados por um autômato programável, 
tendo sido considerados três tipos de funcionamento para satisfazer as condições de 
exploração das estações de bombeamento, a saber: funcionamento automático com controle 
pelo autômato local; funcionamento telecomandado pelo Centro de Supervisão e Controle do 
respectivo Setor de Desenvolvimento e funcionamento com controle manual local. 
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2.7.2.2 - Sistemas de Condução  

Sistemas de Adução para as Áreas dos Pivots 

O Sistema de Adução das Áreas dos Pivots é composto por adutoras de recalque, que 
se estendem desde a captação no rio ou nas barragens até os pivots. Encontram-se em bom 
estado de conservação e poderão ser integradas nos sistemas a reabilitar, constituindo exceção 
apenas a adutora para o novo Pivot SD1 da Etapa 1, que terá de ser instalada pela primeira 
vez,  e a adutora do Pivot  F2, da Etapa 2. 

As adutoras de recalque das Áreas dos Pivots são constituídas por tubulações em ferro 
fundido ductil, pressurizadas, que se desenvolvem enterradas. Apresentam diâmetro variando 
entre 200 e 300mm, perfazendo uma extensão total de  9.718m na 1ª Etapa, 9.489m na 2ª 
Etapa e  9.068m na 3ª Etapa.  

Sistemas de Adução para a Área Adicional de Irrigação (Etapas 3, 4 e 5) 

A adução de água para as Áreas Adicionais de Irrigação (Etapas 3,4 e 5) será efetuada 
através de três tipos de adutoras de recalque, a saber: 

- Adutora Pressurizada ARR, que conduz a água da Estação de Bombeamento 
Principal (EBR) até um reservatório de compensação (RC); 

- Adutora Pressurizada ARP, que conduz a água da EBR até uma área que será 
abastecida d’água diretamente nas tomadas, sem a passagem por um reservatório 
de compensação; 

- Adutora Pressurizada ARPB, que conduz a água da EBR até o lago de um barramento 
para reforço no suprimento de pivots; 

As adutoras de recalque serão compostas por tubulações em  PVC FoFo, 
pressurizadas, que se desenvolveram enterradas, sendo dotadas com todos os acessórios e 
equipamentos de segurança (ventosas, descargas de fundo, válvulas de bloqueio de fluxo e 
hidrantes). Apresentam diâmetro nominal variando entre 200 e 700mm, perfazendo uma 
extensão total de 15.244,2 m.  

2.7.2.3 - Reservatórios de Compensação da Área Adicional de Irrigação  

O fato de existir uma diferença entre o período considerado para o funcionamento do 
sistema de distribuição e aplicação na parcela (15 horas) e aquele considerado para o 
funcionamento do sistema de captação e adução de água (20 horas), obriga a que seja 
necessário implantar um reservatório de compensação, situado entre estes dois sistemas, o 
qual deverá ter capacidade para compensar a diferença entre a vazão de captação e a vazão de 
aplicação. Estes reservatórios terão como função adicional a regulação do funcionamento das 
bombas das estações de recalque (EBR’s) dos sistemas de captação e adução. Deste modo, os 
reservatórios de compensação projetados deverão atender as seguintes funções:  

- Controlar a operação da EBR que os alimenta, sendo o arranque e paragem dos 
grupos comandados pelos níveis de água que são medidos no Reservatório de 
Compensação (RC); 

- Armazenar água de modo a compensar a diferença entre o horário de 
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funcionamento do sistema de captação/adução e o horário de funcionamento do 
sistema de distribuição; 

- Servir como fonte de captação das estações de bombeamento secundárias; 

- Permitir a captação das EBS’s com sucção afogada; e 

- Fornecer uma água para os filtros das EBS’s com menor quantidade de partículas 
sólidas que a água bruta proveniente do rio. 

Foi previsto a implantação de 10 reservatórios apoiados no terreno natural, de formato 
quadrado, constituídos por diques de terra com seção tronco-piramidal e taludes com 
inclinação a 2H:1V. A parte interna dos reservatórios será impermeabilizada com 
geomembrana de PEAD de 1,0mm de espessura e protegida mecanicamente por revestimento 
de lajes de concreto simples de 5,0 cm de espessura, de 2m x 2m, junta seca. 

Os reservatórios de compensação (RC) recebem a água captada no rio e recalcada 
pelas estações de bombeamento principais (EBR) através das adutoras de recalque (ARR), e 
entregam a água ao sistema de distribuição para a área irrigada, através das estações de 
bombeamento secundárias (EBS). Conforme referido acima, os componentes do sistema de 
captação (captação, bombeamento principal e adução) estão dimensionados para funcionarem 
durante 20 horas/dia, de modo a evitar o consumo de energia durante o período de pico, 
durante a qual a tarifa é mais elevada; os componentes do sistema de distribuição 
(bombeamento secundário, rede de tubulação de distribuição) estão dimensionados para 
funcionarem durante 15 horas de modo a responder aos horários de trabalho agrícola. Deste 
modo, cada Reservatório de Compensação destina-se a armazenar a água bombeada pelo 
sistema de captação e adução durante o período de paragem do sistema de distribuição. 

No final do horário da tarifa noturna, cada RC deverá estar no nível máximo. O seu 
volume útil é definido entre o nível máximo e o nível mínimo, correspondente a 1 m de 
variação. O nível mínimo previsto ficará a 1,5m acima da cota do terreno natural (TN) no 
local, enquanto que o nível máximo ficará 0,50 m abaixo do topo do reservatório. Todos os 
reservatórios terão 3,0m de altura a partir do terreno natural. A condição de nível mínimo 
1,5m acima do TN permitirá posicionar o piso da EBS que captam no RC também acima do 
TN e ainda manter afogadas as bombas destas estações.  

2.7.2.4 - Sistemas de Distribuição 

Sistema de Distribuição das Áreas dos Pivots 

Na concepção de base todos os reguladores dos pivots foram projetados para uma 
classe de pressão menor que a atualmente adotada (estão instalados no assentamento 
reguladores de 20 psi), devendo funcionar com 13 psi. Os reguladores deverão ser 
substituídos a cada 6.000 horas de uso ou a cada 6 anos. Caso isso não aconteça, poderá 
ocorrer uma perda na eficiência da uniformidade da irrigação. A partida das bombas deverá 
ser feita por chaves compensadoras automáticas a serem automatizadas para acionamento com 
programador de horário. O sistema de pivot redimensionado contará com moto-redutores de 
1,2 hp com alta velocidade de 264 m/h.  
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Sistema de Distribuição da Área de Irrigação Adicional 

O Sistema de Distribuição da Área de Irrigação Adicional (3.293ha) é formado pelas 
Estações de Bombeamento Secundárias (EBS) que captam nos reservatórios de compensação 
e pela rede de adutoras secundárias fornecendo a água com a pressão e vazão necessárias às 
tomadas dos módulos de exploração.  

• Estações de Bombeamento Secundárias (EBS) 

Foi prevista a implantação de 11 estações de bombeamento secundárias, situadas na 
proximidade dos reservatórios de compensação que as alimentam.  A sucção das unidades de 
bombeamento ficará abaixo do nível mínimo do reservatório garantindo a sua operação 
afogada e permitindo a automação da sua partida. Os equipamentos principais da estação, 
grupos moto-bombas, tubulações e válvulas, serão instalados no interior da casa de bombas, 
ficando os reservatórios hidropneumáticos no exterior. Todas as bombas das EBS’s  são 
ativas, não sendo instalados grupos de reserva integral.  

Tendo em vista que a água será pressurizada diretamente para a tomada de irrigação, 
devendo ser isenta de partículas sólidas, foi prevista a instalação de um sistema de filtragem 
no início do recalque da EBS, composto por filtros metálicos com tela, auto-limpáveis, com 
malha de 1,5 mm. O sistema de lavagem escolhido foi o automático com controle hidráulico.  

Ressalta-se que, em algumas EBS’s  a edificação da casa de bombas poderá abrigar 
mais de um conjunto de bombas, devido diversas áreas com características diferentes serem  
atendidas  por uma mesma EBS, com cada  conjunto de bombas  alimentando uma área 
irrigada específica. Estão enquadradas nesta situação a EBS-08 e a EBS-09.  

Os circuitos hidráulicos são constituídos por tubulações de sucção individuais, a 
montante dos grupos elevatórios, e circuitos de recalque, que se desenvolvem a jusante dos 
grupos, assegurando a ligação às adutoras secundárias por um barrilete de recalque. Foi prevista 
a implantação de dispositivos de proteção contra o golpe de aríete, tanto no circuito de 
compressão recalque como no circuito de sucção. As estações de bombeamento serão dotadas, 
ainda, de dispositivos de controle e operação automática em resposta à demanda das tomadas de 
irrigação, além de câmera de vídeo para prevenir possíveis vandalismos ou roubos. 

• Adutoras Secundárias 

A água para irrigação será conduzida, desde os Reservatórios de Compensação até as 
parcelas, por redes de tubulação enterrada, funcionando sob pressão. As redes de distribuição, 
também chamadas de adutoras secundárias, iniciam-se nas estações de bombeamento 
secundárias (EBS’s), diretamente nos reservatórios de compensação, no caso específico das 
adutoras gravíticas, e em alguns casos, diretamente nas estações de bombeamento principais 
(EBR’s) sem passagem por reservatório de compensação. Assim sendo, a água de irrigação é 
fornecida à rede de adutoras secundárias de três modos: 

- Pressurizada por estações de bombeamento secundárias, que captam água nos 
reservatórios de compensação; 

- Por gravidade a partir dos reservatórios de compensação; 
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- Pressurizada diretamente por estações de bombeamento principais, que captam 
água nos rios, sem passagem por reservatórios de compensação. Estão 
enquadrados neste caso  os suprimentos das Sub-áreas 5.1 e 7.3 pelas adutoras 
ARP-01 e ARP-02, respectivamente. 

As adutoras secundárias ou de distribuição são constituídas por tubulações em PVC 
FoFo, pressurizadas, que se desenvolvem enterradas. Apresentam diâmetro variando entre 150 
e 700mm, perfazendo uma extensão total de  2.425m na 3ª Etapa, 26.461m na 4ª Etapa e  
24.737m na 5ª Etapa. Com o objetivo de assegurar o bom funcionamento da rede de 
distribuição e o bloqueio de fluxo para execução de reparos nas tubulações, as adutoras serão 
dotadas com acessórios e equipamentos de segurança, tais como ventosas, descargas de fundo 
e válvulas de bloqueio de fluxo.  

• Irrigação Parcelar 

No que se refere à irrigação parcelar, o sistema de irrigação proposto para a área 
adicional prevê a entrega de água pressurizada aos agricultores, em hidrantes de irrigação 
coletivos equipados com várias tomadas, nas quais os agricultores conectarão o seu sistema 
parcelar de distribuição. O sistema parcelar atenderá ao método de irrigação, cultura, 
organização coletiva, etc., que vier a ser adotado em cada caso. A pressão e vazão entregues 
em cada tomada serão as necessárias para a satisfação da demanda da área servida por esta. 
Os hidrantes serão todos equipados com limitadores de vazão e reguladores de pressão, de 
modo a garantir o bom funcionamento coletivo da rede de distribuição.  

O Relatório de Modelo Produtivo apresentou um modelo possível de ser adaptado, no 
qual a área irrigada teria a seguinte forma de exploração: 70,0% destinados a módulos de 10 
ha para irrigação com sistemas localizados e 30,0% a módulos, também de 10 ha, para 
irrigação com sistema de aspersão convencional com rede semi-fixa. Neste os modelos de 
exploração com irrigação localizada terão seus módulos (A, B e C) de 10 ha cultivados da 
seguinte forma: 4 ha com fruticultura  irrigada por microaspersão e 6 ha com culturas anuais 
diversas irrigadas com gotejamento. A vazão a ser entregue na tomada desses módulos é de 5 
l/s, para a parcela cuja área coincidir com a do módulo e proporcional à área em função da 
vazão unitária de 0,5 l/s/ha A pressão mínima necessária será de 25 m.c.a.  

Já os modelos de exploração que utilizarão o sistema de aspersão convencional 
irrigarão pastagens num sistema rotativo de criação de gado de corte (modelo D) ou gado de 
leite (modelo E); Os módulos desses dois modelos terão a mesma geometria e dimensões 
externas que os módulos de irrigação localizada. Internamente o módulo de 10 ha está 
dividido em 3 áreas: 1 ha para instalações, 1 ha cultivado com cana forageira e 8 ha cultivados 
com capim mombaça. A vazão a ser entregue na tomada desses módulos é de 7,7 l/s para a 
parcela cuja área coincidir com a do módulo e proporcional à área em função da vazão 
unitária de 0,86 l/s/há. A pressão mínima necessária será de 30 m.c.a. 

O Quadro 2.3 apresenta o resumo das características dos sistemas de captação, adução 
e distribuição da Área de Irrigação Adicional. 
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Quadro 2.3 -  Resumo das Características dos Sistemas de Captação, Adução e Distribuição da Área de Irrigação Adicional 

Setor de 
Desenvolvimento 

Captação (EBR) Adutora 
Principal 

Reservatório 
Compensação  

(RC) 

Estação de 
Bombeamento 

Secundária (EBS) 

Adutora Secundária 

No de 
Hidrantes 

Área a Beneficiar 

ID Local ID Extensão 
 (m) 

Identificação 
Extensão  
Total (m) 

DN  
(mm) 

ID  
Área 

Equipada 
(ha) 

Área 
Irrigada 

(ha) 

Reforço de 
Vazão 

para os Pivots 
(l/s) 

SD1 
EBR-01 

Cór. Água 
Boa 

ARR-
01 

762,7 RC-01 EBS-01 ASP-01 3.668,71 150 a 500 05 Sub-área 1.1 265,4 185,8  - 

EBR-02 
Cór. Água 

Boa 
ARR-

02 
648,2 RC-02 EBS-02 ASP-02 4.582,50 200 a 500 05 Sub-área 1.2 245,0 171,5  - 

SD2 

EBR-03 
Rio Santa 
Virgínia 

ARR-
03 

1.372,0 RC-03 
EBS-03 ASP-03 1.990,44 300 a 500 03 Sub-área 2.1 222,6 155,8  - 
EBS-04 ASP-04 434,04 350 a 450 02 Sub-área 2.1 136,4 95,5 - 

EBR-04 
Rio Santa 
Virgínia 

ARR-
04 

2.210,4 RC-04 EBS-05 ASP-05 4.223,36 250 a 600 06 Sub-área 2.2 445,4 311,8 -  

EBR-05 
Rio Santa 
Virgínia 

ARR-
05 

1.308,2 RC-05 EBS-06 
ASP-06 2.831,47 200  a 600 04 Sub-área 2.3 336,5 309,6  - 
APB-06 2.605,69 250 a 350 - Reforço  Pivots F3 e F4 - - 90 

SD3 EBR-06 
Rio Santa 
Virgínia 

ARR-
06 

1.570,9 RC-06 EBS-07 
ASP-07 34,26 400 01 Sub-área 3 109,8 76,9 -  
APB-07 1.446,89 450 - Reforço  Pivots BO3 e BO4 - - 90 

SD5 

EBRP-01 
Rio 

Dourados 
ARP-

01 
651,46 00* - ARP-01 (1) 1.560,01 150 a 300 03 Sub-área 5.1 71,6 50,1 -  

EBR-07 
Rio 

Dourados 
ARR-

07 
1.366,8 RC-07 

EBS-08 
ASP-08 2.697,34 200 a 350 06 Sub-área 5.2 225,8 158,1  - 
APB-08 358,81 200 a 300 - Reforço  Pivots R2, R3 e R5 - - 135 

ARBR-01 5.433,56 600 a 700 02 RC-08 101,5 71,0 -  

EBS-09 
ASP-09 603,34 400 a 500 02 Sub-área 5.3 88,7 62,1  - 
APB-09 997,39 350 - Reforço Pivots PM1 e PM2 - - 90 

EBRB-01 
Rio Santa 
Virgínia 

ARPB-
01 

2.180,0 00* - - - - - Reforço Pivots AN2 e BR1 - - 90 

SD7 

EBR-08 
Rio 

Dourados 
ARR-

08 
1697,7 RC-09 EBS-10 

ASP-10 1.818,88 300 a 500 04 Sub-área 7.1 160,4 112,3  - 
APB-10 1.098,20 300 - Reforço Pivot GE1 - - 45 

EBR-09 
Rio 

Dourados 
ARR-

09 
1341,6 RC-10 EBS-11 ASP-11 16.618,05 150 a 600 21 Sub-área 7.2 840,5 588,4 -  

EBRP-02 
Rio 

Dourados 
ARP-

02 
134,22 00* - ARP-02 (1) 619,19 200 a 250 02 Sub-área 7.3 69,2 48,5  - 

Nota: 00* - Os lotes e áreas com nomenclatura “00” são abastecido diretamente da Captação, não dispondo de reservatório de compensação.  (1) O Trecho 1 desta adutora faz parte do Sistema de Captação e Adução. 
Fonte: AGESUL, Elaboração dos Estudos de Viabilidade Econômico-financeira, Estudos Ambientais (EIA/RIMA), Relatório de Sustentabilidade Hídrica e Operacional e Projeto Básico de Irrigação de uma Área Piloto 
do Assentamento Itamarati II, no município de Ponta Porã/MS. Etapa 5 - Projeto Básico de uma Área de 3.000 ha e Readequação do Projeto Executivo das Áreas de Pivôs. Relatório Final do Projeto Básico. Fortaleza, 
VBA/IBI, 2013 

ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

 
Etapa  3 (Area Amostral AA2) 

 
Etapa 4 

 
Etapa 5 
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2.7.2.5 - Sistema de Drenagem 

A drenagem principal da área do projeto é feita, longitudinalmente, pelo córrego Água 
Boa e pelos rios Santa Virgínia e Dourados, enquanto que a drenagem secundária é 
constituída por 15 córregos que cruzam a área transversalmente. Os drenos terciários e de 
ordem inferior foram projetados para escoar a água de superfície da área irrigada e conduzir 
para os drenos secundários. O Sistema de Drenagem deverá ser implantado durante a primeira 
etapa de  implementação do projeto. 

Não foram preconizadas  quaisquer intervenções nos cursos de água de drenagem 
principal e secundária, tendo-se optado por  intervir apenas ao nível da drenagem terciária, 
que permitirá escoar a água de superfície da área irrigada e conduzí-la para os drenos 
secundários. 

Assim sendo, foi evitado o máximo possível a canalização da água de superfície com 
grandes obras de drenagem. A concepção da irrigação na parcela sempre permitirá que as 
culturas sejam plantadas praticamente em linha no mesmo nível, sendo previsto a execução de 
“camalhões” a cada 100m para promover um certo retardo da água até chegar ao dreno e 
aumentar a infiltração no solo. Os drenos ficarão sistematicamente ao longo das estradas do 
lado mais alto do terreno. O excesso de água coletado será levado para o córrego mais 
próximo. 

Para reduzir a velocidade de escoamento nos drenos, previu-se umas “caixas de 
infiltração” situadas lateralmente ao dreno, pegando pequena parte do módulo, 
aproximadamente a cada 200m. A seção transversal do dreno, para facilitar o cruzamento de 
máquinas agrícolas sobre o mesmo, terá  0,50m de base e taludes 3H:1V. Para a sua proteção 
contra velocidades mais elevadas previu-se o plantio de grama no mesmo. No cruzamento do 
dreno com uma estrada foi projetado uma “obra de passagem molhada” executada com 
alvenaria de pedra. O Sistema de Drenagem proposto para a área do projeto tem um 
desenvolvimento total de cerca de 65 km.  

2.7.2.6 - Sistema Viário 

O sistema viário do projeto é constituído pelas estradas existentes que dão acesso às 
áreas dos pivots e pelas novas estradas que serão implantadas para atender à ampliação da 
área irrigada. Deverá ser implantado durante a primeira etapa de implementação do projeto. 

Foi prevista a implantação de uma rede de estradas principais que efetue a ligação 
entre as vias principais dos lotes familiares, que estão fora do âmbito do presente projeto, e as 
infraestruturas hidráulicas futuras (reservatórios e estações de bombeamento), além de servir 
de acesso à rodovia estadual MS-164. Nesse trajeto, que geralmente atravessa o centro 
geométrico das áreas societárias, essas estradas funcionarão como eixo de escoamento 
principal. As estradas principais foram projetadas com faixas de rolamento de 6,0m, enquanto 
que as estradas secundárias terão faixas de rolamento de 3,0m. 

O Consórcio Projetista procurou, sempre que possível, efetuar o aproveitamento de  
estradas já existentes ou, na ausência destas, aproveitar as bordaduras dos pivots ou das áreas 
de irrigação. Procurou, também, evitar o máximo possível, interferências dos traçados das 
estradas com as áreas de Reserva Legal e na sua impossibilidade, o cruzamento destas 
manchas deverá ser efetuado de forma perpendicular de modo a tornar o trajeto o mais curto 
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possível. A rede viária proposta terá uma extensão total de cerca de 124 km, sendo 81,1% 
desta composta por estradas primárias (100,7km) e o  restante por estradas secundárias 
(23,5km).  

2.7.2.7 - Sistema Elétrico 

O Projeto Itamarati II apresenta condições privilegiadas quanto ao suprimento elétrico, 
contando com uma subestação da ENERSUL dentro da sua área, situada próxima ao seu 
limite com o rio Dourados. A referida subestação, que antigamente alimentava toda a área 
irrigada da Fazenda Itamarati (7.552 ha distribuídos em 67 pivots centrais), encontra-se 
atualmente subutilizada. 

Os 27 pivots da área do projeto eram antigamente alimentados pela  rede elétrica de 
34,5 kV existente, que atualmente  fornece energia  apenas para os 4 pivots que estão em 
operação. Assim sendo, a rede elétrica que alimentará a captação dos 27 pivots da área do 
projeto será a existente, sendo efetuados os reparos necessários, principalmente nos trechos de 
baixa tensão que alimentam as máquinas dos pivots. 

A rede elétrica existente em 34,5 kV será, também, alvo de ampliação pela 
concessionária para atender às cargas do projeto localizadas em cada uma das 23 novas 
estações de bombeamento (12 EBR’s e 11 EBS’s) que integram os sistemas de captação e 
distribuição da Área de Irrigação Adicional. 

A demanda de energia elétrica do projeto  foi estimada em 10 MVA. A medição da 
energia elétrica do projeto será feita em tensão de 34,5 kV. O ponto de medição ficará 
localizado em cada estação de bombeamento, de forma semelhante ao que era praticado na 
Fazenda Itamarati e é feito atualmente nos pivots que estão em operação. Cada Setor de 
Desenvolvimento será responsável pelo pagamento das contas de energia dos seus pontos de 
medição. 

2.7.2.8 - Sistema Supervisão e Controle 

A operação dos sistemas de irrigação, tanto dos pivots como da irrigação localizada 
será efetuada através de controle automatizado, tendo como objetivo principal reduzir os 
custos operacionais, tornando o empreendimento mais rentável. Além de reduzir o número de 
pessoas necessárias para operação do projeto, permitirá uma otimização do uso da tarifa 
noturna, cujo valor corresponde a 20,0% do valor da tarifa normal de energia aplicada ao 
consumo, bem como evitará o uso da tarifa de período de pico. Em cada Setor de 
Desenvolvimento haverá um Centro de Supervisão e Controle que permitirá automatizar a 
operação de todos os equipamentos a ele conectados, bem como o monitoramento do seu 
estado de funcionamento em tempo real. 

O Sistema de Supervisão e Controle (SSC) do projeto será composto pelos seguintes itens:  

- Estações remotas (ER) instaladas em cada ponto de controle, ou seja, em estações 
de bombeamento principais, estações de bombeamento secundárias, reservatórios 
de compensação e tomada de cada parcela. Para não precisar de rede elétrica até a 
tomada de cada parcela e para reduzir custos operacionais, a ER da parcela será 
alimentada com painel solar. Em cada ponto de controle será instalada uma 
câmera de vídeo para prevenir roubo e vandalismo. A transmissão de sinais será 
via rádio-modem; 
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- Centros de Supervisão e Controle (CSC) instalados em cada Setor de 
Desenvolvimento compostos apenas por uma estação de recepção e transmissão 
de sinais e de um computador. 

2.7.3 - MODELO PRODUTIVO 

Foram desenvolvidos modelos produtivos específicos para cada um dos tipos de áreas 
de exploração previstas no Projeto Itamarati II. Para as Áreas de Irrigação por Pivots (3.028 
ha) foram propostos 4 (quatro) módulos básicos de exploração, de acordo com o perfil dos 
irrigantes (produtores locais). Na prática, os irrigantes, dependendo do seu perfil e 
preferência, poderão empregar qualquer um dos módulos propostos. Os módulos de 
exploração previstos para as áreas de irrigação por pivots são descritos a seguir: 

Módulo A – Irrigação Pivot 

a ) Exploração Agrícola – Amendoim, Soja, Milho e Feijão; 

b) Superfície Física Total – 80 hectares; 

c) Sistema Cultural – exploração agrícola das culturas acima citadas, em sistema de 
rotação e irrigadas através de pivot central. 

Módulo B - Irrigação Pivot 

a) Exploração Agrícola – Soja, Milho, Girassol, Amendoim e Feijão; 

b) Superfície Física Total – 115 hectares; 

c) Sistema Cultural – exploração agrícola das culturas acima citadas, em sistema de 
rotação e irrigadas através de pivot central. 

Módulo C - Irrigação Pivot 

a)  Exploração Agrícola – Soja, Cebola, Milho e Feijão; 

b) Superfície Física Total – 115 hectares; 

c) Sistema Cultural – exploração agrícola das culturas citadas, em sistema de 
rotação e irrigadas através de pivot central. 

Módulo D - Irrigação Pivot 

a) Exploração Agrícola – Soja, Feijão, Milho e Abóbora/Amendoim; 

b) Superfície Física Total – 115 hectares; 

c) Sistema Cultural – exploração agrícola das culturas citadas, em sistema de 
rotação e irrigadas através de pivot central. 

Para a Área Adicional Irrigada de 3.099 ha foram propostos 5 módulos de exploração. 
Os módulos A, B e C serão destinados para exploração agrícola sob irrigação localizada e os 
módulos D e E para exploração pecuária de corte e de leite com pastagem irrigada por 
aspersão, conforme descrito a seguir. 

Módulo A – Irrigação Localizada 

a) Exploração Agrícola – Soja, Melão, Canola, Feijão, Goiaba, Milho/Girassol e 
Maracujá; 
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b) Superfície Útil Total – 10 hectares; 

c) Sistema Cultural – exploração agrícola das culturas citadas, em sistema de rotação e 
irrigadas através de irrigação localizada (microaspersão e/ou gotejamento). 

Módulo B – Irrigação Localizada 

a) Exploração Agrícola – Soja, Feijão, Tomate, Milho/Girassol, Uva e Acerola; 

b) Superfície Útil Total – 10 hectares; 

c) Sistema Cultural – exploração agrícola das culturas citadas, em sistema de rotação e 
irrigadas através de irrigação localizada (microaspersão e/ou gotejamento). 

Módulo C – Irrigação Localizada 

a) Exploração Agrícola – Soja, Feijão, Milho/Girassol, Melancia/Abóbora, Abacaxi e 
Maracujá; 

b) Superfície Útil Total – 10 hectares; 

c) Sistema Cultural – exploração agrícola das culturas citadas, em sistema de rotação e 
irrigadas através de irrigação localizada (microaspersão e/ou gotejamento). 

Módulo D – Irrigação por Aspersão 

a) Pastagens – Mombaça (8 hectares) e Cana Forrageira (1 hectare); 

b) Área com Construções, Estradas Internas e Outros Usos – 1 hectare; 

c) Superfície Física Total – 10 hectares; 

d) Superfície Útil Total – 9 hectares; 

e) Rebanho Inicial (Compra de matrizes): 45 matrizes, preferencialmente vacas ou 
novilhas prenhes da raça girolanda ou similar; 

f) Sistema Cultural – exploração agrícola das pastagens citadas, irrigadas através de 
irrigação por aspersão. 

Módulo E – Irrigação por Aspersão 

a) Pastagens – Mombaça (8 hectares) e Cana Forrageira (1 hectare); 

b) Área com Construções, Estradas Internas e Outros Usos – 1 hectare 

c) Superfície Física Total – 10 hectares; 

d) Superfície Útil Total – 9 hectares; 

e) Rebanho Inicial (Compra de garrotes): 90 garrotes, preferencialmente machos com 
1-2 anos, idade superior a 18 meses; 

f) Sistema Cultural – exploração agrícola das pastagens citadas, irrigadas através de 
irrigação por aspersão. 

O número total de módulos de exploração previstos para cada área é o seguinte: 

• Área de Irrigação por Pivots – 2 módulos tipo A com 80 ha cada e 25 módulos tipo 
B, C ou D em partes iguais; 
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• Área Adicional Irrigada de 3.099 ha – 70,0% da área será destinada à exploração 
agrícola irrigada, correspondendo a 216 módulos de 10ha, distribuídos igualmente 
entre os módulos A, B e C. Os 30,0% restantes da área serão destinados à 
exploração pecuária com pastagem irrigada, sendo 47 módulos de 10ha 
direcionados para pecuária de leite (Módulo D) e igual número para  pecuária de 
corte (Módulo E). 

Para as áreas que serão exploradas em regime de sequeiro (563 ha), foram previstos 5 
módulos de exploração, a saber: 

Módulo A – Sem Irrigação (12) 

a) Exploração Agrícola – Soja, Feijão, Milho e Cana-de-açúcar; 

b) Superfície Física Total – 10 hectares; 

c) Sistema Cultural – exploração agrícola das culturas citadas, em sistema de rotação, 
sem irrigação. 

Módulo B – Sem Irrigação (11) 

a) Exploração Agrícola – Soja, Feijão, Melancia/Tomate, Cana-de-açúcar; 

b) Superfície Física Total – 10 hectares; 

c) Sistema Cultural – exploração agrícola das culturas citadas, em sistema de rotação, 
sem irrigação. 

Módulo C – Sem Irrigação (10) 

a) Exploração Agrícola – Soja, Feijão, Milho, Girassol e Mandioca; 

b) Superfície Física Total – 10 hectares; 

c) Sistema Cultural – exploração agrícola das culturas citadas, em sistema de rotação, 
sem irrigação. 

Módulo D – Sem Irrigação (10) 

a) Pastagens – Mombaça (8 hectares) e Cana Forrageira (1 hectare); 

b) Área com Construções, Estradas Internas e Outros Usos – 1 hectare 

c) Superfície Física Total – 10 hectares; 

d) Rebanho Inicial (Compra de matrizes): 30 matrizes, preferencialmente vacas ou 
novilhas prenhes da raça girolanda ou similar; 

e) Sistema Cultural – exploração agrícola das pastagens citadas, sem irrigação. 

Módulo E – Sem Irrigação (10) 

a) Pastagens – Mombaça (8 hectares) e Cana Forrageira (1 hectare); 

b) Área com Construções, Estradas Internas e Outros Usos – 1 hectare; 

c) Superfície Física Total – 10 hectares; 

d) Rebanho Inicial (Compra de garrotes): 45 garrotes, preferencialmente machos, com 
1-2 anos, idade superior a 18 meses; 
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e) Sistema Cultural – exploração agrícola das pastagens citadas, sem irrigação. 

2.7.4 - FASEAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE IRRIGAÇÃO 

2.7.4.1 - Critérios Adotados 

Com base nos estudos já desenvolvidos e na troca de informações resultante da 
apresentação do projeto efetuada junto a cada um dos grupos de famílias de assentados, foram 
adotados os seguintes critérios para o faseamento da implementação do projeto: 

- Implantação do projeto em 5 etapas distintas, ao longo de 8 anos, acompanhando 
o ritmo normal de entrada em funcionamento de um perímetro com estas 
características; 

- Adoção, pelo menos nas etapas iniciais, do pivot central como método de 
irrigação; 

- Equipar, em cada etapa, apenas uma parte da área de cada setor.  

Existe outra circunstância que favorece a adoção desta estratégia de implementação 
faseada do projeto e que tem a ver com a configuração física da área e com a disponibilidade 
de água de irrigação. As características físicas desta área conferem-lhe uma vantagem muito 
importante no que respeita à sua viabilidade económica: 

- A existência de rios ao longo da área a irrigar, situados num dos extremos da área 
do projeto, que se estende como uma faixa ao longo desses mesmos rios que 
funcionam como uma infraestrutura primária de condução; 

- A quantidade e a forma de distribuição ao longo do ano das vazões naturais dos 
rios evitam a construção de qualquer obra de grande armazenamento e 
regularização das afluências de água (açude de grande capacidade). 

Estas duas características permitem que não seja necessário investimento em 
infraestruturas primárias pesadas de adução principal de água (grandes represamentos, 
estações de bombeamento e canais de adução ou adutoras de grande porte) e permitem que 
qualquer trecho da área a irrigar possa ser abastecido em água e implementado 
independentemente das áreas restantes do perímetro. 

2.7.4.2 - Etapas de Implementação do Projeto 

Com base no acima exposto, as áreas de irrigação deverão ser implementadas em 
cinco etapas, a saber:  

Etapa 1  

A Etapa 1 prevê a implantação de 885 ha irrigados. Propõe a execução de toda a rede 
viária e de todo o sistema de drenagem da área do empreendimento, bem como a reabilitação 
de 7 pivots existentes (805 ha distribuído pelos pivots F3, B03, AN4, CH1, LJ1, PM1 e DJ1), 
estando aí inclusa a Área Amostral AA1 (3 pivots). Prevê, também, a  implantação de um  
novo pivot no Setor de Desenvolvimento SD1 (80 ha), com sua  respectiva captação no rio e 
estação de bombeamento. 

Propõe-se, ainda, que nesta fase inicial do projeto uma parte da área irrigada seja 
tratada como “Área Amostral Prioritária”, denominada AA1, na qual serão aplicadas as 
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melhores práticas, sob constante supervisão das equipes de apoio técnico, para servirem de 
referência aos grupos restantes e a todo o empreendimento. Para constituição desta Área 
Amostral prioritária (AA1) foram escolhidos três pivots, entre os definidos para esta 1ª Etapa, 
a saber: LJ1; PM1 e DJ1. 

Nos 12 meses seguintes ao início do funcionamento da Etapa 1, será analisada a 
adesão e capacidade dos grupos em tirar partido das infraestruturas que lhes foram 
concedidas. Nesse período avaliar-se-ão, também, todos os aspectos relativos às obras 
realizadas que podem ser melhorados nas fases seguintes do projeto. Caso as entidades 
governamentais envolvidas façam uma avaliação positiva da implementação da Etapa 1, 
deverá ser desencadeado o início da Etapa 2. 

Etapa 2 

A Etapa 2 prevê a implantação de 1.115 ha de área equipada. Propõe a   reabilitação de 
mais 10 pivots existentes (pivots CV1+F2, B01+B02, AN1+BR1+R1+R3+R5 e GE1), metade 
destes com captação feita diretamente nos rios, obrigando a trabalhos mais demorados e 
complexos, e a outra metade com captação nos barramentos existentes. Tal como na etapa 
anterior, no final deverá ser analisada a implementação desta segunda etapa, dependendo o 
início da terceira etapa de uma avaliação favorável do projeto até ao momento. 

Etapa 3 

A Etapa 3 prevê a implantação de 1.550 ha de  área equipada. Propõe a reabilitação de 
10 pivots existentes (1.115ha distribuídos pelos pivots F1+F4, B04, AN3, 
AN4+LJ2+PM2+R2+R4 e CH2), dos quais 8 contam com captações em rios. Prevê, ainda, a 
implantação das infraestruturas pertinentes a Área Amostral AA2 (Novas Áreas de Irrigação)  
– Sub-área 2.1 (435 ha Area Equipada) e respectivo sistema de captação no rio. 

Antes de iniciar a implantação de novas áreas de irrigação (em áreas atualmente de 
sequeiro), propõ-se que seja criada uma Área Amostral, denominada AA2, na qual serão 
aplicadas as melhores práticas, sob constante supervisão das equipes de apoio técnico, para 
que estas sirvam de referência aos grupos restantes e a todo o empreendimento. Para 
constituição desta Área Amostral prioritária (AA2) foi selecionada a Sub-área 2.1. Tal como 
na etapa anterior, no final deverá ser efetuada uma análise da implementação da terceira 
Etapa, dependendo o início da  quarta etapa de uma avaliação favorável do projeto até ao 
momento. 

Etapa 4 

A Etapa 4  prevê a implantação de 1.542 ha  de área equipada. Nesta etapa, inicia-se a 
construção das infraestruturas para irrigação das áreas atualmente de sequeiro selecionadas e 
o reforço das barragens afetas aos pivots existentes. Estes trabalhos englobam a construção de 
novos açudes e captações nos rios, estações de bombeamento, adução, reservatórios e redes de 
distribuição de água. Uma vez que estes trabalhos são complexos e onerosos, foi proposta a 
construção  nesta etapa de  6 novos sistemas de irrigação (de um total de 12).  

Os seis sistemas de irrigação a serem construídos nesta etapa atenderão sete novas 
áreas de irrigação, a saber: Sub-Área 1.1 (265 ha Área Equipada, exceto área irrigada pelo 
novo pivot, instalado durante a Etapa 1); Sub-Áreas 2.2 e 2.3 (781 ha Área Equipada); Sub-
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Área AGRIFAT (110 ha Area Equipada)  e Sub-Áreas 5.1, 5.2 e 5.3 (386 ha de Área 
Equipada). 

Etapa 5 

A Etapa 5 prevê a implantação de 1.315 ha de área equipada. Propõe a  construção das 
infraestruturas para irrigação em áreas atualmente de sequeiro, incluindo construção de novos 
açudes e captações nos rios, estações de bombeamento, adução, reservatórios e redes de 
distribuição de água, além do reforço da vazão para as barragens afetas aos pivots existentes. 
Abrange quatro novas áreas de irrigação, a saber: Sub-Área 1.2 (245 ha Área Equipada) e 
Sub-Áreas 7.1, 7.2 e 7.3 (1.070 ha Área Equipada). 

2.7.5 - CUSTOS E CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO  DAS OBRAS 

Os custos dos investimentos para a implantação das obras do Projeto de Irrigação 
Itamarati II, envolvendo as obras civis e montagem, rede viária, drenagem, fornecimento dos 
equipamentos hidromecânicos, hidráulicos, eletromecânicos e elétricos foram estimadas em 
R$ 123.290.630,23. O Quadro 2.4 apresenta os custos dos investimentos para implantação 
das obras do Projeto Itamarati II, discriminados em grandes itens. 

Quadro 2.4 - Resumo dos Custos dos Investimentos para Implantação  
das Obras do Projeto Itamarati II 

ITEM  DISCRIMINAÇÃO  PREÇO TOTAL (R$) 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 15.641.130,92  
2.0 ETAPA 1 17.168.355,77  
3.0 ETAPA 2 11.622.557,28  
4.0 ETAPA 3 16.545.433,98  
5.0 ETAPA 4 33.077.481,09  
6.0 ETAPA 5 29.235.671,19  

TOTAL GERAL 123.290.630,23  
Fonte: AGESUL, Elaboração dos Estudos de Viabilidade Econômico-financeira, Estudos Ambientais 
(EIA/RIMA), Relatório de Sustentabilidade Hídrica e Operacional e Projeto Básico de Irrigação de uma Área 
Piloto do Assentamento Itamarati II, no município de Ponta Porã/MS. Etapa 5 - Projeto Básico de uma Área de 
3.000 ha e Readequação do Projeto Executivo das Áreas de Pivôs. Relatório Final do Projeto Básico. Fortaleza, 
VBA/IBI, 2013. 

Quanto ao cronograma de implantação das obras, foi previsto um prazo de 9 anos para 
a construção do empreendimento, prevendo-se que, ao final de cada um destes anos, sejam 
liberadas áreas parciais para o uso agrícola.  

- Etapa 1 -  prevê a implantação de toda a rede viária e de todo o sistema de 
drenagem da área do empreendimento, bem como das áreas de irrigação 
pertinentes a reabilitação de 7 pivots existentes (805 ha) e a  implantação de um  
novo pivot no Setor de Desenvolvimento SD1 (80 ha), com sua  respectiva 
captação no rio e estação de bombeamento. Está prevista o início da sua 
implantação para o ano de 2015, tendo um prazo de duração de cerca de 12 meses;  

- Etapa 2 - prevê a implantação das áreas agrícolas vinculadas a reabilitação de 
mais 10 pivots existentes (1.115ha de área equipada). O início da sua implantação 
está previsto para meados de 2017, tendo um prazo de duração de cerca de 6 
meses;  

- Etapa 3 - prevê a implantação das áreas agrícolas vinculadas a reabilitação de 
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mais 10 pivots existentes (1.115ha de área equipada) e a implantação da área 
Amostral AA2 (Novas Áreas de Irrigação - 435 ha de Área Equipada) e seu  
respectivo sistema de captação no rio. O início da sua implantação está previsto 
para meados de 2019, tendo um prazo de duração de cerca de 6 meses;  

- Etapa 4 - prevê a implantação da infraestrutura vinculadas a 7 áreas adicionais de 
irrigação (1.542 ha), abrangendo captações, estações de bombeamento, adutoras, 
reservatórios de compensação e redes de distribuição d’água. Prevê, ainda, a 
restauração das barragens afetas aos pivots existentes. O início da sua implantação 
está previsto para meados de 2021, tendo um prazo de duração de cerca de 12 
meses;  

- Etapa 5 – prevê a implantação da infraestrutura vinculadas a 4 áreas adicionais de 
irrigação (1.315 ha), abrangendo captações, estações de bombeamento, adutoras, 
reservatórios de compensação e redes de distribuição d’água. Prevê, ainda, a 
restauração das barragens afetas aos pivots existentes. O início da sua implantação 
está previsto para meados de 2023, tendo um prazo de duração de cerca de 9 
meses. 

2.8 - PLANO DE GESTÃO DO EMPREENDIMENTO 

2.8.1 - DIREÇÃO SUPERIOR – CONSELHO GESTOR 

No Projeto, designou-se como “direção superior” ao organismo que, com 
representação dos principais atores relacionados com o funcionamento do Projeto, é 
responsável pelas decisões que definem o rumo do desenvolvimento do Projeto Itamarati II. 
Para os fins da gestão do Projeto, a direção superior será designada como Conselho Gestor – 
CG. O objetivo de se contar com um organismo único de direção superior é o de propiciar um 
desenvolvimento harmônico do Projeto como um todo e, paulatinamente, propiciar a 
integração dos diferentes grupos que integram o Projeto. Adicionalmente, permite que se 
contrate um único Gestor. 

Por ocasião da constituição do Conselho Gestor, a AGESUL/SEPROTUR assinarão 
convênio para delegação de competência das tarefas de operação e manutenção das obras e dos 
equipamentos do perímetro. Neste convênio será previsto um prazo no qual os custos de operação 
serão cobertos por repasses de recursos do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul para o CG, já 
que no início, não haverá arrecadação suficiente para tal. Até a entrada em operação de toda a 
infraestrutura de irrigação de uso comum e o assentamento de todos os usuários, os custos de 
O&M deverão ser repartidos entre o CG e a AGESUL, pois as receitas provenientes da tarifa 
de água paga pelos usuários são relativas, obviamente, às áreas efetivamente ocupadas. 

O Conselho Gestor será constituído por um representante do Incra, um representante 
da AGESUL, dois representantes da SEPROTUR (um dos quais atuará como presidente e o 
outro como secretário do Conselho), um representante do Gestor e cinco representantes dos 
usuários. A constituição do Conselho Gestor da forma acima descrita se manterá até a 
transferência da gestão aos usuários. Uma vez realizada a transferência, os representantes das 
instituições públicas deixarão de fazer parte do Conselho, mas, por conveniência, continuarão 
assessorando o Conselho Gestor (ou a Estrutura que o substituir). Os representantes dos 
usuários provirão das cinco entidades presentes no Projeto, mas não poderão atuar em nome 
de tais entidades.  
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O Conselho se reunirá ordinariamente uma vez por mês, na primeira segunda feira do 
mês, com agenda apresentada pelo representante da SEPROTUR que atue como secretário. A 
duração das sessões ordinárias será, em princípio, de um dia, podendo estender-se pelo tempo 
necessário para esgotar a agenda. Quando da instalação do Conselho Gestor, o representante 
da SEPROTUR escolhido como secretário do Conselho apresentará um projeto de 
regulamento de funcionamento da direção superior, preparado com a assessoria do Gestor. 
Esse projeto será discutido e votado e passará a ser obrigatório para todas as sessões do 
Conselho. 

Em princípio, e se o regulamento não dispuser de forma diferente, reuniões 
extraordinárias poderão ser convocadas pela SEPROTUR motu proprio ou por solicitação de 
qualquer um dos membros do Conselho. Para exercer esse direito, os representantes dos 
Setores de Desenvolvimento - SD’s deverão contar com a aprovação prévia do Comitê Gestor 
do SD a que pertence. As decisões do Conselho Gestor serão tomadas por maioria de votos. 
Dentro do conjunto dos representantes dos SD’s, as decisões se tomarão por consenso. O 
resultado do consenso será manifestado através dos votos. Assim, se enfatiza, novamente, a 
necessidade de união para que os usuários tenham uma representação efetiva. 

Para efeitos da contagem do tempo de funcionamento antes da transferência da gestão, 
a data inicial do Ano 1 será a data de entrega da Ordem de Serviço ao Gestor contratado pela 
SEPROTUR. O período previsto para a transferência da gestão, dependendo da avaliação da 
situação de autosuficiência financeira do Projeto realizada pelo Gestor, será diminuído ou 
ampliado pela Seprotur. De cada sessão do Conselho se elaborarão atas que, uma vez 
aprovadas, serão divulgadas aos usuários através dos seus representantes. 

Sendo que o funcionamento do Projeto, até o momento da transferência da gestão, 
envolverá a gestão de recursos públicos, todas as instâncias de direção do Projeto estarão 
sujeitas ao controle dos órgãos pertinentes do poder público federal e estadual. No tocante ao 
desempenho do Projeto, o Conselho Gestor responderá à SEPROTUR que, após o terceiro ano 
de funcionamento do Projeto, em função do desempenho, poderá instituir um novo modelo de 
gestão, mas sem deixar de aproveitar a experiência adquirida ao longo desses três anos. 

2.8.2 - DIREÇÃO DOS SETORES DE DESENVOLVIMENTO 

Dentro de cada SD deverá existir uma organização de usuários, formada segundo a 
vontade majoritária dos usuários do SD e com assessoria da equipe de Organização dos 
Produtores do Gestor. Esta organização agirá independentemente da entidade a que pertencem 
os usuários do SD, mesmo que eles sigam as orientações da entidade. O conceito fundamental 
do modelo, no que concerne à direção de cada SD, é que cada uma das organizações que se 
crie como forma de associar os usuários e aproveitar as vantagens da união e da colaboração, 
serão pessoas jurídicas formalmente constituídas, com capacidade e autoridade para 
representar os usuários em todo o concernente às atividades produtivas e comerciais, podendo 
contratar, fazer convênios, comprar insumos, comprar maquinaria e ferramentas, vender a 
produção e distribuir, segundo regras previamente definidas pelos próprios usuários, os 
ingressos provenientes da venda da produção ou de qualquer outra atividade comercial 
realizada no SD. 

Para a realização das atividades acima mencionadas, durante os primeiros anos de 
funcionamento e como forma de suprir a falta de experiência dos usuários na produção 
agrícola intensiva e na comercialização de grandes quantidades de produtos agrícolas, as 
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organizações de SD contarão com a assessoria permanente do Gestor. Este último cuidará, 
sem interferir diretamente nas decisões dos usuários, que se caminhe na direção do sucesso. A 
direção dos SD’s será realizada pela organização de cada SD, com a assessoria do Gestor. 
Cada organização, conforme a práxis, terá um núcleo ou conselho de direção que constituirá o 
que, neste modelo de gestão, se denomina como Comitê Gestor de SD. 

Não se considera prudente, neste estágio do desenvolvimento do modelo de gestão, 
aventar hipóteses sobre as organizações e seus comitês gestores, pois se contrariaria o 
princípio fundamental da constituição das organizações de usuários: as decisões devem ser 
tomadas por eles mesmos, com assessoria e facilitação do Gestor. Em todas as assembleias e 
reuniões do Comitê Gestor, se é o desejo dos usuários, o Gestor poderá agir como facilitador, 
mas em nenhuma hipótese poderá ser participante ativo nas discussões, muito menos das 
decisões. É a forma de preservar a independência do Gestor e de evitar, que eventualmente, 
seja colocado como colaborador de algum grupo com tendências específicas, ou como 
desafeto de outro. 

Um dos primeiros temas que deve tratar a assembleia da organização de usuários de 
SD, além da elaboração do estatuto, é a forma como se trabalharão as áreas socioproprietárias. 
O Gestor assessorará os núcleos gestores de forma que possam apresentar uma proposta 
estruturada às assembleias, mas não se envolverá na discussão. O Gestor terá a missão de, 
paulatinamente, estimular as organizações de usuários dos SD’s para constituírem uma 
organização que abrigue todos os usuários do Projeto. 

Denomina-se, para os efeitos do modelo de gestão, de “Gestor” à entidade que, por 
delegação da SEPROTUR, realizará a gestão integrada do Projeto Itamarati II. O modelo de 
gestão integrada proposto está fundamentado na contratação de uma empresa especializada, 
ou consórcio de empresas especializadas, para dirigir, sob a supervisão da SEPROTUR e do 
Conselho Gestor as atividades relacionadas com o desenvolvimento agrícola e operação e 
manutenção. 

A missão prevista para o Gestor é conduzir o funcionamento do Projeto de forma que 
ao final do período contratual, todos os SD’s estejam em condições de transferir a gestão às 
organizações dos usuários. Observe-se que, desde o ponto de vista operacional, a alternativa 
de desenvolvimento adotada considera cada SD como uma entidade autônoma. O Gestor 
deverá trabalhar para que os SD’s funcionem cooperativamente em todos os aspectos 
relacionados com o desenvolvimento agropecuário, como forma de gerar sinergia e aproveitar 
os aspectos positivos da produção e comercialização em grande escala. 

A contratação do Gestor será realizada por meio de licitação pública convocada pela 
SEPROTUR, obedecendo ao estabelecido pela legislação vigente. Os Termos de Referência 
que regerão a atuação do Gestor serão previamente aprovados pelo INCRA. Se estima que a 
transferência da gestão aos usuários possa ser realizada em seis anos, pelo qual o contrato 
poderá ter essa duração. Observe-se que, após a transferência da gestão, os usuários serão 
completamente autônomos para decidir sobre a forma como conduzirão os SD’s e o Projeto 
como um todo e, se assim o desejarem, podem convidar o Gestor para continuar 
assessorando-os, mas diretamente contratado pelo Conselho Gestor. 

As principais atividades que deverão constar das obrigações contratuais do Gestor são 
as seguintes: Assessoria às instâncias internas de gestão do Projeto; Assessoria à 
administração do empreendimento; Assessoria para a organização dos usuários; itação das 
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reuniões para formalização da(s) organização(s); Desenvolvimento agropecuário; Assistência 
técnica agropecuária e gerencial; Capacitação (inclui mão de obra da região); Centro de 
Observação e Adaptação de Tecnologia – COAT; Operação e manutenção; Monitoramento e 
avaliação.  

As responsabilidades, atribuições e funções do Gestor estarão restritas à prestação dos 
serviços pactuados contratualmente. O Gestor não poderá atuar como autoridade dentro do 
Projeto, limitando-se a supervisionar a correta observância do regulamento de funcionamento. 
Reportará as infrações observadas e recomendará, segundo prescrito no regulamento, as 
sanções correspondentes. Serão responsáveis pelas notificações aos usuários os comitês 
gestores dos SD’s e o Conselho Gestor. Da mesma forma, o Gestor supervisionará o estrito 
cumprimento das normas e projetos ambientais, reportando, simultaneamente, ao Conselho 
Gestor e à SEPROTUR. 

No tocante a operação e manutenção dos sistemas, o Gestor será completamente 
autônomo, única forma de garantir o funcionamento correto dos sistemas, não obstante a 
participação crescente dos usuários na realização de tais tarefas. Determinará, com base no 
projeto executivo dos sistemas de irrigação, nas previsões do Manual de Operação e 
Manutenção dos Sistemas e do regulamento, os horários e dias de funcionamento do sistema, 
bem como as suspensões necessárias para manutenção de rotina e emergencial. 

Para realização da manutenção de rotina, o Gestor contará com recursos previamente 
dimensionados e estipulados no contrato. Com o objetivo de evitar conflitos do contratante 
com os organismos de controle do setor público, se operará maquinaria de propriedade do 
Projeto. Tais organismos não aceitam que os custos hora-máquina dentro de um sistema de 
irrigação sejam superiores aos praticados na construção civil, cujos valores servem como 
parâmetros para fiscalização. A manutenção emergencial não pode ser prevista antes da 
operação dos sistemas. Dessa forma, não é possível destinar recursos contratuais para essa 
finalidade. Mas a manutenção emergencial não pode esperar, haja vista que suspende o 
fornecimento de água aos cultivos.  

A capacitação para a administração será de responsabilidade direta do Gestor, que a 
ministrará com pessoal especializado de sua equipe, mas sempre se levará em consideração a 
complementação com entidades como o SEBRAE. O Gestor contará com recursos contratuais 
para a capacitação técnica e gerencial dos usuários que serão utilizados de duas formas: 
capacitação com equipe própria do Gestor; capacitação contratada com entidade 
especializada, SEBRAE, por exemplo. Dado que tais instituições, em geral, não possuem 
muita experiência em agricultura irrigada, o Gestor colaborará para que supram essa 
deficiência com pessoal da sua equipe técnica, bem como propiciará, dentro do Projeto e junto 
com os usuários, a capacitação de pessoal das entidades citadas. 

Não obstante a função de capacitação acima descrita, a SEPROTUR deverá procurar o 
estabelecimento de convênios de cooperação colaboração ou cooperação com as entidades 
mencionadas. Outro aspecto em que o Gestor deve ser completamente autônomo é a prestação 
do serviço de assistência técnica e gerencial. A forma de realizá-la, o plano de assistência 
técnica e o processo de monitoramento serão discutidos com a SEPROTUR/AGRAER, bem 
como se manterá uma perfeita integração com a AGRAER, que participará de todas as 
atividades. Mas, considerando que, na visão da gestão integrada, a sistemática normal de 
prestação da assistência, comprovadamente, não tem produzido resultados satisfatórios, 
prevalecerão os critérios do Gestor. 
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O Gestor se relacionará diretamente, para os fins previstos contratualmente, com a 
SEPROTUR, o Conselho Gestor e os comitês gestores dos SD’s. Estará sujeito ao 
cumprimento das determinações do Conselho Gestor, sempre e quando não resultem em 
atividades não previstas no contrato. O contato direto com os usuários somente se realizará 
nas atividades de assistência técnica e capacitação. A leitura dos hidrômetros de medição do 
consumo será realizada pela equipe do Gestor na presença do usuário ou seu preposto, que 
assinará a planilha de anotação após sejam informados da leitura registrada. O 
dimensionamento da equipe necessária para a gestão, especialmente, no que diz respeito à 
operação e manutenção deve ser realizado pela projetista.  

2.8.3 - TARIFA DE ÁGUA E TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 

Para fazer face às despesas de administração, operação e manutenção do Perímetro 
Irrigado, os “Distritos” contam com as seguintes fontes de recursos: 

- Tarifa de água K2 

- Receita da utilização da patrulha mecanizada.  

- Outras receitas: a serem identificadas em cada Perímetro. 

De acordo com o Decreto nº 84.496, de 24/03/1984 e o Decreto nº 2.178, de 17/03/ 
1977, que  regulamentam a Lei de Irrigação, a tarifa de cobrança da água nos perímetros de 
irrigação é composta de duas parcelas: 

K1 – destinada à amortização dos custos da infraestrutura de irrigação de uso comum; é 
calculada por hectare de área irrigada para pagamento em um prazo de até 50 anos; é 
da competência do DNOCS, cujo valor é estabelecido a cada ano, com valores 
atualizados dos investimentos. 

K2 – destinada a fazer face às despesas de administração, operação e manutenção 
específicos da IEIUC do Perímetro, que devem ser rateadas entre os usuários; é 
da competência do Distrito a fixação e cobrança do seu valor para cada ano.  

No entanto e como anteriormente mencionado, a transferência da gestão, ou 
emancipação na terminologia antiga, é um processo que tem sido realizado muito mais em 
forma teórica do que prática. De fato, muitos dos projetos administrados pelos Distritos de 
Irrigação continuam recebendo verbas públicas e, dificilmente, se modificará tal situação. 

As causas principais são: i) os projetos não terem atingido o estágio de plena 
autosuficiência; ii) a legislação vigente estabelece que a infraestrutura de uso comum sempre 
será propriedade pública. A primeira causa já foi discutida. 

A segunda causa citada é um empecilho difícil de vencer. O projeto de lei de irrigação 
no Congresso permitirá que a infraestrutura de uso comum, uma vez cumprido o período de 
amortização, passe a ser propriedade dos usuários. A futura regulamentação da lei, muito 
provavelmente, encontrará dificuldades para estabelecer claramente como será efetuada essa 
transferência de propriedade, pois sem autosuficiência financeira, o provável destino dessa 
infraestrutura seria a sua ruína total. 

Por outro lado, enquanto a situação legal atual não se modifica, a manutenção 
emergencial e a reposição de equipamentos que cumprem a sua vida útil ou deixam de 
funcionar por diversas causas, terá de ser realizada pelo setor público. Na atualidade, sem 
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intentar entrar nas implicações legais, a parcela da tarifa de água denominada K1 está sendo 
utilizada para suprir a deficiência de recursos para a reposição de equipamentos.  

No caso do Projeto Itamarati II, por enquanto, a propriedade da terra é do INCRA. 
Independentemente da entidade pública que se encarregará de providenciar os recursos para a 
construção e funcionamento inicial, à luz da legislação vigente, a infraestrutura de uso comum 
será um bem público. Isso coloca a questão da manutenção emergencial e de reposição de 
equipamentos nas mesmas condições de todos os sistemas públicos de irrigação.  

Voltando à questão da autosuficiência financeira, se uma parcela dos usuários deixa de 
pagar a parcela K2, os recursos não serão suficientes para realizar adequadamente operação e 
manutenção. Tal situação é, em muitos sistemas públicos, predominante. A experiência e os 
estudos realizados demonstram que, mesmo muitos dos usuários tendo capacidade de 
pagamento suficiente para arcar com o custo total da tarifa, a atitude paternalista típica do 
início de funcionamento dos sistemas, que não obriga ao pagamento da tarifa desde o início 
do fornecimento de água, é um estímulo para perpetuar essa situação. 

Argumenta-se, com razão, que os subsídios são necessários nessa fase, pois a 
produção inicial dos usuários não é suficiente para pagar a tarifa de água. Esse argumento é, 
sem dúvida, verdadeiro, especialmente para os usuários dedicados à fruticultura, haja vista 
que a produção se inicia, em geral, após o terceiro ano de plantio. Mas, acredita-se, subsidiar 
diretamente a tarifa de água não é caminho ideal, pois os usuários relutarão, posteriormente, 
em aceitar o pagamento pleno da tarifa de água. 

Se o subsídio é necessário, como se afirmou, ele pode ser aplicado de outra forma e 
não necessariamente sobre o componente K2 da tarifa de água. Pode ser aplicado através do 
crédito ou a isenção de impostos por um período determinado. Dessa forma, se propõe que, 
obrigatoriamente, desde o início da produção, o crédito para as despesas de custeio inclua o 
valor da tarifa de água, que será cobrada pelo seu verdadeiro valor.  

A parcela K2, necessariamente, deve conter uma parcela destinada à constituição de 
um fundo de reposições. Se essa providência é menosprezada, a manutenção emergencial e as 
reposições de equipamentos deverão ser arcadas pelo setor público que, como anteriormente 
discutido, não possui a flexibilidade necessária para agir em tempo hábil. Outro aspecto 
relacionado com a tarifa de água é a aplicação de coeficientes que estimulem a economia de 
água e a plena utilização da terra. Os sistemas públicos existentes não têm aceitado a 
utilização de tais coeficientes o que, associado ao subsídio da tarifa de água, faz com que a 
eficiência hidráulica dos sistemas públicos seja bastante baixa. A água, além de ser o sustento 
da vida, pelo qual não pode ser desperdiçada, normalmente é escassa nos lugares onde se 
pratica a irrigação. A sua utilização irresponsável limita ainda mais a sua disponibilidade. 

2.8.4 - PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

A partir do segundo ano de presença do Gestor no Projeto, quando as rotinas de O&M 
estiverem perfeitamente definidas e assimiladas pela equipe, anualmente, os comitês gestores 
selecionarão um número de usuários, segundo recomendações do Gestor, para serem treinados 
em O&M. O treinamento será do tipo “fazendo”, ou como se conhece internacionalmente, on 
the job training. O grupo selecionado permanecerá um ano com o Gestor. Cumprido o ano, os 
comitês apresentarão outro grupo. Com essa sistemática, ao final do período pré-transferência 
da gestão, os SD’s contarão com as equipes necessária para assumir O&M de cada SD. 
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Considerando que durante o ano de treinamento, os usuários selecionados não poderão 
participar das tarefas agrícolas das áreas socioproprietárias, o que lhes impedirá de receber a 
remuneração como mão de obra. Propõe-se que se contabilizem as horas dedicadas ao 
treinamento e sejam remuneradas como se trabalhadas nas áreas socioproprietárias. O 
treinamento não afetaria os outros direitos dos treinandos. Quando da transferência da gestão, 
cada organização de usuários dos SD’s, nomearão as equipes de O&M. 

2.8.5 - LIMITAÇÕES DO MODELO 

As maiores limitações do modelo de gestão por contratação de empresa do setor 
privado são: 

a) A proibição legal do manejo de recursos públicos por parte da iniciativa privada, 
isto é, arrecadar e utilizar diretamente os recursos do K2 da tarifa de água.  Isto 
obriga a que as tarefas tais como manutenção de emergência dos sistemas, tenham 
que se submeter à pouca agilidade da burocracia do setor público;  

b) A possibilidade real de contingenciamento do orçamento público, o que entrava 
todo o funcionamento do sistema; 

c) O fato de que a administração não possa ser totalmente realizada pelo Gestor, 
pelos inconvenientes anteriormente mencionados; 

d) A inevitável presença de um organismo público que os usuários sempre 
reconhecem como autoridade superior. Se o Gestor atua como autoridade superior 
na presença do organismo público responsável pelo empreendimento, os usuários, 
quando lhes pareça conveniente, recorrerão à instituição pública para intentar 
mudar as determinações do Gestor, gerando, assim, conflitos de hierarquia. 

Como mencionado, a tendência de utilização do modelo é crescente. Isso permitirá que 
as suas limitações sejam detectadas e discutidas, o que propiciará a procura de soluções legais 
e de ordem operacional para os entraves mencionados. Por ocasião da constituição do Distrito, a 
AGESUL/SEPROTUR assinarão convênio para delegação de competência das tarefas de operação 
e manutenção das obras e dos equipamentos do perímetro. Neste convênio será previsto um prazo 
no qual os custos de operação serão cobertos por repasses de recursos da AGESUL para o Distrito, 
já que no início, não haverá arrecadação suficiente para tal.  

Até a entrada em operação de toda a infraestrutura de irrigação de uso comum e o 
assentamento de todos os usuários, os custos de O&M deverão ser repartidos entre o Distrito e 
a AGESUL, pois as receitas provenientes da tarifa de água paga pelos usuários são relativas, 
obviamente, às áreas efetivamente ocupadas. 

2.8.6 - EQUIPAMENTOS E MEIOS NECESSÁRIOS 

A previsão de equipamentos e meios para o funcionamento adequado de um Distrito 
de Irrigação, considerada a realidade da implantação e operação de Projetos de Irrigação no 
Brasil, pode levar a uma superavaliação dessas necessidades, caso se utilize padrões 
recomendados pela literatura. O Consórcio preferiu adotar um modelo que está em vigor no 
Projeto Baixo Acaraú, do DNOCS, fazendo os ajustes necessários, para a previsão dos 
equipamentos e meios necessários para o funcionamento do Distrito de Irrigação a ser criado 
para o Projeto Itamarati II. Ao longo do tempo deverão ser feitos os ajustes que serão 
discutidos e aprovados no Conselho de Administração. Os meios e equipamentos básicos para 
o Distrito cumprir adequadamente as suas funções são os seguintes: 
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- Prédio da sede do Distrito; 

- Auditório para palestras e reunião com os usuários; 

- Pessoal técnico-administrativo; 

- Equipamentos e veículos: o Distrito do Perímetro de Itamarati II deverá receber da 
AGESUL uma patrulha mecanizada contando com os seguintes equipamentos: 1 
motoniveladora, 1 retro-escavadeira, 1 trator de pneus, 1 caminhão basculante e 1 
caminhão Munck. Essa patrulha prestará serviços ao próprio Distrito nas 
atividades de manutenção e será remunerada pela execução desses serviços. 
Adicionalmente, para atender à necessidade de deslocamento do pessoal do 
Distrito nas suas diversas funções, a AGESUL deverá prover inicialmente o 
Distrito com os seguintes veículos: 2 veículos de passeio, 2 utilitários e 4 motos. 

2.9 - ATIVIDADES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

2.9.1 - OPERAÇÃO 

A Operação deste tipo de projetos deve estar focada para o aumento da produção 
agrícola e dos rendimentos dos agricultores, conservando o solo e água. A sustentatibilidade 
da irrigação nunca pode ser negligenciada. A degradação do solo e da água conduz, 
inevitavelmente, ao fracasso de um projeto de irrigação. 

O principal objetivo da operação de uma rede coletiva de irrigação é a distribuição 
equitativa a todos os beneficiários da água para irrigação de acordo com os critérios fixados e 
o modo de distribuição da rede. O modo de distribuição caracteriza o acesso à água e é 
definido pela vazão disponível, duração e frequência das irrigações. A rede de irrigação do 
Itamarati II foi dimensionada para o modo de distribuição a pedido. Assim, os agricultores 
tem liberdade total no que se refere à intervalo entre irrigações e à duração mas dispõem de 
uma vazão limitada. Este modo de distribuição é que o melhor se adapta às necessidades de 
água por parte das culturas. 

A Estrutura de Gestão é responsável pela elaboração do plano integrado de gestão do 
sistema de irrigação que inclui as diretrizes das atividades da Operação do sistema de 
drenagem. Os dados relativos à ocupação cultural e ao calendário cultural são fornecidos por 
cada uma das Associação de Irrigantes. Com esta informação, a Estrutura de Gestão fica na 
posse dos elementos necessários para elaborar o Plano de Operação. 

O primeiro nível do Plano de Operação é a elaboração do Plano de Gestão da Água 
(PGA) no qual intervém o agricultor/produtor e os extensionistas da Estrutura de Gestão de 
Itamarati II. O PGA é realizado no início de cada época de irrigação. As culturas são definidas 
pelo agricultor/produtor. No entanto, cabe à Estrtura de Gestão apoiar o agricultor em função 
do mercado, das exigências das culturas e das disponibilidades de água. O Plano Integrado de 
Gestão da Água é da responsabilidade da Estrutura de Gestão. Este plano contem o Plano de 
Operação, no qual deverão ser estabelecido os níveis óptimos de irrigação em função das 
culturas. A elaboração deste plano antecede o início de cada época cultural. 

O segundo nível da Operação denomina-se Objetivos da Operação e ocorre com uma 
frequência mensal ao longo da campanha de irrigação. Neste nível intervém a Estrutura de 
Gestão de Itamarati II. O principal objetivo é a fixação das quantidades de água de irrigação a 
fornecer em função da reavaliação das disponibilidades e necessidades. 
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O terceiro nível é Operação das Estações de Bombeamento. Neste nível intervém a 
Estrutura de Gestão de Itamarati II. As estruturas deverão ser manobradas de modo a garantir 
as quantidadese de água fixadas nos Objetivos da Operação. As quantidades deverão ser 
observada e registadas para o controle e monitoramento do funcionamento do sistema. A 
Estrutura de Gestão dispõe de vários operadores que asseguram a operação das estações de 
bombeamento. 

2.9.2 - MANUTENÇÃO 

A menos que as infraestruturas que servem um sistema de irrigação sejam mantidas 
em condições adequadas, não é possível garantir uma Operação eficaz. Pequenos problemas 
ou deficiências podem tornar-se em graves problemas e com reparações dispendiosas. A ação 
do tempo, dos escoamentos superficiais, dos animais, das plantas e das próprias atividades 
humanas podem constituir forças erosivas poderosas, que podem produzir efeitos adversos 
sobre o funcionamento do projeto, se não forem devidamente controladas. 

Há uma necessidade constante de monitoramento e de conservação das infraestruturas. 
Inicialmente, durante a implementação do projeto e na fase inicial da sua exploração, é 
previsível que ocorra uma taxa de erosão mais alta nos aterros dos reservatórios e, 
possivelmente, um determinado assentamento das estruturas. Assim, nos primeiros anos a 
manutenção preventiva é uma das atividades com maior peso no quadro das atividades a 
desenvolver. Após esta fase inicial, poderá haver uma redução das atividades relacionadas 
com a manutenção preventiva. 

A Manutenção começa com a observação e com o relatório dos danos e das 
deteriorações identificados. Estas ações devem ser realizadas por todo o pessoal no 
desempenho normal dos seus deveres. Porém, e porque, na maior parte das situações, a 
deterioração desenvolve-se de forma gradual, tende a permanecer oculta. Por este motivo, é 
necessário fazer inspeções comparativas, a intervalos regulares, com o propósito exclusivo de 
examinar e fazer o relatório do estado de todas as obras e equipamentos do Projeto. 

Os engenheiros da Estrutura de Gestão do Projeto Itamarati II, responsáveis pela 
Manutenção, podem e devem identificar prioridades de trabalho. Assim, todos os anos deverá 
ser preparado um programa anual de Manutenção, em função do qual será feito o Orçamento, 
garantindo-se, assim, fundos suficientes  para satisfazer as exigências da Manutenção do 
Projeto. Uma lista da O&M, pode ser usada, ao nível de cada SD, para identificar os 
problemas próprios de cada SD e que deverá ser preenchida pela Estrutura dirigente. 

Quase todos os elementos físicos de um sistema de irrigação estão sujeitos à 
deterioração que prejudicará a sua capacidade para desempenhar as funções para as quais 
foram projectados. A manutenção e as medidas preventivas e reparações devem ser levadas a 
cabo, com uma periodicidade adequada. Se a manutenção é adiada, os problemas tendem a 
agravar-se e, na maior parte das situações deixam de existir as condições para o 
funcionamento normal do projeto, sendo necessário proceder à realização de um conjunto de 
trabalhos de fundo para restituir as infraestruturas e equipamentos do Projeto as condições 
iniciais para o desempenho das suas funções. Esta intervenção, de fundo, chama-se 
reabilitação e é extremamente onerosa.  

As principais atividades de manutenção relacionadas com Projetos de Irrigação e 
Drenagem são: manutenção das estações de bombeamento; de reguladores e dos registros; das 
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tomadas de irrigação; de edifícios; de pontilhões, pontes e aquedutos; de diques e valas; dos 
cursos naturais de água; das seções de controle da drenagem; e, do pavimento e bermas dos 
caminhos rurais. A maior parcela do orçamento da manutenção é para as estações de 
bombeamento (incluindo tomadas d’água), reservatórios, valas de drenagem e tomadas. Tais 
atividades constituem a principal ocupação do pessoal da Estrutura de Gestão. 

Um sistema eficiente de inspeção e de relatório/informação é de importância suprema 
para uma O&M eficaz. O pessoal de campo tem que empreender inspeções regulares e tem 
que manter um registo detalhado dos trabalhos. A identificação de problemas ou de trabalhos 
adicionais devem ser sempre comunicados, de modo a que o nível da organização responsável 
pela tomada de posição seja capaz de dar uma resposta pronta. 

Os principais "olhos" do sistema de irrigação do Projeto Itamarati II são os operadores 
e os diretos beneficiários do Projeto, os produtores/agricultores. O operador é responsável por 
comunicar os problemas encontrados ao Técnico da Estrutura de Gestão ou ao Engenheiro da 
Manutenção da Estrutura de Gestão, que verificará os relatórios durante visitas efetuadas para 
o efeito. Os operadores comunicarão verbalmente aos seus superiores mas deverão também 
manter um registro escrito do estado das estruturas e equipamentos. 

Um dos Engenheiros da Manutenção (EM) da Estrutura de Gestão visitará, pelo menos 
uma vez por mês, todos os SD’s sob a sua responsabilidade. Inspecionando os problemas 
comunicados pelos operadores, e fará uma avaliação independente da situação. O EM manter-
se-á atualizado no que respeita aos detalhes da O&M e respectivos problemas através da 
realização de reuniões regulares com as associações de irrigantes. Os relatórios dos 
engenheiros da Manutenção conterão informação sobre as atividades em curso, os 
procedimentos da operação e os problemas encontrados nas estruturas. 
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3 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DO EMPREENDIMENTO  
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3 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DO EMPREENDIMENTO  

3.1 - DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

A definição das áreas de influência do empreendimento foi fundamentada nas 
Diretrizes Ambientais para o Setor de Irrigação elaboradas pelo IBAMA – Instituto Nacional 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis / SENIR – Secretaria Nacional de 
Irrigação, em meados de 1992, bem como na análise das intervenções que se processarão nas 
fases de implantação e operação do projeto de irrigação e na análise das vulnerabilidades do 
meio ambiente da região de inserção do mesmo. 

3.1.1 - ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA 

Engloba as terras diretamente afetadas pelas ações/intervenções associadas à 
implantação e operação do projeto de irrigação a ser proposto. Assim sendo, abrange as áreas 
onde serão implantadas as obras de engenharia (infraestruturas de captação, adução, 
reservação e distribuição d’água; infra-estruturas de apoio à produção e rede viária) e as áreas 
agrícolas comunitárias, além das áreas do canteiro de obras, jazidas de empréstimos e bota-
foras. 

3.1.2 - ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA 

Objeto do presente estudo, que tem objetivo caracterizar os efeitos do projeto sobre o 
seu meio socioeconômico, abrange as áreas que serão afetadas pela implantação e operação 
do projeto de irrigação de forma indireta. Ao nível do meio antrópico abrange o território do 
município de Ponta Porã, onde o futuro perímetro irrigado será assente e que terá seus 
aspectos socioeconômicos afetados pela oferta de empregos, pela demanda por materiais 
construtivos, pelos riscos de acidentes com a população periférica durante a implantação das 
obras, bem como pelo desenvolvimento hídroagrícola proporcionado pela operação do 
empreendimento (oferta de produtos agrícolas em larga escala, oferta de empregos, atração de 
agroindústrias, aumento da tributação, etc.).  

Engloba, ainda, o município de Dourados, centro polarizador da economia da região, 
bem como os municípios circunvizinhos a área do projeto, em especial aqueles cujas 
economias estão centradas no desenvolvimento da atividade agrícola (Amambaí, Antônio 
João, Aral Moreira, Bela Vista, Caarapó, Coronel Sapucaia, Guia Lopes da Laguna, Jardim, 
Laguna Carapã e Maracaju). Estes últimos serão afetados pela dinamização da economia da 
região proporcionada pelo advento do projeto, decorrentes da elevação da oferta de empregos 
e de produtos agrícolas, do incremento na demanda por insumos e maquinários agrícolas e da 
atração de agroindústrias, entre outros. Situação semelhante, também, será vivenciada pelos 
municípios paraguaios de Pedro Juan Caballero, Bella Vista Norte e Capitan Bado, 
pertencentes ao Departamento de Amambay, que estão posicionados junto a linha de fronteira 
entre os dois países, com suas sedes formando áreas conurbanas com as cidades brasileiras de 
Ponta Porã, Bela Vista e Coronel Sapucaia, situadas na área de influência indireta do 
empreendimento. 
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Ao nível dos meios abiótico e biótico, a área de influência indireta apresenta-se mais 
restrita, estando associada às cercanias da área do empreendimento para onde migrará a fauna 
expulsa da área do projeto e que também poderá ser afetada pelo desencadeamento de 
processos erosivos e de assoreamento de curso d’água oriundos da área do projeto, entre 
outros.  

Quando se analisa a questão associada aos recursos hídricos, a área de influência 
indireta se amplia passando a envolver a área da bacia hidrográfica do rio Dourados 
posicionada a jusante da fonte hídrica do empreendimento, representada pelos cursos d’água e 
reservatórios de pequeno porte existentes na área do assentamento, e onde há riscos de 
ocorrência de conflitos pelo uso da água já que a vazão aduzida para o futuro perímetro 
irrigado reduzirá as disponibilidades de recursos hídricos para outros usos nesta bacia. Além 
disso, a região da Bacia do Dourados estará sujeita a riscos de poluição por agrotóxicos  nos 
afluentes do rio principal que interceptam a área do empreendimento e nos mananciais aí 
inseridos, bem como no próprio rio Dourados que tangencia a área do empreendimento a 
oeste.   

A Figura 3.1 apresenta a localização regional do Assentamento Itamarati II, sendo 
destacado nesta as áreas de influência direta e indireta do futuro projeto de irrigação. 

3.2 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO ABIÓTICO 

3.2.1 - ASPECTOS GEOLÓGICOS 

Os terrenos geológicos da região de Ponta Porã inserem-se na  porção setentrional da 
Bacia Sedimentar do Paraná, que através de suas litologias apresenta a história geológica do 
Paleozóico (Ordoviciano) até a o final do Mesozóico (Cretáceo) na parte sudeste da 
plataforma sul-americana. 

Com uma área de aproximadamente 1,7 milhão de km², sendo que com a maior parte 
aflorante  no Brasil, em torno de 1,1 milhão de  km², a  Bacia Sedimentar do Paraná  apresenta 
cerca de 25,0% da área de afloramento no Estado de Mato Grosso do Sul (250.000 Km²). Tem 
uma forma alongada, com alongamento maior NS de aproximadamente 1.900 Km e limite 
meridional na região de Durazno/AR e limite setentrional na região de Morrinhos/GO. Sua 
largura máxima é de 900km (WE) entre Aquidauana/MS e Sorocaba/SP. 

No Mato Grosso do Sul, a Bacia Sedimentar do Paraná  inicia, à Oeste, junto as 
escarpas da Serra de Maracaju, na região de Aquidauana, estendendo-se até a calha do Rio 
Paraná à Leste, seguindo além dos limites estaduais nos estados de Paraná, São Paulo e Goiás. 
Ao Norte segue pelos estados de Mato Grosso e Goiás da mesma forma que ao Sul com o 
Paraguai, sempre a Leste da escarpa da Serra de Maracaju. Sua espessura máxima é de 7.500 
metros com um período de deposição de 385 milhões de anos. 

As litologias presentes na região de Ponta Porã, onde o Assentamento Itamarati II está 
inserido, podem ser identificadas como pertencentes à fase final de deposição da Bacia 
Sedimentar do Paraná (Período Mesozóico). Encontram-se representadas predominantemente 
pela Formação Serra Geral e Botucatu (Grupo São Bento), esta última sotoposta, aparecendo 
com menor representatividade as Formações Santo Anastácio e Caiuá Indiviso pertencentes 
ao Grupo Caiuá. 
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O Grupo São Bento, composto pelas formações Botucatu e Serra Geral, representa o 
período de separação continental ocorrida na Era Mesozóica no período Jurássico até o final 
dos eventos de vulcanismo que deram origem aos extensos derrames basálticos no sul-sudeste 
do Brasil. Os arenitos Formação Botucatu representam um ambiente de sedimentação 
desértico apresentando grandes espessuras, sendo na região de Ponta Porã recobertos pelos 
basaltos da Formação Serra Geral, não ocorrendo na forma de afloramentos. Nesta região 
ocorre o contato da Formação Serra Geral, na porção central do Mato Grosso do Sul, com as 
formações do Grupo Caiuá, sobrejacente, seguindo-se em direção Norte os basaltos 
encontram-se recobertos pelo Grupo Caiuá, porém com pequenas áreas de exposição do 
arenito Caiuá.  

Nas proximidades do assentamento, particularmente em cotas mais elevadas na 
margem esquerda do rio Dourados observam-se pequenas áreas onde a Formação Caiuá 
Indiviso se faz presente, estimando-se uma espessura de pequena potência da camada desta 
formação no local devido a continuidade lateral de exposição da mesma.  

A área do Assentamento Itamarati II encontra-se integralmente posicionada sobre os 
sedimentos da Formação Serra Geral, que se constitui na parte superior do Grupo São Bento.  
Litologicamente a Formação Serra Geral é constituída por rochas de constituição basáltica, 
geralmente afaníticas e bem litificadas, de coloração cinza escura à preta, as vezes com 
pigmentos esverdeados, devido a alteração de minerais apresentando composições 
mineralógicas variadas e por vezes com texturas vesiculares e/ou amigdaloides nos topos de 
derrames. Arenitos intertrápicos são frequentemente de coloração rósea e silificados ou, 
ainda, siltitos argilosos. 

Os basaltos da Formação Serra Geral apresentam estruturas primárias típicas com 
fraturas por diaclasamento, porém podem haver diques de diabásio preenchendo as fraturas 
mais antigas apresentando dimensões variadas. Os contatos com o Grupo Caiuá, sobreposto 
são discordantes. Estima-se uma espessura de aproximadamente 200,0 metros da camada da 
Formação Serra Geral na região, estimativa esta obtida através de dados buscados junto a 
empresas perfuradoras de poços tubulares profundos.   

3.2.2 - ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS 

A área do Assentamento Itamarati II está inserida no domínio do Planalto de 
Maracaju-Campo Grande, segundo estudos do Radambrasil Folha SE.21 – Campo Grande, 
estando associada à borda ocidental da Bacia Sedimentar do Paraná. 

As formas de relevo presentes na região são amplas, caracterizadas como de topo 
aplanado a suavemente ondulado, separados por vales de fundo plano. As formas erosivas 
apresentam formas pediplanas com superfícies de aplanamento elaboradas por processos 
naturais de formação de relevo em litologias da Bacia Sedimentar do Paraná. A região como 
um todo apresenta formas de relevo que possuem uma grande amplitude interfluvial, aliadas a 
formas de relevo mais conservadas. Na área do assentamento observa-se a ocorrência de 
formas amplas, com topo aplanado e aprofundamento de drenagem muito fraca a fraca que 
predominam amplamente como forma de relevo. 

A área do Assentamento Itamarati II apresenta relevo plano com declividades 
inferiores a 2,0% em cerca de 50,0% da sua área. Observa-se, ainda, a ocorrência de relevo 
suave ondulado, com declividades oscilando entre 2,0 e 5,0% em cerca de 34,0 % do seu 
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território. Apenas 16,0% da área do assentamento apresenta relevo moderadamente ondulado, 
atingindo declividades entre 5,0 e 10,0%. Tanto no perfil topográfico E-W quanto N-S 
observam-se extensos platôs com pequena declividade em direção aos cursos d’água, e 
direção geral leste. No perfil topográfico E-W observa-se a declividade regional no sentido 
Oeste para leste.  

As formas erosivas tem grande predominância na região, que por se caracterizar como 
um extenso planalto constituído por solos profundos, as vezes arenosos ou pouco argilosos, 
exige que a ocupação destes terrenos deva se processar com o máximo cuidado, para evitar o 
surgimento de vossorocas e outras formas erosivas pluviais. 

Com relação à susceptibilidade a erosão, a região de Ponta Porã apresenta 
predisposição à erosão moderada a forte e forte, sendo em geral estes riscos controlados com 
praticas conservacionistas simples. Ressalta-se, no entanto, que a área do Assentamento 
Itamarati II encontra-se posicionada na porção sul deste município, onde é comum a 
ocorrência de solos com horizonte B textural e transição abrupta ou com alta variação textural 
entre os horizontes superficiais e subsuperficiais, o que favorece o desencadeamento de 
processos erosivos. Consequentemente, nestas áreas, as práticas conservacionistas devem ser 
mais intensivas, constantes e empregadas desde o início da exploração agrícola. 

3.2.3 - SOLOS 

Na região onde será implantado o Projeto Itamarati II observa-se o predomínio de 
solos do tipo Latossolos Vermelho e Latossolos Vermelho-Amarelo, seguindo-se, com menor 
representatividade, os Argissolos Vermelho-Amarelo. Outros tipos de solos observados 
referem-se a Neossolos Regolítico distrófico, Neossolos Litólito distrófico e Gleissolos 
Melânico.  

Os Latossolos Vermelho-Amarelos ocorrem em ambientes bem drenados, sendo muito 
profundos e uniformes em características de cor, textura e estrutura em profundidade. São 
bastante utilizados para agropecuária apresentando limitações de ordem química em 
profundidade ao desenvolvimento do sistema radicular se forem álicos, distróficos ou ácricos. 
Em condições naturais, os teores de fósforo são baixos, sendo indicada a adubação fostatada. 
Solos classificados no terceiro nível como distroférricos apresentam baixa fertilidade e altos 
teores de ferro nos horizontes subsuperficiais. Na área do Assentamento Itamarati II os 
Latossolos Vermelho Amarelo apresentam-se pouco representativos, com os Latossolos 
Vermelho Amarelo distroférricos respondendo por 1,69% da área mapeada e os Latossolos 
Vermelho Amarelo distróficos por apenas 0,69%. 

Os Latossolos Vermelho apresentam cores vermelhas acentuadas, devido aos teores 
mais altos e à natureza dos óxidos de ferro presentes no material originário em ambientes bem 
drenados, e características de cor, textura e estrutura uniformes em profundidade. Ocorrem 
predominantemente em áreas de relevo plano e suave ondulado, propiciando a mecanização 
agrícola. Por serem profundos e porosos ou muito porosos, apresentam condições adequadas 
para um bom desenvolvimento radicular em profundidade, principalmente se forem eutróficos 
(de fertilidade alta). No entanto, o potencial nutricional dos solos será bastante reduzido se 
forem álicos. Os solos aluminoférricos são de baixa fertilidade, apresentando toxidez de 
alumínio e alto teor de ferro. Os Latossolos Vermelhos eutroférricos apresentam alta 
fertilidade e elevado teor de ferro, enquanto os distroférricos apresentam baixa fertilidade e 
elevado teor de ferro. Na área do Assentamento Itamarati II observa-se o predomínio dos 
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Latossolos Vermelhos aluminoférricos, que respondem por 39,98% da área mapeada, seguido 
pelos Latossolos Vermelhos distroférricos com 22,1% e pelos Latossolos Vermelhos 
distroférricos com 13,6%. 

Os Argissolos Vermelo-Amarelo são solos profundos a muito profundos, com 
colorações avermelhadas ou amareladas e mais raramente brunadas ou acinzentadas. Podem 
apresentar caráter transicional para os Latossolos, sendo solos moderada a acentuadamente 
drenados, moderada a fortemente ácidos, álicos e não álicos, predominantemente cauliníticos. 
São porosos a muito porosos, com textura arenosa/média, podendo ocorrer texturas média e 
média/argilosa. Apresentam limitações associadas à baixa a média fertilidade natural e a 
acidez, sendo recomendável o uso de fertilizantes e a correção do pH. O uso intensivo de 
maquinários agrícolas nos solos com textura superficial leve deve ser evitado, para não 
provocar o desencadeamento de processos erosivos. As principais restrições são relacionadas 
à fertilidade, em alguns casos, e susceptibilidade à erosão. Na área do Assentamento Itamarati 
II ocorrem os Argissolos Vermelho-Amarelo alumínicos, que apresentam teores muito 
elevados de alumínio no solo afetando significativamente o desenvolvimento de raízes e 
atividade de argila menor do que 20 cmol/kg de argila (argila de atividade baixa). Ocupam 
apenas 0,45% da área mapeada. 

Os Gleissolos são solos minerais, hidromórficos, desenvolvidos de sedimentos 
recentes não consolidados, de constituição argilosa, argilo-arenosa e arenosa. Podem ocorrer 
com algum acúmulo de matéria orgânica, porém, com o horizonte glei iniciando dentro de 50 
cm da superfície, ou entre 50 e 125 cm, desde que precedido por horizontes com presença de 
mosqueados abundantes e cores de redução. Compreende solos mal a muito mal drenados e 
que possuem características resultantes da influência do excesso de umidade permanente ou 
temporário, devido a presença do lençol freático próximo à superfície, durante um 
determinado período do ano. Apresentam em geral, fertilidade natural baixa à média, 
limitação moderada a forte ao uso de máquinas agrícolas, em condições naturais, devido o 
excesso d'água. Ocupam apenas 0,45% da área mapeada no Assentamento Itamarati II. 

Os Neossolos Litólicos e Regolíticos são solos pouco desenvolvidos, não 
hidromórficos, rasos a muito rasos, com o horizonte A encontrando-se assente diretamente 
sobre a rocha, ou sobre materiais primários e blocos de rocha semi-intemperizados. Apresenta 
textura arenosa, média argilosa ou siltosa, normalmente com fase pedregosa e rochosa. 
Possuem drenagem moderada a acentuada, e são bastante susceptíveis à erosão, face a sua 
reduzida espessura. Apresentam fortes limitações no que se refere à deficiência d’água no 
período seco e à difícil mecanização, em face da pequena profundidade dos solos e da 
pedregosidade/rochosidade superficial, não se prestando ao uso agrícola. São geralmente 
destinados à pecuária extensiva. Os Neossolos Regolíticos ocupam 15,08% da área mapeada 
no Assentamento Itamarati II, enquanto que os Neossolos Litólicos respondem por apenas 
0,10% do total. 

3.2.4 - CLIMA  

O clima predominante na região é do tipo Cwa de Köppen (clima úmido, com inverno 
seco e verão quente), pois a temperatura do mês mais frio (junho/julho) é inferior a 18ºC e o 
total de chuva no verão (janeiro, fevereiro, e parte de dezembro e março) supera em mais de 
dez vezes a menor precipitação mensal (julho).  
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A pluviometria média anual da região atinge 1.529,0 mm, com a estação chuvosa 
tendo início no mês de setembro e se prolongando até maio. O trimestre mais chuvoso é o de 
janeiro/março, que responde por 34,3% da precipítação anual. O período mais seco (junho a 
agosto) responde por apenas 12,5% da precipitação anual. A análise dos valores de P75% 
indica que os meses de dezembro a fevereiro apresentam maior garantia de ocorrência de 
chuvas, enquanto que os meses de junho a agosto são os que apresentam maiores riscos de 
escassez das precipitações.  

A temperatura média anual oscila entre 16,4°C e 23,6°C, apresentando, no decorrer do 
dia, valores mínimos entre 6 e 7 horas e máximos entre 14 e 15 horas. Os meses de dezembro, 
janeiro, fevereiro e março apresentam as mais altas temperaturas do ano, enquanto que as 
menores temperaturas são registradas nos meses de junho e julho.  

A umidade relativa média anual para uma série de dados compreendida entre 1961 e 
1990, é de 74,5%. A umidade relativa apresenta seus maiores valores no semestre mais úmido 
(janeiro/junho), quando ultrapassa 78,0%. Já no período agosto/outubro, as taxas decrescem, 
atingindo valores em torno de 69,0%.  

A insolação média anual é da ordem de 2.370,2 horas, o que corresponderia, em tese, a 
aproximadamente  54,1% dos dias do ano com luz solar direta. A nebulosidade definida como 
as décimas partes encobertas do céu, apresenta valores máximos nos meses mais chuvosos, 
chegando a atingir 6,0 décimos no período dezembro/janeiro e o mínimo de 4,0 décimos nos 
meses de julho e agosto, período de estiagem. A nebulosidade média anual é de 4,9 décimos. 

O vento apresenta velocidades média superior a 2,0m/s do final de maio até o início de 
novembro. No restante do ano a velocidade média do vento tende a diminuir. O terceiro 
decêndio de setembro apresentou a maior velocidade média dos ventos (2,47 m/s), enquanto  
a menor velocidade ocorreu no terceiro decêndio de fevereiro (1,12 m/s). 

A evaporação média anual é da ordem de 1.241,9 mm, com o período julho/novembro 
respondendo por 46,6% do total anual, apresentando no mês de ápice, taxa média em torno de 
4,1 mm/dia. Nos meses chuvosos, essa taxa cai para 2,5 mm/dia, sendo que o trimestre 
abril/junho responde por apenas 18,4 da evaporação anual. 

3.2.5 - RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS  

O Assentamento Itamarati II encontra-se integralmente posicionado no território da 
Bacia do rio Ivinhema, afluente de 1ª ordem do rio Paraná, mais especificamente na Sub-bacia 
do rio Dourados. A Sub-bacia do Dourados drena uma área de 9.205,41 km2, se 
desenvolvendo no sentido oeste/leste até as imediações da cidade de Fátima do Sul, onde 
inflete para a direita tomando a direção sul/norte até desaguar no rio Ivinhema.  

Destacam-se como principais afluentes na sua região de alto curso os rios São 
Cristovão, Santa Virgínia, Lajeado e São João pela margem direita, enquanto que pela 
margem esquerda merecem menção o rio Samambaia e os córregos São Domingos, Rego 
d’Água, Santa Tereza e Curral de Arame, entre outros.  

Na região onde está inserido o Assentamento Itamarati II a rede de drenagem 
vinculada à Bacia do Dourados  encontra-se representada  pelo Córrego Água Boa, afluente 
do córrego Tererê, pelo rio Santa Vírgínia, afluente de primeira ordem do rio Dourados, que 
delimita a área do assentamento a oeste, e pelo próprio rio Dourados, que tangencia a área do 
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assentamento ao norte. O território do Assentamento Itamarati II é interceptado, ainda, no 
sentido transversal por 15 córregos que drenam para os rios Santa Virgínia e Dourados, todos 
apresentando caráter perene. 

Quanto ao nível de açudagem, na área do Assentamento Itamarati II este se apresenta 
relativamente significativo, contando com a presença de 16 barragens de pequeno porte, as 
quais tem como função garantir o fornecimento de vazão regularizada para suprimento da 
atividade hidroagrícola anteriormente desenvolvida em larga escala na Fazenda Itamarati. 
Atualmente uma destas barragens arrombou por falta de manutenção.  

Visando analisar a qualidade dos recursos hídricos superficiais da área do 
empreendimento foram efetuadas, em meados de agosto de 2014, coletas de amostras d’água 
em 10 pontos distribuídos pelos rios Dourados e Santa Virgínia, e pelos córregos Passinho, 
São Bento e do Pecado, além de outros dois córregos sem denominação. As análises 
laboratoriais efetuadas revelam que para a maioria dos parâmetros físico-químicos e químicos 
analisados os resultados foram satisfatórios, apenas alguns parâmetros (alumínio dissolvido, 
cobre dissolvido, cromo total, fenóis, ferro e zinco) apresentaram não conformidades em 
relação ao estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005. Tais resultados podem estar 
relacionados com causas naturais, devido às características geoquímicas da bacia de 
drenagem, bem como podem ter sido causados por fontes antropogênicas, como despejo de 
efluentes domésticos e/ou industriais, uso de fertilizantes na agricultura. 

No geral, os resultados demonstraram bom equilíbrio na autodepuração devido aos 
baixos valores encontrados para DBO e DQO. Os valores de fósforo e da série nitrogenada 
demonstraram baixos níveis tróficos, indicando que os corpos d’água não estão sujeitos a 
eutrofização. Não foram detectadas contaminações por pesticidas ou metais pesados. Por fim, 
os resultados microbiológicos indicaram boa qualidade sanitária para todos os pontos. 

3.2.6 - RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS  

Os recursos de água subterrânea da área do Assentamento Itamarati II estão 
representados predominantemente pelos aquíferos Serra Geral e Guarani, que se encontram 
associados ao domínio da Bacia Sedimentar do Paraná.  

O Aquífero Serra Geral, no âmbito da área de afloramento dos derrames basálticos no 
Estado de Mato Grosso do Sul, caracteriza-se como um aquífero regional livre, de meio 
fissurado, anisotrópico, em função da heterogeneidade de sua permo-porosidade, 
apresentando diferentes velocidades de fluxo. Recobre arenitos agrupados na Formação 
Pirambóia e Botucatu – Aquífero Guarani ou ainda Aquidauana. Na borda da bacia, transgride 
sobre as unidades paleozóicas e sobre o embasamento Pré-Cambriano.  

No Sistema Aquífero Serra Geral, os basaltos afloram numa grande extensão da área 
de influência direta, estendendo-se por toda a região, subjacentes ou não aos sedimentos do 
Grupo Caiuá. Sua espessura varia desde poucos metros, aumentando para leste até 1000 
metros. A recarga para este aquífero se dá por meio da precipitação pluvial sobre os solos 
basálticos ou ainda terrenos mais jovens, além disso, ocorre um grande intercâmbio de água 
com os Sistemas Aquíferos Caiuá e Bauru, sobrejacente, e também com o Sistema Aquífero 
Guarani, subjacente.  

Apesar da baixa condutividade hidráulica vertical, os resultados das análises químicas 
realizadas, das observações de campo, dos níveis piezométricos obtidos nas fichas cadastrais 
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dos poços e dos dados hidrométricos dos principais rios que drenam na área de estudo, 
indicam a existência de conexão vertical e de fluxo subterrâneo entre o Aquífero Serra Geral, 
o Aquífero Pós-basalto (Caiuá e Bauru) e a zona de confinamento do sistema Aquífero 
Botucatu/Pirambóia, atualmente denominado Aquífero Guarani. 

A porosidade é de fissuras e a permeabilidade apresenta-se mais elevada nas estruturas 
horizontais de grande extensão, bem como nas faixas fraturadas e juntas-falhas. As estruturas 
verticais, de pequena extensão, apresentam permeabilidades inferiores às horizontais. Para 
vazões requeridas acima de 50m³ possivelmente faz-se necessário buscar recursos do Sistema 
Aquífero Guarani, sotoposto, o qual estima-se que esteja na área do Assentamento Itamarati II 
a profundidades no entorno de 200 à 400 metros.  

O aquífero Guarani se constitui no maior manancial de água subterrânea 
transfronteiriço do mundo, estendendo-se desde a Bacia Sedimentar do Paraná – Brasil, 
Paraguai e Uruguai – até a Bacia do Chaco, na Argentina. Conta com uma extensão total 
aproximada de 1,2 milhões de km², estando cerca de 70,0% da sua área posicionada em solo 
brasileiro, abrangendo terras dos estados do Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São 
Paulo, Paraná, Goiás, Minas gerais, Santa Catarina e Mato Grosso. 

A espessura das camadas deste aquífero varia de 50 a 800m  em profundidades que 
podem atingir 1.800m. As reservas permanentes de água deste aquífero são da ordem de 
45.000 km³, considerando uma espessura média aquífera de 250m e porosidade efetiva de 
15,0%. Suas reservas explotáveis, que correspondem à recarga natural (média plurianual), 
foram estimadas em 166 km³/ano ou 5 mil m³/s. A recarga natural ocorre segundo dois 
mecanismos: por meio de infiltração direta das águas de chuva na zona de afloramento; e, de 
forma retardada, em parte da zona de confinamento, por filtração vertical (drenança) ao longo 
de descontinuidades das rochas do pacote confinante, onde a carga piezométrica favorece os 
fluxos descendentes.  

Na área do Assentamento Itamarati II, como os solos são bastante profundos, o nível 
do lençol freático encontra-se a grandes profundidades e a transmissividade é elevada, não é 
esperado o afloramento do lençol freático na área do empreendimento, mesmo com longos 
períodos de chuva. Além disso, os métodos de irrigação previstos no Projeto Itamarati II são 
poupadores de água – pivot central, microaspersão e gotejamento. Estudos realizados em 
ensaios de sondagem a percussão realizadas na área deste assentamento indicam um lençol 
freático com profundidades variando de 2,5m a mais de 5,0m na área pretendida para a 
instalação do projeto de irrigação. O suprimento hídrico de praticamente  todas as famílias 
assentadas é efetuado através da captação de águas subterrâneas no aquífero Serra Grande, 
seja através de poços tubulares profundos integrantes do sistema de abastecimento d’água aí 
implantado, seja através de poços amazonas construídos pelos próprios assentados.  

Quanto aos riscos de poluição das águas subterrâneas, a área do assentamento 
encontra-se assente sobre o aquífero Serra Grande, que é do tipo fissural, sendo considerado, 
de um modo geral, uma zona de média a baixa vulnerabilidade à poluição, devido às 
condições de permeabilidade dos litótipos. Nesta região o aquífero Guarani, sotoposto, é do 
tipo confinado, encontrando-se a profundidades estimadas entre 200 e 400m, recebendo 
contribuições de forma retardada por filtração vertical (drenança) apenas ao longo de 
descontinuidades das rochas do pacote confinante, apresentando vulnerabilidade a poluição 
baixa. Mesmo assim, deve ser previsto entre as medidas de proteção a serem implementadas 
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por ocasião da operação do projeto  de irrigação proposto a execução de monitoramentos da 
qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos e dos solos. 

Objetivando avaliar a qualidade físico-química e bacteriológica dos recursos hídricos 
subterrâneos existentes na área de influência do empreendimento proposto foram efetuadas 
coletas de amostras d’água, em meados de agosto de 2014, em dois poços localizados 
próximos às duas escolas das vilas do Assentamento Itamarati II. Os resultados foram 
comparados à Portaria 2914 de 12 de Dezembro de 2011, que dispõe sobre os procedimentos 
de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 
potabilidade. 

Com  relação  aos  parâmetros   físico-químicos   e  químicos  analisados,   os 
resultados obtidos atenderam ao limite estabelecido pela legislação, considerando padrões  
para consumo  humano.  O único parâmetro  que não atendeu  o limite fixado pela Portaria 
2914/2011 foi a turbidez no poço 2. Este resultado possivelmente está relacionado com o fato 
das amostras se tratarem de água bruta. Contudo, isto não indica risco à saúde humana, pois 
provavelmente está relacionado com a presença de sólidos. Os demais resultados indicaram 
boa qualidade para os poços amostrados. Entretanto, ressalta-se que devido à água ser 
consumida sem tratamento prévio, pode ocorrer oscilação, principalmente para os parâmetros 
microbiológicos e físico-químicos. 

De acordo a Portaria 2914/2011, art° 40, é necessário avaliar a água bruta, a fim de 
verificar se há riscos para a saúde humana, a partir dos resultados obtidos neste 
monitoramento a água captada não oferece riscos para o consumo humano, uma vez que não 
se detectou metais pesados, agrotóxicos, pesticidas e bactérias do grupo coliforme. 

3.3 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO BIÓTICO 

3.3.1 - GENERALIDADES 

A caracterização do meio biótico teve como base a execução de levantamentos 
bibliográficos, bem como a coleta de dados primários, abrangendo os ecossistemas terrestre e 
aquático. Para o ecossistema terreste foram amostrados e caracterizados os grupos de flora, 
mastofauna, avifauna e herpetofauna, enquanto que para o ecossistema aquático foram 
caracterizados os grupos de ictiofauna, macroinvertebrados bentônicos, fitofauna, 
zooplâncton, fitoplâncton, perifiton e macrófitas aquáticas. Em atendimento ao Termos de 
Referência emitido pelo IMASUL foram contemplados em itens específicos a possível 
interferência do empreendimento com unidades de conservação, bem como a questão 
pertinente a regularização da Reserva Legal.  

Para o desenvolvimento dos estudos do meio biótico, os pontos amostrais foram 
locados, tendo como base o reconhecimento técnico da área de estudo. Considerando que a 
área encontra-se antropizada e a atividade de irrigação já existia antes da implantação do 
assentamento, os corpos d’água já possuem barragens nos pontos de captação de água e os 
fragmentos florestais estão localizados ao longo dos cursos d’água, a rede amostral de fauna e 
flora terrestre  foi delimitada próximo aos pontos de amostragem da ictiofauna e outros 
organismos aquáticos. A área do Assentamento Itamarati II é drenada por microbacias dos 
rios Santa Virgínia e Dourados, afluentes da sub-bacia do rio Ivinhema.  
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3.3.2 - FLORA  TERRESTRE 

3.3.2.1 - Generalidades 

A cobertura vegetal da região onde esta inserido o Assentamento Itamarati II encontra-
se representada pelo Cerrado, bioma bastante amplo, marcado pela heterogeneidade das suas 
tipologias decorrido da interação entre os parâmetros bióticos e abióticos que determinam 
mudanças quali-quantitativas na sua composição florística. O Cerrado constitui um mosaico 
de vegetações acarretado pela variedade de tipologias e de substratos em que se desenvolvem 
suas fisionomias.  Compreende desde fisionomias campestres, savânicas e até florestais, como 
as matas secas e as matas de galeria. 

Estando severamente degradada em toda área de ocorrência natural, principalmente em 
função da prática agropecuária, essa tipologia vegetal carece de estudos florísticos e 
fitossociológicos em Mato Grosso do Sul, sendo poucas as referências encontradas a respeito. 
O Cerrado possui mais de 60,0% de sua área arável o que elucida o percentual superior a 
65,0% de sua extensão altamente modificada principalmente pela monocultura de soja e as 
vastas pastagens para a pecuária. Mesmo assim, as pesquisas acerca da composição e 
diversidade deste bioma são insipientes. Levantamentos florísticos e fitossociológicos têm 
subsidiado a compreensão dos padrões biogeográficos do cerrado, e auxiliado a deliberação 
de áreas prioritárias para a conservação.  

Na área do Assentamento Itamarati II a vegetação de Cerrado  encontra-se composta 
por duas fitofisionomias - Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Estacional 
Semidecidual Aluvial. A primeira apresenta-se fortemente alterada pela ação antrópica, 
decorrente principalmente dos desmatamentos para exploração agrícola e para formação de 
pastos para a pecuária. Observa-se na maior parte da área do assentamento a substituição da 
vegetação nativa por cultivos agrícolas (soja, milho, feijão, arroz, capineiras, etc.), áreas de 
pastagens e de silvicultura (eucalipto). Nas várzeas dos cursos d’água que se desenvolvem na 
área do assentamento verifica-se a presença da Floresta Estacional Semidecidual Aluvial, que 
constitui a mata galeria, apresentando-se nestas áreas mais densa e mais desenvolvida, sendo 
composta predominantemente por elementos arbóreos. 

O estudo da composição florística é de fundamental importância para o conhecimento 
da estrutura da vegetação, possibilitando informações qualitativas e quantitativas sobre a área 
em estudo e a tomada de decisões para o melhor manejo de cada tipo de vegetação.  

3.3.2.2 - Levantamento Florístico 

a) Tipologia Vegetal e Composição Florística da Área do Assentamento Itamarati II 

As fitofisionomias presentes na área de estudo enquadram-se em dois tipos Floresta 
Estacional Semidecidual e Floresta Estacional Semidecidual Aluvial, as quais apresentam de 
20,0 a 50,0% de árvores caducifólias. As florestas estacionais aluviais, apesar de estreitas, 
formam uma extensa malha dendrítica envolvendo os cursos d’água de modo que, mesmo 
ocupando apenas 5,0% da área, comportam 30,0% da flora fanerogâmica do Brasil Central. 

Quanto à composição florística, foram registradas pelo levantamento de campo, 69 
espécies vegetais distribuídas em 35 famílias botânicas, sendo Fabaceae (com 6 spp., 
considerando as três subfamílias) a mais rica, seguida de Meliaceae, Myrtaceae, Poaceae, 
Rutaceae, Sapindaceae com 4 spp. cada. Dezenove famílias contribuíram com uma única 
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espécie, entre elas: Acanthaceae, Arecaceae, Bromeliaceae, Lamiaceae e Melastomataceae. 
As Fotos 3.1 e 3.2 mostram algumas das espécies vegetais identificadas na área do 
assentamento. 

 
Foto: Camila Aoki, agosto/2013 

Foto 3.1 - Espécies Vegetais Registradas no Assentamento Itamarati II: (A) Lithraea molleoides, 
(B) Croton urucurana, (C) Didymopanax morototoni e (D) Peltophorum dubium. 

 
Foto: Camila Aoki, agosto/2013 

Foto 3.2 - Espécies Vegetais Registradas no Assentamento Itamarati: (D) Guazuma ulmifolia, (E) 
Cecropia pachystachya, (F) Trichilia pallida, (G) Cedrela fissilis. 
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Em termos de ocorrência, três espécies podem ser consideradas muito frequentes na 
área de estudo: Ruellia brevifolia, marinheiro (Guarea guidonia) e maria-pobre (Dilodendron 
bipinnatum)  foram registradas em todos os pontos de amostragem no Assentamento Itamarati 
II. Sete espécies foram registradas em quatro dos cinco pontos amostrados, podendo ser 
consideradas frequentes, são elas: gravatá (Bromelia balansae), canelinha (Nectandra 
megapotamica), mutambo (Guazuma ulmifolia), capororoca (Rapanea umbellata), pimenta-
de-macaco (Piper aduncum), jaborandi (Piper amalago) e Allophylus sp. Mais de 30 espécies 
foram registradas em apenas um ponto, isto pode ser reflexo de sua raridade local, mas 
possivelmente várias delas seriam registradas em outros pontos se houvesse a continuidade do 
estudo.  

b) Espécies Vegetais Ameaçadas de Extinção e/ou Relevantes para a Fauna 

Podem ser consideradas espécies raras em fragmentos florestais do Mato Grosso do 
Sul as seguintes espécies: Aspidosperma cylindrocarpa (peroba), A. polyneuron (peroba-rosa) 
e Balfourodendron riedelianum (pau-mafim) devido à exploração madeireira, sendo a  A. 
polyneuron (peroba-rosa) considerada em perigo de extinção. Ressalta-se que, dentre estas 
espécies apenas o Balfourodendron riedelianum (pau-mafim) foi registrado na área de estudo.  

Das espécies registradas na área do Assentamento Itamarati II, nenhuma é considerada 
endêmica ou ameaçada de extinção em nível global. Contudo o angico (Anadenanthera 
macrocarpa) é considerado madeira de lei e as espécies de ipê são protegidas do corte em 
vários estados da federação. Contudo, apesar do baixo número de espécies ameaçadas e de lei, 
é importante ressaltar que todas as espécies registradas são importantes do ponto de vista 
ecológico. Várias destas espécies são frutíferas fornecendo alimento para a fauna, tais como a 
aroeira branca (Lithraea molleoides), o caraguatá (Bromelia balansae), a Maria-mole 
(Dendropanax cuneatus), o mandiocão (Didymopanax morototoni), o jerivá (Syagrus 
romanzoffiana), entre tantas outras. Várias dessas espécies frutíferas para fauna, são também 
consideradas pioneiras, sendo estes fatores importantes para incluí-las em projetos de 
recuperação de áreas degradadas, porque as plantas zoocóricas atraem aves e mamíferos 
frugívoros, que dispersam as sementes e trazem sementes de outras espécies, enriquecendo a 
diversidade.  

c) Considerações Finais 

O padrão de frequência das espécies vegetais identificadas na área do Assentamento 
Itamarati II foi semelhante ao de assembleias de plantas neotropicais, com poucas espécies 
com alta frequência e elevado número de espécies raras (ocorrentes em poucos pontos de 
amostragem).  

As espécies registradas são comuns em Florestas Estacionais Semi-deciduais, sendo 
que a canelinha (Nectandra megapotamica), o marinheiro (Guarea guidonia), a aroeira branca 
(Lithraea molleoides), o açoita-cavalo (Luehea candicans), a maria-preta (Blepharocalyx 
salicifolius), a maria-pobre (Dilodendron bipinnatum) e o camboatá (Matayba elaeagnoides) 
estiveram entre as espécies com maior índice de valor de importância na área de estudo.  

Quanto à determinação dos impactos gerados pelas atividades antrópicas, a supressão 
vegetal e/ou corte seletivo é o maior impacto, e como resultado deste impacto podemos supor 
a modificação na estrutura da comunidade de plantas, com redução de espécies com alto 
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requerimento ecológico e aumento populacional de espécies generalistas. Isto pode resultar 
em modificação na composição de espécies animais ocorrentes nessa área (Foto 3.3). 

 
Foto: Camila Aoki, agosto/2013 

Foto 3.3 - Extração ilegal de madeira no interior de fragmentos florestais  
no Assentamento Itamarati II  

3.3.3 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

Com relação à interferência da área do assentamento com unidades de conservação, o 
município de Ponta Porã conta apenas com uma unidade de conservação posicionada no seu 
território, a Área de Proteção Ambiental Municipal das Nascentes do Rio Apa, localizada no 
território da Bacia do Dourados. Assim sendo, pode-se afirmar que  o Projeto Itamarati II  não 
irá interferir, nem tão pouco resultar em pressão antrópica sobre o território desta unidade de 
conservação.  

3.3.4 - ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

A regularização da área de Reserva Legal visa atender ao parágrafo 2º, do Artigo 12º 
do Novo Código Florestal (Lei Federal no 12.651, de 25 de maio de 2012),  que determina a 
destinação de 20,0% das áreas de propriedades rurais, localizadas nos domínios da Amazônia 
Legal, como área de reserva legal. Este processo deverá ser formalizado pelo INCRA, 
considerando o que preconiza a referida legislação e, também o que dispõe o Decreto Estadual 
nº 13.977, de 5 de junho de 2014,  que dispõe sobre o Cadastro Ambiental Rural (CAR) de 
Mato Grosso do Sul, sobre o Programa MS Mais Sustentável e dá outras providências. 

A atividade de irrigação objeto deste licenciamento já era praticada nesta propriedade 
rural, na época anterior à implantação do assentamento, quando esta era denominada Fazenda 
Itamarati e tinha suas atividades centradas na produção de soja. Além disso, o 
empreendimento proposto não irá incorrer em atividade de supressão de vegetação nativa, 
apenas reativação de atividade já existente. No território do Assentamento Itamarati II as 
áreas de preservação permanente estão representadas pelas faixas de proteção dos cursos e 
mananciais d’água aí presentes.    

Por ocasião da implantação do Assentamento Itamarati II, a área destinada a reserva 
legal foi locada e demarcada confrontando com as Áreas de Preservação Permanente – APP’s, 
dando origem aos denominados corredores ecológicos permitindo a concentração de um 
maior numero de espécies da flora e fauna na região, garantindo a perpetuação e manutenção 
das espécies ali existentes ou que por ali transitam.  
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O assentamento conta com uma área total de 24.573,38 ha, dos quais 4.877,02 ha 
constituem a reserva legal requerida pela legislação ambiental vigente. Ressalta-se, no 
entanto, que por ocasião da demarcação da sua reserva legal foi destinado para este fim uma 
área de 4.904,51 ha, ultrapassando o total requerido pelas normas ambientais.  

De uma forma geral as áreas de reserva legal e de preservação permanente do 
Assentamento Itamarati II, apresentam uma fitofisionomia arbórea com dossel superior 
uniforme, apresentando raras árvores emergentes. Suas alturas atingem no máximo 20m, 
apresentando fustes finos e na maioria das vezes com pouca tortuosidade. O manto verde das 
copas apresenta pequena desigualdade foliar no período desfavorável. Conta, ainda, com um 
estrato intermediário constituído  por árvores jovens, que são regeneração natural das árvores 
mais antigas e um estrato dominado por lianas sarmentosas e arbustos de melas tomataceae, 
musaceae e myrtaceae. 

Figuram entre as espécies arbóreas dominantes nas áreas de reserva legal do 
assentamento: Piptadenia rigida (angico vermelho), Protium sp. (breu-vermelho), Xylopia sp. 
(envira), Calophyllum brasiliense (olandim/cedro carvalho), Tapirira sp. (pau-pombo), Inga 
sp. (ingá), Luehea speciosa (açoita cavalo), Holocalyx sp. (alecrim), Astronium urundeuva 
(aroeira), Aspidosperma parvifolium (guatambu), Tabebuia sp.  ( Ipê), Cedrela fissilis (cedro), 
Hymenaea sp. (jatobá), entre outros. 

Segundo informações dos assentados, anteriormente havia retirada de madeira das 
áreas de reserva legal do assentamento, efetuada por terceiros para comercialização da lenha. 
Todavia esta atividade foi coibida na área através de fiscalização ostensiva efetuada pelos 
órgãos ambientais competentes, tendo na época ocorrido inclusive a prisão de alguns dos 
responsáveis por estas ações ilegais. Atualmente a única comercialização de madeira efetuada 
na área do assentamento encontra-se vinculada a atividade de silvicultura, já que alguns 
assentados contam com plantios de eucalipto. 

Com relação ao manejo e conservação da vegetação nativa, estas práticas não são 
adotadas atualmente na área do assentamento, não havendo a implementação de ações 
voltadas para a preservação e reflorestamento dos trechos degradados das matas ciliares e da 
área de reserva legal, nem tão pouco o monitoramento destas áreas através de uma 
fiscalização educativa. Assim sendo, faz-se necessário não só o estabelecimento de projetos 
de reflorestamento das áreas degradadas, como também o desenvolvimento de um Programa 
de Educação Ambiental destinado a conscientização dos assentados para a importância da 
preservação destas áreas. 

3.3.5 - FAUNA TERRESTRE 

3.3.5.1 - Mastofauna 

O levantamento de campo das espécies de mamíferos existentes na área do 
Assentamento Itamarati II foi efetuado no mês de agosto de 2013, tendo sido selecionados 10 
pontos de amostragem. Foram registradas na área do Assentamento Itamarati II 15 espécies de 
mamíferos não-voadores, distribuídos em sete ordens e 10 famílias. Onze espécies 
compreenderam mamíferos de médio e grande porte e apenas quatro espécies são de pequenos 
mamíferos distribuídos pelas famílias Didelphidae (Didelphis albiventris e Gracilinanus 
agilis) e Cricetidae (Oecomys sp. e Nectomys rattus) (Foto  3.4). 
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A fauna de mamíferos não-voadores do Assentamento Itamarati II representa apenas 
17,0% de todos os mamíferos listados para o Estado de Mato Grosso do Sul. A porção do 
Cone-Sul do Estado é uma região pouco estudada. Considerando, a distribuição natural das 
espécies, ocorrência em ambientes fragmentados e atuais levantamentos nessa porção do 
Mato Grosso do Sul são passíveis de ocorrência na área do Assentamento Itamarati II as 
seguintes espécies: Marmosa murina, Marmosa (Micoureus) constantiae, Tamandua 
tetradactyla, Sapajus cay, Alouatta caraya, Leopardus pardalis, L. tigrinus, Puma concolor, 
P. yagouaroundi, Galictis cuja, Lontra longicaudis, Procyon cancrivorus, Pecari tajacu, 
Tayassu pecari, Mazama americana. Além de sete espécies de pequenos roedores. 

 
Fotos: Alessandra Venturini, agosto/2013 

 Foto 3.4 - Pequenos mamíferos capturados na área do Assentamento Itamarati II. Marsupiais: 
(a) Didelphis albiventris, (b) Gracilinanus agilis. Roedores: (c) Oecomys sp. (d) Nectomys rattus. 

(Fotos: Alessandra Venturini, 2013) 

Dos mamíferos identificados na área do Assentamento Itamarati II, o “tamanduá-
bandeira” Myrmecophaga tridactyla e o “lobo-guará” C. brachyurus são considerados 
vulneráveis segundo a Lista de Mamíferos Ameaçadas de Extinção no Brasil (Chiarello et al., 
2008). A “anta” T. terrestris também apresenta-se ameaçada, no entanto, em nível global, de 
acordo com a Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas da União Internacional para a 
Conservação da Natureza (IUCN, 2013). As principais ameaças as espécies de mamíferos 
brasileiros são perda de habitat e fragmentação causadas pela ocupação humana, sendo que os 
mamíferos de médio e grande porte, ainda, sofrem pressão da caça. 

 

 

3.3.5.2 - Avifauna 

O Assentamento Itamarati II se localiza-se numa região naturalmente dominada pelo 
Cerrado, mas com grande influência da Mata Atlântica sobre as formações florestais, como 
matas ciliares, de galeria e manchas de florestas estacionais. Atualmente grande parte da 
paisagem da região é dominada por atividades agropecuárias, sendo que os remanescentes de 
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vegetação natural encontram-se fragmentados e isolados. Deve-se destacar que tanto o 
Cerrado quanto a Mata Atlântica são considerados hotspots, que são áreas de grande 
relevância ecológica em função da grande diversidade de espécies, alta proporção de espécies 
endêmicas e alto grau de ameaça, devendo ser estudados e conservados em relação a toda a 
sua diversidade biológica. 

No inventário da avifauna da área do Assentamento Itamarati II foram obtidos 341 
registros de 89 espécies de aves distribuídas em 20 ordens e 37 famílias. As famílias mais 
ricas em espécies foram Tyrannidae (12 espécies) e Thraupidae (6 espécies), e as mais 
abundantes Columbidae (50 registros) e Emberizidae (43 registros). A baixa riqueza de 
espécies encontrada reflete não só o alto grau de perturbação da área amostrada, mas também 
o baixo esforço amostral empregado.  

Dentre as espécies de aves registradas no inventário efetuado na área do Assentamento 
Itamarati II nenhuma consta do Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção 
(MMA 2008). Na Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas da União Internacional para 
Conservação da Natureza (UICN 2011), que classifica as espécies quanto ao grau de ameaça 
de extinção em escala global, consta na categoria “quase ameaçada” a ema (Rhea americana), 
espécie aparentemente abundante na região e em toda a Bacia do Alto Rio Paraná. 

Também não foram encontradas espécies endêmicas do Cerrado ou da Mata Atlântica, 
apesar da área estar localizada numa região de ecótono entre os dois domínios. É bem 
possível que ocorram no assentamento pelo menos algumas espécies endêmicas da Mata 
Atlântica, mas principalmente do Cerrado, que conta com algumas espécies bem comuns na 
região, como o papagaio-galego (Alipiopsitta xanthops), chorozinho-de-bico-comprido 
(Herpsilochmus longirostris), soldadinho (Antilophia galeata) e bico-de-pimenta (Saltatricula 
atricollis). Destaca-se a presença das tiribas (gênero Pyrrhura) na área deste estudo. É 
esperada para a região a presença da tiriba-de-testa-vermelha (Pyrrhura frontalis), endêmica 
da Mata Atlântica.  

Todas as espécies registradas pelo inventário executado possuem importante valor de 
conservação, especialmente devido às funções desempenhadas no ecossistema, como 
polinizadores, dispersores de sementes, controladores de pragas de insetos, consumidores de 
detritos, entre outras. Atenção especial deve ser dada à ocorrência de espécies cinegéticas 
utilizadas como alimento, como o jaó (Crypturellus undulatus), a perdiz (Rhynchotus 
rufescens) e o pato-do-mato (Cairina moschata), ou como animais de estimação provenientes 
do tráfico de animais silvestres, em especial aqueles das famílias Psittacidae, Ramphastidae e 
Emberizidae.  

Quanto às categorias tróficas, as aves insetívoras, onívoras e frugívoras compreendem 
a maior parte da riqueza de aves do Assentamento Itamarati II. As categorias tróficas menos 
representativas, mas não menos importantes, são as das aves granívoras, carnívoras, 
piscívoras, nectarívoras, detritívoras (urubus) e malacófagas. As aves granívoras apresentam 
espécies em apenas quatro famílias - Columbidae (pombas e rolinhas), Thraupidae (tico-tico-
rei), Emberizidae (canários, coleirinhos e afins) e Passeridae (pardal, Passer domesticus). As 
aves piscívoras estão representadas por espécies das famílias Ardeidae (garças, socós e afins) 
e Alcedinidae (martins-pescadores).  
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3.3.5.3 - Herpetofauna 

Na área de influência do Assentamento Itamarati II foram registradas 11 espécies, seis 
de anfíbios e cinco de répteis, distribuídas em sete famílias. A diversidade encontrada foi de 
1,411 (nats/indivíduo) e a equitabilidade foi de 0,642. Nenhuma das espécies registradas na 
área são considerada raras ou endêmica ou inseridas na Lista Nacional das Espécies da Fauna 
Brasileira Ameaçadas de Extinção (IBAMA 2007), do Ministério do Meio Ambiente (2008) 
ou da Biodiversitas (2008).  

Todavia o teiú Salvator merianae está listada no apêndice II do CITES (Convenção 
sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de 
Extinção 2012). Esta categoria inclui todas as espécies que embora não estejam ameaçadas de 
extinção no momento, podem vir a ficar, se o comércio de tais espécies não for 
regulamentado. Ressalta-se contudo, que esta espécie não sofre este tipo de pressão, já que na 
região o comércio destes animais é inexistente. Foi encontrada somente uma espécie exótica, 
a lagartixa-de-parede Hemidactylus mabouia, esta espécie é comumente encontrada em 
construções humanas, apresenta hábito predominantemente noturno e grande abundancia em 
áreas antropizadas. 

A família Hylidae foi aquela que apresentou a maior riqueza com 3 espécies, o que 
equivale a 27,3%, seguido de Leptodactylidae e Teiidae, ambas com duas espécies cada, 
representando 18,2% (Foto 3.5).  

As espécies registradas nesse estudo se enquadram em dois padrões de distribuição 
geográfica: as exclusivamente de formações abertas sul-americanas (complexo caatinga-
cerrado-chaco) e as com ampla área de ocorrência, incluindo o domínio Atlântico, Pampa e 
Caatinga-Cerrado-Chaco, que  utilizam amplamente os corpos d’água presentes nesses 
ambientes. A comunidade de répteis é igualmente composta por espécies com ocorrência em 
áreas abertas, possuindo ainda, a características de serem heliófilas. A maioria das espécies 
registradas na área é conhecida por colonizar com sucesso áreas antrópicas em outras regiões 
do país.  

3.3.6 - BIOTA AQUÁTICA 

3.3.6.1 - Ictiofauna  

A área do Assentamento Itamarati II é drenada por microbacias dos rios Santa Virgínia 
e Dourados, afluentes da sub-bacia do rio Ivinhema. Para execução do inventário e 
diagnóstico da ictiofauna na área do assentamento foram selecionados dois pontos de 
amostragens no rio Dourados, dois pontos no Rio Santa Virgínia e outros seis pontos em 
represas posicionadas em riachos afluentes destes rios. No inventário da ictiofauna executado 
na área do Assentamento Itamarati II foram registrados 714 indivíduos de 11 espécies 
pertencentes a três famílias e três ordens taxonômicas de peixes. É possível que ocorram mais 
espécies na área de estudo, pois inventários mais extensivos em outros riachos afluentes do rio 
Ivinhema resultaram na identificação de 50 espécies.  

A Ordem Characiformes (conhecidos popularmente como “peixes-de-escama”) 
apresentou a maior riqueza de espécies e abundância de indivíduos, seguida pela Ordem 
Siluriformes (bagres e cascudos) e pela Ordem Perciformes (carás e joanas-guenza), o que 
está de acordo com o padrão para a ictiofauna Neotropical e de riachos Neotropicais.  
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Rhinella schneideri Scinax fuscomarginatus 

 
 

Scinax fuscovarius Leptodactylus podicipinus 

  
Bothrops moojeni 

Fotos: Paulo Ladgref, agosto-setembro/2013 
Foto 3.5 - Algumas das espécies da herpetofauna registradas na área de influência  

do Assentamento  Itamarati II 
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Os valores dos índices de diversidade de Shannon (1,01) e de equidade de Pielou 
(0,45) foram relativamente baixos. A ocorrência de espécie dominante (Piabina argentea), 
com abundância relativa muito maior que as demais espécies, explicam esses baixos valores 
dos índices de diversidade e de equidade (Foto 3.6). 

Dentre as espécies registradas, nenhuma é considerada ameaçada de extinção pelos 
critérios do MMA (2004), nenhuma é reofílica (migradora de longas distâncias) e são de 
interesse à pesca os lambaris Astyanax altiparanae, Astyanax sp. e Oligosarcus pintoi 
(Foto 3.7), além da joana-guenza Crenicichla britskii. 
 

  
Foto Camila Aoki, agosto/2013 
Foto 3.6 - Piabina argentea, espécie de pequeno 
porte de Characidae, conhecida popularmente 
como piquira, piaba ou lambari, dominante na 
ictiocenose registrada na área do Assentamento 

Itamarati II (Fotografia de Camila Aoki, 
setembro de 2013). 

Foto Camila Aoki, agosto/2013 
Foto 3.7 - Exemplar de Oligosarcus pintoi 

(lambari ou peixe cachorro) registrado na área 
do Assentamento Itamarati II (Fotografia de 

Camila Aoki, setembro de 2013). 

 

3.3.6.2 - Macroinvertebrados Bentônicos 

No inventário efetuado na área do Assentamento Itamarati II foram registrados 2.070 
org/m2 de macroinvertebrados aquáticos na área de influência do Assentamento Itamarati II 
distribuídos em 21 taxa. Os filos Annelida, Mollusca, as classes Insecta, Arachnida e o subfilo 
Crustacea (filo Arthropoda) foram registrados. A classe Insecta representou 80,0% dos taxa, 
aparecendo em seguida com menor representatividade as classes Crustacea (9,0%), Mollusca 
(7,0)%, Annelida  (3,0%) e Arachnida com 1,0%. A ordem Diptera representou 72,0% dos 
taxa registrados da classe Insecta, seguida por Ephemeroptera com 12,0%, Coleoptera com 
11,0%, Odonata 4,0%, Trichoptera 1,0% e Heteroptera com menos de 1,0%.  

A família Chironomidae (Diptera) foi o grupo dominante e o táxon registrado em 
todos os pontos de coleta (Foto 3.8A). As larvas desses insetos normalmente são dominantes 
em ambientes aquáticos e devido à tolerância a situações extremas e grande capacidade 
competitiva de alguns gêneros, sua presença é verificada em todos os ambientes que 
apresentam características eutróficas. As famílias Baetidae (Ephemeroptera, Foto 3.8B), 
Elmidae (Coleoptera), Ampullariidae (Mollusca – Gastropoda) e classe Ostracoda também 
foram frequentes. As ninfas de Baetidae ocupam com frequência grande variedade de habitats 
de água doce, atingindo maior diversidade em ambientes lóticos. Nesse tipo de ambiente, 
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colonizam desde áreas de forte correnteza até aquelas de remanso, o número de gêneros e 
espécies, assim como indivíduos numa determinada área, pode ser extremamente elevado. 

  
Fotos: Mara Cristina Teixeira, agosto/2013. 

Foto 3.8 - Macroinvertebrados bentônicos registrados na área de influência do Assentamento 
Itamarati II. A – Chironomidae (Diptera); B – Baeti dae (Ephemeroptera)  

A família Ampullariidae é um importante elo entre as cadeias alimentares aquáticas e 
terrestre em sistemas tropicais, principalmente a espécie Pomacea canaliculata, servindo de 
recurso alimentar para várias espécies de predadores. Habitam ambientes lênticos, como lagos 
rasos, áreas inundáveis e açudes, mas também são encontradas em córregos e rios, ou regiões 
com matéria orgânica em suspensão e ricas em macrófitas aquáticas. 

A classe Ostracoda é um grupo de microcrustáceos com uma carapaça bivalve, sendo 
que a maioria encontra-se no substrato bentônico o que requer boa porosidade e 
permeabilidade dos sedimentos para lhes permitir um fluxo livre de água oxigenada. A 
maioria dos sedimentos escuros e siltosos, ricos em matéria orgânica, são anóxicos e redutores 
e não são favoráveis para ostrácodes viverem em tais interstícios. 

É importante destacar a presença da ordem Ephemeroptera em diversos pontos de 
amostragem. As ninfas dessa ordem constituem um dos principais grupos dentre os 
macroinvertebrados bentônicos, pois estão entre os grupos mais utilizados em programas de 
biomonitoramento de qualidade da água, sendo os representantes dessa ordem indicadores de 
boa qualidade ambiental. A ordem Trichoptera, também registrada, é um importante 
componente dos ecossistemas dulcícolas, participando da transferência de energia e nutrientes 
através de todos os níveis tróficos. Muitas larvas de Trichoptera são sensíveis a alterações 
ambientais nos cursos d’água. 

3.3.6.3 - Zooplâncton 

O zooplâncton é composto por organismos heterotróficos que vivem na lâmina d’água 
cuja capacidade natatória não é suficiente para vencer correntes de água. É um termo usado 
para designar um grupo de animais de diferentes categorias sistemáticas. Representa a ligação 
entre o fitoplâncton e os consumidores secundários, desenvolvendo um papel central na 
dinâmica de um ecossistema aquático, principalmente na ciclagem de nutrientes e no fluxo de 
energia. A comunidade zooplanctônica pode ser considerada como um meio estratégico na 
dissipação de energia dos ecossistemas aquáticos e na manutenção das teias tróficas.  

A composição da comunidade zooplanctônica inventariada neste estudo representa a 
amostragem em 10 pontos distribuídos na área do Assentamento Itamarati II. Os pontos de 
amostragem selecionados de modo geral apresentaram elevada transparência da água e, 

A B 
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consequentemente, baixa turbidez e sedimentação dos leitos. A presença de poucos 
organismos em valores de densidade representou baixa diversidade de espécies em todos os 
pontos amostrais, configurando um ambiente oligotrófico. Apesar de ocorrerem espécies de 
rotíferas que caracterizam ambientes com elevado grau de trofia os mesmos não foram 
significativos, pois a ocorrência foi apenas qualitativa.  

A comunidade zooplanctônica apresenta-se composta por 47,0% de rotíferas seguido 
pelos protozoários com 20,0% do total de espécies observadas em todos os pontos amostrais. 
Além de rotíferas e protozoários ocorreram em menor proporção os grupos copepodas, 
cladoceras e outros grupos representados por nematodas e larvas de insetos aquáticos. Em 
muitos estudos os rotíferas prevalecem sobre os demais grupos em ocorrência de espécies, 
pois em geral são considerados organismos oportunistas que conseguem se estabelecer em 
diversos ambientes e tolerar as alterações ocorridas no meio. Esta dominância provavelmente 
está associada ao ciclo biológico de menor duração, assim atingem a maturidade mais cedo e 
apresentam taxas de reposição mais rápidas. 

A abundância de cyclopoidas com nauplios e copepoditos, nos pontos 04, 05, 08 e 09 
sugerem ambientes com maior grau de trofia e com áreas mais lênticas o que proporcionam o 
seu desenvolvimento. Já a ocorrência de cladocerosesta restrita apenas aos pontos 05 e 09 
com valores de densidade apenas neste último. Este grupo é sensível às alterações ocorridas 
no ambiente e o elevado fluxo da água é desfavorável ao seu desenvolvimento, já que 
necessitam de estabilidade hidrodinâmica e áreas de refúgio para reprodução, sendo assim 
associados aos ambientes lênticos com a presença de macrófitas aquáticas e/ou área marginal 
bem desenvolvida. 

Os protozoários são organismos associados ao fundo, ao sedimento e o fluxo da água 
promove o revolvimento fazendo com que essas espécies ocorram no plâncton, onde esse 
grupo foi observado em alguns pontos amostrais. Os outros grupos tiveram larvas de inseto e 
nematodas nos pontos 02, 04 e 06 com densidade apenas no Ponto 04.  

A densidade total da comunidade zooplanctônica foi de 70.410 ind/m³, sendo a maior 
densidade observada no Ponto 08 com 36.000 ind/m³ e a menor nos pontos 02, 03, 06 e 10 
com densidade zero. A maior abundância no Ponto 08 se deu pela presença apenas dos 
copepodas com nauplios de cyclopoida, nenhum outro grupo contribuiu em densidade neste 
ponto. Os valores de densidade neste estudo se resumiram na presença de copepodas e 
protozoários, visto que os rotíferas apesar da sua representatividade no estudo, não ocorreram 
em abundância em nenhum ponto amostral.  

A riqueza total foi maior nos pontos 04 e 09 com 07 táxons e os menores valores 
foram nos pontos 01, 04 e 08 com apenas 03 táxons, ressaltando que no ponto 10 a riqueza foi 
nula, pois neste ponto não foi contabilizado nenhum organismo. Os rotíferas foram os táxons 
mais representativos no estudo, principalmente nos pontos 07 e 09.  

A diversidade de espécies foi baixa em todos os pontos amostrais, onde em muitos 
pontos não foi possível realizar os cálculos estatísticos por apresentar apenas uma ou 
nenhuma espécie contribuindo em valores de densidade. O estado oligotrófico dos ambientes 
amostrados somados ao elevado fluxo da água em alguns pontos dificulta a permanência de 
espécies zooplanctônicas. Deste modo os valores de equidade apresentados não correspondem 
a real situação dos ambientes, já que poucos organismos estão presentes em densidade, o que 
resulta na concentração da abundância em poucas espécies ou até mesmo numa única espécie.  
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3.3.6.4 - Fitoplâncton 

Em ambientes aquáticos naturais, o fitoplâncton é parte de um conjunto de organismos 
responsáveis pela produtividade primária, iniciando a cadeia alimentar pela realização da 
fotossíntese. Esta comunidade tem o mesmo papel dos produtores primários, as plantas, nos 
ambientes terrestres. Por serem organismos fotossintetizantes, os elementos ambientais que 
favoreçam ou limitem esse processo afeta diretamente o fitoplâncton, como concentração de 
gases, luminosidade solar e temperatura, dentre outros. E como qualquer organismo vivo, o 
fitoplâncton realiza processos metabólicos para crescimento das células, sendo afetados 
também por elementos ambientais destes processos, como disponibilidade de nutrientes 
essenciais na formação celular. 

A comunidade fitoplanctônica encontrada nos corpos d’água da área de influência do 
Assentamento Itamarati II mostrou-se muito rica, com 192 taxa totais encontrados. As classes 
mais especiosas na região foram Zygnemaphyceae (63 taxa), Cyanobacteria (40 taxa), 
Bacillariophyceae (31 taxa) e Chlorophyceae (21 taxa). Do total de espécies encontradas, 
52,0% tiveram frequência rara, 37,0% foram comuns e 11,0% foram frequentes, e dentre 
estas, destaca-se a Chlamydomonas spp., que ocorreu em todas as amostragens.  

A maioria dos pontos apresentou valores semelhantes de riqueza taxonômica total, 
com exceção apenas do riacho sem nome 2 (Ponto 04) que apresentou um valor bem mais alto 
que os demais. A variação deste atributo foi de 35 a 91 taxa/amostra e as classes 
Cyanobacteria, Zygnemaphyceae e Bacillariophyceae alternaram-se como as mais ricas nos 
pontos de coleta. 

A variação da abundância total nos pontos de coleta foi muito grande, entre 10 a 1.122 
ind/ml. Os pontos do riacho sem nome 01 (Ponto 01) e córrego Pecado apresentaram valores 
muito altos de abundância com dominância de Spermatozopsis exultans e Urosolenia spp, 
respectivamente. O rio Santa Virginia 2 (Ponto 10), por sua vez, apresentou forte restrição no 
crescimento fitoplantônico. Com exceção daqueles dois pontos, todos os demais apresentaram 
condições oligotróficas da água. 

Os valores do índice de diversidade de Shannon variaram entre 1,16 a 2,16 bits/ind e 
os de equidade entre 0,49 e 0,94. Este último apresentou os menores valores nos pontos onde 
ocorreu dominância de espécies. A análise de Cluster agrupou os pontos de acordo com as 
características lóticas ou lênticas dos corpos de água, com poucas exceções, mas sempre com 
baixos valores de similaridade, o que sugere alta diversidade de espécies na região amostrada. 
Corrobora isso o alto número de espécies raras e a não estabilização da curva de rarefação, 
que infere maior número de espécies a serem encontradas. 

Algumas espécies de cianobactérias descritos na literatura como potencialmente 
tóxicas estiveram presentes nos pontos de coleta, tais quais Anabaena sp., Aphanizomenon 
gracile, Aphanocapsa incerta, A. kordersii, Chroococcus sp, Coelomoron tropicale, 
Dolicospermum solitarium,  Leptolyngbya sp., Lyngbya sp.  Oscillatoria spp., Planktolyngbya 
limnetica, Phormidium spp., Pseudanabaena spp., Spirulina sp., e Synechocystis sp.. A 
abundância de todas as espécies encontradas foi muito baixa e para algumas, apenas a 
presença na comunidade foi registrada. Os valores de biovolume de cianobactérias 
encontrados nos pontos de coleta variaram entre 0,003 e 0,143 mm3/l, o que permite o 
enquadramento de todos os corpos de água amostrados na classe I da Resolução CONAMA 
357/05. Contudo, fica o alerta para o risco potencial que pode existir de floração nos pontos 
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em que há represas formadas, pois a alteração do estado trófico da água por fontes poluidoras 
ou modificação da vazão pode vir a favorecer o crescimento das espécies presentes. 

3.3.6.5 - Fitofauna 

As macrófitas aquáticas são importantes componentes de ecossistemas aquáticos, 
constituindo-se muitas vezes nos principais produtores primários, especialmente em 
ambientes lênticos, possuindo papel fundamental na ciclagem de nutrientes e na formação de 
detritos. Frequentemente constituem em substrato para macroinvertebrados aquáticos, 
oferecendo proteção contra predadores, servindo de fonte direta e indireta de alimento  e 
servindo como locais de emersão de vários insetos aquáticos. 

Foram registrados nos sete pontos de amostragem na área do Assentamento Itamarati 
II, 323 indivíduos de invertebrados aquáticos associados às macrófitas aquáticas distribuídos 
em 25 taxa. Os Filos Annelida, Mollusca, Nematoda, a classe Insecta e o subfilo Crustacea 
(Filo Arthropoda) foram registrados. A classe Insecta representou 63,0% dos taxa registrados, 
Annelida representou 24,0%, Mollusca representou 11,0% e Crustacea representou 2,0%. 
Dentre os representantes da classe Insecta, a ordem Diptera representou 53% dos taxa dessa 
classe, seguida por Ephemeroptera com 24,0%, Coleoptera com 12,0%, Trichoptera 6,0%, 
Odonata 4,0% e Heteroptera 1,0%. 

A macrófita aquática Cabomba cf. caroliniana (ponto 8) registrou o maior número de 
indivíduos de invertebrados aquáticos (96), seguida por Rhynchospora corymbosa (Ponto 1) 
com 79 indivíduos, Thelyteris sp. (Ponto 7) com 38 ind., Eichhornia azurea (Ponto 5) com 36 
ind., E. azurea registrada nos pontos 3 e 4 apresentou 27 indivíduos em cada ponto e Bacopa 
sp. registrou o menor número de indivíduos (20). 

As espécies de macrófitas aquáticas Rhynchospora corymbosa e Eichhornia azurea 
registradas nos pontos 1 e 4, respectivamente, apresentaram o maior número de taxa de 
invertebrados aquáticos registrados (12 taxa) em cada ponto de coleta, seguidas por E. azurea 
(Ponto 3) com 9 taxa, Cabomba cf. caroliniana (Ponto 8) com 8 taxa, E. azurea (Ponto 5) e 
Bacopa sp. (Ponto 9) com 7 taxa em cada ponto e Thelyteris sp. (Ponto 7) com 6 taxa. 

Com relação aos invertebrados aquáticos associados às macrófitas aquáticas, a família 
Chironomidae contribuiu com o maior número de indivíduos (100), seguida pela classe 
Oligochaeta com 74 indivíduos, Baetidae com 48 ind., Planorbidae com 20 ind., Noteridae  
com 18 ind. e Ceratopogonidae com 8 ind.. Os taxa Bivalvia, Belostomatidae, Caenidae, 
Corixidae, Curculionidae, Gyrinidae, Hydrophilidae, Nematoda e Simuliidae registraram 
apenas um indivíduo cada. 

As larvas da família Chironomidae (Diptera) apresentam elevado poder adaptativo a 
diferentes substratos, tais como restos de folhas, gravetos, troncos submersos, pedras, 
macrófitas aquáticas, além do próprio sedimento. Estas larvas refletem, através da 
colonização destes substratos, a faixa de condições nas quais podem viver, mostrando a 
elevada capacidade adaptativa do grupo. 

A classe Oligochaeta (Annelida) são organismos detritívoros que proliferam em 
ambientes com elevada deposição de matéria orgânica. Os Chironomidae e Oligochaeta são 
classificados pela literatura como invertebrados bentônicos mais tolerantes a poluição. 
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Os moluscos da família Planorbidae são de grande interesse para a saúde pública, pois 
constituem, em sua maioria, de hospedeiros intermediários de formas larvais de Trematoda 
(Platyhelminthes) e algumas espécies de Biomphalaria são transmissoras da esquistossomose. 

Os coleópteros da família Noteridae são exclusivamente aquáticos e são encontrados 
em todos os tipos de corpos d’água, sendo mais comuns em ambientes lênticos. As larvas de 
Ceratopogonidae são mais comuns em ambientes litorâneos, rasos, com predominância de 
areia fina e são classificadas como coletores detritívoros de matéria orgânica particulada em 
suspensão e ingerem algas e fragmentos vegetais e muitas espécies também são conhecidas 
como predadoras. 

A ordem Ephemeroptera, por sua vez, foi registrada em todos os pontos amostrados e 
a ordem Trichoptera foi registrada nos pontos 1, 3, 4, 5 e 7, essas ordens são indicadoras de 
boa qualidade ambiental. 

3.3.6.6 - Macrófitas Aquáticas 

As macrófitas aquáticas compreendem as formas macroscópicas de vegetação 
aquática, incluindo: macroalgas, musgos, espécies de pteridófitas adaptadas ao ambiente 
aquático e as verdadeiras angiospermas, originárias do ambiente terrestre com adaptações 
para a vida na água. Podem ser consideradas plantas que vivem na água ou sobre a água, ou 
ainda, plantas de margem que têm relação com água em abundância. 

Foram registradas 44 espécies de macrófitas aquáticas, distribuídas em 22 famílias, 
sendo Cyperaceae (11 spp.) a mais rica, seguida por Poaceae (4 spp.), Asteraceae e 
Onagraceae (3 spp. cada). Estas são, de modo geral, as famílias mais ricas entre as macrófitas. 
Algumas das espécies de macrófitas aquáticas registradas no Assentamento Itamarati II 
podem ser visualizadas na Foto 3.9.  

Nenhuma das espécies registradas é considerada ameaçada de extinção ou endêmica 
da região. Até o momento, não foi constatada proliferação preocupante de alguma espécie nos 
corpos d’água vistoriados. Contudo, algumas espécies, como por exemplo, Eichhornia azurea 
e algumas espécies de Cyperaceae e Poaceae possuem potencial infestante no caso de 
eutrofização dos corpos d’água.  

Das sete formas de vida possíveis segundo a metodologia adotada, quatro foram 
registradas na área do Assentamento Itamarati II. As espécies emergentes são predominantes 
na área (49,0%), seguida das anfíbias (44,0%). Em geral, estas duas formas de vida são as 
mais comuns, embora emergentes, geralmente apresentam o maior percentual em outros 
trabalhos. A ocorrência de espécies submersas está muito relacionada com a transparência da 
água, uma vez que dependem da entrada de água para realização de fotossíntese. 

Considerando os pontos de amostragem, no represamento do Córrego do Pecado 
(Ponto 9) foi registrada a maior riqueza (26 spp.), seguido do Represamento do Córrego São 
Bento (Ponto 8, 20 spp.). Nos Pontos 2 e 10, leitos dos rios Dourados e Santa Virginia, 
respectivamente, foi registrada apenas uma espécie, este resultado provavelmente deve-se à 
forte corredeira e ao sombreamento das áreas amostradas pela mata ciliar, sendo comum 
encontrar baixo número de espécies em corpos d’água com essas características. 
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Fotos: Iola Lopes, agosto/2013 

Foto 3.9 - Espécies de macrófitas aquáticas registradas no Assentamento Itamarati II. (A) 
Miconia chamissois, (B) Rhynchospora corymbosa, (C) Eichhornia azurea e  

(D) Bacopa salzmannii 

Nenhuma espécie foi registrada em todos os pontos, sendo o capim navalha 
(Rhynchospora corymbosa) a espécie com maior frequência, tendo ocorrido em cinco dos dez 
pontos amostrados. Ruellia brevifolia, Vernonia scabra, Panicum parvifolium, Panicum sp. e 
Eichhornia azurea foram registradas em quatro pontos. Cerca de 40,0% das espécies foram 
registradas em apenas um ponto, o que leva a uma baixa similaridade entre os pontos e indica 
elevada diversidade β. Os Pontos 2 e 10 apresentaram 100,0% de similaridade porque a única 
espécie registrada nestes dois pontos foi Ruellia brevifolia. 

Quanto à fitossociologia, no Ponto 1 foram registradas pelo método de parcelas apenas 
três espécies, entre as quais se destacou Eleocharis acutangula em valor de importância, 
seguida de Eryngium ebracteatum. No Ponto 3 foram registradas 7 espécies, com destaque 
para Eichhornia azurea. No Ponto 4 foram registradas 5 espécies, também com maior valor 
de importância para Eichhornia azurea. No Ponto 5 foram registradas seis espécies, com 
Cyperus mundti obtendo os maiores valores de frequência e cobertura relativa. No Ponto 8 
registramos nove espécies de macrófitas aquáticas, sendo novamente Eichhornia azurea a 
espécie com maior valor de importância. No Ponto 9 foi registrada a maior riqueza dentre os 
pontos (17 spp.), com Cyperus haspan e Panicum parvifolium apresentando os maiores 
valores de importância.  
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Em conclusão, o número de espécies de macrófitas aquáticas registradas foi 
intermediário em relação aos demais levantamentos realizados no Estado. Nenhuma das 
espécies é considerada ameaçada de extinção ou endêmica da região. A comunidade de 
macrófitas aquáticas da área é composta por espécies de ampla ocorrência, comuns no Estado. 
Algumas espécies apresentam potencial infestante como Eichhornia azurea e algumas 
espécies de Cyperaceae e Poaceae, as quais podem aumentar muito em densidade no caso de 
eutrofização dos corpos d’água. 

3.4 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO SOCIOECONÔMICO 

3.4.1 - CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DA ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA 

3.4.1.1 - Aspectos Demográficos 

De acordo com os dados do IBGE, em 2010, os municípios brasileiros integrantes da 
Área de Influência Indireta do empreendimento (Amambaí, Antônio João, Aral Moreira, Bela 
Vista, Caarapó, Cel. Sapucaia, Dourados, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Laguna Carapã, 
Maracaju e Ponta Porã) abrigavam uma população total de 468.716 habitantes, o 
correspondente a 19,14% da população estadual. Desse total, 196.035 habitantes, ou seja, 
41,82% se referem à população residente no município de Dourados, que abriga o centro 
polarizador da economia da região e segundo maior núcleo urbano do estado. Destaca-se, 
ainda, na região o município de Ponta Porã, que contava em 2010 com um contingente 
populacional de 77.872 habitantes, o correspondente a 16,61% da população regional. 

A densidade demográfica atingiu nesse ano o patamar de 13,41 hab/km2 para a região 
como um todo, apresentando maior concentração nos municípios de Dourados (47,97 
hab/km2), Ponta Porã (14,61 hab/km2), Coronel Sapucaia (13,72 hab/km2), Caarapó (12,33 
hab/km2) e Jardim (11,06 hab/km2). A taxa de urbanização para o conjunto dos municípios 
atinge 83,54%, sendo observadas taxas superiores à média apenas nos municípios de Jardim 
(93,41%), Dourados (92,33%), Maracaju (86,15%), Guia Lopes da Laguna (84,75%) e 
Antônio João (83,90%). Nos demais municípios a taxa de urbanização oscila entre 41,17% em 
Laguna Carapã a 81,65% em Bela Vista. A cidade de Dourados é a mais populosa, contando 
com 181.005 habitantes, enquanto que Ponta Porã, segunda cidade mais populosa, conta com 
62.067 habitantes. 

Quanto ao crescimento populacional, a análise dos dados pertinentes ao período 
intercensitário de 2000/2010, revela um incremento da população total do conjunto dos 
municípios, com taxa de 1,82% a.a.  Sinais de decréscimos no crescimento da população total 
foram verificados apenas no município de Guia Lopes da Laguna (-0,70% a.a.). Os demais 
municípios apresentaram acréscimos de seus contingentes populacionais, com taxas oscilando 
entre 0,63 e 3,62% ao ano. 

As populações urbanas apresentaram taxas positivas de crescimento em praticamente 
todos os municípios, com os maiores valores sendo constatados nos municípios de Aral 
Moreira (5,06% a.a.), Maracaju (4,28% a.a.), Caarapó (2,25% a.a.), Laguna Carapã (2,21% 
a.a.) e Dourados (1,90% a.a.). Verificou-se que, nos demais municípios o crescimento da 
população urbana apresenta taxas positivas, porém inferiores a média da região (1,78% a.a.). 
Constituem exceção apenas os municípios de Bela Vista e Guia Lopes da Laguna, cujas 
populações urbanas encontram-se estagnadas (0,49% a.a. e - 0,31% a.a., respectivamente). 
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Quanto às taxas de crescimento da população rural, verificou-se que o conjunto dos 
municípios integrantes da área de influência indireta do Assentamento Itamarati II apresenta 
sinais de crescimento da população rural com taxa média de 2,01% ao ano. Taxa negativa de 
crescimento foi constatada apenas no município de Guia Lopes da Laguna (-2,58% a.a.), 
enquanto que sinais de estagnação foram verificados nos municípios de Dourados (0,01% 
a.a.), Jardim (0,10% a.a.), Aral Moreira (0,23% a.a.) e Maracaju (0,30% a.a.). Os demais 
municípios apresentaram incrementos em suas populações rurais, com taxas oscilando entre 
1,20% a.a. em Laguna Carapã e 9,24% a.a. em Ponta Porã.   

Quando se considera a inclusão dos municípios paraguaios de Pedro Juan Caballero, Bella 
Vista Norte e Capitan Bajo, pertencentes ao Departamento de Amambay, a área de influência do 
empreendimento tem acrescido ao seu contingente populacional mais de 128.000 habitantes. Deste 
contingente populacional, 76,23% encontra-se vinculado ao município de Pedro Juan Caballero, que 
contava em 2010 com uma população estimada em 97.890 habitantes. A taxa de urbanização para o 
conjunto dos municípios paraguaios atingiu 67,32%, sendo observada taxa superior à média apenas 
no município de Pedro Juan Caballero (73,24%). Nos outros dois municípios as taxas de 
urbanização atingiam 44,27%, em Capitan Bajo e 55,5%, em Bella Vista Norte. 

Por fim, considerando as projeções populacionais efetuadas pelo IBGE para os 
municípios brasileiros da área do estudo referentes ao ano de 2013 e as projeções da 
população paraguaia efetuadas pelo Consórcio VBA/IBI com base nas taxas de crescimento 
verificadas no período de 1992/2002, estima-se que a população total da área de influência 
indireta encontra-se atualmente composta por 630.428 habitantes. Deste contingente 
populacional, 62,30% está concentrado nos municípios de Dourados, Ponta Porã e Pedro Juan 
Caballero. 

Quanto à análise da estrutura da população, em meados de 2010, os jovens respondiam 
por 27,67% da população total na área de influência indireta do Assentamento Itamarati II no 
território brasileiro, enquanto que os idosos apresentavam-se pouco representativos (6,22%), o 
que é típico de regiões subdesenvolvidas. A população em idade adulta (15-64 anos) 
compreendia 66,11% do contingente populacional. 

A razão de dependência apresenta-se elevada para a área do estudo, representando um 
encargo econômico da ordem de 51,26%, revelando que os gastos com saúde e educação dos 
jovens recaem sobre as famílias, fazendo com que os jovens das classes de baixa renda 
necessitem trabalhar cada vez mais cedo. O índice de envelhecimento atingido pela população 
da região era relativamente baixo (6,22%), revelando uma desproporcionalidade entre o 
número de jovens e idosos. Como consequência tem-se o requerimento de elevados 
investimentos em educação e saúde. Além disso, o grande número de inativos se constituir 
num peso econômico sobre a população adulta, que teoricamente se constitui na faixa 
responsável pelo sustento das demais. Quanto ao índice de envelhecimento da população por 
municípios, observa-se que este se apresenta mais elevado nos municípios de Guia Lopes da 
Laguna (9,53%), Jardim (7,94%), Bela Vista (7,74%) e Antônio João (7,48%), enquanto que 
nos demais municípios este se apresenta oscilando entre 4,65 e 6,70%.  
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3.4.1.2 - Qualidade de Vida da População 

Nível de Instrução 

Analisando o nível de instrução da população da região constata-se que na última 
década houve uma sensível redução nas taxas de analfabetismo em todas as faixas etárias. Em 
2010, a taxa de analfabetismo entre a população jovem apresentava, para a faixa etária de 11 a 
14 anos, valores acima da média estadual (1,55%) apenas nos municípios brasileiros de 
Caarapó, Ponta Porã, Guia Lopes da Laguna, Bela Vista, Amambaí, Laguna Carapã, Aral 
Moreira e Coronel Sapucaia, cujas taxas de analfabetismo oscilavam entre 1,61% e 4,10%. 
Quando se analisa a faixa de 15 a 17 anos, observa-se que apenas os municípios de Guia 
Lopes da Laguna, Maracaju, Jardim, Bela Vista, Dourados e Antônio João apresentaram taxas 
de analfabetismo inferiores a média estadual (1,12%). Nos demais municípios esta taxa atinge 
valores superiores ao obtido para o estado, oscilando entre 1,59% em Caarapó e 4,23% em 
Coronel Sapucaia. 

Apenas os municípios de Dourados e Maracaju Sapucaia apresentaram, em 2010, 
taxas de analfabetismo inferiores a 1,37 pontos percentuais para a faixa etária de 18 a 24 anos, 
enquanto que nos demais municípios esta taxa oscilou entre 1,38 e 5,69%. A situação 
vivenciada pela população adulta (maiores de 25 anos), no entanto, coloca a região numa 
situação mais crítica em termos de educação, com as taxas de analfabetismo sendo superiores 
a 15,0% nos municípios de Laguna Carapã, Caarapó,  Guia Lopes da Laguna, Antônio João, 
Aral Moreira e Coronel Sapucaia. Mesmo em Ponta Porã, município que apresenta melhor 
infraestrutura do setor educacional, esta taxa apresenta-se significativa atingindo 11,79%, 
valor acima da média estadual.  

A análise perpetrada permite verificar que as taxas de analfabetismo apresentam uma 
correlação direta com a idade da população, atingindo percentuais maiores à medida que se 
aumenta a idade da população, constituindo exceção apenas a faixa etária de 15 a 17 anos, que 
apresenta para a maioria dos municípios um decréscimo em relação a faixa etária anterior, 
seguindo a mesma tendência da média estadual.  

Distribuição da Renda 

No tocante à distribuição de renda, os dados do Censo Demográfico de 2010 do IBGE 
para o conjunto dos municípios brasileiros da área do estudo confirmam que 28,54% dos 
chefes de domicílios recebem uma renda mensal inferior a dois salários mínimos, o que 
comprova o baixo padrão de vida da população residente na região. Computando os chefes de 
domicílios que não contavam com rendimento a situação torna-se crítica com este percentual 
elevando-se para 32,25%. Obviamente, os chefes de domicílios que compõem o estrato 
inferior de renda apresentam-se mais representativos na zona rural, o que torna mais 
agravante a situação, tendo em vista a elevada concentração das terras, a falta de 
oportunidades de emprego e a precariedade dos serviços básicos.  

De acordo com os dados do IBGE, os municípios que apresentaram maior percentual 
de chefes de domicílios com renda inferior a dois salários mínimos mensais foram Antônio 
João (47,67%), Aral Moreira (46,79%), Coronel Sapucaia (42,03%) e Guia Lopes da Laguna 
com 41,02% do total. Nos demais municípios o percentual de baixos salários oscila entre 
21,57 e 37,55%. Considerando a inclusão da população que não contava com rendimentos, o 
problema de concentração de renda torna-se ainda mais crítico, já que o percentual da 
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população de baixa renda eleva-se em todos os municípios passando a oscilar entre 24,09% e 
53,43% da população total. 

Analisando o valor da renda per capita média segundo os municípios, observa-se que 
houve incremento destes valores no decorrer do período 2000/2010 em todos os municípios 
da região. Maracaju, Antônio João, Caarapó, Dourados e Bela Vista apresentaram 
incrementos significativos na renda per capita com taxas de 5,34%, 5,11%, 4,62% 3,48% e 
3,33% ao ano, respectivamente. Já o menor incremento foi verificado no município de Guia 
Lopes da Laguna (0,7% a.a.). Nos demais municípios as taxas de crescimento da renda per 
capita oscilaram entre 1,37% e 2,88% ao ano. 

Quanto aos valores da renda per capita média, verifica-se que embora tenham ocorrido 
aumentos significativos no período considerado (2000/2010), esta ainda se apresenta inferior 
ao salário mínimo vigente na época (R$ 510,00) nos municípios de Coronel Sapucaia, Aral 
Moreira e Antônio João. O município de Coronel Sapucaia foi o que apresentou menor nível 
de renda por habitante na região (R$ 350,37), enquanto que Dourados e Maracaju 
apresentaram as rendas per capita mais altas com R$ 866,40 e R$ 819,60, respectivamente.  

O grau de concentração da renda fornecido pelo Índice de Gini para os municípios da 
área do estudo atingiu, em 2010, valores entre 0,500 e 0,610, denotando uma forte 
concentração da renda. Observa-se que no decorrer do período 2000/2010 houve uma redução 
do nível de concentração da renda em 91,7% dos municípios, diminuindo as desigualdades 
sociais. Constitui exceção apenas Antônio João, onde se verificou um  ligeiro acréscimo na 
concentração da renda.  

A extrema pobreza, medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita 
inferior a 1/2 salário mínimo (R$ 70,00 em agosto de 2010), apresentou redução em quase 
todos os municípios da área do estudo no período 2000/2010.  Com efeito, em 2000 a 
proporção de extremamente pobres nos municípios estudados oscilava entre 5,17 e 18,73%, 
caindo estes valores para 1,57 a 11,89%, em 2010. As maiores reduções foram observadas nos 
municípios de Bela Vista (12,22%), Aral Moreira (6,84%) e Guia Lopes da Laguna (6,06%). 
Já em Coronel Sapucaia observou-se um ligeiro acréscimo na proporção de extremamente 
pobres no período considerado atingindo 0,76%. 

Condições Médico-Sanitárias 

As taxas de mortalidade infantil são ainda relativamente altas na área do estudo, 
oscilando entre 13,9 e 21,7 por mil nascidos vivos, no ano 2010, embora tenham apresentado 
melhoras substanciais na última década. Todavia a situação, ainda, apresenta-se preocupante 
com 75,0% dos municípios da região apresentando taxas de mortalidade infantil superiores ou 
muito próximas a 20,0%o. As menores taxas de mortalidade infantil da região foram 
verificadas nos municípios de Maracaju (13,9 %o), Jardim (16,6 %o) e Dourados (17,0 %o). 
Os municípios de Aral Moreira, Antônio João, Coronel Sapucaia e Ponta Porã foram os que 
apresentaram situação mais crítica, tendo atingido valores da taxa de mortalidade infantil 
iguais a 21,70%o, 21,60%o, 20,80%o e 20,10%o, respectivamente. 

A esperança de vida ao nascer na região estudada apresentava, em 2010, taxas 
oscilando entre 72,90 e 77,35 anos. As melhores situações foram verificadas nos municípios 
de Maracaju, Jardim e Dourados que apresentaram taxas de 77,35, 75,68 e 75,59 anos, 
respectivamente. O município de Aral Moreira foi o que apresentou menor taxa de esperança 
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de vida ao nascer (72,90 anos). Ressalta-se que, no período intercensitário de 2000/2010 
houve um crescimento significativo na esperança de vida ao nascer em toda a região atingindo 
em média 4,36 anos. O município de Jardim foi o que apresentou melhor resultado com um 
aumento de 6,22 anos no período considerado, passando de 69,46 anos em 2000 para 75,68 
anos em 2010. 

A relação número de leitos hospitalares por habitantes para a área do estudo apresenta-
se deficitária, sendo igual a um leito para cada 488 habitantes, ultrapassando o valor 
recomendado pela OMS – Organização Mundial de Saúde (1:200). O município de Dourados, 
que representa o grande centro médico-hospitalar da região, para o qual convergem os 
habitantes dos demais municípios, apresenta uma relação leito/habitante relativamente 
próxima do padrão recomendado pela OMS (1:377). Ressalta-se, todavia, que os contingentes 
dos outros municípios da região que diariamente buscam assistência médica neste núcleo 
urbano contribuem para o sobrecarregamento da infraestrutura do setor saúde deste 
município, fazendo com que o atendimento não seja adequadamente satisfatório, apresentando 
um nível mais crítico que o acima retratado. No município de Amambaí é onde essa relação 
fica mais próxima dos padrões da OMS atingindo 1:294. As situações mais críticas são 
observadas nos municípios de Coronel Sapucaia, Antônio João e Laguna Carapã, cujas 
relações leitos atingem 1:1.563, 1:1.173 e 1:1.081, respectivamente. 

Índice de Desenvolvimento Humano 

Observou-se ao longo do período 2000/2013 um crescimento desse índice em todos os 
municípios, inclusive para o Estado do Mato Grosso do Sul, que passou de um índice de 
0,613, em 2000, para 0,729 em 2010. Constatou-se que, os municípios da área de influência 
indireta apresentaram, em 2010, valores do IDH-M considerados médios (0,50 – 0,80). O 
município com menor índice foi Coronel Sapucaia, que apresentou valor do IDH-M igual a 
0,589, enquanto que os maiores valores foram obtidos por Dourados, Maracaju, Jardim e 
Ponta Porã, cujos IDH-M atingiram 0,747, 0,736, 0,712 e 0,701, respectivamente. Em termos 
de colocação no ranking estadual, Dourados, Maracaju, Jardim e Ponta Porã foram os 
municípios que apresentaram melhores posições, ocupando a 3ª, a 5ª, a 14ª  e a 24ª 
colocações. Coronel Sapucaia, Aral Moreira e Antônio João, por sua vez, apresentam em 
relação aos outros municípios da região uma situação ruim, ocupando a 76ª, a 70ª e a 66ª 
colocações no ranking estadual, respectivamente.  

Dentre as variáveis que contribuíram para a elevação do IDH-M, registrou-se a 
elevação da renda, a diminuição da taxa de analfabetismo e da mortalidade infantil, além de 
maior acesso aos serviços básicos. Os sub-índices regionais de longevidade (destaque para 
Maracaju, Jardim e Dourados) e educação (destaque para Dourados e Maracaju) foram os 
principais responsáveis pelo bom resultado obtido no período. Quanto ao sub-índice de renda 
destaque-se a evolução dos municípios de Dourados, Maracaju, Jardim e Ponta Porã, que 
atingiram IDH-Renda de 0,753, 0,744, 0,718 e 0,708, respectivamente. 

3.4.1.3 - Infraestrutura Física e Social 

a) Setor Transporte 

A área de influência indireta do empreendimento é servida por quatro rodovias 
federais (BR-463, BR-163, BR-267 e BR-060). A primeira permite a interligação entre as 
cidades de Ponta Porã e Dourados, centros polarizadores da economia da região, bem como a 
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capital do estado via BR-163, apresentando-se asfaltada em toda a sua extensão. A BR-163 
interliga Dourados e Caarapó a Campo Grande, capital do Estado, e a Rondonópolis, no 
Estado de Mato Grosso, bem como ao porto fluvial de Corumbá, no rio Paraguai, a Bolívia e 
ao porto marítimo de Santos, no Estado de São Paulo, via BR-262. Apresenta-se asfaltada em 
toda a sua extensão, contando com boas condições de tráfego.  

A BR-267 interliga as cidades de Maracaju, Guia Lopes da Laguna e Jardim aos 
portos fluviais de Porto Murtinho, no rio Paraguai, e de Bataguassu (Porto XV de Novembro, 
no rio Paraná). Apresenta-se pavimentada em toda a sua extensão e conta com boas condições 
de tráfego. A BR-060, por sua vez, interliga Bela Vista, Jardim e Guia Lopes da Laguna   a 
Campo Grande e ao Estado de Goiás, via Chapadão do Sul. Apresenta boas condições de 
tráfego, estando asfaltada em toda a sua extensão.  

Quanto à malha viária estadual, merecem destaque na região as rodovias MS-156, 
rodovia pavimentada que interliga Amambaí a cidade de Caarapó; MS-164, rodovia que liga a 
cidade de Ponta Porã a Dourados via MS-270 e a Maracaju via BR-267, além de permitir o 
acesso a área do Assentamento Itamarati II; MS-384, rodovia que permite o acesso a Bela 
Vista e a Porto Murtinho (via BR-267), apresentando o trecho Antônio João/Entroncamento 
BR-267 apenas implantado; MS-286, rodovia pavimentada que interliga Aral Moreira a 
cidade de Ponta Porã através das rodovias MS-386 e BR-463, ambas pavimentadas e com 
boas condições de tráfego; MS-289, rodovia pavimentada que interliga Coronel Sapucaia a 
cidade de Amambaí; MS-386, rodovia pavimentada que interliga a BR-463, em Sanga Puitã, a 
MS-286 permitindo o acesso a Aral Moreira, bem como a Amambaí; e, MS-379, rodovia 
implantada que interliga cidade de Laguna Carapã a Ponta Porã via BR-463. 

O acesso aéreo é permitido através do Aeroporto Internacional de Ponta Porã e do 
Aeroporto Regional de Dourados, ambos dotados com pista em revestimento asfáltico, devidamente 
sinalizadas.  Os municípios de Amambaí, Jardim e Maracaju, por sua vez, contam com campos de 
pouso.  

A região é servida por um ramal da Ferrovia Novoeste que interliga os municípios de Ponta 
Porã e Maracaju a Campo Grande, além de tangenciar a área do Assentamento Itamarati II no 
sentido leste/oeste. O eixo ferroviário principal cruza o Estado do Mato Grosso do Sul da divisa com 
São Paulo, em Três Lagoas, permitindo também o acesso à Bolívia, via Corumbá. A malha 
ferroviária permite a interligação da região com o porto fluvial de Corumbá, no rio Paraguai, bem 
como com o porto marítimo de Santos, no Estado de São Paulo. 

Quanto ao transporte hidroviário, o porto fluvial mais utilizado para o escoamento da 
produção de grãos da área do estudo é o de Porto Murtinho, posicionado ao longo do trecho 
navegável do rio Paraguai, no Estado do Mato Grosso do Sul. Todavia o escoamento desta 
produção pela hidrovia do rio Paraguai é limitado pelo regime hidrológico deste rio, que requer a 
implementação de obras que permitam a sua navegação permanente, já que durante determinadas 
épocas do ano pode ocorrer a interrupção das operações de transporte por falta de calado do rio.  

b) Setor Educacional 

Na área estudada, segundo dados do IBGE (2012), 206 estabelecimentos de ensino 
ministravam o pré-escolar a um total de 11.395 alunos. Dos municípios integrantes da área de 
influência indireta, Guia Lopes da Laguna, Antônio João, Laguna Carapã, Coronel Sapucaia, 
Aral Moreira e Caarapó eram os que contavam com menor número de estabelecimentos 
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escolares neste nível de ensino, com este número variando entre 1 e 9 escolas. O número 
médio de alunos por escola não se apresenta significativo, compreendendo para a área como 
um todo  uma média de 55 alunos para cada escola. A maioria das escolas, ou seja, 80,1% do 
total estava sob a dependência administrativa das prefeituras municipais. O corpo docente era 
composto por um total de 869 professores, com uma boa parcela destes não apresentando 
formação adequada. 

O ensino fundamental era responsável pelos maiores quantitativos do setor 
educacional, contando com 230 estabelecimentos ministrando o ensino da 1ª à 8ª série a 
crianças e adolescentes da faixa etária de 7 a 14 anos de idade. Em Dourados e Ponta Porã 
estava concentrado o maior número desses estabelecimentos (52,17% do total). A 
administração desses estabelecimentos estava, principalmente, sob a responsabilidade das 
prefeituras municipais (57,83%). No período letivo de 2012 foram matriculados 88.721 
alunos, perfazendo uma média de 385 alunos por escola. Desse total, 58,12% referiam-se as 
matrículas realizadas em Dourados e Ponta Porã. O corpo docente lotado nesse nível de 
ensino totalizou 4.322 professores. 

Em termos de ensino médio, a área estudada apresentou, no ano de 2012, um número 
de 79 estabelecimentos de ensino, geralmente vinculados a dependência administrativa da 
rede estadual de ensino (73,42% do total), estando o restante vinculado a rede particular, que 
apresenta maior concentração no município de Dourados. Foram matriculados no ensino 
médio 19.065 alunos (241 alunos/escola). O corpo docente do ensino médio era formado por 
1.390 professores. Os equipamentos escolares do ensino médio encontram-se situado nas 
cidades, estando 58 estabelecimentos de ensino médio sob a administração estadual e os 
outros 20 a cargo de escolas particulares. Foi constatada, ainda, a presença de uma escola da 
rede federal de ensino ministrando o ensino médio a 196 alunos e contando com 26 docentes. 

Complementando o setor educacional da área de influência indireta, observa-se a 
presença de 5 instituições de ensino superior na cidade de Dourados, com destaque para a 
UFGD - Universidade Federal da Grande Dourados, instituição pública que ministra 27 cursos 
de graduação, com destaque para os cursos de Engenharia Agrícola e Zootecnia, vinculados a 
área agropecuária, e para o curso de Gestão Ambiental. Conta, ainda, com um curso de 
doutorado em Agronomia; 8 cursos de mestrados com destaque para os vinculados as áreas de 
Agronomia, Ciência e Tecnologia Ambiental e Zootecnia, além de 5 cursos de especialização. 
A cidade de Dourados conta ainda com a presença das seguintes universidades: UEMS – 
Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul; UNIGRAN – Centro Universitário da Grande 
Dourados; FTBAW – Faculdade Teológica Batista Ana Wollerman; FAD – Faculdades 
Anhaguera de Dourados. 

A UEMS – Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul conta, ainda, com campus 
avançados distribuídos pelas sedes dos municípios de Amambaí, Jardim, Maracaju e Ponta 
Porã, merecendo destaque nestes os cursos de Administração Rural da UEMS - Maracaju e de 
Comércio Exterior da UEMS - Ponta Porã. Constata-se, também, na cidade de Ponta Porã a 
presença de mais cinco instituições de nível superior privadas: a FATEP - Faculdade de 
Tecnologia de Ponta Porã, a FECLEPP - Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Ponta 
Porã, a FAP - Faculdade de Ponta Porã, a FCCPP - Faculdade de Ciências Contábeis de Ponta 
Porã e a FIP - Faculdades Integradas de Ponta Porã. Amambaí, por sua vez, conta com uma 
instituição de nível superior particular, a FIAMA – Faculdade de Amambaí, que ministra 
cursos de graduação nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia, Normal 
Superior e Magistério de Educação Infantil. 
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c) Setor Saúde 

Os serviços de atendimento médico-hospitalar nos municípios pertencentes à área de 
influência indireta contava, em 2013, com 22 unidades hospitalares para atendimento da 
população, perfazendo ao todo 1.118 leitos, dos quais 63,33% estão vinculados ao SUS. A 
maioria dos municípios conta apenas com uma unidade hospitalar, constituindo exceção os 
municípios de Dourados, Ponta Porã e  Amambaí, que contam com oito, três  e dois 
estabelecimentos hospitalares em seus territórios, respectivamente.  

A região conta com 311 consultórios médicos isolados, estando 64,31% destes 
localizados no município de Dourados. Além do sistema hospitalar e dos consultórios 
médicos isolados, a área do estudo contava, em 2013, com um total de 306 unidades de saúde 
conveniadas ao SUS, sendo o maior número referente a Centros de Saúde (101 unidades), 
Clínicas Especializadas (89 unidades), Unidades de Apoio a Diagnose (59 unidades) e 
Unidades de Atenção à Saúde Indígena, com 22 estabelecimentos. Os municípios de 
Dourados e Ponta Porã juntos abrigam o maior número de unidades de saúde da região, 
respondendo por 62,44% do total. 

Os profissionais de nível superior somavam um total de 3.435 profissionais, dos quais 
62,15% eram médicos, 13,04% enfermeiros e apenas 7,25% dentistas. O município de 
Dourados é o que conta com equipe de profissionais de saúde de nível superior melhor 
estruturada, dispondo de 2.143 profissionais. Nos demais municípios o quadro de 
profissionais de saúde de nível superior oscila entre 29 profissionais em Coronel Sapucaia e 
397 profissionais em Ponta Porã. Quanto aos técnicos de nível médio, estes perfaziam 1.069 
profissionais, sendo compostos por técnicos e auxiliares de enfermagem. Já os agentes 
comunitários de saúde são compostos por 736 profissionais, que atuam na área da medicina 
preventiva. 

Quanto à ocorrência de casos de doenças notificáveis, de zoonoses e de doenças de 
veiculação e/ou origem hídrica no território da Área de Influência Indireta, foram registrados 
na região a ocorrência de doenças notificáveis, com destaque para tuberculose e meningite. 
Dentre as zoonoses foram constatados casos de doença de Chagas e de leishmanioses. Dentre 
as doenças de notificação compulsória, a tuberculose teve registrados 2.988 novos casos no 
período considerado, estando a maioria destes concentrados nos municípios de Dourados, 
Amambaí e Ponta Porã (68,0%). Para a meningite foram registrados 357 casos na região, 
tendo 46,78% destes ocorrido no município de Dourados.  

Quanto às doenças de origem ou veiculação hídrica, as doenças diarréicas agudas se 
constituem numa importante causa de morbi-mortalidade no Estado do Mato Grosso do Sul, 
tendo como grupo de maior risco as crianças, particularmente aquelas residentes em áreas 
com condições de saneamento básico precárias. No período de 2004/2009, as doenças 
diarréicas, com ampla incidência na região, contribuíram para o registro de taxas de 
mortalidade infantil (crianças menores de 2 anos) por diarréia nos municípios de Caarapó, 
Ponta Porã, Dourados, Jardim, Aral Moreira, Maracaju, Coronel Sapucaia, Bela Vista e 
Amambaí.  

Também foram registrados 1.695 casos de hepatite viral na área do estudo, estando 58,88% 
destes concentrados nos municípios de Dourados, Jardim e Ponta Porã, estando sua ocorrência em 
geral vinculada à deficiência de saneamento básico adequado. Com relação à dengue foram 
confirmados 28.164 casos no período considerado (2001/2012), sendo observada uma maior 
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concentração nos municípios de Dourados (15.326 casos), Maracaju (3.355 casos), Jardim (3.299 
casos), Ponta Porã (2.972 casos) e Amambaí (1.391 casos). A leptospirose, por sua vez, teve apenas 
oito casos registrados, sendo três em Ponta Porã, dois em Maracaju, um em Caarapó, um em 
Dourados e outro em Jardim. 

Foi identificada a ocorrência de casos de esquistossomose apenas nos municípios Dourados 
e Ponta Porã (2 casos cada), embora os municípios integrantes da área de influência indireta 
sejam considerados indenes pela FUNASA – Fundação Nacional de Saúde. Ressalta-se, no 
entanto, que nos municípios que contam com o desenvolvimento da irrigação intensiva em 
seus territórios a FUNASA mantém controle através do Programa Especial de Controle da 
Esquistossomose. 

Quanto às zoonoses, no período 2001/2012, a doença de Chagas teve apenas sete casos 
confirmados na região, distribuídos pelos municípios de Aral Moreira, Ponta Porã,  Maracaju e 
Antônio João. Com relação às leishmanioses foram notificados 104 casos do tipo visceral (calazar), 
a maior parte destes concentrados em Jardim. A leishmaniose tegumentar, por sua vez, teve 352 
casos registrados, estado 55,39% destes concentrados nos municípios de Maracaju, Guia Lopes da 
Laguna e Ponta Porã. A malária teve 14 casos notificados no período considerado, estando 71,43% 
destes concentrados no município de Dourados. 

Quanto à ocorrência de intoxicações pelo manejo inadequado de agrotóxicos, foram 
registrados no período considerado 162 casos na região, a maioria destes concentrados nos 
municípios de Ponta Porã, Dourados e Caarapó. Já a ocorrência de acidentes com animais 
peçonhentos apresenta-se relativamente elevada na região, tendo sido registrados no período 
2001/2012 um total de 1.740 casos, resultando numa média de 145 casos/ano. A maior parte 
destes acidentes estão concentrados nos municípios de Dourados, Ponta Porã, Jardim e 
Amambaí, que juntos respondem por 63,22% do total de casos registrados na região. 

d) Setor de Comunicação 

A área de influência indireta dispõe de 40 agências postais e telegráficas da ECT - 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos distribuídas pelas sedes municipais. Todos os 
municípios contam com pelo menos uma agência de correios própria e os municípios de Aral 
Moreira, Bela Vista, Caarapó, Dourados, Jardim, Maracaju e Ponta Porã contam, também, 
com uma ou mais agências comunitárias. Dourados e Ponta Porã contam, ainda, com agências 
franqueadas. Os municípios de Dourados e Ponta Porã contam, ainda, com um posto de venda 
de produtos cada. 

O sistema de telefonia fixa da área em estudo é operado pela Brasil Telecom S.A., 
contando, em 2012, com 105.980 terminais convencionais instalados, dos quais 60,79%  
encontrava-se em serviço. Os municípios de Dourados, Ponta Porá e Maracaju concentravam 
81,96% dos terminais convencionais em serviço na região. A telefonia móvel encontra-se 
relativamente difundida na região, que conta com 432.560 telefones celulares, estando 60,0% 
destes concentrados nos municípios de Dourados e Ponta Porã. As operadoras de telefonia 
celular atuantes na região são a TIM, a Brasil Telecom e a Claro, que operam com tecnologia 
GSM. Além destas, atua também na região a Vivo, que opera com as tecnologias GSM e 
CDMA, esta última tecnologia sendo mais usada no acesso a internet banda larga. Todos os 
municípios da região contam com cobertura de sistema de telefonia móvel. 
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Quanto aos serviços de radiodifusão, a área de influência indireta conta com 20 
estações de rádio distribuídas pelas sedes municipais, 60,0% destas operando em frequência 
modulada (FM). O município de Dourados conta com 8 estações de rádio, com três destas 
operando em ondas médias – AM (Rádios Clube, Caiuás e Tupinambás) e as outras cinco em  
frequência modulada - FM (Rádios Grandourados, Terra, 94 FM, Coração 95,7 e 
Transamérica 103,7). O município de Ponta Porã conta com uma rádio FM - a Rádio 
Amambay 100,5 e duas rádios operando em onda média – o Sistema Matogrossense de 
Radiodifusão e a Sociedade Rádio Ponta Porã. Os municípios de Bela Vista, Caarapó e 
Maracaju contam com duas estações de rádio cada, sendo uma AM e a outra FM, enquanto 
que Guia Lopes da Laguna conta apenas com uma rádio  operando em freqüência modulada. 
Amambaí, por sua vez, conta com duas rádios FM. Os municípios de Antônio João, Aral 
Moreira, Coronel Sapucaia, Jardim e Laguna Carapã não dispõem de serviços de radiodifusão.  

Com relação aos serviços de retransmissão de televisão, a área do estudo conta com 
uma retransmissora (TV Dourados) e três repetidoras operando no município de Dourados – a 
TV MS/Record, a TV Sulamérica/Globo e a TV Campo Grande/SBT. Nos demais municípios 
o número de sinais de recepção de TV oscila entre um e três sinais.  

Quanto ao número de jornais em circulação nos municípios, este oscila entre três e 
doze, sendo a grande maioria oriundos de Campo Grande e Dourados, com destaque para a 
Correio de Campo Grande, Correio do Estado, entre outros. Os municípios de Ponta Porã e 
Jardim contam com jornais locais, com destaque para o Correio de Ponta Porã, Jornal A 
Tarefa e Jornal da Praça, no primeiro município, enquanto que no município de Jardim é 
publicado a Tribuna Popular. A região conta, ainda, com provedores de Internet em rádio e 
banda larga, cujos escritórios encontram-se concentrados nas cidades de Dourados e Ponta 
Porã. Além de possibilitar o acesso a Internet, os provedores prestam serviços nas áreas de 
venda de equipamentos de informática, instalação e assistência técnica. 

e) Setor Elétrico 

O fornecimento de energia elétrica aos municípios integrantes da área de influência 
indireta efetuado pela ENERSUL – Empresa Energética do Mato Grosso do Sul, atendia, em 
2012, 173.121 consumidores, dos quais 61,79% estavam concentrados nos municípios de 
Dourados e Ponta Porã. O consumo de energia totalizava 875.706 Mwh para a área como um 
todo, apresentando as classes residencial e comercial os maiores níveis de consumo, 
respondendo por 31,14% e 19,92% do consumo total, respectivamente. Aparecem, ainda, com 
destaque, embora com percentuais menos relevantes os consumos dos setores industrial e 
rural que atingiam 126.345 Mwh e 85.215 Mwh, ou seja, 14,48% e 9,76% do total, 
respectivamente. 

Nos municípios de Dourados e Ponta Porã observa-se um quadro avultado para as 
atividades rurais em comparação com os outros municípios, marcado por notória distorção, 
com o consumo de energia elétrica do setor rural destes municípios respondendo por 52,79% 
do consumo total deste setor na região e por 5,16% do consumo total. Tal distorção encontra-
se associada ao fato destes municípios terem uma parcela significativa de suas economias 
centradas na atividade agrícola, sendo observada a presença de grandes e médias empresas 
voltadas para o desenvolvimento da agricultura irrigada. 

O consumo do setor industrial apresenta-se mais representativo nos municípios de 
Dourados e Bela Vista, que juntos respondem por 63,64% do consumo total deste setor. 
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Aparecem, ainda, com destaque os municípios de Maracaju, Caarapó e Ponta Porã, cujos 
consumos atingem 12,34%, 9,58% e 8,12% do consumo total do setor industrial da região. Os 
consumos dos segmentos residencial e comercial, por sua vez, apresentam-se mais 
representativos no município de Dourados, que responde por 49,22% do consumo residencial 
da região e por 58,69% do seu consumo comercial. 

f) Saneamento Básico 

Sistema de Abastecimento d’Água 

Os sistemas de abastecimento d’água dos municípios da área do estudo são operados 
pela  SANESUL – Empresa de Saneamento do Estado do Mato Grosso do Sul, contando com  
116.357 ligações ativas. Constitui exceção apenas o município de Bela Vista, cujo sistema é 
operado pela Prefeitura Municipal.  

Quanto às fontes hídricas, 58,33% dos municípios têm as captações de seus sistemas 
de abastecimento d’água efetuadas em poços profundos e/ou adutoras de água bruta  ou 
tratada. Apenas o município de Guia Lopes da Laguna faz uso exclusivo de uma fonte 
superficial, enquanto que Amambaí, Coronel Sapucaia, Dourados e Jardim fazem uso de 
fontes superficiais, poços profundos e adutoras. Nenhum dos sistemas produtores apresenta 
problemas de racionamento.  

Os índices de atendimento da demanda são satisfatórios, já que nos municípios da área 
do estudo as redes de distribuição existentes atendiam a mais de 99,0% dos domicílios 
urbanos. Não se dispõe de informações sobre o índice de cobertura do sistema de 
abastecimento d’água do município de Bela Vista.  

Com relação à qualidade da água bruta, em todos os municípios a água fornecida pelas 
fontes hídricas apresentam boa potabilidade, segundo a empresa concessionária. Quanto ao 
tratamento dado à água, no município de Amambaí, Antônio João, Aral Moreira, Caarapó, 
Laguna Carapã, Maracaju e Ponta Porã este se restringe a simples desinfecção com cloro. Nos 
demais municípios, a água suprida a população é submetida a tratamento convencional.  

Sistema de Esgotamento Sanitário 

A grande deficiência no setor de saneamento básico do conjunto dos municípios 
integrantes da área do estudo, a exemplo do que ocorre no Estado do Mato Grosso do Sul 
como um todo, se registra ao nível de atendimento público do sistema de esgotamento 
sanitário. Atualmente a SANESUL opera os sistemas de esgotamento sanitário das cidades de 
Amambaí, Antônio João, Caarapó, Coronel Sapucaia, Dourados, Jardim, Maracaju e Ponta 
Porã na área do estudo. A cidade de Bela Vista conta com um sistema operado pela Prefeitura 
Municipal, centrado no uso de lagoas de estabilização, enquanto que Aral Moreira conta 
apenas com rede coletora implantada pela Prefeitura atendendo a zona central, não sendo os 
efluentes coletados submetidos a tratamento. As sedes municipais de Guia Lopes da Laguna e 
Laguna Carapã não contam com sistemas de esgotamento sanitário em operação, sendo os 
efluentes gerados lançados a céu aberto ou canalizados diretamente para os cursos d’água. É 
observado, ainda, o uso de fossas sépticas e rudimentares por uma parcela significativa da 
população destas cidades.  

Quanto ao índice de cobertura dos sistemas de esgotamento sanitário em operação, 
estes apresentam-se baixos. A melhor situação é vivenciada pelo município de Dourados, cujo 
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sistema de esgotamento sanitário atende a 38,42% dos seus domicílios. Já a situação mais 
crítica é vivenciada pelo município de Antônio João, onde o sistema de esgotamento sanitário 
em operação atende apenas a 1,78% dos seus domicílios. Nos demais municípios as taxas de 
cobertura dos sistemas de esgotamento sanitário oscilam entre 10,85 e 24,04%.  

Destino dos Resíduos Sólidos 

Quanto ao destino dos resíduos sólidos, a situação apresenta-se crítica nos municípios 
que integram a Área de Influência Indireta, com cerca de 60,0% das prefeituras fazendo uso 
de vazadouros a céu aberto (lixões) para a deposição final do lixo urbano, contribuindo para a 
poluição dos recursos hídricos, para a degradação da paisagem e para a proliferação de 
vetores de doenças. 

Segundo dados do Censo Demográfico de 2010 do IBGE, a área do estudo conta com 
84,32% dos seus domicílios sendo atendidos pela coleta pública. Analisando o destino dado 
aos resíduos sólidos, segundo os municípios, observa-se que Dourados, Jardim e Maracaju são 
os que apresentam melhor situação, contando com uma cobertura da coleta pública de lixo da 
ordem de 92,57%, 91,85% e 87,82% dos seus domicílios, respectivamente. Aparece em 
seguida o município de Guia Lopes da Laguna, cujo índice de cobertura da coleta pública de 
lixo atinge 80,27%.  Nos demais municípios que integram a região este índice oscila entre 
46,46% em Laguna Carapã e 78,09% em Ponta Porã. 

   Merece ressalva, ainda, o fato dos sistemas de deposição final do lixo urbano postos 
em prática na maioria dos municípios da região não atenderem as recomendações técnicas 
necessárias. Com efeito, não há coleta diferenciada para os lixos industrial e dos 
estabelecimentos de saúde, os terrenos da maioria dos aterros não são impermeabilizados e 
não há drenagem de gases e das águas pluviais, nem tratamento do chorume como forma de 
evitar a contaminação dos solos, a poluição dos recursos hídricos e do ar.  

Apenas o município de Dourados conta com aterro sanitário devidamento licenciado 
junto ao órgão ambiental, tendo sido construído dentro das normas técnicas requeridas.  Já o 
município de Laguna Carapã encaminha seus resíduos sólidos para um aterro particular de 
Dourados.  Nos demais municípios os resíduos sólidos gerados são destinados a aterros 
controlados ou lixões. 

g) Atividades de Apoio ao Desenvolvimento Agropecuário 

Assistência Técnica e Extensão Rural 

O serviço de assistência técnica e extensão rural na área de influência indireta é 
efetuado pela AGRAER – Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, que conta 
com escritórios locais distribuídos pelas sedes municipais da região, os quais estão vinculados 
às Unidades Regionais de Dourados e Ponta Porã. A AGRAER conta, ainda, com um 
escritório local na área do Assentamento Itamarati II, no município de Ponta Porã. 

Analisando superficialmente os serviços prestados pela AGRAER na região, 
constatam-se algumas deficiências decorrentes, principalmente, do pequeno número de 
técnicos disponíveis, a escassez de recursos financeiros para uma melhor ação qualitativa e 
quantitativa, reduzido uso de recursos de efeitos demonstrativo como campos de 
demonstração, dias de campo, etc. e a falta de um acompanhamento permanente, sistemático e 
ágil, que permita a redefinição das estratégias de trabalho utilizadas, entre outras. 
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Instituições Financeiras e Crédito Rural 

A área de influência indireta contava, em 2012, com 46 instituições financeiras 
atuando no seu território, representadas por 15 agências do Banco do Brasil, seis da Caixa 
Econômica Federal e 25 agências pertencentes a bancos comerciais. Os municípios de 
Dourados, Ponta Porã, Maracaju, Jardim  e Amambaí contam com agências destas duas 
instituições públicas, além de agências de bancos comerciais. Os demais municípios contam 
apenas com uma ou duas agências bancárias atuando em seus territórios, sendo a maioria 
destas pertencentes ao Banco do Brasil. Constitui exceção o município de Laguna Carapã, 
onde a única instituição financeira existente é uma agência do Banco do Brasil,  e o município 
de Caarapó, que conta com dois bancos comerciais  e uma agência do Banco do Brasil. 

Analisando o volume de financiamentos concedidos a produtores rurais dos 
municípios da área de influência indireta, em 2010, constata-se que a maior parte do montante 
total foi destinado a agricultura com o setor pecuário apropriando um percentual bem menos 
significativo. O crédito fornecido ao setor agrícola encontra-se voltado predominantemente 
para as atividades de investimento, as quais encontram-se concentradas nos municípios de 
Dourados, Ponta Porá, Amambaí e Maracaju. A obtenção de crédito para custeio da produção 
agrícola embora atinja um menor montante, encontra-se disseminada pelos 12 municípios. Na 
atividade pecuária, o maior volume de financiamentos concedido se destinou a atividade de 
investimento, sendo o crédito de custeio pouco utilizado.  

O crédito rural possui pontos de estrangulamento ligados diretamente aos seus 
componentes e relacionados com os demais aspectos da realidade agropecuária, interferindo 
decisivamente nos resultados da política de crédito, dentre estes fatores merecem destaque: 
Fatores Diretos: rigidez do sistema bancário (caracterizado pelo modelo comercial), 
burocracia envolvida, taxas de remuneração financeira e sistema de garantia fundiária; e 
Fatores Indiretos: estrutura fundiária marcada pela concentração da terra, elevado grau de 
analfabetismo no meio rural e grande número de produtores sem terra. 

3.4.1.4 - Atividades Econômicas  

a) Generalidades 

O setor terciário da economia é o mais expressivo na área do estudo, tendo, em 2011, 
contribuído com 62,84% para a formação do Produto Interno Bruto da região, enquanto que a  
atividade agropecuária responde por 17,60%. Nas últimas décadas tem se observado um 
significativo incremento nas atividades industriais, com esta elevando a sua participação na 
formação do PIB para 20,58%, o que se deve em grande parte ao desenvolvimento do setor 
industrial dos municípios de Dourados, Ponta Porá, Maracaju e Caarapó. Nos municípios de 
Dourados, Jardim e Guia Lopes da Laguna as atividades associadas ao setor terciário tem um 
grande peso na formação do PIB, aparecendo em segundo lugar o setor industrial. Já em 
Laguna Carapã o setor que mais contribui para a formação do PIB é o agropecuário, sendo 
seguido de perto pelo setor industrial. Nos demais municípios essa função é exercida 
predominantemente pelo setor terciário, aparecendo em segundo plano o setor primário.  

Os municípios que mais contribuem para a formação do PIB regional são Dourados, 
Ponta Porã, Maracaju e Caarapó, que juntos respondem por 79,0% da renda gerada na região. 
Os principais centros comerciais da região são Dourados, Ponta Porã e Maracaju, enquanto 
que no setor industrial merecem destaque os municípios de Dourados, Ponta Porá, Maracaju e 
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Caarapó. Já no setor primário se destacam  novamente os municípios de Maracaju, Dourados 
e Ponta Porã. 

Analisando a composição da pauta de exportações do Estado do Mato Grosso do Sul 
constata-se que cerca de 35,0% dos produtos elencados são, também, produzidos na área do 
estudo, com destaque para a soja e a carne bovina que juntos respondem por 31,0% do valor 
total das exportações. Merecem destaque, ainda, o milho, a carne de frango, o farelo de soja, o 
óleo de soja e a carne suína, que ocupam a quinta, a sétima, a oitava, a nona e a décima  
quarta colocações da pauta de exportações com 9,17%, 5,85%, 3,26%, 3,04% e 0,91%. 
Observa-se, ainda, que praticamente todos os produtos agropecuários integrantes da pauta de 
exportação tiveram incrementos nas suas exportações, constituindo exceção apenas a carne de 
frango, o farelo de soja,  e a carne suína, cujas exportações apresentaram decréscimos com taxa  de  
-19,50%, - 13,76% e  -34,13%, respectivamente. 

b) Setor Primário 

Atividade Agrícola 

A área do estudo apresenta potencialidade agrícola alta, se constituindo numa zona de 
agricultura de mercado/agricultura tradicional integrada. Apresenta limitações devido à falta 
d’água nas áreas de planalto, os quais são intensivamente cultivados durante o período 
chuvoso, requerendo o uso da irrigação durante as estiagens. A agricultura se constitui numa 
das principais atividades econômicas do setor primário da região, estando uma parcela 
significativa da sua produção voltada para a exportação. A exploração da soja se sobressai 
como a mais expressiva em termos de área colhida, respondendo por 51,97% da área total. Os 
municípios Maracaju, Ponta Porã e Dourados, se destacaram como maiores produtores de soja 
na área estudada, chegando juntos a deterem 59,12% da área total cultivada dessa cultura. Em 
seguida, aparece a cultura do milho, respondendo por 36,6% da área total, tendo como 
maiores produtores os municípios de Maracaju, Dourados, Ponta Porã, Caarapó, Aral Moreira 
e Laguna Carapã, que juntos perfazem 92,1% da área total cultivada com milho. 

A cana-de-açúcar, terceira cultura mais cultivada na região, responde por apenas 
8,78% da área total cultivada, aparecendo como principais produtores Dourados, Maracaju e 
Ponta Porã. Aparecem, ainda, com representatividade em termos de área colhida as culturas 
de trigo, feijão e aveia, que respondem por 0,79%, 0,72% e 0,45% da área total, 
respectivamente. Dentre as culturas temporárias, observa-se ainda na região os cultivos de 
mandioca, centeio, arroz, algodão herbáceo, girassol, amendoim, tomate, melancia e abacaxi. 

Quanto às culturas perenes, foi constatada na região apenas a presença de erva mate, 
café, banana, coco-da-baía, maracujá, uva e laranja, as quais apresentam pouca 
representatividade em termos de área cultivada. Constata-se que 69,76% da área colhida com 
culturas permanentes na região refere-se à erva mate, cujos plantios encontram-se 
disseminados pelos municípios de Aral Moreira, Amambaí, Laguna Carapã, Ponta Porã e 
Antônio João. Uva, laranja e maracujá contam com áreas cultivadas apenas no município de 
Dourado. Já o coco-da-baía encontra-se restrito a pequenos cultivos nos municípios de Guia 
Lopes da Laguna e Jardim. O café tem ocorrência restrita ao município de Ponta Porã e a 
banana conta com pequenas áreas cultivadas em Dourados e Ouia Lopes da Laguna. A 
superfície cultivada total da área do estudo atinge 1.610.893 ha, sendo 99,98% ocupados por 
lavouras temporárias e apenas 0,02% por lavouras perenes.  
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Em termos de valor da produção agrícola, a cultura mais representativa foi à soja 
(40,3% do VBP agrícola), cuja produção apresenta-se concentrada nos municípios de Ponta 
Porã, Dourados, Aral Moreira, Maracaju, Laguna Carapã e Caarapó. Logo em seguida vem o 
milho, a cana-de-açúcar, o feijão, a mandioca e o trigo, que respondem por 37,93%, 18,93%, 
1,16%, 0,57% e 0,41% do VBP total. As culturas perenes respondem por apenas 0,03% da 
renda agrícola gerada na região, enquanto que as culturas temporárias são responsáveis por 
99,97%. Ressalta-se, ainda, que a soja responde por 40,31% da renda gerada pelas culturas 
temporárias e o milho por 37,94%. 

O nível tecnológico da agricultura praticada na região pode ser considerado baixo, 
uma vez que os estabelecimentos rurais que possuem maquinário agrícola como tratores, 
máquinas para plantio e colheita, arados mecânicos e veículos de tração mecânica, em geral, 
estão restritos aos grandes e médios produtores rurais vinculados a lavoura da soja e a cultura 
canavieira.  A utilização de agrotóxicos apresenta-se disseminada em todos os segmentos de 
propriedades, embora seja observado um uso mais intensivo vinculado às grandes e médias 
propriedades, especialmente nas áreas exploradas com agricultura irrigada. Apresenta-se mais 
concentrado nas regiões produtoras de soja.  

A agricultura irrigada vem sendo desenvolvida na região por grandes grupos 
empresariais e com o uso de tecnologia de ponta, tendo sua produção voltada para o 
abastecimento dos mercados interno e externo. Observa-se uma maior concentração de áreas 
irrigadas nas regiões produtoras de soja, milho e cana-de-açúcar.  

Atividade Pecuária 

A pecuária desenvolvida na área encontra-se centrada na bovinocultura de corte e leite, 
aparecendo, ainda, com relevância a ovinocultura e a suinocultura. O criatório é feito de 
forma extensiva, sendo a alimentação do rebanho suplementada com forrageiras e restos 
culturais. O uso de concentrados também se apresenta representativo, sendo adotado por 
médios e grandes pecuaristas, os quais demonstram preocupação com o controle profilático do 
rebanho.  

O plantel bovino da região é composto por 2.218.609 cabeças, com os municípios de 
Bela Vista, Amambaí, Maracaju, Jardim e Ponta Porã apresentando os plantéis mais 
numerosos, juntos respondendo por 67,36% do rebanho desta região. Aparecem, ainda, com 
destaque, embora numa escala mais reduzida, os municípios de Dourados, Guia Lopes da 
Laguna e Caarapó, que juntos respondem por 19,81% do plantel bovino regional. 

O criatório de ovinos, com 103.937 cabeças, apresenta-se concentrado nos municípios 
de Ponta Porã, Bela Vista, Dourados e Amambaí, que respondem por 56,25% do rebanho. A 
suinocultura, por sua vez, embora se apresente relativamente difundida na região, observa-se 
uma maior concentração nos municípios de Dourados e Caarapó, que juntos abrigam  54,45% 
do rebanho suíno da região. O criatório de caprinos, por sua vez, não se apresenta muito 
representativo na região, sendo composto por apenas 4.241 cabeças, estando concentrado 
principalmente nos municípios de Bela Vista,  Ponta Porã e Amambaí, que juntos abrigam 
44,35% do rebanho caprino. A avicultura embora conte com um efetivo relativamente 
significativo (5.160.534 cabeças), apresenta uma parcela significativa da sua produção voltada 
para o autoconsumo, sendo observada uma maior concentração de granjas nos municípios de 
Dourados e Caarapó. 
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c) Setor Secundário 

O setor secundário da área do estudo era composto, em meados de 2012, por 1.111 
estabelecimentos industriais, estando 65,53% destes vinculados a indústria de Transformação. 
A indústria extrativa mineral encontrava-se concentrada nos municípios de Dourados e Bela 
Vista, que juntos abrigavam 58,82% dos estabelecimentos deste tipo de indústria. A indústria 
da Construção Civil contava com 335 estabelecimentos, dos quais 67,46% encontravam-se 
concentrados no município de Dourados. Os municípios mais industrializados eram Dourados 
com 639 estabelecimentos industriais, Ponta Porã, com 116 indústrias e Maracaju com 97 
indústrias.  

Na indústria de transformação o segmento mais representativo é o de Produtos 
Alimentares, que contava com 116 estabelecimentos, estando 60,34% destes distribuídos 
pelos municípios de Dourados e Ponta Porã. Destacam-se neste segmento os estabelecimentos 
de beneficiamento de produtos agrícolas, laticínios e frigoríficos. Em segundo lugar aparece o 
ramo de Produtos Minerais Não Metálicos, com 60 empresas, estando uma parcela significativa dos 
estabelecimentos deste segmento industrial vinculada a indústria da cerâmica vermelha. O 
município de Dourados concentrava cerca de 47,0% dos estabelecimentos, sendo estas em geral 
compostas por empresas de pequeno e médio porte.  

Aparecem, ainda, com representatividade os segmentos de Madeira e Mobiliário com 
57 estabelecimentos, Editorial e Gráfico (45 empresas), Confecções (35 fábricas), 
Metalúrgico (32 empresas) e Químico com 18 estabelecimentos, estando à maior parte das 
indústrias destes segmentos concentradas no município de Dourados.  

d) Setor de Comércio e Serviços 

Segundo dados do IBGE, em 2012, o setor comercial da área do estudo era composto 
por 5.390 estabelecimentos, a quase totalidade destes vinculados ao ramo varejista (94,29%). 
Os municípios de Dourados, Ponta Porã  e Maracaju se constituem nos principais centros 
comerciais da região, concentrando 73,39% dos estabelecimentos comerciais. Aparecem, 
ainda, com destaque os municípios de Jardim, Amambaí e Caarapó, que contavam com 311, 
298 e 233 estabelecimentos comerciais, respectivamente.  

Apenas Dourados e Ponta Porã contam com comércios atacadistas mais 
representativos compostos por 185 e 118 estabelecimentos, os quais encontram-se voltados 
principalmente para o segmento de Produtos Alimentícios. O comércio de Máquinas e 
Produtos Agropecuários se apresenta concentrado nos municípios de Dourados e Ponta Porã, 
que juntos respondem pela maior parte dos estabelecimentos deste segmento.  

O Setor Serviços, menos expressivo que o Setor Comércio, contava em 2012, com um 
total de 3.951 estabelecimentos registrados, estando 77,8% destes concentrados nos 
municípios de Dourados, Ponta Porã e Maracaju. Nos demais municípios o Setor Serviços 
apresenta-se pouco representativo, merecendo destaque apenas os municípios de Caarapó, 
Jardim, Amambaí e Bela Vista que contam com 187, 167, 167 e 116 empresas prestadoras de 
serviços registradas, respectivamente. 

No município de Dourados aparecem com destaque os ramos de Outras Atividades e 
Serviços com 367 empresas formais, Atividades Administrativas e Serviços Complementares 
com 337 estabelecimentos e Alojamento e Alimentação com 311 empresas. O ramo de 
Transportes, Armazenagem e Comunicações, composto por 291 empresas, concentrava 
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49,83% dos estabelecimentos deste segmento presentes no território da área do estudo. Os 
serviços de Saúde e de Educação prestados por um razoável número de estabelecimentos 
contribuíam de forma significativa na formação do quadro atual de serviços formais deste 
município. Situação semelhante, só que em menor escala, é vivenciada pelos municípios de 
Ponta Porã e Maracaju, que abrigam 487 e 441 empresas vinculadas ao setor serviços, 
respectivamente. 

Nos demais municípios as atividades do Setor Serviços apresentam uma menor 
dimensão quando comparadas com as de Dourados, sendo menos relevante a contribuição 
destes para o desenvolvimento do setor terciário da região. Observa-se um predomínio dos 
estabelecimentos pertencentes ao ramo de Outras Atividades e Serviços, cujos quantitativos 
apresentam-se mais significativos nos municípios de Amambaí (40 empresas), Bela Vista (39 
empresas), Jardim (36 empresas) e Guia Lopes da Laguna com 36 empresas. 

Quanto à influência dos órgãos e instituições que constituem a administração pública 
na geração de empregos e renda, esta não se apresenta significativa, com a maioria dos 
municípios que compõem a área do estudo contando com no máximo 4 estabelecimentos 
deste segmento. Apenas Dourados e Ponta Porã apresentam um número mais elevado de 
instituições públicas, ambos com 8 estabelecimentos. 

Complementando o setor terciário, merece destaque a atividade turística, que tem um 
relativo potencial de desenvolvimento na região, principalmente nos municípios de Dourados 
e Ponta Porã, podendo num futuro próximo vir a contribuir de forma mais intensa para a 
geração de empregos e rendas vinculados aos serviços de alimentação, alojamento, diversão e 
ao próprio comércio.  

No município de Ponta Porã a atividade turística encontra-se atualmente restrita ao 
turismo de compras de produtos importados na região de fronteira seca com o Paraguai. Foi 
implementado pelo SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas nesta região, 
o  “Projeto Turismo sem Fronteira”, que visa expandir a atividade turística da região de 
fronteira, através da exploração de seus atrativos naturais, culturais e históricos. Com efeito, a 
região de fronteira Ponta Porã/Pedro Juan Caballero abriga em seu território diversos atrativos 
naturais e históricos, que merecem ser explorados, com destaque no lado brasileiro para o 
Museu da Erva Mate; o Parque Histórico Colônia Militar dos Dourados; o Castelinho; a 
Estação Ferroviária Novoeste do Brasil; as moradias da Vila Novoeste e a Paróquia Matriz 
São José, entre outros. Pelo lado paraguaio destacam-se o Parque Nacional Cerro Corá; a 
Fazenda Don Juancito, onde se encontra o Morro Cerro Akuá; a Laguna Punta Porã; o Sítio 
Piky; o Parque Sol Y Luna; a Estância Safi e o Ateliê de Obras de Arte com Artesanato de 
Júlio César Alves e o Historiador Sacha.  

Em Dourados predomina o turismo de eventos e o turismo do agronegócio, com este 
município não possuindo atrações turísticas naturais relevantes. Apresenta, todavia, potencial 
para efetivar-se como Centro Turístico de Escala, ponto de conexão entre o mercado emissor 
e o receptor; uma vez que se encontra posicionado a cerca de 110,0 km da região turística do 
Pantanal Matogrossense e que conta com infraestrutura de acesso, de apoio e turística.  
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3.4.1.5 - Aspectos  Históricos e Culturais  

a) Populações Indígenas e Quilombolas 

De acordo com informações coletadas junto a Administração Executiva Regional de 
Amambaí da FUNAI – Fundação Nacional do Índio, o Estado do Mato Grosso do Sul conta 
com 48 terras indígenas pertencentes às etnias Atikum, Guarani Kaiowa, Guarani Nhandewa, 
Guató, Kadiwéu, Kamba, Kinikinawa, Ofaié, Terena e Xiquitano, que juntas abrigam 32.519 
sílvicolas. A maior parte destas terras indígenas encontra-se posicionada no setor sul do 
território estadual, com 43,75% destas estando concentradas nos territórios dos municípios 
que integram a área de influência indireta do Assentamento Itamaraty II (21 terras indígenas). 
Apenas os municípios de Guia Lopes da Laguna e Jardim não contam com terras indígenas 
identificadas em seus territórios. 

 A etnia Guarani Kaiowa apresenta-se predominante nesta região, tendo presença 
confirmada nas 21 terras indígenas aí identificadas. Os Guarani Nhandewa, por sua vez, 
ocorrem apenas nas terras indígenas Caarapó, Sete Cerros e Dourados, localizadas nos 
municípios de Caarapó, Coronel Sapucaia e Dourados, respectivamente, onde convivem com 
índios das etnias Guarani Kaiowa e/ou Terena. Já os Terenas ocorrem apenas na TI Dourados, 
localizada no município homônimo, que conta com uma área de 3.475,0 ha, onde reside uma 
população de 8.987 silvícolas das etnias Guarani (Kaiowa e Nhandewa) e Terena. Das terras 
indígenas existentes na área do estudo, 47,62% estão registradas, uma encontra-se demarcada 
– a TI Aldeia Campestre, em Antônio João; outra está aguardando decisão judicial para ser 
registrada – a TI Sete Cerros, em Coronel Sapucaia e as demais estão apenas identificadas. 

O município de Ponta Porã, onde se encontra localizado o Assentamento Itamaraty II, 
conta com 5 terras indígenas posicionadas em seu território, todas pertencentes à etnia 
Guarani Kaiowa, das quais duas já estão registradas no CRI, a TI Guaimbe e a TI Rancho 
Jacaré e as demais estão apenas identificadas - TI Kokue-y (Mosquiteiro) , TI Gua-y-viri  e TI 
Lima Campo. Nenhuma destas terras indígenas encontram-se inseridas no território do 
Assentamento Itamarati II. 

Quanto à presença de comunidades quilombolas, segundo a Fundação Palmares do 
Ministério da Cultura dos municípios integrantes da área de influência indireta apenas 
Dourados e Maracaju contam com quilombos certificados por este órgão em seus territórios, 
representados pela Comunidade Negra Dezidério Felipe de Oliveira/Picadinha e pela 
Comunidade São Miguel, respectivamente. O município de Ponta Porã e, consequentemente, 
a área do Assentamento Itamarati II, não  contam com quilombos certificados por este órgão 
em seus territórios. 

b) Patrimônios  Histórico e Cultural  

O patrimônio histórico-cultural da área de influência indireta encontra-se 
representado por festas populares, artesanato, culinária típica, monumentos históricos, além 
do acervo arquitetônico. Este último reunindo prédios históricos, igrejas e casarões 
presentes nas sedes municipais, que remotam da época da colonização da região. Em 
Dourados merecem destaque os seguintes prédios e monumentos históricos: a Usina Filinto 
Müller, a Estação Ferroviária de Itahum, o Monumento do Colono e o Cruzeiro da CAND – 
Colônia Agrícola de Dourados. Já em Ponta Porã destacam-se o Museu da Erva Mate; o 
Parque Histórico Colônia Militar dos Dourados, que conta com acervos da Guerra da Tríplice 
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Aliança; o Castelinho; a Estação Ferroviária Novoeste do Brasil; as moradias da Vila 
Novoeste e a Paróquia Matriz São José, entre outros. 

Os principais eventos socioculturais estão associados à realização de festas anuais de 
cunho religioso, bem como de festas tradicionais como reisado, festas de padroeiros (missas, 
novenas e procissões), festejos juninos, carnaval e exposições agropecuárias.  

O posicionamento de Ponta Porã numa fronteira seca, fazendo conurbação com a 
cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero contribui para o estabelecimento de uma rica 
mistura de costumes e interessante intercâmbio culinário, linguístico e cultural entre duas 
cidades gêmeas posicionadas em países diferentes. O município de Dourados, também, 
apresenta uma rica diversidade cultural, apresentando influências originárias dos estados e 
países de seus povoadores, com destaque para as culturas paulista, sulista e de países como 
Síria, Líbano, Japão e Paraguai.  

A influência exercida por outras culturas é percebida mais facilmente através da 
música regional, da culinária e das festas religiosas. Na música destacam-se géneros 
provenientes do Paraguai como o chamamé, a polca e a guarânia. Na gastronomia observa-se 
a incorporação de elementos da cultura paraguaia e indígena em sua gastronomia, com 
destaque para as xipas paraguaias. Bebida típica da região, o tereré (infusão de erva mate e 
água gelada) vem sofrendo uma leve concorrência do chimarrão, tradição gaúcha, que se faz 
presente no município de Dourados. Quanto aos eventos de cunho religioso, destaca-se em 
Ponta Porã e Dourados  a  Festa de Nossa Senhora de Caacupé, tradição paraguaia mantida 
pelos seus descendentes,  que reforça a mistura de costumes e culturas existente na região. 

O conjunto dos municípios da área de influência indireta conta com bibliotecas 
públicas distribuídas pelas sedes municipais, embora a maioria destas apresente acervos 
limitados e desatualizados, estando as mais bem equipadas situadas nos municípios de 
Dourados e Ponta Porã. Dispõe, ainda, de espaços culturais, auditórios e anfiteatros 
concentrados, principalmente, no município de Dourados, com destaque para o Pavilhão de 
Eventos Dom Theodardo Leitz, Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, o Museu 
Histórico de Dourados, o Teatro Municipal de Dourados, os centros culturais Guaraoby e 
Perpétuo Socorro, a Casa de Cultura da UEMS e a CTG Querência do Sul, centro que procura 
manter viva a cultura gaúcha, realizando festas tradicionais abertas ao público em geral.  O 
município de Ponta Porã, também, conta com um Centro de Tradições Gaúchas – o CGT 
Querência da Saudade. 

Quanto aos movimentos culturais, o município de Dourados conta com diversos 
grupos de teatro, de dança e até de cinema experimentais que trabalham de maneiras 
alternativas. Outras manifestações do patrimônio imaterial presentes na região estão 
representadas pelas artes do saber e do fazer, a exemplo das obras de arte de Júlio César 
Alves, na região de fronteira. No que se refere aos ofícios destacam-se a produção de artefatos 
de fibra vegetal, as bordadeiras de nhanduti (renda paraguaia aplicada em tecido) e os grupos 
de tecelãs de Ponta Porã e Dourados, entre outros.  

c) Patrimônio Arqueológico 

Segundo informações do IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional a área de influência indireta conta com 11 sítios arqueológicos identificados, os 
quais estão distribuídos pelos territórios dos municípios de Amambaí, Antônio João, Bela 
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Vista e Maracaju. Observa-se uma concentração da ocorrência destes sítios nos municípios de 
Antônio João e Bela Vista, que juntos abrigam 72,73% dos sítios identificados pelos órgãos 
competentes.  

No município de Ponta Porã, onde se encontra localizado o Assentamento Itamaraty II, 
que abrirá em seu território o futuro perímetro irrigado, não há registro da presença de sítios 
arqueológicos identificados pelo órgão competente.  

3.4.2 - CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA  

3.4.2.1 - Estrutura Fundiária e Aspectos Jurídicos  

O Assentamento Itamarati II ocupa uma área de 25.000 ha no município de Ponta 
Porã, no Estado do Mato Grosso do Sul, o correspondente a 4,69% do território deste 
município. O parcelamento do assentamento em lotes familiares ocupa uma área total de 
8.170 ha, sendo composto por 1.692 lotes com tamanhos variando entre 4,0 e 6,0 ha. Os lotes 
familiares encontram-se distribuídos por 32 grupos pertencentes a cinco movimentos sociais 
(CUT, FAF, FAFI, FETAGRI e MST)1. Além da área loteada, o assentamento conta com uma 
área societária com extensão de 11.820 ha, cujo território foi parcelado entre os grupos. 

Quanto à situação jurídica dos imóveis, o Assentamento Itamarati II encontra-se sobre 
a tutela do INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, não tendo sido 
ainda alvo de emancipação. Assim sendo, os assentados não contam com título de propriedade 
sobre suas parcelas no assentamento. 

3.4.2.2 - Organização Social 

O Assentamento Fazenda Itamarati II tem sua área dividida em 5 sub-áreas, sendo uma 
para cada um dos movimentos sociais aí atuantes: CUT, FAF, FAFI, FETAGRI e MST. Cada 
movimento social, por sua vez, é composto por grupos, apresentando as seguintes 
composições: 

- CUT, movimento social composto por 3 grupos: Canaã, Nova Esperança e 
Renovação, perfazendo ao todo 270 famílias (15,93% do total). Os lotes 
familiares contam com área de 4,0ha cada, perfazendo uma área total de 1.080ha 
(13,23% do total); 

- FAF, movimento social composto por 6 grupos: Amigos da Fronteira, Boa 
Esperança, Jatobá, Modelo, Nova Esperança e Recanto das Nascentes, perfazendo 
ao todo 150 famílias (8,88% do total). Os lotes familiares contam com área de 
5,0ha cada, perfazendo uma área total de 750ha (9,18% do total); 

- FAFI, movimento social composto por um único grupo: Fafi, que conta com 116 
150 famílias (6,85% do total). Os lotes familiares contam com área de 5,0ha cada, 
perfazendo uma área total de 580ha (7,10% do total); 

- FETAGRI, movimento social composto por 11 grupos: Agrifat - Chega Mais, 
Agrifat - Modelo, Agrifat - Renascer, Agrifat – Terra Nova, Antônio João – Sem 

                                                 
1 CUT – Central Única dos Trabalhadores, FETAGRI - Federação dos Trabalhadores na Agricultura, MST - Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra, FAF - Federação da Agricultura Familiar e FAFI - Associação dos Ex-Funcionários da Fazenda 
Itamarati.  
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Denominação, Antônio João – Terra Nova, Antônio João - União, Antônio João – 
Nossa Senhora Aparecida, Dom Aquino, Rio Dourado e Sete Quedas, perfazendo 
ao todo 588 famílias (34,74% do total). Os lotes familiares contam com área de 
4,0ha cada, perfazendo uma área total de 2.352ha (28,78% do total); 

- MST, movimento social composto por 11 grupos: Boa Esperança, Che Guevara, 
Dorcelina Folador, Frutos da Terra, Nossa Senhora Aparecida, Nova Conquista, 
Oziel Alves, Pioneiros do Sul, Sete de setembro, União dos Palmares e Zumbi dos 
Palmares, perfazendo ao todo 568 famílias (33,6% do total). Os lotes familiares 
contam com área de 6,0ha cada, perfazendo uma área total de 3.408ha (41,7% do 
total). 

Cada movimento social conta com uma associação comunitária voltada para a defesa 
dos interesses das famílias a estes vinculadas. Constatou-se, também, a presença de uma 
associação que congrega todas as lideranças dos movimentos sociais atuantes na área do 
assentamento – a AAFI – Associação dos Agricultores Familiares do Assentamento Itamarati 
II. Apenas a FAF - Federação da Agricultura Familiar não faz parte desta associação.  

O loteamento da área do assentamento foi efetuado sob a ótica sócio-proprietária de 
ocupação da terra, preconizada no âmbito do Programa Terra Vida. Cada família é detentora 
em média de uma área total de 12,0 ha, dos quais 4,0 ha estão representados pelos lotes 
familiares e os outros 8,0 ha estão vinculados a uma área comunitária, cujos rendimentos 
devem ser rateados entre as famílias. Constituem exceção apenas os lotes familiares do MST, 
que por acordo estabelecido com o INCRA tiveram suas áreas individuais estabelecidas em 
6,0 ha. 

Em alguns movimentos sociais a área comunitária foi loteada entre as famílias 
integrantes destes movimentos, deixando de ter a sua função societária, ficando a cargo de 
cada família a exploração da sua respectiva “área comunitária”. Nos demais movimentos a 
exploração da área comunitária é efetuada de forma conjunta, estando sobre a alçada das 
lideranças, não se tendo a priori informações sobre como é feito o rateio dos lucros gerados 
entre as famílias. 

No que tange ao grau de organização, à primeira vista a parceria dos assentados é um 
arranjo de trabalho, renda e gestão que se encontra, ainda, num nível bastante incipiente. Não 
se observa a formação de parcerias para definição das operações de gerenciamento das 
atividades produtivas desenvolvidas na área do assentamento, com a definição do que vai ser 
produzido, da aquisição de insumos e da comercialização da produção sendo efetuada 
individualmente por assentado. A atual forma de organização deverá ser dinamizada de 
acordo com as recomendações do Modelo de Gestão, como condição necessária para o êxito 
da exploração do Projeto Itamarati II.  

3.4.2.3 - Aspectos Demográficos e Qualidade de Vida da População 

Residem atualmente na área do assentamento, 5.190 pessoas, compreendendo 1.544 
famílias de assentados. A população da área é composta predominantemente por pessoas em 
idade adulta, visto que 54,82% da população têm idade entre 20 e 60 anos, estando 
potencialmente aptos ao trabalho. O número de jovens também se apresenta representativo, 
respondendo por 39,82% do contingente populacional, enquanto que os maiores de 60 anos 
representam apenas 5,36% do total. As famílias não são numerosas, sendo compostas por 3,36 
pessoas, em média. Analisando a distribuição da população por sexo observa-se um leve 
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predomínio no percentual de pessoas pertencentes ao sexo masculino (52,79 %) sobre as 
pertencentes ao sexo feminino (47,21%). 

No que se refere ao nível de instrução da população residente na área do assentamento, 
observa-se que, dentre os maiores de 7 anos, 19,8% se enquadram como analfabetos e 
semianalfabetos, um percentual considerado não muito significativo para uma área 
classificada como de baixa renda. O ensino fundamental II foi cursado por 31,16% da 
população, enquanto que o ensino médio foi cursado por 11,08%. Apenas 75 moradores da 
área contam com instrução de nível superior, o correspondente a 1,65% do total. O 
contingente populacional sem idade escolar ou que cursava o ensino pré-escolar (menores de 
7 anos) perfazia 660 pessoas para a área do assentamento como um todo. 

Com relação ao nível de instrução dos chefes de família, 37,95% destes cursaram até 
no máximo a 4ª série do ensino fundamental I e 26,88% estão enquadrados como analfabetos 
e semianalfabetos. Outros 26,75% cursaram o ensino fundamental II, 7,25% contam com o 2º 
grau e apenas 1,17% cursou o ensino superior. Verifica-se que, a maioria dos chefes de 
família conta com no máximo o ensino fundamental (64,7% do total). Merece destaque entre 
os chefes de família que contam com instrução de nível superior a presença de técnicos 
agrícolas e de técnicos em irrigação. O baixo nível de instrução apresentado pela maioria da 
população revela a falta de qualificação profissional da mão-de-obra local, o que limita o 
acesso destas pessoas a novas oportunidades de emprego no mercado de trabalho, além de 
dificultar a absorção de novas tecnologias e que exerçam o pleno controle sobre seus 
negócios.  

Quanto ao nível de renda, a análise da renda mensal dos chefes de famílias revela uma 
situação preocupante do ponto de vista social, pois não se verifica a possibilidade de ascensão 
para a maior parte das famílias, visto que 78,0% dos chefes de domicílio recebem até no 
máximo 2 salários mínimos. O percentual de chefes de domicílios que recebem renda entre 2 
e 3 salários mínimos perfaz apenas 0,82% do total, enquanto que aqueles que recebem renda 
superior a 3 salários mínimos atingem apenas 0,35%. Tal fato demonstra que existe uma baixa 
valorização da mão-de-obra local em termos salariais, fazendo com que a grande maioria das 
famílias tenha um baixo poder aquisitivo. 

A análise da experiência profissional dos chefes de família anterior ao assentamento 
revela que o setor primário da economia se apresentava como o mais expressivo na absorção 
desta mão-de-obra, com 46,1% dos chefes de família já tendo exercido atividades produtivas 
vinculadas a este setor. Outros 10,69% dos chefes de família da área exerciam anteriormente 
atividades associadas ao setor terciário, sendo observada uma maior participação do sub-setor 
Serviços, que respondia por 83,42% dos empregos dos chefes de famílias alocados neste setor 
da economia, contra 16,58% devidos às atividades comerciais. Apenas 9,16% dos chefes de 
família alegaram ter experiência profissional em empregos associados ao setor industrial. Em 
contrapartida, uma parcela de 16,72% dos chefes de família da área exerciam anteriormente 
atividades econômicas vinculadas ao setor informal da economia.  

No que se refere às profissões anteriormente exercidas pelos chefes de família, na PEA 
da área do assentamento, predominantemente concentrada no setor primário da economia, 
destacam-se as profissões de agricultor, trabalhador rural, tratorista e pecuarista como as mais 
citadas. Merecem ainda destaque a presença na área do assentamento de profissionais com 
formação superior na área de agronomia, representados por quatro técnicos de irrigação e três 
técnicos agrícolas, todos antigos funcionários da Fazenda Itamarati. 
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Observa-se que uma parcela representativa dos chefes de famílias conta com 
experiência profissional em trabalhos vinculados aos setores industrial, terciário e informal da 
economia, indicando que com exceção dos bóia-frias os demais são oriundos do meio urbano. 
Tal condição revela a necessidade premente de implementação de um Programa de 
Capacitação e Treinamento dos Assentados, de modo a permitir o engajamento da população 
local no mercado de trabalho gerado pela grande irrigação. 

Com relação à situação ocupacional atual dos chefes de família, 79,43% destes 
declararam desenvolver apenas atividades agropecuárias vinculadas ao lote familiar. O 
desenvolvimento de atividades extra lote como forma de complementação da renda familiar 
foi declarado por 2,89% dos assentados. Dentre as atividades extra lote desenvolvidas 
destaca-se como mais representativa a execução de trabalhos eventuais (bóias-fria) em usinas 
de cana-de-açúcar da região. Verificou-se, ainda, três casos de assentados proprietários de 
pequenos estabelecimentos comerciais e de um assentado trabalhando como agente de saúde. 

Quanto à força de trabalho da população residente na área do assentamento, o 
contingente desta população que se encontra apto aos trabalhos agrícolas é composto por 
3.709 pessoas, o correspondente a 72,19% da população residente nos imóveis pesquisados. A 
força de trabalho real da área pesquisada foi estimada em 2.606,75 jornadas diárias. 
Considerando que o número de famílias é de 1.544, obtém-se uma força de trabalho média de 
1,69 jornadas/família/dia. Observa-se que em 46,87% dos grupos o número de jornadas 
diárias por família apresenta-se inferior a do assentamento, com valores oscilando entre 0,59 e 
1,65 jornadas/família/dia. Os menores quantitativos foram observados nos grupos Canaã da 
CUT (0,59 jornadas/família/dia) e Antônio João – Nossa Senhora Aparecida da FETAGRI 
(0,97 jornadas/família/dia). 

O caráter sazonal da atividade agrícola implica em picos elevados de emprego em 
determinadas épocas do ano (plantio e colheita), enquanto que, na entressafra a mão-de-obra 
fica totalmente ociosa. Tal situação é agravada, ainda, pelo fato da área dos lotes familiares 
não dispor de recursos hídricos durante a estação seca, o que impossibilita o uso da prática da 
irrigação. Os obstáculos impostos pela escassez de recursos hídricos e pelas dificuldades de 
acesso ao crédito rural induzem uma parcela dos assentados a procurar oportunidades de 
emprego nas usinas da região para complementação da renda gerada pela atividade 
agropecuária. 

Com relação às condições médico-sanitárias, verifica-se a ocorrência na área do 
assentamento de doenças de veiculação e/ou origem hídrica, seja pela transmissão através de 
vetores como é o caso da dengue, seja através da ingestão ou contato com água contaminada 
(verminoses, diarreias, hepatite viral, leptospirose, doenças de pele, etc.). Tais doenças 
dependem, essencialmente, dos hábitos sanitários da população e da precariedade do setor de 
saneamento básico da área. Foram relatados, também, dois casos de esquistossomose (barriga 
d’água). Tendo em vista que nos sistemas de irrigação ocorrem modificações do ambiente que 
favorecem a proliferação deste tipo de molusco, especial atenção deverá ser dispensada ao 
controle desta doença na área do assentamento. Os dois casos de esquistossomose relatados 
ocorreram nos grupos FETAGRI - Antônio João (Nossa Senhora Aparecida) e FETAGRI - 
Antônio João (Sem Denominação). 

Causa preocupação, ainda, a ocorrência de um grande número de casos de intoxicação 
por agrotóxicos (194 casos), que revela o despreparo dos assentados no uso e manuseio destas 
substâncias, o desconhecimento dos seus efeitos residuais e das medidas de segurança 
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necessárias para a sua aplicação. Foram identificados quatro casos de câncer entre os 
assentados, doença que entre outras causas pode ter vínculos com o uso desregrado de 
agrotóxicos. 

3.4.2.4 - Infraestrutura Básica 

a) Rede Viária Básica e Sistema de Transporte 

A malha viária da área do Assentamento Itamarati II tem como função fazer a 
integração com a rodovia estadual MS-164, que intercepta a área do assentamento no sentido 
norte/sul, permitindo a sua articulação com os lotes familiares, a área societária, o núcleo 
administrativo e os núcleos urbanos representados pela Vila da Sede e pela Vila do Secador. 
Garante assim o acesso e a perfeita circulação de pessoas e veículos no interior do 
assentamento e o rápido escoamento da produção. A rodovia MS-164 interliga a área do 
assentamento s cidades conurbanas de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, encontrando-se 
pavimentada em toda a sua extensão e apresentando boas condições de tráfego. Tangenciando 
a área do assentamento ao sul aparece a rodovia MS-384, que permite o acesso ao município 
de Antônio João. 

O sistema viário interno da área do assentamento é composto por duas categorias de 
estradas carroçáveis, a saber: Estradas de Serviços executadas em revestimento primário e 
compostas por uma faixa de rolamento com largura aproximada de 7,0m, tendo como função 
a interligação das estradas de acesso aos lotes familiares, e a área societária à MS-164, 
visando o escoamento da produção; e Estradas de Operação e Manutenção também 
executadas em revestimento primário e compostas por uma faixa de rolamento com largura 
aproximada de 4,0m, tendo como função principal permitir a operação e manutenção das 
tubulações integrantes do sistema de irrigação atualmente existente na área do assentamento, 
além de interligar as estradas de serviços aos lotes familiares e a área societária. 

O acesso ferroviário é permitido através de um ramal da linha férrea pertencente à 
Ferrovia Novoeste, que cruza a área do assentamento no sentido norte/sul, o qual encontra-se 
atualmente desativado. O referido ramal ferroviário permite a integração da área do 
assentamento com o porto fluvial de Corumbá/MS, no rio Paraguai, bem como com o porto 
marítimo de Santos, no Estado de São Paulo. Visando melhorar à logística de transporte da 
região, através da adoção de uma nova matriz de transporte intermodal, que permita a 
interligação entre ferrovias, rodovias e portos fluviais e marítimos, está sendo proposto pelo 
governo federal a implantação, no âmbito do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento, 
do Projeto de Integração Ferroviária do Mato Grosso do Sul ao Porto de Paranaguá, no Estado 
do Paraná. 

O acesso aéreo, por sua vez, é permitido através do Aeroporto Internacional de Ponta 
Porã. Além disso, a área do assentamento conta com hangar e pista de pouso pavimentada para 
aviões bimotores, os quais se encontram desativados. As pistas de terra utilizadas anteriormente 
por aviões de pequeno porte usados na aplicação de agrotóxicos foram desativadas e tiveram 
suas áreas englobadas no loteamento de terras efetuado na área do assentamento. 

O sistema de transporte que serve a área do assentamento é representado pelos ônibus 
da Empresa Viação Medianeira, que circula apenas na rodovia estadual MS-164. Segundo os 
assentados, os serviços prestados não são satisfatórios, em decorrência do pequeno número de 
ônibus em operação. Não há circulação de linhas de transporte coletivo nas vias internas do 
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assentamento, exigindo que a população utilize seus próprios meios nos deslocamentos dentro 
da área do assentamento. Quanto ao transporte escolar, a Prefeitura de Ponta Porã em 
convênio com o Governo Estadual fornece ônibus para os deslocamentos dos alunos no trajeto 
casa-escola.  

b) Setor Educacional 

O sistema de educação da área é composto por três estabelecimentos de ensino 
situados na área do assentamento, vinculados às redes de ensino municipal e estadual. A 
Escola Estadual Nova Itamarati ministra o ensino fundamental (1ª a 9ª série) a um total de 
1.233 crianças e adolescentes da faixa etária de 7 a 14 anos de idade. Conta com um corpo 
docente composto por 77 professores vinculados a este nível de ensino.  A referida escola 
ministra, ainda, o ensino médio para 118 alunos, contando com 22 professores vinculados a 
este nível de ensino. No período noturno a Escola Estadual Nova Itamarati ministra a 
Educação de Jovens e Adultos – EJA para 212 alunos vinculados ao ensino fundamental e 
outros 97 alunos vinculados ao ensino médio. Conta com um corpo docente composto por 29 
professores vinculado a este nível de ensino.  

A Escola Municipal Nova Conquista ministra o ensino fundamental I (1 a 5ª série) a 
182 alunos. Conta com um corpo docente composto por 10 professores.  Foi constatada, 
ainda, a presença de uma escola municipal voltada para atendimento da população com idade 
entre 1 e 4 anos, a Escola José Eduardo Prates – Extensão Fazenda Itamarati. O referido 
estabelecimento ministra o ensino pré-escolar a 96 alunos e conta com quatro docentes.   

Das crianças e adolescentes em idade escolar, 97,48% estão matriculados nas escolas 
existentes na área do assentamento e apenas 2,52% frequenta escolas nas sedes municipais da 
região ou não estudam. O meio de transporte utilizado por 87,1% das crianças/adolescentes no 
trajeto casa/escola é o ônibus escolar. O restante dos alunos efetua o trajeto casa/escola a pé 
ou utilizando meios de transporte próprios (carros, bicicletas, carroças, etc.) A qualidade do 
ensino ministrado é considerada boa a regular por 86,25% dos entrevistados, e ruim a péssima 
por 13,75% destes, havendo reclamações quanto à falta de professores qualificados, educação 
adequada a realidade do campo, transporte, biblioteca e laboratório de informática. 

O Assentamento Itamarati II conta, ainda, com uma estação digital implantada através 
de um convênio firmado entre o INCRA, a AGRAER - Agência de Desenvolvimento Agrário 
e Extensão Rural e a COOPACERES. Funciona numa sala cedida pelo INCRA, localizada no 
núcleo administrativo do assentamento. Conta com 11 computadores doados à AGRAER pela 
Fundação Banco do Brasil e com acesso a internet. Cabe à COOPACERES monitorar e 
fornecer professores para a capacitação dos usuários. 

A referida estação digital tem como princípio básico de funcionamento a inclusão 
digital e a democratização das informações por meio do acesso à rede mundial de 
computadores e a softwares diversos. Disponibiliza aos assentados mecanismos de trabalho 
com a internet, auxiliando os jovens nas tarefas escolares de pesquisa e aos produtores rurais 
na comercialização e atualização das tecnologias de produção, permitindo a interação com 
entidades como a EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e as 
universidades. O telecentro atende as comunidades dos assentamentos Itamarati I e II, bem 
como outras localidades rurais periféricas. 
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c) Setor Saúde 

Com relação aos serviços de assistência médica, segundo os dados levantados por 
ocasião da pesquisa de campo a infraestrutura deste setor na área do assentamento encontra-se 
restrita a um posto de saúde instalado no prédio do antigo hospital aí existente. A referida 
unidade de saúde presta serviços de assistência médico-ambulatorial contando com uma 
equipe médica integrada por 7 componentes, a saber: um médico clínico geral, um médico do 
PSF - Programa de Saúde da Família, um enfermeiro, dois auxiliares de enfermagem, um 
odontólogo e um auxiliar de odontólogo para atendimento da população da área do 
assentamento e região periférica. Apresenta problemas de sobrecarregamento de sua 
capacidade de atendimento. 

O Programa de Saúde da Família, voltado para a área de medicina preventiva, 
encontra-se em atividade nesta unidade de saúde contando com um médico e 13 agentes 
comunitários de saúde para efetuar o acompanhamento das famílias assentadas. Tratamentos 
médicos mais complexos exigem que a população se desloque para as cidades de Ponta Porã 
ou Dourados. A vacinação é efetuada geralmente no próprio posto de saúde do assentamento 
cotidianamente e durante as campanhas de vacinação patrocinadas pelo governo. 

Foi construído recentemente pela Prefeitura Municipal de Ponta Porã outro posto de 
saúde na área do assentamento, mais especificamente no setor ocupado pelos grupos da CUT. 
O Assentamento Itamarati II conta, também, com uma ambulância para o deslocamento de 
enfermos para a cidade de Ponta Porã nos casos mais graves de doenças ou acidentes. 

d) Setor de Comunicação 

O sistema de telefonia fixa da área do assentamento é operado pela Brasil Telecom 
S.A., contando com terminais convencionais instalados apenas em algumas edificações das 
vilas e nos prédios públicos existentes na área administrativa do assentamento. A maior parte 
das famílias residentes na área do assentamento faz uso de telefones públicos ou da telefonia 
móvel (celulares). A operadora de telefonia celular atuante na área do assentamento é a Claro, 
que opera com tecnologia GSM. 

Com relação aos serviços postais e telegráficos, a Vila do Secador conta com um posto 
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em operação. Quanto aos meios de 
radiodifusão, a população do assentamento ouve rádios comerciais, merecendo destaque pela 
maior audiência as rádios FM 92, FM 94, Gran Dourados e Grande FM, todas do município 
de Dourados. Observou-se, ainda, que uma parcela significativa de assentados faz uso de 
antenas parabólicas para ter acesso aos sinais de recepção de televisão. O Assentamento 
Itamarati II conta, também, com um jornal periódico de circulação local, o Jornal Folha do 
Campo, que publica uma edição quinzenal com notícias sobre o setor agropecuário e sobre 
assuntos genéricos de interesse dos assentados. 

e) Setor Elétrico 

Por ocasião da aquisição das terras da Fazenda Itamarati, o INCRA adquiriu também 
uma linha central de alta tensão com potência de 15 MVA e uma subestação rebaixadora, que 
transforma energia de alta tensão em energia de consumo. A referida subestação tem 
capacidade para alimentar quatro mil residências e ainda gerar excedente que pode ser usado 
nas futuras agroindústrias do assentamento. Como se tratava de equipamentos importantes 
para os assentados, mas fora da área de atuação do INCRA, este instituto firmou, em meados 
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de 2005, acordo com a ENERSUL - Empresa Energética do Mato Grosso do Sul, no qual 
transfere a rede e a subestação para esta empresa. Em troca, passou a ter um crédito de R$ 
976.500,00 para serem utilizados na melhoria e expansão na rede de distribuição de energia 
dentro da Área do Assentamento Itamarati II para consumo residencial e na produção 
agropecuária. 

Atualmente o suprimento elétrico da Área do Assentamento Itamarati II é garantido 
pela ENERSUL, que já atende a 83,86% das unidades residenciais pesquisadas. Foram 
identificadas 91 residências não atendidas pela rede de distribuição de energia elétrica, 
estando 65,93% destas concentradas nos grupos FAF-Jatobá, FAF-Nova Esperança e 
FETAGRI-Antônio João (Sem Denominação). Ressalta-se que a área do assentamento por 
ocasião da aplicação da pesquisa socioeconômica estava sendo contemplada com a 
implementação de um programa de eletrificação rural - o Programa Luz Para Todos, no 
âmbito de um convênio firmado ente a ELETROBRÀS – Centrais Elétricas Brasileiras S.A. e 
a ENERSUL. 

f) Saneamento Básico 

Sistema de Abastecimento d’Água 

Muito embora a área do Assentamento Itamarati II conte com um sistema de 
abastecimento de água em operação, este atende apenas 21,16% das habitações aí existentes, 
sendo que em parte destas, as famílias não têm a sua demanda totalmente satisfeita, sendo 
efetuada a captação complementar de água em poços amazonas, rios ou cacimbas. Na maioria 
dos imóveis pesquisados o suprimento hídrico é garantido exclusivamente pela captação 
d’água em poços amazonas escavados pelos próprios assentados (57,75%). Apenas 8,21% das 
habitações apresentam seu suprimento hídrico garantido pela captação d’água em cursos e 
mananciais hídricos, enquanto que 1,65% destas fazem uso de cacimbas. 

Ressalta-se que a grande maioria destas habitações encontra-se interligada à rede de 
distribuição do sistema de abastecimento d’água, embora não tenham a sua demanda hídrica 
atendida por este sistema. Outra parcela destas deveria estar interligada ao sistema de 
abastecimento d’água já que seus proprietários pagaram pela implantação desta infraestrutura, 
mas as obras foram paralisadas antes destas serem contempladas. 

Quanto ao tratamento dado à água para consumo humano, este deixa a desejar, pois é 
pouco expressivo o percentual de famílias que dispensam cuidados no tratamento da água, 
com apenas 4,96% destas efetuando a filtração e 2,55% adotando a fervura da água. A 
cloração é praticada por um número mais representativo de famílias, chegando a atingir 
17,49% do total. Por outro lado, é muito significativo o percentual de famílias que não efetua 
nenhum tipo de tratamento da água ou que adotam apenas a simples coação, com este 
chegando a atingir 54,73% das famílias entrevistadas. 

Com relação à ocorrência de problemas de escassez de recursos hídricos durante 
determinada época do ano, embora os cursos d’água da região sejam perenes e a área do 
assentamento conte com diversas represas em seu território boa parte dos entrevistados 
alegaram que no período de estiagem enfrentam problemas para obtenção de recursos 
hídricos. Tal alegativa se deve ao fato destes terem seu suprimento hídrico centrado no uso de 
poços amazonas e do lençol freático sofrer depleção durante a estação seca, exigindo muitas 
vezes que estes efetuem o aprofundamento dos seus poços. 
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Sistema de Esgotamento Sanitário 

Quanto ao destino dos efluentes sanitários, observa-se na área do Assentamento 
Itamarati II o predomínio do uso de fossas sépticas/sumidouros com 80,56% dos imóveis 
adotando este tipo de instalação sanitária. Apenas 5,85% das habitações são atendidas por 
rede coletora de esgotos, estando estas concentradas no Grupo FAFI, já que neste as famílias 
residem na Vila da Sede, que juntamente com a Vila do Secador conta com rede coletora de 
efluentes sanitários. No restante dos imóveis os efluentes são lançados a céu aberto, com o 
percentual de imóveis sem nenhum tipo de instalação sanitária atingindo 3,25% do total. 

Quanto aos riscos de poluição hídrica decorrente do aporte de efluentes sanitários, na 
área do Assentamento Itamarati II esta questão já começa a atingir níveis considerados graves. 
Com efeito, as águas residuárias coletadas pelo sistema de esgotamento que atende as duas 
vilas são lançados sem nenhum tratamento prévio numa lagoa existente na área do 
assentamento, cujo espelho d’água apresenta-se parcialmente recoberto por aguapés 
denotando o avanço do processo de eutrofização de suas águas. 

Nas áreas dos lotes familiares os sistemas de esgotamento sanitário individuais 
implantados, centrados no uso de fossas sépticas/sumidouros, não funcionam a contento, já 
que uma parcela significativa dos assentados implantou apenas as fossas, sendo as águas 
residuárias lançadas a céu aberto contribuindo para a proliferação de vetores de doenças e 
para poluição do lençol freático. 

Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos 

A área do Assentamento Itamarati II conta com um sistema de coleta de resíduos 
sólidos operado pela iniciativa privada, o qual tem sua atuação restrita às áreas da Vila da 
Sede e da Vila do Secador. Constatou-se que apenas 3,25% das unidades residenciais 
pesquisadas são atendidas pela coleta sistemática de lixo, notadamente as habitações do 
Grupo FAFI, cujas famílias residem na Vila da Sede. Com relação ao destino dado aos 
resíduos sólidos nos demais imóveis, observa-se que 48,94% das famílias residentes na área 
do assentamento efetuam a queima do lixo gerado, 27,12% enterram o lixo produzido e 
10,46% jogam-no em terrenos próximos a área dos lotes ou a cursos d’água. 

Quanto à disposição final dos resíduos sólidos, o lixo coletado nas áreas das vilas é 
lançado a céu aberto nas imediações da área de uma nascente, formando um grande lixão, não 
atendendo aos requisitos técnicos necessários. Tal situação vem contribuindo para a poluição 
dos cursos e mananciais d’água periféricos pelo aporte de chorume. Há, ainda, os riscos de 
poluição do lençol freático pela infiltração do chorume podendo vir a comprometer o 
abastecimento d’água de alguns lotes familiares que fazem uso de poços amazonas. A 
deposição do lixo a céu aberto também contribui para a exalação de odores fétidos, 
provocando perda da qualidade do ar, e para a proliferação de vetores de doenças. 

Com relação aos resíduos sólidos gerados nos lotes familiares, como cada assentado se 
responsabiliza pela destinação final do lixo gerado em seu lote, este em geral é queimado para 
redução do volume e/ou enterrado em buracos escavados próximo às residências. Muitos 
destes mini-lixões são depositados a montante de poços amazonas utilizados pelos assentados 
para abastecimento d’água humano, sendo elevados os riscos de poluição dos recursos 
hídricos subterrâneos. 
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g) Infraestrutura e Serviços de Apoio às Atividades Produtivas 

Administração do Assentamento 

A administração do Assentamento Itamarati II encontra-se a cargo do INCRA – 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária que conta com um escritório local na 
área do assentamento. Compete ao INCRA promover o desenvolvimento sustentável, a 
viabilidade econômica e a justiça social na área do assentamento, contribuindo para sua 
recuperação e consolidação. 

Todavia, atualmente a estrutura organizacional do INCRA na área do Assentamento 
Itamarati II é composta por um número de funcionários bastante restrito, não dispondo de 
quadro técnico para execução das atividades pertinentes aos serviços administrativos, de 
assessoria, assistência técnica e fiscalização. Segundo informações fornecidas pelos 
assentados falta uma administração efetiva para o assentamento, com o INCRA não 
exercendo esta função dado a falta de recursos humanos e financeiros. 

Como consequência a performance do assentamento apresenta-se bastante deficiente, 
com muitas questões não sendo resolvidas, quer pela falta de competência e maturidade dos 
assentados para gerir um empreendimento complexo e com deficiências estruturais, quer pela 
ausência do INCRA no acompanhamento, orientação, assessoria e fiscalização. 

É imprescindível, também, a participação do assentado na gestão do assentamento 
devendo ser incentivado o desenvolvimento/fortalecimento de uma associação dos assentados 
centrada no sistema cooperativista, de modo a permitir que estes tenham melhores condições 
de integração na cadeia produtiva. Faz-se necessária a formação de uma organização em torno 
do processo produtivo, criando normas que combinem a prática democrática com as regras 
administrativas adotadas numa empresa. 

Assistência Técnica e Extensão Rural 

Os serviços de assistência técnica e extensão rural na área do Assentamento Itamarati 
II são efetuados pela AGRAER – Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural e 
por duas empresas privadas, a COAAMS – Centro de Organização e Apoio aos Assentados do 
Mato Grosso do Sul e a CRESCER – Assistência Técnica Rural, Social e Ambiental. 

A AGRAER conta com um escritório local na área do assentamento, o qual é 
vinculado a Unidade Regional de Ponta Porã. Teve suas atividades no assentamento iniciadas 
em meados de 2008 através do estabelecimento de um convênio com o INCRA, sendo 
responsável pelo fornecimento de assistência técnica às famílias vinculadas aos grupos do 
MST (588 famílias), FAFI (116 famílias) e parte das famílias dos grupos da FAF (46 
famílias). Dentre os principais problemas identificados pela AGRAER na área do 
assentamento figuram a falta de definição pelos assentados das atividades produtivas a serem 
desenvolvidas nos lotes, a falta de capacitação técnica dos assentados e as dificuldades em 
estabelecer uma renda mensal mínima. 

Analisando superficialmente os serviços prestados pela AGRAER na área do 
assentamento, constatam-se algumas deficiências decorrentes, principalmente, do pequeno 
número de técnicos disponíveis, a escassez de recursos financeiros para uma melhor ação 
qualitativa e quantitativa, reduzido uso de recursos de efeitos demonstrativo como campos de 
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demonstração, dias de campo, etc. e a falta de um acompanhamento permanente, sistemático e 
ágil, que permita a redefinição das estratégias de trabalho utilizadas, entre outras. 

A COAAMS, por sua vez, conta com convênio para prestação de assistência técnica as 
270 famílias vinculadas aos grupos da CUT. Essa assistência técnica é prestada por dois 
técnicos agropecuários, estando restrita à elaboração de projetos para a obtenção do crédito 
rural (Pronaf A). O pagamento pela prestação destes serviços vem incluso no crédito liberado 
para cada família. Atualmente apenas 31,48% das famílias sob a alçada da COAAMS foram 
contempladas com a concessão do Prinaf A (85 famílias), estando as demais famílias sem 
cobertura pelo convênio.  

Situação semelhante é vivenciada pela CRESCER, que presta assistência técnica às 
588 famílias dos grupos da FETAGRI. Conta com uma equipe composta por um engenheiro 
agrônomo, um técnico agropecuário e uma pedagoga, estando os serviços prestados 
vinculados quase que exclusivamente à elaboração de projetos para a obtenção do crédito 
rural (Pronaf A). 

Infraestrutura Hídrica 

A infraestrutura hídrica presente na área do Assentamento Itamarati II encontra-se 
representada por 16 represas implantadas na época da antiga Fazenda Itamarati com a função 
de garantir o suprimento hídrico para desenvolvimento da atividade hidroagrícola, bem como 
pelo próprio sistema de irrigação aí existente. Das represas implementadas apenas uma não se 
encontra em operação, dado a ruptura do eixo do barramento. O assentamento conta, ainda, 
com diversos poços artesianos e semi-artesianos, a maioria destes perfurados pelos próprios 
assentados nas áreas dos lotes familiares.  

O sistema de irrigação existente encontra-se implantado na área societária do 
assentamento, sendo composto por 25 pivots de 114,6 ha e outros dois pivots de 80,0 ha cada, 
perfazendo uma área total de 3.080 ha. Apresentam como fontes hídricas as represas, o córrego 
Santa Virgínia e o rio Dourado. Destes equipamentos de irrigação, apenas quatro encontram-se 
atualmente em operação, estando os mesmos localizados nas áreas societárias dos grupos FAFI 
(pivots CH-1 e CH-2), FETAGRI - Sete Quedas (pivot GE-1) e FETAGRI – Rio Dourado 
(pivots DJ-1). Os referidos pivots foram recuperados através de parcerias estabelecidas entre os 
assentados vinculados a estes grupos e empresas e/ou grandes produtores rurais da região, onde 
os assentados entram com a terra e o parceiro efetua a recuperação do sistema de irrigação e 
entrega parte da produção para ser rateada entre as famílias. 

Outros dois pivots (AN-3 e AN-4) apresentam suas infraestruturas em boas condições 
de uso, não estando operando devido a falta de recursos financeiros para o desenvolvimento 
da atividade hidroagrícola. Os referidos pivots estão vinculados à área societária dos grupos 
da FAF. 

Os pivots F1, F2 e F3, localizados nas áreas dos grupos da CUT e os pivots BR-1, LJ-
1, LJ-2, AN-1, AN-2 e R5 posicionados em áreas dos grupos do MST, apresentam suas 
infraestruturas bastante danificadas, ficando os custos de recuperação acima de 40,0% do 
valor do equipamento. Os demais pivots requerem apenas a aquisição de equipamentos 
elétricos e de bombeamento, bem como de algumas peças de reposição para poderem voltar a 
operar.  
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Sistema de Armazenagem e Unidades de Beneficiamento da Produção 

O Assentamento Itamarati II conta com diversas infraestruturas de apoio ao 
desenvolvimento das atividades produtivas herança da época em que a Fazenda Itamarati 
encontrava-se em operação. Tal infraestrutura abrange desde sistemas de pré-tratamento de 
grãos até sistema de armazenamento da produção e fábricas de beneficiamento de produtos 
agrícolas. 

O sistema de armazenagem existente encontra-se composto por dois silos trincheiras 
com capacidade de 1 milhão de toneladas/cada, 8 silos graneleiros com capacidade de 60 
toneladas/cada e outros 10 silos graneleiros com capacidade para 120 toneladas/cada, estando 
estes últimos arrendados pela AAFI à Empresa Granol. Os dois silos trincheiras estão 
desativados e apenas quatro dos silos com capacidade de 60 toneladas são utilizados pela 
AAFI para armazenamento de grãos, estando os outros quatro desativados. 

Integra, ainda, o sistema de armazenagem do assentamento um conjunto de 3 
armazéns destinados à estocagem de sementes, denominado de Armazém 5; um armazém 
graneleiro (Armazém 3) e outro armazém para estocagem de sementes, adubos, agrotóxicos e 
equipamentos (Armazém 4). Destes apenas o Armazém 4 está sendo atualmente utilizado pela 
AAFI, enquanto que os demais se encontram desativados, estando os prédios que compõem o 
Armazém 5, em péssimo estado de conservação. A AAFI recentemente adquiriu uma balança 
rodoviária com capacidade para 100 toneladas para pesagem de caminhão. 

Quanto às unidades de beneficiamento da produção, a área do assentamento conta 
apenas com uma fábrica de ração para bovinos em operação, com capacidade para 
2.000kg/dia. A referida fábrica ocupa um prédio em péssimo estado de conservação. A 
unidade de beneficiamento de arroz e a fábrica de adubo líquido encontram-se desativadas e 
as três algodoeiras estão em ruínas. 

Os cinco conjuntos de pré-limpeza de grãos apresentam boas condições de uso, 
estando quatro destes arrendados à Granol e o outro sendo usado pela AAFI na fábrica de 
sementes. Das quatro moegas para recebimento de grão apenas as duas dotadas com tombador 
para caminhão truque estão arrendadas a Granol, enquanto que as outras duas são utilizadas 
pela AAFI. 

O assentamento conta, ainda, com três secadores de grãos com capacidade para 80 
toneladas/cada, dos quais dois estão arrendados à Granol e o outro que se encontra desativado 
apresenta péssimo estado de conservação. Os seis elevadores de transporte de grãos para as 
unidades de pré-limpeza, secadores, moegas e silos estão sendo utilizados pela AAFI. O 
assentamento conta, também, com um barracão que está sendo utilizado como sede da AAFI e 
com uma casa que foi arrendada à Granol, na qual se encontra instalado o escritório desta 
empresa. Em termos de veículos, a AAFI conta com um caminhão Mercedes Benz 11/13 
caçamba para o transporte de grãos e com uma motocicleta e um carro Gol 1.6 para prestação 
de serviços. 

Ressalta-se que, a maior parte desta infraestrutura encontra-se em péssimas condições 
de conservação por falta de manutenção, estando alguns prédios em ruínas, como é o caso das 
algodoeiras, e diversos equipamentos sucateados. Os poucos prédios e equipamentos que 
estão em operação, se deve a atuação da AAFI que vem efetuando recuperações de 
equipamentos e sistemas de silagem em parceria com a Empresa Granol. 
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Complementam a infraestrutura de apoio à produção, estabelecimentos comerciais de 
particulares que operam no ramo de venda de insumos e produtos agropecuários na Vila do 
Secador; um posto de combustível e o caixa eletrônico do posto avançado do Banco do Brasil, 
localizado na sede do INCRA. 

3.4.2.5 - ATIVIDADES ECONÔMICAS 

a) Exploração Agrícola nos Lotes Familiares 

Para a área do Assentamento Itamarati II como um todo, a superfície total cultivada é 
de 3.047,47 ha, representando apenas 40,82% da área total pesquisada, demonstrando as 
dificuldades da área em termos de aproveitamento agrícola. Analisando a área cultivada nos 
diversos grupos, constata-se que o percentual de aproveitamento dos solos é maior nos lotes 
familiares dos grupos MST – Zumbi dos Palmares e FAFI, que juntos respondem por 21,57% 
da área total cultivada (657,3 ha). Já os menores níveis de aproveitamento dos solos foram 
verificados em três grupos vinculados a FETAGRI - Antônio João, onde a área total cultivada 
oscila entre 2,88 e 11,36 ha. Isto se deve ao fato destes grupos se dedicarem 
predominantemente ao criatório extensivo de bovinos, além de não contarem com terras 
propícias à exploração agrícola. O maior nível de aproveitamento dos solos apresentado pelo 
Grupo Antônio João (União) está relacionado ao cultivo de 11,35 ha de capineiras na área 
deste grupo, o que eleva a sua área total explorada para 31,85 ha. Nos demais grupos a área 
cultivada total oscila entre 35,65 e 146,64 ha. 

As culturas mais representativas, em termos de área ocupada, são o milho, a mandioca, 
a soja e o feijão, que respondem por 35,04%, 14,76%, 14,24% e 12,76% da área total 
cultivada, respectivamente. Destas culturas apenas o milho, a mandioca e o feijão encontram-
se disseminadas por todos os grupos, enquanto que a soja apresenta maior concentração no 
Grupo FAFI, que sozinho responde 52,44% da área ocupada por esta cultura. O cultivo de 
capineiras para alimentação do rebanho, por sua vez, representa 9,24% da área total cultivada, 
encontrando-se  mais difundido nas áreas dos grupos Rio Dourado, Dom Aquino, Agrifat 
(Modelo) e Antônio João União da FETAGRI; Pioneiros do Sul e Zumbi dos Palmares do 
MST e dos três grupos da CUT.  

O amendoim, a cana-de-açúcar e o gergelim apresentam uma certa expressão 
geográfica em termos de área cultivada, chegando a ocupar na área loteada do assentamentos 
29,41 ha, 16,5 ha e 12,9 ha, respectivamente. Ocorre, ainda, na área o cultivo de frutíferas, 
embora em escala bastante incipiente,  aparecendo com maior destaque os cultivos de banana, 
melancia e abacaxi e uva, cujas áreas cultivadas variam entre 2,5 e 7,2 ha.  O cultivo de 
eucalipto para exploração de madeira em tora e lenha ocupa uma área de apenas 5,7 ha, 
estando distribuído pelos  territórios dos grupos Agrifat (Chega Mais e Renascer) e Dom 
Aquino da FETAGRI e dos grupos Nossa Senhora Aparecida e Nova Conquista do MST. 
Constata-se, ainda, na área pequenos cultivos de mamona, café, tomate, trigo e erva mate. 

A cultura mais representativa em termos de valor da produção é o milho, contribuindo 
com 22,43% da renda agrícola, seguida do feijão, da mandioca e da soja com 20,63%, 18,14% 
e 15,15%, respectivamente. As demais culturas, em conjunto, representam apenas 23,65% do 
valor da produção agrícola da área. O Grupo FAFI responde sozinho por 13,89% do valor da 
produção agrícola da área pesquisada, aparecendo em seguida o Grupo Zumbi dos Palmares 
do MST, com 11,70%. A contribuição dos demais grupos para a formação do VBP da área da 
pesquisa oscila entre 0,15 e 5,32%. 
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A comercialização atinge apenas 35,65% da produção agrícola da área, estando 
centrada principalmente nas produções de soja, frutíferas, tomate, amendoim e café. As 
produções de capim e de cana-de-açúcar são voltadas exclusivamente para suplementação da 
alimentação do rebanho bovino. A maior parte da produção de eucalipto é voltada para a 
comercialização de madeiras em toras, sendo o restante destinado à produção de lenha para 
autoconsumo. O autoconsumo atinge 64,35% da produção agrícola da área pesquisada, 
estando centrado em culturas de subsistência como o milho, o feijão e a mandioca, além do 
arroz. 

A comercialização da produção agrícola é feita logo após a colheita, geralmente no 
próprio assentamento ou nas sedes dos municípios de Ponta Porã e Amambaí, principalmente 
a  comerciantes grossistas, empresas e cooperativas, tendo sido mais citadas as empresas 
Granol, Sperafico e Gerbana Brasil, além de fecularias e casas de farinha da região. Foi 
constatada a adoção da prática de comercialização antecipada da produção, ou seja, de venda 
casada ou na folha, apenas por seis assentados. 

Quanto ao nível tecnológico da agricultura praticada, a produtividade da área pode ser 
considerada baixa, o que pode ser atribuído não só à escassez de recursos hídricos na região 
como ao caráter rudimentar da sua agricultura. O uso da adubação orgânica é adotado por 
apenas 5,89% dos 1.544 produtores entrevistados, enquanto que a adubação química e a 
correção do solo com calcário atingem percentuais um pouco mais elevados, sendo utilizados 
por 9,65 e 11,66% dos entrevistados, respectivamente. Não existe muita preocupação com o 
uso de sementes selecionadas, visto que apenas 12,95% dos entrevistados fazem uso deste 
tipo de insumo. O emprego de defensivos agrícolas, por sua vez, é feito por 19,88% dos 
entrevistados, denotando um maior cuidado com o controle de pragas. Causa preocupação, no 
entanto, o relato da aquisição de agrotóxicos pelos assentados no Paraguai, onde não há 
controle da comercialização de produtos de uso proibido no Brasil. 

É pouco comum o uso de cultivador movido à tração animal, com apenas 11,72% dos 
agricultores entrevistados adotando o uso desta prática. A mecanização agrícola era praticada 
por apenas 1,49% dos entrevistados e a área apresenta-se pouco capitalizada em termos de 
equipamentos, com apenas 23 assentados tendo declarado contar com trator próprio e o 
restante efetuando o aluguel deste maquinário. Outros 19 assentados contam com grades, 
enquanto que apenas 10 entrevistados declararam ter sulcadores. O uso de pulverizadores 
apresenta-se mais disseminado com 369 entrevistados tendo declarado contar com este tipo de 
equipamento. Chama a atenção, no entanto, o fato de apenas 55,57% dos entrevistados terem 
declarado contar com ferramentas básicas para o desenvolvimento das práticas agrícolas 

A irrigação é uma prática pouco difundida na área em função da escassez de recursos 
hídricos. Todavia 14,64% dos entrevistados declararam ter experiência com irrigação, tendo 
em geral trabalhado com métodos de aspersão convencional e pivot central. Apenas 57 
assentados declararam ter experiência com irrigação localizada, principalmente 
microaspersão. 

A assistência técnica não é muito difundida na área do assentamento, com apenas 
15,67%  dos entrevistados tendo declarado receber assistência de alguma entidade do governo 
ou de empresa particular. Foi ressaltado, no entanto, que assistência técnica prestada em geral 
se resume a elaboração de projetos para obtenção do Pronaf e que apenas a AGRAER efetua 
com mais assiduidade visitas nas áreas dos lotes sempre que solicitada. 
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O crédito rural é pouco utilizado, com apenas 28,43% dos entrevistados fazendo uso 
deste nos últimos anos para investimento na aquisição de bovinos. A linha de crédito utilizada 
é o Pronaf A + Assistência Técnica.  Os principais obstáculos ao uso do crédito são, segundo 
os entrevistados, a destinação do crédito do Pronaf para uma única linha de produção 
(pecuária leiteira), a burocracia existente, o custo do dinheiro, as garantias exigidas e a falta 
de assistência ao assentado por parte do INCRA.  

Quanto à capacitação gerencial e técnica dos assentados, esta pode ser considerada 
praticamente nula já que o programa de capacitação e treinamento preconizado no âmbito do 
Programa Terra Vida não foi implementado na prática. Segundo os assentados foram 
realizadas apenas palestras sobre as diferentes atividades econômicas propostas no plano de 
produção do referido programa, como forma de auxiliar os assentados na definição de qual 
arranjo produtivo seria adotado por estes. 

Apenas 2,72% dos 1.544 entrevistados declararam ter efetuado algum curso de 
capacitação gerencial por conta própria ou ministrado por órgãos de assistência técnica, 
cursos estes centrados nas áreas de  Planejamento da Produção Agrícola  (1,16%); Controle de 
Custos, Receitas e Financiamentos (0,65%); Organização do Lote/Propriedade (0,58%) e 
Execução de Tarefas Planejadas (0,32%).  

Quanto à capacitação técnica, apenas 1,68% dos assentados declararam ter efetuado 
curso de Manejo da Pecuária e outros 0,91% em Vacinação do Rebanho. Na área agrícola, 
1,10% declararam ter efetuado cursos de Técnicas de Cultivo de Lavouras, 0,58% de Técnicas 
de Irrigação e outros 0,45% de Controle de Pragas na Agricultura.  

b) Exploração Pecuária nos Lotes Familiares 

O rebanho bovino apresenta-se representativo na área, sendo compostos por 4.804 
cabeças, fundamentando-se no criatório extensivo de bovinos para produção de leite.  
Observa-se uma maior concentração do rebanho bovino nos três grupos da CUT e nos grupos 
Antônio João (Nova Aliança, Nossa Senhora Aparecida, Terra Nova e União), Rio  Dourado e 
Sete Quedas da FETAGRI, que juntos respondem por 61,74% do plantel da área pesquisada. 
O criatório de animais de pequeno e médio porte apresenta-se com certa significância, sendo 
destinado basicamente à subsistência dos agricultores. Aparece com destaque o criatório de 
suínos, cujo efetivo atinge 3.001 cabeças, estando 60,38% deste plantel concentrado nas áreas 
dos três grupos da CUT e de alguns grupos da FAF (Nova Esperança e Recanto das 
Nascentes), da FETAGRI (Antônio João - Nova Aliança, Dom Aquino, Rio Dourado e Sete 
Quedas) e do MST (Pioneiros do Sul e Zumbi dos Palmares). 

A ovinocultura apresenta-se pouco expressiva, estando a maior parte do seu plantel 
concentrada nas áreas dos grupos Antônio João (Nossa Senhora Aparecida) e Antônio João 
(Nova Aliança) da FETAGRI e do Grupo União dos Palmares do MST. O criatório de 
caprinos, por sua vez, conta com um plantel composto por apenas 56 cabeças, das quais 
44,64% estão concentradas nas áreas dos grupos Dom Aquino e Rio Dourado da FETAGRI. 

A avicultura embora conte com um efetivo relativamente expressivo (34.939 cabeças) 
tem sua produção voltada preferencialmente para a subsistência dos assentados. Foi 
constatado, ainda, o desenvolvimento da apicultura na área de cinco lotes familiares, 
distribuídos pelos grupos Agrifat Renascer, Agrifat Terra Nova e Sete Quedas, todos 
vinculados a FETAGRI. 
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Observa-se que o efetivo de bovinos por área atinge maiores valores nas propriedades 
com áreas entre 10 e 50 ha, 100 e 200ha e maior que 200ha, cujos rebanhos perfazem 765, 
705 e 945 cabeças, respectivamente. O estrato de propriedades rurais com área inferior a 10 
ha é o que apresenta maior densidade bovina (191,43 cabeças/km²), decrescendo à medida 
que aumenta a área das propriedades. Nos assentamentos rurais, a maior densidade bovina é 
observada no Assentamento Bom Lugar II (100,00 cabeças/km²) e a menos no Assentamento 
Professor Maurício (10,26 cabeças/km²). A densidade bovina média encontrada para a área 
pesquisada (26,13 cabeças/km²) é superior ao valor registrado para o Estado do Rio Grande 
do Norte, que é de 19,49 cabeças/km². 

A densidade bovina média encontrada para a área pesquisada (64,34 cabeças/km²) é 
superior aos valores registrados para o município de Ponta Porã e para o Estado do Mato Grosso 
do Sul, que são de 50,56 e 61,13 cabeças/km², respectivamente. Observa-se que o efetivo de 
bovinos por área atinge maiores valores nos grupos CUT - Renovação, FAF – Amigos da 
Fronteira e FETAGRI – Antônio João (Nova Aliança, Nossa Senhora Aparecida, Terra Nova e 
União), Rio Dourados e Sete Quedas, cujos valores oscilam entre 105,20 e 194,23 cabeças/km². 
As menores densidades bovinas são apresentadas pelos grupos Che Guevara (1,25 cabeças/km²) 
e União dos Palmares (4,28 cabeças/km²), ambos integrantes do MST. 

Quanto à produção pecuária, a venda de bovinos em pé assume grande importância, 
representando 42,32% do valor total da produção animal, seguido pela venda de bovinos em 
pé e de ovos, com 19,65% e 16,57% do total, respectivamente. Os demais produtos 
respondem em conjunto por apenas 23,38% da produção pecuária. Os grupos Rio Dourado, 
Sete Quedas e Agrifat (Chega Mais, Terra Nova, Renascer e Modelo) da FETAGRI e o Grupo 
Nova Esperança da CUT respondem juntos por 40,84% do valor da produção pecuária da área 
pesquisada. A contribuição dos demais grupos para a formação do VBP da pecuária da área 
da pesquisa oscila entre 0,17 e 3,95%. 

A comercialização atinge 65,81% da produção pecuária da área, estando centrada 
principalmente na venda do leite bovino e caprino, do queijo e de animais em pé.   A produção 
de mel restrita a área dos grupos Sete Quedas e Agrifat (Renascer e Terra Nova), todos 
integrantes da FETAGRI, ainda, é pouco significativa, sendo destinada predominantemente 
para comercialização. As produções de carne bovina, ovina, suína e avícola são voltadas 
exclusivamente para o autoconsumo, que atinge 34,19% da produção pecuária da área 
pesquisada.  

A comercialização de animais em pé é efetuada geralmente no assentamento ou em 
Ponta Porã, durante o verão, predominantemente a outro criador. O leite é comercializado no 
assentamento ou nas sedes dos municípios de Ponta Porã e Amambaí diretamente para usinas 
de beneficiamento ou para intermediários. As produções de queijos e ovos são 
comercializadas no assentamento ou nas cidades de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, 
diretamente ao consumidor ou a intermediários. Toda a produção de mel é destinada ao 
mercado de Ponta Porã, sendo em geral adquirida por comerciantes grossistas. 

Quanto ao nível tecnológico da pecuária, a área apresenta uma produtividade leiteira 
baixa, atingindo uma média de 3,52  l/dia/vaca. Observou-se que, em 53,12% dos grupos a 
produtividade leiteira apresenta-se inferior à média da área da pesquisa com valores oscilando 
entre 2,25 e 3,25 l/dia/vaca. No restante dos grupos os valores da produtividade leiteira 
oscilam entre 3,56 e 4,32 l/dia/vaca. Pode-se justificar a baixa produtividade leiteira obtida 
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para a área da pesquisa pelo padrão zootécnico dos bovinos, pelo manejo inadequado do 
rebanho e pela escassez de pastos durante o período seco. 

Observa-se que o cuidado com a sanidade do rebanho não é uma prática muito 
disseminada entre os pecuaristas atuantes na área da pesquisa, com apenas 38,41% destes 
efetuando a vacinação do rebanho. O uso de medicamentos sanitários é efetuado por apenas 
27,07% dos entrevistados, estando em geral restrito ao uso de vermífugos, carrapaticidas e 
matabicheiras. Os cuidados com a sanidade do rebanho encontram-se mais disseminados nos 
grupos integrantes da FETAGRI. A utilização de concentrados na alimentação do rebanho é 
pouco difundida entre os criadores, sendo adotada por apenas 8,67% destes. Observou-se que 
na área do assentamento a suplementação da alimentação do rebanho bovino é efetuada com o 
uso de capineiras, bem como com a adição de milho, mandioca e cana-de-açúcar como 
volumoso. Poucos produtores efetuam a silagem, com apenas 4,66% destes tendo declarado o 
uso desta prática. O uso do sal mineral, por sua vez, apresenta-se um pouco mais difundido 
com 36,0% dos pecuaristas adotando o uso desta prática. Quanto à divisão da pastagem em 
piquetes, 34,52% dos entrevistados declararam adotar o uso desta prática, sendo este 
percentual bem mais significativo entre os grupos da FETAGRI,  onde em média 63,64% dos 
produtores declararam efetuar esta prática. 

c) Valor Bruto da Produção e Renda Líquida dos Lotes Familiares 

Para a área como um todo, a atividade agrícola foi a mais expressiva na formação do 
VBP (73,76%), contra 26,24% devidos à pecuária. Observa-se na maioria dos grupos uma 
tendência bem definida, caracterizando a área como predominantemente agrícola, 
constituindo exceção o Grupo Boa Esperança da FAF e os grupos Antônio João (Nossa 
Senhora Aparecida, Terra Nova e União) e Rio Dourado da FETAGRI, onde se observa o 
predomínio da atividade pecuária. Nos grupos Agrifat (Chega Mais e Renascer), Antônio João 
(Nova Aliança) e Sete Quedas da FETAGRI e no Grupo Amigos da Fronteira da FAF 
observa-se uma certa equidade entre o desenvolvimento das atividades agrícolas e pecuária, 
com ambas contribuindo de forma significativa para a formação do VBP destes grupos. 

Com relação à participação de cada grupo na formação do VBP, observa-se que os 
grupos FAFI e Zumbi dos Palmares do MST são os melhores posicionados, contribuindo com 
11,52% e 9,58%, respectivamente. Nos demais grupos a contribuição para a formação do 
VBP da área da pesquisa oscila entre 1,24 e 5,09%. 

Quanto à participação de cada movimento social na formação do VBP, relativamente a 
área por ele ocupada, observa-se que o Grupo FAFI contribui com 11,52% para a formação do 
VBP, ocupando apenas 7,16% da área pesquisada. As maiores contribuições para a formação 
do VBP são apresentadas pelo MST e pela FETAGRI, que respondem por 38,43% e 28,96% 
do VBP total. Todavia esta contribuição provavelmente deve estar associada à maior extensão 
de área ocupada por estes movimentos, já que o MST ocupa 41,55% da área pesquisada e a 
FETAGRI 28,87%. 

Analisando os valores do VBP por hectare, observa-se que este atinge para a área 
pesquisada como um todo um montante de R$ 516,45, cifra considerada baixa. Tal 
performance pode ser atribuída ao fato da atividade agropecuária ser desenvolvida de forma 
rudimentar na área do assentamento e de muitos lotes estarem sem exploração. O Grupo 
FAFI, formado pelos ex-funcionários da antiga Fazenda Itamarati, é o que apresenta o melhor 
rendimento do VBP por hectare, atingindo o valor de R$ 830,39/ha. A pior performance é 
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apresentada pelo MST, que contribui com apenas R$ 477,65/ha. Nos demais movimentos 
sociais os valores do VBP por hectare oscilam entre R$ 484,99 e R$ 518,02. 

O VBP per capita atinge para a área pesquisada um valor anual de R$ 742,93, o que, 
em termos de salários mínimos mensais(1), corresponde a apenas 14,92% do salário mínimo 
vigente no ano de 2008. Tal valor se mostra extremamente baixo, com a situação 
apresentando-se mais crítica quando se considera que ainda não foram deduzidos os custos 
operacionais vinculados ao desenvolvimento das atividades agropecuárias. Muito 
provavelmente o número de famílias que desenvolvem atividades extra-lote para 
complementação da renda deve ser bem superior ao relatado pelos entrevistados. 

d) Atividade Agropecuária da Área Societária 

A administração das áreas societárias do Assentamento Itamarati II está a cargo das 
lideranças das associações de cada grupo. As atividades econômicas desenvolvidas na área 
societária estão centradas principalmente na exploração da soja de sequeiro e/ou irrigada, feita 
em regime de parceria firmada com empresas ou grandes produtores rurais da região. Os 
contratos de parceria estabelecidos têm, em geral, duração de 1 a 2 anos. 

Alguns contratos firmados preveem a recuperação dos pivots de irrigação pelos 
parceiros, bem como a execução de serviços, tais como a entrega da terra após a exploração 
com curvas levantadas e com a adição de calcário, etc. Em alguns grupos parte da área 
societária é também explorada pelas famílias assentadas, sendo todavia mais comum a 
ocorrência de parcelas representativas da área societária sem exploração. Todos os custos 
operacionais com aquisição de insumos agrícolas, aluguel de maquinário e pagamento de 
mão-de-obra são assumidos pelo parceiro. Nas áreas exploradas pelas famílias assentadas os 
custos ficam sobre a alçada destas, sem interferências da associação. 

O pagamento do contrato de parceria é efetuado num determinado número de sacas de 
soja por família. Quanto à comercialização da produção, cada família se responsabiliza pela 
venda da sua parte havendo raros casos em que a associação efetua a comercialização desta 
produção junto a empresas da região. 

A área societária do Grupo Antônio João da FETAGRI, por sua vez, é destinada 
exclusivamente à exploração da pecuária extensiva, sendo sua área ocupada predominantemente 
por pastagem nativa e capim brachiaria. A área societária deste grupo não conta com sistemas 
de irrigação, já que os solos não são aptos para exploração com agricultura. 

3.4.2.5 - Expectativas da População ante a Implantação do Projeto 

As expectativas da população da área do Assentamento Itamarati II, representada pelos 
1.544 entrevistados, confirmam a precariedade das condições de vida vigentes na área. A 
principal aspiração da população é a obtenção de recursos que possibilitem a vida em 
condições mais dignas, buscando solucionar os problemas de desemprego, falta de apoio 
institucional, falta de assistência técnica e creditícia e dificuldades de comercialização da 
produção, entre outros. Constata-se uma grande insatisfação dos assentados quanto à forma de 
administração posta em prática pelo INCRA na área do assentamento. Os comentários feitos 
por alguns entrevistados quando indagados sobre os principais obstáculos existentes ao 
desenvolvimento do assentamento refletem esta realidade: 

- Burocracia dos órgãos competentes (INCRA). Reforma agrária que ajuda a 



 

129 

assentar, mas não dá assistência técnica e apoio é mesmo que nada. De que 
adianta ter a terra se você não tem condições de plantar. Muitos assentados 
passam necessidades, precisando trabalhar nas usinas para sustentar as famílias, 
outros não aguentam e abandonam os lotes (Assentado do Grupo MST – União de 
Palmares); 

- A administração do assentamento não funciona a contento. Estamos abandonados. 
O INCRA não tem técnico (no escritório local) para orientar os assentados na 
definição do plantio, nem para resolver os problemas de acesso ao Pronaf e de 
comercialização da produção. Falta dinheiro, assistência técnica, incentivo e 
supervisão da produção (Assentado do Grupo FAFI); 

- Burocracia do acesso ao Pronaf, o INCRA demora na liberação do crédito, 
fazendo que os assentados muitas vezes só recebam o recurso depois da época do 
plantio. Tem muito assentado que não recebeu ainda o crédito de fomento para 
compra de ferramentas. Além disso, tem que ter um acompanhamento técnico 
para dar apoio aos assentados (Assentado do Grupo FAF – Recanto das 
Nascentes); 

- O INCRA só sucateou a “prefeitura” (prédios do centro administrativo e social do 
assentamento). Devia ter tomado posse para desenvolver ideias para melhorar o 
assentamento e gerar empregos, como construir escolas agrícolas, trazer 
indústrias, incentivar as cooperativas, conservar as coisas do assentamento 
(infraestrutura) e gerar uma renda (Assentado do Grupo MST – Nova Conquista); 

- Pagamos caro por uma assistência técnica que só existe no papel e que só 
funciona para fazer os projetos para conseguir o Pronaf. Quando se precisa do 
técnico para olhar a plantação ou o gado, ele está sempre viajando (Assentado do 
Grupo MST – Sete de Setembro); 

- Falta de recursos e, principalmente de fiscalização por parte do Governo sobre os 
recursos aplicados. Estamos descontentes com a supervisão que o INCRA oferece 
para monitorar os recursos do Pronaf: temos uma dívida maior do que o dinheiro 
que realmente utilizamos e pagamos alto preço em um gado que não tem 
qualidade a altura (Assentado do Grupo FETARI – Sete Quedas). 

Quanto às expectativas da população da área pesquisada ante a recuperação dos pivots 
e a implantação de um novo projeto de irrigação de 3.000 ha na área societária do 
assentamento, contatou-se que apenas 27,1 % dos entrevistados já tinham ouvido falar da 
implantação desta obra na região. Tal fato denota que a divulgação das ações preconizadas 
pelo projeto junto às lideranças atuantes na área do assentamento para o posterior repasse 
destas informações por estes aos assentados não surtiu os efeitos desejados. Os maiores níveis 
de divulgação do projeto pelas lideranças foram observados nos grupos CUT – Nova 
Esperança, FAFI, FETAGRI – Agrifat (Chega Mais, Terra Nova e Renascer) e MST – Nossa 
Senhora Aparecida, cujos percentuais oscilaram entre 55,88 e 72,97%. Tendo em vista que a 
carência de informações relativas ao empreendimento cria condições para interpretações 
equivocadas e induz a um quadro de insegurança, tendendo a funcionar como um complicador 
para a execução das ações propostas é recomendável a implementação de um programa de 
comunicação social, criando assim um canal de interlocução entre o órgão empreendedor e os 
assentados. 

Quanto ao nível de aceitação do projeto, apenas 25,83% dos entrevistados declararam 
ser favoráveis à implantação do empreendimento, pois acreditam que este além de permitir o 



 

130 

desenvolvimento da atividade agrícola, sem os percalços causados pelos períodos de estiagens, 
aumentará a oferta de empregos vinculados à irrigação, além de atrair agroindústrias para o 
assentamento. Em suma, alegam que a implantação do projeto contribuirá para a geração de 
emprego e renda na região, melhorando a qualidade de vida dos assentados. Alertam, no 
entanto, que se faz necessário um maior apoio por parte dos órgãos públicos para que a 
irrigação se desenvolva a contento, apoio este representado pela capacitação dos assentados 
tanto para o plantio como para a comercialização da produção e para administração do 
empreendimento, além de fornecimento de crédito e assistência técnica.  

Os maiores níveis de aceitabilidade do projeto pelos assentados foram observados nos 
grupos FAFI, FETAGRI – Agrifat (Chega Mais, Terra Nova e Renascer), FETAGRI – 
Antônio João (Nova Aliança), FETAGRI – Sete Quedas e MST – Pioneiros do Sul, cujos 
percentuais oscilaram entre 46,55 e 71,93%. Observa-se que a maioria destes grupos 
(66,67%) integra a relação dos que receberam um maior nível de informações sobre o projeto 
proposto. O percentual de entrevistados contrários à implantação do empreendimento 
apresenta-se praticamente nulo, com apenas 1,24% dos entrevistados (21 assentados) tendo 
declarado não querer participar do projeto. Apresentam como principal alegação o descrédito 
na concretização do empreendimento e o temor de que este não dê certo, resultando apenas 
em prejuízos para os assentados. Em contrapartida, o percentual de entrevistados que 
preferiram não emitir opinião sobre a implantação do projeto perfaz 64,18%. 

É certo que a história da implantação de projetos públicos de irrigação não tem 
apresentado uma convergência de opiniões entre os órgãos interventores e a população das 
áreas a serem beneficiadas. A adesão pronta e incondicional por parte da população é uma 
atitude que pode se considerada pouco comum, pois boa parte daqueles que avaliam 
positivamente as repercussões de um empreendimento desta natureza expressa ressalvas e 
dúvidas. O caráter globalizador e massivo que tem caracterizado esses projetos na fase de 
implantação, atingindo indistintamente indivíduos e famílias com situações pessoais e 
socioeconômicas distintas em geral causa insegurança nos habitantes da área beneficiada. 

Todavia a situação verificada na área do Assentamento Itamarati II é completamente 
atípica, principalmente quando se atenta para o fato de que o empreendimento proposto não 
resultará em desapropriações de terras, nem tão pouco em relocação de populações. No caso 
específico do Assentamento Itamarati II, a tensão social decorrente das incertezas geradas 
quando ao futuro face à implantação de um empreendimento deste porte apresenta-se ainda 
mais acentuada, o que se deve em grande parte ao baixo nível de conhecimento sobre as ações 
preconizadas pelo projeto e, principalmente ao histórico de projetos fracassados vivenciado 
pelos assentados, conforme pode ser contextualizado nos seguintes comentários: 

- Bom, com a irrigação fica garantida a safra e podemos atrair agroindústrias. 
Haverá geração de emprego e de renda, melhorando a vida dos assentados. Mas 
tem que ser concluído, pois na Itamarati I começaram a fazer um projeto de 
irrigação e não terminaram (Assentado do Grupo FAFI); 

- Sou a favor do projeto, porque traz desenvolvimento para o assentamento, 
melhorando as condições de vida. Só não pode ser como os projetos mal feitos 
apresentados pelo (...) (Programa Terra Vida). Até hoje não vimos nada. Tinha um 
monte de projeto e no final foi só dois. Não tinha escolha era vaca ou bicho-da-
seda. Quem quer mexer com bicho-da-seda? Só quem não conhece (Assentado do 
MST - Grupo Pioneiros do Sul); 

-  Acho que isso não tem futuro, não. Desde o começo os projetos apresentados pelo 
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INCRA não são colocados em prática, nos encheram de esperanças e expectativas, 
e até hoje não saiu do papel e não passou da conversa. Era tudo muito bonito, mas 
o crédito só veio para a vaca e para o bicho-da-seda. Faltou orientação e 
assistência técnica e hoje só temos muitas dívidas (Assentado do Grupo CUT - 
Renovação); 

- Os projetos que são feitos nunca vão prá frente. Um exemplo é o poço (sistema de 
abastecimento de água). Os projetos feitos pelo (....) (Programa Terra Vida) só 
foram enganações, ele prometeu firmas para gerar empregos e nunca cumpriu. 
Além disso, a quantidade de terra loteada é insuficiente para desenvolver a única 
atividade para qual obtivemos recursos, a pecuária leiteira (Assentado do Grupo 
FETAGRI – Dom Aquino); 

- Se for bem implantado é bom. Mas se for igual ao poço artesiano só para a firma 
pegar o dinheiro e não concluir a obra, nem adianta. É mais dinheiro perdido. A 
firma se deu bem e nós ficamos com o prejuízo (Assentado do Grupo FETAGRI – 
Agrifat/Chega Mais); 

- Vai ser muito bom para o assentamento. Precisamos de algo que tire nós dessa 
miséria que somos hoje. Falidos rurais, sem opção de vida, sem poder ter 
dignidade (Assentado do Grupo FETAGRI – Antônio João/Terra Nova); 

- Se der certo, pode trazer renda e melhoria prá vida das famílias. Aqui só dá mal e 
mal prá comer. A maioria das famílias vai prá fora trabalhar (Assentado do Grupo 
FETAGRI – Antônio João/União).  

Observou-se, ainda, um certo descrédito dos assentados quanto à concretização efetiva 
do projeto de irrigação quando se informa que este será implantado na área societária do 
assentamento. Tal descrédito tem como justifica o fato das famílias não terem muita 
influência sobre a gestão da área societária, que atualmente fica a cargo das associações de 
cada grupo e que se restringe apenas ao estabelecimento de parcerias com empresas e grandes 
produtores da região e no rateamento da parcela da produção recebida entre as famílias. Tal 
situação aliada à inoperância do sistema associativista e ao histórico de projetos fracassados 
do assentamento, cria um clima de desconfiança entre os assentados, fazendo com que cada 
um só acredite em si próprio, conforme pode ser observado nos seguintes comentários: 

- O projeto é bom, mas para vigorar e beneficiar a todos deve ser desenvolvido na 
área familiar. No societário não vai funcionar. Prá funcionar tem que ter união e 
vou dizer uma coisa união aqui tem muito pouco. Ninguém confia em ninguém! 
(Assentado do Grupo CUT – Nova Esperança); 

- Faz falta um projeto deste no assentamento, mas deve ser sob administração 
individual. Se for na área societária não vai dar certo. Falta união. O povo ficou 
tudo revoltado com os projetos que teve e não querem trabalhar em grupo 
(Assentado do Grupo FETAGRI – Antônio João/União); 

- Só é viável se for irrigação individual no lote. Societário não compensa. Mas se 
apresentarem boas propostas pode-se mudar de idéia (Assentado do Grupo MST – 
Pioneiros do Sul); 

- É bem vindo, mesmo que seja na área societária. Mas deve vir acompanhado de 
assistência técnica, crédito e apoio a comercialização da produção (Assentado do 
Grupo FAFI); 

- Seria bom se (o projeto) fosse implantado com recursos do governo. Melhor, 
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ainda, se fosse implantado na área familiar, pois a família toda pode trabalhar na 
produção, cuidando de perto, já que no coletivo não funciona. Falta união e as 
lideranças não são capacitadas para dirigirem uma cooperativa (Assentado do 
Grupo MST – Oziel Alves). 

Este tipo de atitude se constitui num grande obstáculo ao desenvolvimento da 
atividade hidroagrícola na área societária, requerendo um intenso trabalho de conscientização 
dos assentados sobre os benefícios da formação de uma organização em torno do processo 
produtivo, que seja regida por normas que combinem a prática democrática com as regras 
administrativas adotadas numa empresa. Assim sendo, faz-se necessário o desenvolvimento 
de ações de incentivo e fortalecimento do sistema cooperativista, bem como a capacitação dos 
assentados sobre cooperativismo. 

3.5 - DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO DA ÁREA DO EMPREENDIMENTO 

As pesquisas que embasaram a elaboração do diagnóstico arqueológico da área do 
empreendimento ora em análise tiveram início com a execução de uma breve 
contextualização arqueológica e etno-histórica do município de Ponta Porã e adjacências. Para 
tanto foi efetuado um levantamento de informações bibliográficas sobre o assunto, bem como 
a realização de uma pesquisa de campo para averiguação in loco da área onde será instalado o 
empreendimento. Todos os pontos observados foram devidamente registrados com auxílio de 
máquina fotográfica digital e georreferenciados por meio de um aparelho GPS. 

Durante a elaboração do presente diagnóstico arqueológico, constatou-se que nenhum 
sítio arqueológico foi cadastrado no CNSA/SGPA do IPHAN para o município de Ponta Porã. 
Esta situação tem a ver com o fato de nenhum projeto de pesquisa arqueológica ter sido 
desenvolvido na região. Contudo, a bibliografia arrolada para este trabalho indica que as áreas 
de influência direta e indireta do empreendimento possuem grande potencial para a ocorrência 
de sítios arqueológicos. Este potencial tem a ver, sobretudo, com sítios associados a povos 
indígenas pré-coloniais, bem como a povos conhecidos historicamente, como os Guarani e 
Kaiowá que vivem em Mato Grosso do Sul, cujos antepassados seriam os portadores da 
Tradição Tupiguarani. Na região também pode haver sítios arqueológicos não indígenas, 
chamados de “históricos”, associados à presença humana desde os tempos da guerra entre o 
Paraguai e a Tríplice Aliança (1864-1870) até o período do apogeu da Companhia Mate 
Laranjeiras, isto é, da década de 1880 à de 1930. 

Significa dizer, portanto, que a área onde será assente o empreendimento ora em 
análise possui potencial de impacto negativo sobre bens de natureza arqueológica. Tal 
potencial está associado, principalmente, às áreas onde serão implantadas adutoras e pivôs de 
irrigação, onde poderá haver movimentação de terra, circulação de pessoas e veículos e o 
enterramento de tubos de adução de água para a irrigação. 

Esta avaliação é corroborada pelo fato de ter sido encontrado na área do Assentamento 
Itamarati II um sítio arqueológico associado à presença indígena pré-colonial na região, 
denominado “Itamarati 01”, o qual encontra-se posicionado nas coordenadas 22º11’29.3”S e 
55º35’47.3”W, com 547 m altitude. Trata-se de uma área societária do INCRA destinada à 
agricultura, à época da pesquisa usada para o plantio de soja.  

Ali foram encontrados na superfície do terreno alguns artefatos líticos lascados, sendo 
um de calcedônia e os demais de arenito silicificado, distribuídos por uma extensão de pelo 
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menos 5 hectares (Foto 3.10). Tais artefatos eram compostos por um instrumento pré-forma 
de calcedônia; três raspadores unifaciais, sendo que um deles pode ter sido um furador 
esgotado; quatro lascas, das quais duas possuem retoques unipolares; um instrumento com 
retoque bifacial; dois núcleos de debitagem. Trata-se de um sítio arqueológico possivelmente 
filiado à tradição lítica Serranópolis ou até mesmo à tradição ceramista Tupiguarani, tratadas 
anteriormente, cujas camadas culturais não estavam visíveis ao observador na ocasião dos 
trabalhos de campo. 

 
Foto: Jorge Eremites, 2013. 

Foto 3.10 – Artefato lítico de calcedônia encontrado na área do sítio arqueológico 

Diante das considerações apresentadas, avalia-se que do ponto vista da arqueologia o 
empreendimento ora em análise pode obter a Licença Prévia. Contudo, para a obtenção da 
Licença de Instalação e da Licença de Operação, torna-se obrigatório diante da legislação 
brasileira, sobretudo por conta da Portaria IPHAN nº. 230/2002, a realização de um Programa 
de Prospecção Arqueológica Intensiva, Educação Patrimonial e Monitoramento na área a ser 
diretamente afetada pela implantação das obras do Projeto de Irrigação Itamarati II. Um 
programa desse nível deve ser realizado em conformidade com as determinações contidas na 
Lei Federal n° 3.924/1961. 

Quanto ao patrimônio paleontológico, ressaltamos que não há registros de sítios 
paleontológicos pelos órgãos competentes no território do município de Ponta Porã. Além 
disso, não foi identificado na área do Assentamento Itamarati II a ocorrência deste tipo de 
patrimônio nos estudos de campo desenvolvidos. Todavia a experiência indica, que a 
ocorrência de fósseis é relativamente comum nas planícies ribeirinhas de grandes cursos 
d’água, onde frequentemente são encontrados fósseis de animais pré-históricos. A área do 
projeto é interceptada apenas por pequenos cursos d’água perenes, o que não significa que 
esta não pode contar com resquícios deste tipo de patrimônio já que se encontra tangenciada 
pelo rio Dourados. Assim sendo, a implementação de um plano de identificação e resgate do 
patrimônio paleontológico antes do início das obras, evitará a destruição de evidências da 
passagem de animais pré-históricos no território sulmatogrossense, casos estes ocorram na 
área do estudo. 
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3.6 - PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS CO-LOCALIZADOS 

A averiguação da inserção regional do projeto de irrigação proposto para a área do 
Assentamento Itamarati II empreendida contemplou a identificação de planos, programas e 
projetos públicos ou privados, implementados ou projetados, que exerçam influência sobre 
este empreendimento ou que sejam por este  influenciados. Procurou-se identificar não só a 
existência de planos, programas e projetos que exerçam função complementar aos objetivos 
pleiteados pelo projeto ora em pauta, como também aqueles que exercem funções antagônicas 
ou que estejam  concorrendo para o mesmo objetivo do pleito preconizado pelo projeto 
proposto. 

Dentre os projetos identificados que exercem influência sobre o empreendimento ora 
em pauta em termos de complementaridade merece destaque o Projeto de Integração 
Ferroviária Mato Grosso do Sul/Porto de Paranaguá, no Estado do Paraná, cuja implantação 
está sendo proposta pelo governo federal, no âmbito do PAC– Programa de Aceleração do 
Crescimento. Tem como objetivo melhorar à logística de transporte, através da adoção de uma 
nova matriz de transporte intermodal, que permita a interligação entre ferrovias, rodovias e 
portos fluviais e marítimos, facilitando o escoamento da produção agropecuária da região do 
empreendimento, gerando uma redução significativa nos custos de comercialização. 

O referido projeto prevê a construção do trecho ferroviário da Ferroeste – Estrada de 
Ferro Paraná Oeste S.A. no segmento compreendido entre Maracaju/MS e Cascavel/PR (440 
km), ponto de interligação com o trecho da Ferroeste já existente (Cascavel/Guarapuava). 
Permitirá a conexão ferroviária dos municípios produtores do Mato Grosso do Sul com a 
Hidrovia Paraná/Tietê (em Guaíra) e, a partir de Cascavel, propiciará o acesso ferroviário ao 
Porto de Paranaguá, considerado o maior porto graneleiro da América Latina. É importante 
destacar que a ferrovia ligará dois estados produtores de grãos e também fará entroncamento 
com a Hidrovia Tiête-Paraná, diminuindo o tráfego intenso de caminhões na rodovia BR-163 
e encurtando o caminho até o Porto de Paranaguá.  

De forma complementar a este projeto, o Governo Federal pretende, ainda, expandir a 
rede ferroviária da Ferroeste para Foz do Iguaçu em atendimento a compromisso firmado 
principalmente com o Paraguai, que precisa da ligação ferroviária com os portos do Paraná 
(Paranaguá) e Santa Catarina (São Francisco do Sul). Tal expansão atende, também, as 
prerrogativas da Argentina e de Chile, que, em conjunto com o governo brasileiro, lutam para 
conformar um corredor ferroviário que una os oceanos Atlântico e o Pacífico (ferrovia bi-
oceânica). 

A Prefeitura de Ponta Porã, também, vem desenvolvendo na região uma política de 
atração de investimentos industriais através da concessão de incentivos fiscais preconizada 
pelo Programa Indusporã. Das empresas beneficiadas pelo referido programa cerca de 60,0% 
estão vinculadas ao beneficiamento de produtos agropecuários, merecendo destaque pelo seu 
porte a Monteverde Agroenergética, usina de produção de etanol que se encontra em fase de 
implantação na zona rural de Ponta Porã, a qual tem como sócio marjoritário o Grupo Bunge, 
multinacional da área de alimentos. A referida usina contará com uma capacidade de 
processamento de 4,4 milhões de toneladas de cana-de-açúcar/ano na estabilização do projeto, 
contribuindo para a geração de cerca de 1.500 empregos diretos. Quando a indústria estiver 
em plena produção será requerida a exploração de cerca de 30.000ha de cana-de-açúcar, tendo 
sido previsto o incentivo a formação de lavouras de cana na região para garantir o 
fornecimento de matéria-prima, com a própria usina já contando com uma área cultivada de 
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7.000ha. Quando a referida  usina entrar em operação, o impacto gerado na economia do 
município praticamente duplicará o PIB municipal. O valor do investimento foi estimado em 
R$ 800 milhões. 

Outra empresa que teve a concessão de benefícios fiscais para sua instalação em Ponta 
Porã aprovada pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Industrial foi a Ponta Porã S/A 
Álcool e Açúcar, usina de produção de etanol, que prevê investimentos da ordem de R$ 320,0 
milhões e a geração de 1.259 empregos. Além destas duas usinas o Programa Indusporã 
contemplou mais nove processos de novos empreendimentos, com destaque para a fecularia 
Amidos Ponta Porá Ltda, a Laticínios Michelle Ltda, o frigorífico Frigofort, a Maffini 
Sementes Ltda e a Pelicano Aviação Agrícola Ltda, entre outras. 

O SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas vem desenvolvendo 
em parceria com a Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul, a Secretaria Nacional de 
Turismo (Paraguai), a Universidade de Columbia e as prefeituras municipais de Ponta Porã e 
Pedro Juan Caballero o Projeto Turismo Sem Fronteiras Brasil-Paraguai. O referido projeto 
visa expandir a atividade turística da região de fronteira, através da exploração de seus 
atrativos naturais, culturais e históricos. Tem como meta aumentar em pelo menos 10,0% o 
fluxo turístico em Ponta Porá e Pedro Juan Caballero e ampliar o tempo do visitante na região, 
de um para dois dias. 

A proposta é desenvolver na região o ecoturismo, além dos turismos de aventura, 
rural, cultural, gastronômico e histórico, entre outras modalidades. Dentre as ações que serão 
desenvolvidas no âmbito do Projeto Turismo Sem Fronteiras Brasil-Paraguai estão a 
estruturação da atividade turística, com o levantamento de dados que permitam identificar o 
perfil do turista que visita a região, o fluxo turístico e os potenciais atrativos naturais, 
históricos e culturais. Também estão previstas ações de qualificação para mão-de-obra do 
trade turístico, elaboração de um calendário binacional de eventos, melhoria da infra-estrutura 
de atendimento ao turista, estabelecimento de políticas para integração binacional, 
estruturação de um roteiro integrado e plano de comercialização para o destino. 

Outro projeto que se encontra em fase de implantação pela Prefeitura Municipal de 
Ponta Porã é o da ponte sobre o rio Dourados na estrada que permite o acesso entre a cidade 
de Ponta Porã e os assentamentos Itamarati e Nova Era, reduzindo em cerca de 70,0 km  a 
distância para este núcleo urbano. 

A Prefeitura Municipal de Ponta Porã vem investindo, também, em projetos de 
desenvolvimento na Área do Assentamento Itamarati II vinculados tanto à área econômica 
como social. Dentre os empreendimentos voltados para o desenvolvimento econômico do 
referido assentamento figura a implantação de uma agroindústria de envasamento de mel 
(Casa do Mel), com capacidade para produção de 1.265 kg de mel, cujo investimento recursos 
já teve o financiamento aprovado pela Caixa Econômica Federal. Foram efetuadas, ainda, pela 
Prefeitura de Ponta Porã solicitações de verbas junto ao Ministério da Agricultura para a 
implantação de outra agroindústria voltada para o beneficiamento de frutas - a Cozinha  
Agroindústria de Doces e para a aquisição de um resfriador para leite. 

Na área social, os investimentos da Prefeitura de Ponta Porã na área do Assentamento 
Itamarati II estão associados à reforma e ampliação de uma escola (20 salas de aula), projeto 
que vem sendo implementado através de convênio firmado com o Governo Estadual, além da 
ampliação das casas dos assentados financiada com recursos do Ministério das Cidades e da 
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construção de um posto de saúde 24 horas em parceria com o Governo Federal (Ministério da 
Saúde). O referido posto de saúde, recém implantado nas imediações da área da CUT, conta 
com uma equipe composta por 4 médicos, 1 enfermeiro padrão, 1 médico plantonista e 1 
técnico de enfermagem. Foi efetuada, ainda, solicitação de verba junto ao Ministério da 
Integração Nacional para a perfuração de 60 poços na área do assentamento, visando o reforço 
do sistema de abastecimento de água existente. 

Por fim, ressalta-se que não foi constatado na área de influência indireta do 
Assentamento Itamarati II nenhum projeto ou empreendimento governamental ou privado em 
implementação ou projetado que exerça influência em termos de concorrência sobre o projeto 
de irrigação preconizado para a área do referido assentamento. Também não foi identificado 
nenhum plano, projeto ou programa que tenham função antagônica. 
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4 - LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PERTINENTE  
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4 - LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PERTINENTE 

A implantação do Projeto de Irrigação Itamarati II visa contribuir para o 
desenvolvimento hidroagrícola da região onde será implantado, através da expansão da 
agricultura irrigada. Permite assim, o desenvolvimento do setor agrícola regional, uma vez 
que garante as disponibilidades hídricas necessárias mesmo durante os períodos de escassez 
hídrica. No entanto, faz-se necessário a implementação de um planejamento racional que 
considere em seu bojo os efeitos da degradação ambiental decorrentes da implantação e 
operação deste tipo de empreendimento. 

Desta forma é de suma importância o conhecimento dos instrumentos legais 
existentes, com os quais o empreendimento deverá estar em conformidade, visando a proteção 
do meio ambiente de sua área de influência, tendo para tanto sido elaboradas sínteses dos 
aspectos legais que regem a legislação ambiental vigente, as quais são esboçadas a seguir 
agrupadas por temas ou recursos ambientais sobre as quais dispõem, segundo a ordem 
cronológica: 

Preceito Constitucional 

- Artigo 225 da Constituição Federal: reza que todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações; 

- Artigo 222 da Constituição Estadual: reza que toda pessoa tem direito a usufruir de 
um ambiente físico e social livre dos fatores nocivos à saúde, cabendo ao poder 
público proteger e preservar o meio ambiente ordenando seu uso e resguardando o 
equilíbrio do sistema ecológico.  

Política Nacional do Meio Ambiente 

- Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada pelas Leis nº 7.804/89 e 8.028/90 e 
regulamentada pelo Decreto nº 88.351/85: dispõe sobre a Política Nacional do 
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, definindo 
diretrizes gerais de conservação ambiental, compatibilizando o desenvolvimento 
das atividades econômicas com a preservação do meio ambiente. Institui, ainda, o 
licenciamento ambiental. 

Política Estadual do Meio Ambiente 

- Lei Complementar nº 38, de 21 de novembro de 1995 (Alterada pelas LC 70/00, 
86/01, 103/02, 109/02, 143/03, 189/04, 199/04, 208/05, 214/05, 222/05, 232/05, 
243/06, 259/06, 282/07, 328/08, 382/10, 384/10, 402/10, 409/10, 412/10, 481/12, 
521/13, 523/13): dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente e dá outras 
providências. 

Política Nacional de Irrigação 

- Lei nº 12.787, de 11 de janeiro de 2013: dispõe sobre a Política Nacional de Irrigação; 
altera o art. 25 da Lei no 10.438, de 26 de abril de 2002; revoga as Leis nos 6.662, de 25 
de junho de 1979, 8.657, de 21 de maio de 1993, e os Decretos-Lei nos 2.032, de 9 de 
junho de 1983, e 2.369, de 11 de novembro de 1987; e dá outras providências. 
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Licenciamento Ambiental 

- Decreto Federal nº 88.351, de 01 de junho de 1983: regulamenta a Lei nº 6.938/81 
e estabelece no seu Capítulo IV os critérios para licenciamento das atividades 
modificadoras do meio ambiente; 

- Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986 (modificada no seu Artigo 
2º pela Resolução CONAMA nº 011, de 18/03/86): estabelece definições, 
responsabilidades, critérios básicos e diretrizes gerais para uso e implementação da 
Avaliação de Impacto Ambiental como instrumento da Política Nacional do Meio 
Ambiente; 

- Resolução CONAMA nº 006, de 24 de janeiro de 1986: institui e aprova modelos 
para publicação de pedidos de licenciamento, sua renovação e respectiva 
concessão; 

- Resolução CONAMA nº 011, de 18 de março de 1986: altera e acrescenta incisos 
na Resolução CONAMA nº 001/86 que torna obrigatória a elaboração de estudos 
de impacto ambiental para determinados tipos de empreendimentos; 

- Resolução CONAMA nº 009, de 03 de dezembro de 1987: regulamenta a questão 
das audiências públicas; 

- Resolução CONAMA nº 002, de 16 de abril de 1996: determina a implantação de 
unidade de conservação de domínio público e uso indireto, preferencialmente, 
Estação Ecológica a ser exigida em licenciamento de empreendimentos de 
relevante impacto ambiental, como reparação de danos ambientais causados pela 
destruição de florestas e outros ecossistemas. Revoga a Resolução CONAMA no 
10/87; 

- Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997: revisa os 
procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental; 

- Lei Estadual nº 2.257, de 09 de julho e 2001(alterada e com dispositivos 
acrescentados pela Lei nº 3.992, de 16/12/2010): dispõe sobre as diretrizes do 
licenciamento ambiental estadual, estabelece os prazos para a emissão de licenças 
e autorizações ambientais; 

- Resolução CONAMA nº 284, de 30 de agosto de 2001: Dispõe sobre o 
licenciamento de empreendimentos de irrigação; 

- Resolução SEMAC nº 008, de 31 de maio de 2011: estabelece normas e 
procedimentos para licenciamento ambiental estadual. 

Proteção do Meio Ambiente de Forma Abrangente 

- Portaria Interministerial nº 917, de 06 de junho de 1982: dispõe sobre a 
mobilização de terra, poluição da água, do ar e do solo; 

- Resolução CONAMA no 03/87: dispõe sobre o ressarcimento de danos ambientais 
causados por obras de grande porte; 

- Decreto-Lei Federal nº 95.733, de 12 de fevereiro de 1988: dispõe sobre a inclusão 
no orçamento dos projetos e obras federais, de recursos destinados a prevenir ou 
corrigir os prejuízos de natureza ambiental, cultural e social decorrentes da 
execução desses projetos e obras; 
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- Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: denominada de “Lei dos Crimes 
Ambientais”. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; 

- Lei Estadual nº 3.709, de 16 de julho de 2009 (regulamentada pelo Decreto nº 
12.909, de 29/12/2009, alterado e com dispositivos acrescentados pelo Decreto nº 
13.593, de 26/03/2013): fixa a obrigatoriedade de compensação ambiental para 
empreendimentos e atividades geradoras de impacto ambiental negativo não 
mitigável. 

Proteção do Solo 

- Lei nº 6.225, de 14 de julho de 1975 (regulamentada pelo Decreto no 77.775, de 
08/06/76): dispõe sobre a discriminação, pelo Ministério da Agricultura, de regiões 
para execução obrigatória de planos de proteção ao solo e de combate à erosão; 

- Portaria MA nº 670, de 09 de setembro de 1976: discrimina regiões cujas áreas 
somente podem ser cultivadas mediante a execução de planos de proteção ao solo 
e de combate à erosão; 

- Lei Estadual nº 2.043, de 07 de dezembro de 1999: dispõe sobre a apresentação de 
projetos de manejo e conservação de solos e dá outras providências. . 

Proteção dos Recursos Hídricos 

- Decreto Federal nº 24.643, de 10 de julho de 1934: decreta o Código das Águas; 

- Decreto nº 28.481, de 07 de dezembro 1940: dispõe sobre a poluição das águas; 

- Decreto no 30.877, de 20 de junho de 1961: dispõe sobre o lançamento de resíduos 
tóxicos ou oleosos nas águas interiores ou litorâneas do país, e dá outras 
providências; 

- Portaria MINTER nº 124, de 20 de agosto de 1980: baixa normas no tocante à 
prevenção de poluição hídrica; 

- Lei nº 2.406, de 29 de janeiro de 2002: dispõe sobre a Política Estadual de 
Recursos Hídricos, institui o Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos 
Hídricos no Estado do Mato Grosso do Sul; 

- Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005: estabelece a classificação e 
os padrões de qualidade das águas doces, salobras e salinas do território nacional 
(altera a Resolução CONAMA no 020/86); 

- Decreto Estadual nº 13.990, de 02 de julho de 2014: regulamenta a outorga 
preventiva de uso e a outorga de direito de uso de recursos hídricos no Estado do 
Mato Grosso do Sul; 

- Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997: institui a Política Nacional de Recursos 
Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

- Resolução CONAMA nº 302, de 20 de março de 2002: dispõe sobre os 
parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente de 
reservatórios artificiais e o regime de entorno; 

- Resolução CONAMA nº 303, de 20 de março de 2002: dispõe sobre os 
parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente. 
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Ressalta-se que, o Sistema de Outorga para Uso da Água criado pelo Decreto nº 
13.990/2014, promulgada em meados de julho do corrente ano, encontra-se a cargo do 
IMASUL - Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, dependendo da prévia 
outorga deste órgão o uso de águas dominiais do Estado que envolva captação para 
abastecimento e lançamento de efluentes nos corpos d’água, bem como o licenciamento de 
obras hídricas. 

Proteção da Flora e da Fauna 

- Lei nº 5.197, de 03 de janeiro de 1967: dispõe sobre a proteção à fauna; 

- Decreto nº 89.336, de 31 de janeiro de 1984: dispõe sobre reservas ecológicas e 
áreas de relevante interesse ecológico e dá outras providências; 

- Resolução CONAMA nº 004, de 18 de setembro de 1985 (alterada pela Lei n° 
7.803/89): define critérios, normas e procedimentos gerais para a caracterização e 
estabelecimento de reservas ecológicas; 

- Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1991: dispõe sobre a criação de estações ecológicas 
e áreas de proteção ambiental; 

- Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000 (regulamentada pelo Decreto no 4.340, de 
22/08/02): regulamenta o Art. 225, parágrafo 1º, incisos I, II, III e VII da 
Constituição Federal e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza e estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão de 
unidades de conservação; 

- Lei nº 4.163, de 02 de janeiro de 2012: disciplina, no âmbito do Estado de Mato 
Grosso do Sul, a exploração de florestas e demais formas de vegetação nativa, a 
utilização de matéria prima florestal, a obrigação da reposição florestal e altera 
dispositivo da Lei nº 3.480, de 20/12/2007; 

- Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (Novo Código Florestal): dispõe 
sobre a proteção da vegetação nativa. Altera as Leis nºs 6.938/1981, 9.393/1996 e 
11.428/2006 e revoga as Lei nºs 4.771/1965 e 7.754/1989 e a Medida Provisória nº 
2.166- 67/2001; e dá outras providências. 

Controle e Disciplinamento da Exploração Minerária 

- Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 (alterado pelas Leis nº 6.567, de 
24/09/78 e nº 7.805, de 18/06/89): institui o Código de Mineração; 

- Decreto nº 97.632, de 10 de abril de 1989: regulamenta o Art. 2º Inciso VIII da Lei 
nº 6.938 de 31/08/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), no que se refere à 
recuperação de áreas degradadas pela atividade minerária; 

- Lei nº 7.805, de 18 de junho de 1989 (regulamentada pelo Decreto nº 98.812, de 
09/01/90): altera o Decreto-Lei nº 227, de 28/02/67, institui o regime de lavra 
garimpeira, extingue o regime de matrícula e dá outras providências; 

- Portaria DNPM nº 26, de 31 de janeiro de 1990: regulamenta o procedimento de 
habilitação a outorga da permissão de lavra garimpeira de que trata a Lei nº 7.805, 
de 18/06/89; 

- Resolução CONAMA nº 010, de 06 de dezembro de 1990: estabelece critérios 
específicos para o licenciamento ambiental de extração mineral da Classe II; 
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- Lei nº 9.827, de 27 de agosto de 1999 (regulamentada pelo Decreto nº 3.358, de 
02/02/2000): dispõe sobre a extração de substancias minerais para uso exclusivo 
em obras públicas. 

Disciplinamento do Uso de Agrotóxicos 

- Lei Federal nº 7.802, de 11 de julho de 1989 (regulamentada pelo Decreto nº 
98.816, de 11/01/90): dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a 
rotulagem e embalagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a 
propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos 
resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a 
fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências; 

- Lei Estadual nº 1.238, de 18 de dezembro de 1991: dispõe sobre o uso, a produção, 
a comercialização e o armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e afins, 
e dá outras providências. 

Saneamento Básico 

- Lei Estadual nº 2.263, de 16 de julho de 2001: dispõe sobre a prestação, regulação, 
fiscalização e controle dos serviços de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário e resíduos sólidos, no Estado de Mato Grosso do Sul; cria o Conselho 
Estadual de Saneamento, e dá outras providências; 

- Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007: estabelece diretrizes nacionais 
para o saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 
8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995; revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras 
providências. 

Proteção do Patrimônio Histórico e Cultural 

- Decreto-Lei n° 4.146, de 04 de março de 1942: dispõe sobre a proteção dos 
depósitos fossilíferos; 

- Lei n° 3.924, de 26 de julho de 1961: dispõe sobre a proteção dos monumentos 
arqueológicos e pré-históricos; 

- Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985: disciplina a ação civil pública de 
responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e 
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e dá outras 
providências; 

- Resolução CONAMA n° 005, de 06 de agosto de 1987: aprova o Programa 
Nacional de Proteção ao Patrimônio Espeleológico; 

- Portaria n° 07, de 01 de dezembro de 1988, da Secretaria do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional: estabelece os procedimentos necessários para pesquisa e 
escavações em sítios arqueológicos; 

- Portaria IBAMA n° 887, de 15 de junho de 1990: dispõe sobre a proteção do 
patrimônio espeleológico nacional; 

- Decreto n° 99.556, de 01 de outubro de 1990: dispõe sobre a proteção das 
cavidades naturais subterrâneas existentes no Território Nacional e dá outras 
providências; 
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- Portaria IBAMA n° 57, de 05 de junho de 1997: institui o Centro Nacional de 
Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas - CECAV, que tem por finalidade 
normatizar, fiscalizar e controlar o uso do patrimônio espeleológico brasileiro; 

- Portaria IPHAN nº 230, de 17 de dezembro de 2002: estabelece os procedimentos 
para a obtenção das licenças ambientais (LP, PI e LO) junto ao IPHAN de 
empreendimentos potencialmente capazes de afetar o patrimônio arqueológico. 

A penalização pelo não cumprimento da legislação pertinente ao patrimônio pré-
histórico citada é prevista no Código Penal Brasileiro (Parte especial, Título II - Dos crimes 
contra o patrimônio, Capítulo IV - Do dano). 

Merece, ainda, menção, embora não constitua dispositivo legal, o documento 
elaborado pelo Convênio IBAMA/SENIR, em meados de 1992, denominado Diretrizes 
Ambientais para o Setor de Irrigação e o Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH-MS 
coordenado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, das Cidades, do Planejamento e da 
Ciência e Tecnologia - SEMAC, aprovado em 2009. 

O projeto de irrigação ora proposto apresenta interfaces com aspectos relativos à 
proteção do meio ambiente ao logo de suas fases de implantação e operação, estando a 
viabilidade ambiental deste condicionada à sua compatibilidade com a legislação ambiental 
vigente. A avaliação do projeto considerando a sua concepção, objetivos, componentes e 
implementação, indica que, em geral, deverá ocorrer conformidade com as disposições legais 
vigentes, já que este foi desenvolvido levando em conta as questões ambientais desde a sua 
concepção.  

Quatro aspectos inerentes à implantação das obras do projeto de irrigação merecem 
destaque por terem exigido medidas específicas por parte do empreendedor para manter as 
condições de conformidade necessárias, tendo estas medidas já sido contempladas no âmbito 
do projeto proposto: 

- Evitar ao máximo possível interferências do empreendimento com unidades de 
conservação; 

- Evitar interferências do empreendimento com reservas ecológicas e no caso da sua 
impossibilidade procurar minimizar a extensão dos impactos a serem incorridos; 

- Destinação de 20,0% da área do empreendimento como reserva legal em 
atendimento ao Novo Código Florestal (Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 
2012). A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de 
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração 
de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de 
desmembramento ou de retificação da área. O Assentamento Itamarati II conta 
com uma área total de 24.573,38 ha, dos quais 4.877,02 ha constituem a reserva 
legal requerida pela legislação ambiental vigente. Ressalta-se, no entanto, que por 
ocasião da demarcação da sua reserva legal pelo INCRA foi destinado para este 
fim uma área de 4.904,51 ha, ultrapassando o total requerido pelas normas 
ambientais;  

- Delineamento de um Plano de Identificação e Resgate dos Patrimônios 
Arqueológico e Paleontológico a ser implementado antes do início das obras, bem 
como previsão do acompanhamento da implantação das obras por especialistas e 
execução de um programa de educação patrimonial. 
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Ressalta-se, no entanto, a necessidade de se proceder o licenciamento ambiental do 
projeto de irrigação junto ao IMASUL em atendimento às normas preconizadas pela 
Resolução CONAMA no 01/86. Deverá ser obtida, também, anuência para implantação do 
empreendimento junto à Prefeitura Municipal de Ponta Porã em cujo território o 
empreendimento encontra-se implantado, conforme preconizado pela lei de uso e ocupação do 
solo. 

Além disso, para fazer face à reparação dos danos ambientais causados pela 
implantação de empreendimentos de significativo impacto ambiental, é exigido no 
licenciamento ambiental destes empreendimentos, que o órgão empreendedor seja obrigado a 
pagar uma compensação ambiental. A legislação ambiental que atualmente ampara a cobrança 
de compensação ambiental é a Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000 (regulamentada pelo 
Decreto no 4.430, de 22 de agosto de 2002, que teve o seu Art. 31 alterado pelo Decreto no 
5.566, de 26 de outubro de 2005).  

Recentemente o Decreto no 6.848, de 14/05/2009, estabeleceu o percentual mínimo de 
0,0% e máximo de 0,5% para a compensação ambiental, sendo o cálculo efetuado sobre os 
custos totais previstos para a implantação do empreendimento após a dedução dos 
investimentos referentes aos planos, projetos e programas exigidos no licenciamento 
ambiental, bem como dos encargos e dos custos incidentes sobre o financiamento do 
empreendimento. 

Como o empreendimento ora em análise apresenta potencial de degradação dos 
patrimônios arqueológico e paleontológico, em atendimento ao Decreto-Lei n° 4.146/42 
(proteção dos depósitos fossilíferos) e a Portaria IPHAN nº 230, de 17 de dezembro de 2002, 
deverão ser efetuados antes do início da implantação das obras levantamentos arqueológicos e 
paleontológicos preconizados no Plano de Identificação e Resgate dos Patrimônios 
Arqueológico e Paleontológico, cujas diretrizes básicas serão apresentadas no âmbito do 
EIA/RIMA. Será, também, previsto o acompanhamento da implantação das obras por 
especialistas (paleontólogos e arqueólogos), tendo em vista a possibilidade de ocorrência de 
achados ao acaso, além da execução de um programa de educação patrimonial.  

No licenciamento das jazidas de empréstimo a serem exploradas durante a 
implantação das obras deverão ser obedecidos os preceitos constantes na Lei no 9.827, de 27 
de agosto de 1999 (regulamentada pelo Decreto no 3.358, de 02/02/2000), que dispõe sobre a 
extração de substâncias minerais para uso exclusivo em obras públicas. 

Em suma, pode-se afirmar que o projeto proposto procura atender aos preceitos 
preconizados na legislação ambiental pertinente a este tipo de obra, fazendo-se necessário 
apenas a implementação das medidas mitigadoras e de controle ambiental que serão 
preconizadas no âmbito do presente EIA/RIMA. 
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5 - DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 





 

149 

5 - DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

5.1 - MÉTODO DE AVALIAÇÃO ADOTADO 

O método de avaliação adotado para a análise ambiental do projeto será a Avaliação 
Ponderal de Impactos Ambientais, desenvolvida por BIANCHI et alli, em 1989, a partir do 
Método Matricial de Leopold. A matriz de avaliação ambiental proposta por Bianchi dispõe 
os componentes do meio ambiente em abcissas e os componentes do empreendimento, 
segundo as suas diferentes fases, no eixo das ordenadas, permitindo o confronto dos 
componentes. Os impactos previstos são representados por uma célula na matriz, localizada 
no cruzamento da ação impactante com o componente ambiental impactado. 

Cada célula matricial é dividida em 04 (quatro) campos, destinados à identificação do 
caráter benéfico (+), adverso (-) ou indefinido (±) e a valoração dos atributos do impacto 
considerado, ou seja, magnitude, importância e duração, para os quais são atribuídos pesos de 
1 a 3, conforme especificado abaixo: 

 

Caráter Importância 
(+) = Benéfico 3 = Significativa 
(±) = Indefinido 2 = Moderada 
(-) = Adverso 1 = Não Significativa 

Magnitude Duração 
3 = Grande 3 = Longa 
2 = Média 2 = Intermediária 
1 = Pequena 1 = Curta 

Na identificação dos impactos de caráter indefinido são utilizadas, ainda, as letras (P), 
(M) ou (G) para designar a probabilidade de ocorrência destes impactos como pequena, média 
ou grande. 

Objetivando melhorar a visualização da dominância do caráter dos impactos na matriz, 
o método adota a prática de colorir de verdes as células matriciais correspondentes a impactos 
benéficos, de vermelho as correspondentes a impactos adversos e de amarelo as 
correspondentes aos impactos de caráter indefinido. As tonalidades forte, média e clara dessas 
cores indicam, respectivamente, a importância significativa, moderada ou não significativa do 
impacto. 

A avaliação dos projetos é feita sob dois enfoques “com” e “sem” a adoção das 
medidas de proteção ambiental recomendadas. São feitas, ainda, análises setoriais, segundo os 
meios abiótico, biótico e antrópico das áreas de influência direta e indireta dos 
empreendimentos e de forma global considerando as duas áreas de influência como um todo. 
Para o cálculo do índice de avaliação ponderal é utilizada a seguinte fórmula: 

: ,
     

onde
IIIA

IB
IAP

+
=  

IB = Índice de Benefícios em valores percentuais; 

IA = Índice de Adversidades em valores percentuais; 

II = Índice de Indefinições em valores percentuais. 
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Os valores determinados para o IAP permitem uma caracterização bastante sintética 
do empreendimento analisado, ou seja: IAP < 1 - Empreendimentos adversos e/ou mal 
definidos sob o ponto de vista ambiental; IAP > 1 - Empreendimentos benéficos e bem 
definidos sob o ponto de vista ambiental. Ressalta-se que, quanto maior for o valor do IAP a 
partir da unidade, tanto mais benéfico e melhor definido será o empreendimento. 

Cada impacto identificado será, ainda, descrito objetivamente, sendo sugeridas as 
primeiras soluções de amortecimento ou absorção dos impactos adversos, bem como os 
órgãos públicos e/ou privados a serem envolvidos em tais soluções. 

5.2 - AVALIAÇÃO PONDERAL DOS IMPACTOS AMBIENTAIS IDENTIFICADOS 

Os impactos ambientais decorrentes da implantação e operação do Projeto Itamarati II 
são apresentados na matriz de avaliação (Desenho 06/06 no Anexo III), distribuídos segundo 
as áreas de influência do empreendimento. Foi considerada, ainda, a adoção das medidas de 
proteção ambiental recomendadas, embora estas não constem no projeto original, tendo sido 
inseridas na matriz para fins de análise. 

Para a área de influência direta o Índice de Avaliação Ponderal (IAP) atingiu apenas 
0,4469 demonstrando ser o projeto desfavorável para esta área. Esta situação, no entanto, 
pode ser revertida com a adoção das medidas de proteção ambiental recomendadas, que 
conseguem elevar o valor deste índice para 1,6315. Analisando os valores do IAP segundo os 
meios, verifica-se que a maior incidência de impactos adversos incidentes sobre a área de 
influência direta recai sobre os meios abiótico e biótico, cujos valores dos IAP’s estão 
posicionados bastante abaixo da unidade (Meio Abiótico – IAP = 0,4516 e Meio Biótico – 
IAP = 0,1756). O meio antrópico, por sua vez, já apresenta resultados acima da unidade (IAP 
= 1,2447). 

A incorporação das medidas de proteção ambiental ao projeto consegue elevar o valor 
do Índice de Avaliação Ponderal do meio antrópico para 4,6593. O meio abiótico, também, 
consegue reverter as adversidades passando o valor do seu IAP para 1,3629, enquanto que o 
meio biótico apresenta uma certa equidade entre os benefícios e as adversidades impostas ao 
mesmo, com o valor do seu IAP se elevando para 1,0000.  

Os resultados obtidos revelam que para a área de influência direta, o projeto original 
após a incorporação das medidas mitigadoras se torna favorável sob o ponto de vista 
ambiental, o que não é típico deste tipo de empreendimento. Com efeito, na construção de 
projetos de irrigação o meio antrópico é geralmente muito penalizado dado à desapropriação 
de uma grande extensão de área e o consequente desalojamento de seu contingente 
populacional e da paralisação das atividades econômicas aí desenvolvidas, o que torna 
relativamente baixo o valor do IAP da área como um todo.  

No caso específico do Projeto Itamarati II tal fato não ocorre, já que o projeto será 
implantado na área societária do assentamento Itamarati II, não incorrendo em desapropriação 
de terras, nem tampouco em relocação de população. Além disso, as atividades econômicas aí 
desenvolvidas não são muito significativas, estando restritas a pequenos cultivos de 
subsistência, capineiras, áreas de pastagem e arrendamento de 4 pivots para proprietários 
rurais, estando a maior parte desta área sem exploração. Quanto aos colonos residentes neste 
assentamento do INCRA, todos serão engajados como irrigantes no projeto e continuarão 
residindo nos núcleos habitacionais e lotes familiares existentes na área do assentamento. 
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Ressalta-se, ainda, que a maior parte dos impactos adversos que recaem sobre a área 
de influência direta apresentam importância pouco significativa e duração restrita a etapa de 
implantação das obras. Além disso, apresentam em termos espaciais uma maior concentração 
nas áreas de entorno da praça de obras e das jazidas de empréstimo. 

Para a área de influência indireta o valor do IAP calculado para o projeto original 
encontra-se acima da unidade (IAP = 1,3518). A análise efetuada para os meios abiótico e 
biótico desta área revela que estes recebem uma carga significativa de impactos adversos 
(Meio Abiótico – IAP = 0,6134 e Meio Biótico – IAP = 0,0000). Em contrapartida, o seu 
meio antrópico é contemplado com uma elevada carga de benefícios (IAP = 2,6603), fazendo 
com que haja uma certa compensação entre as adversidades e benefícios aí incidentes, o que 
explica o valor do IAP obtido para a análise da área como um todo. 

Assim sendo, para a área de influência indireta o projeto original já se apresenta 
favorável sem a adoção das medidas mitigadoras recomendadas, com o valor do IAP desta 
área elevando-se para 2,5286, após a incorporação destas medidas, demonstrando ser a 
implantação do empreendimento viável para esta área. Tal resultado encontra-se associado a 
grande incidência de impactos benéficos sobre o meio antrópico (IAP = 3,9334). Os meios 
abiótico e biótico, também, serão beneficiados com a adoção das medidas mitigadoras, 
passando a apresentar valores do IAP iguais a 1,7902 e 1,2452, respectivamente. 

Quanto à análise global do Projeto Itamarati II, que considera o conjunto formado 
pelas áreas de influência direta e indireta deste empreendimento, observa-se que o projeto 
original apresenta um valor do IAP um pouco abaixo da unidade (IAP = 0,7544), revelando 
que o projeto não contempla em seu escopo todas as ações necessárias para a reparação dos 
impactos adversos decorrentes de sua implantação e operação. Com a incorporação das 
medidas de proteção ambiental preconizadas, o valor do IAP eleva-se para 1,9368, tornando o 
projeto viável embora este apresente um nível de indefinições ainda bastante alto (9,51%). 

Simulações empreendidas considerando a conversão de 50,0% do peso de indefinições 
em acréscimos ao peso dos benefícios, apresentam resultados bastante satisfatórios elevando o 
valor do IAP para 2,3919. Quando se considera uma conversão de 100,0% do peso de 
indefinições em peso de benefícios, o empreendimento passa então a apresenta um valor do 
IAP da ordem de 3,0749. 

Em suma, a implantação e operação do Projeto Itamarati II resulta numa grande 
geração de impactos adversos incidentes, principalmente, sobre o meio natural, já que o meio 
antrópico da área de influência direta, representado pelos assentados do INCRA será 
integrado as atividades do empreendimento proposto, não sendo alvo de processos 
desapropriatórios, nem tampouco de relocação de população e que as atividades econômicas 
atualmente desenvolvidas na área societária não são muito significativas em termos de 
geração de renda e emprego. Além disso, parcela significativa dos impactos gerados pode ser 
mitigada ou até absorvida com a adoção das medidas de proteção ambiental recomendadas. 

5.3 - DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS IDENTIFICADOS 

5.3.1 - IMPACTOS SOBRE O MEIO ABIÓTICO 

Durante a implantação do Projeto Itamarati II os impactos adversos que recaem sobre 
o meio abiótico da área das obras de engenharia decorrem, principalmente, dos 
desmatamentos/limpeza do terreno localizados e movimentos de terra (cortes,  aterros  e  
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escavações)  necessários  à  construção das obras. Haverá emissão de material particulado em 
larga escala e poluição acústica prejudicando temporariamente a qualidade do ar, além de 
pequenas vibrações sísmicas. Perdas pontuais da qualidade dos solos decorrentes do 
desencadeamento de processos erosivos são perfeitamente previsíveis, ocasionando o 
carreamento superficial de sedimentos finos para os cursos e mananciais d'água periféricos, 
contribuindo para o assoreamento e turbidez destes por ocasião do período chuvoso. 

Durante a exploração das jazidas de empréstimos haverá retirada da camada de solo 
fértil e exposição das áreas exploradas a ação de agentes erosivos, com risco de instabilidade 
dos taludes laterais das cavas de jazidas de material terroso e de formação de voçorocas. 
Consequentemente, haverá carreamento de sedimentos para os cursos d'água periféricos 
produzindo turbidez e assoreamento, além de redução da infiltração das águas pluviais 
diminuindo de forma pouco significativa à recarga dos aquíferos Serra Grande e Guarani, este 
último sotoposto. A poeira e os ruídos gerados serão decorrentes dos desmatamentos pontuais, 
dos movimentos de terra, do intenso tráfego de máquinas e veículos pesados, entre outros.  

Ressalta-se que, atualmente a área do Assentamento Itamarati II conta com alguns 
passivos ambientais posicionados ao longo da faixa de domínio da rodovia estadual MS-164, 
representados por antigas cavas de jazidas utilizadas durante a implantação das obras da 
referida rodovia, bem como por áreas de empréstimos mais recentes que foram utilizadas pelo 
INCRA na execução da manutenção da malha viária interna do assentamento. Alguns destes 
passivos são utilizados pelos assentados para o acúmulo de água para dessedentação animal. 
As duas jazidas de material terroso a serem utilizadas nas obras do Projeto Itamarati II já 
foram parcialmente exploradas na restauração da malha viária do assentamento, apresentando 
cobertura vegetal erradicada e pequenos sulcos erosivos.  

Constatou-se, também, a ocorrência de processos erosivos acelerados próximo ao 
corpo estradal, numa área denominada pelos assentados de areal, onde já se observa a 
presença de voçorocas. A referida área foi alvo de ações de recomposição e regeneração, 
através do plantio de eucalipto. Tais ações, todavia não foram suficientes para o controle deste 
processo, fazendo-se necessário a execução da conformação de terreno, a obturação da 
voçoroca e a implementação de obras de contenção e reflorestamento.  

Outra jazida de empréstimo abandonada, embora não esteja contribuindo para o 
desencadeamento de processos erosivos, formou uma enorme cratera que impossibilita o 
aproveitamento econômico da área por esta ocupada, devendo ser estudada a possibilidade da 
sua destinada para implantação de piscicultura intensiva. As demais áreas de passivos 
ambientais identificadas deverão ser alvo de projetos de recuperação de áreas degradadas ou 
ser estudada a possibilidade de aproveitamento de suas áreas para a implementação de 
atividades econômicas (piscicultura) ou implantação de um aterro sanitário para deposição 
final do lixo gerado na área do assentamento. 

Com a limpeza/desmatamento das áreas dos 27 pivots (3.028ha) e da irrigação 
adicional (3.293ha), o solo ficará exposto à ação dos agentes erosivos, podendo ocorrer maior 
carreamento de sólidos prejudicando a qualidade dos recursos hídricos periféricos, dada a 
elevação da turbidez, e contribuindo para a perda da qualidade dos solos. Haverá também 
decréscimo das taxas de infiltrações das águas pluviais, geração de poeira, ruídos e fumaça, 
prejudicando temporariamente a qualidade do ar. Ressalta-se, todavia, que este impacto será 
pouco significativo já que a área do projeto apresenta a vegetação nativa substituída por 
capeamentos gramíneo-herbáceos, cultivos agrícolas e áreas de pastagens. Além disso, o 
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projeto será implantado em 5 etapas distribuídas ao longo de 8 anos, cujas áreas variam entre 
885 ha e 1.550 ha, assim sendo as operações de limpeza/desmatamento requeridas serão 
efetuadas por etapas, o que ameniza o potencial de degradação do solo associado a esta 
atividade.  

As condições climáticas da área serão ligeiramente alteradas, ocorrendo apenas uma 
pequena elevação da temperatura ao nível de microclima, devido a retirada da vegetação, 
visto que a área do empreendimento apresenta sua cobertura vegetal nativa bastante 
descaracterizada pela interferência antrópica. Com efeito, observa-se a ocorrência de grandes 
extensões de áreas com a vegetação nativa substituída por plantios de soja, culturas de 
subsistência, eucaliptos, capineiras e áreas de pastos e as áreas sem exploração encontram-se 
predominantemente recobertas por capeamentos gramíneo-herbáceos.  

As degradações impostas pela remoção da infraestrutura existente na área do projeto 
(poeira, ruídos, erosão dos solos e assoreamento dos cursos d'água) serão  pouco relevantes, 
estando restritas a áreas pontuais. Com efeito, a infraestrutura existente encontra-se restrita 
apenas a cercas e currais, que se encontram dispersas pela área, estando a infraestrutura de uso 
público restrita a trechos de estradas carroçáveis e rede elétrica de baixa tensão, as quais serão 
aproveitadas pelo empreendimento proposto. 

Quanto à ocorrência de patrimônio paleontológico nas áreas das obras de engenharia, 
das jazidas de empréstimos e das áreas agrícolas, os levantamentos de campo desenvolvidos 
em caráter preliminar não detectaram nenhuma evidência da presença de sítios 
paleontológicos na Área do Assentamento Itamarati II. Ressalta-se, no entanto, que a 
ocorrência de fosséis é, em geral, mais comum nas planícies de inundação, terraços fluviais e 
calhas de grandes redes de drenagem, e que a área do perímetro irrigado encontra-se 
tangenciada pelo rio Dourados. Assim sendo, faz-se necessário o desenvolvimento de estudos 
mais acurados antes do início das obras, de modo a evitar a destruição dessas evidências caso 
elas ocorram na área do projeto. 

Com o início da operação do perímetro irrigado haverá um aumento da disponibilidade 
das águas superficiais numa área sujeita a déficits hídricos em determinados períodos do ano. 
Não se espera, entretanto, que haja elevações do nível do lençol freático a alturas indesejáveis, 
já que o projeto localiza-se em terras de planalto, onde predominam solos de boa 
permeabilidade, e os métodos de irrigação preconizados pelo empreendimento são poupadores 
de água (pivots, aspersão convencional, microaspersão e gotejamento). Tal situação só poderá 
ocorrer caso haja vazamentos nas tubulações das adutoras, por falta de manutenção, podendo 
vir a comprometer a qualidade dos solos e provocar escoamento superficial que pode redundar 
em erosão e carreamento de sólidos para os cursos d’água periféricos.  

Ressalta-se, no entanto, que o projeto prevê a instalação de um Sistema de Supervisão 
e Controle, que permite a operação automatizada das estações de bombeamento, dos 
reservatórios de compensação e das tomadas d’água nas parcelas afim de suprir as demandas 
de irrigação no instante em que estas forem necessárias, sem ocorrência de extravazamentos e 
perdas d’água. Além disso, o Sistema de Supervisão e Controle permitirá uma otimização do 
uso da tarifa noturna de energia elétrica, cujo valor corresponde a 20,0% do valor da tarifa 
normal aplicada ao consumo, bem como evitará o uso da tarifa de período de pico, reduzindo 
os gastos com energia elétrica. 
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Haverá, ainda, redução da disponibilidade de águas superficiais na Sub-bacia do Rio 
Dourados para outros fins, dado o suprimento do perímetro com água fornecida pelos 
barramentos existentes no território do assentamento e pelas captações diretas nos rios Santa 
Virginia e Dourados e no Córrego Água Boa. O Projeto Itamarati II demandará no seu pleno 
funcionamento, uma vazão máxima de operação de 5,58 m³/s em 20 horas de bombeamento, 
referente ao mês de novembro, e em média a vazão demandada será de 4,4 m³/s. Ressalta-se, 
no entanto, que embora a vazão destinada a irrigação do Projeto Itamarati II reduza a 
disponibilidade da água na região para outros fins, o projeto prevê o controle do seu uso e 
adota métodos de irrigação poupadores de água. Além disso, o Estado do Mato Grosso do Sul 
promulgou recentemente a sua Política Estadual de Recursos Hídricos e brevemente passará a 
contar com sistema de outorga e tarifação da água, o que garante uma gestão mais eficiente 
deste recurso.  

O desenvolvimento da irrigação intensiva proporcionado pela implantação do 
empreendimento ora em análise, certamente provocará um aumento no consumo de 
agrotóxicos, sendo elevados os riscos de poluição hídrica tanto na área do perímetro irrigado 
como na área de jusante dado o carreamento de resíduos de fertilizantes e pesticidas para os 
cursos e mananciais d’água periféricos. A direção preferencial da drenagem superficial se dá 
em direção aos córregos que interceptam a área do assentamento, os quais drenam 
diretamente para os rios Santa Virgínia e Dourados. Os riscos de poluição do lençol freático 
através do processo de infiltração, também, podem ser considerados relevantes, com a direção 
preferencial do fluxo subterrâneo se dando em direção aos referidos cursos d’água. Tal 
impacto, no entanto, pode ser revertido com a difusão/adoção de técnicas sobre o uso e 
manejo correto de agrotóxicos, bem como de métodos alternativos de controle de pragas, 
junto aos produtores rurais, entre outras. 

Tendo em vista que grande parte dos solos da área apresenta baixa fertilidade natural e 
acidez elevada, o uso de fertilizantes e a execução de calagens contribuirão para a melhoria da 
qualidade dos solos, devido às correções das suas deficiências químicas. Em contrapartida a 
aplicação de pesticidas poderá contribuir para a poluição dos solos, além de piorar 
temporariamente a qualidade do ar durante a sua aplicação. 

A agricultura irrigada exige, ainda, o uso intensivo dos solos podendo contribuir para a 
sua compactação pelo excessivo trânsito de máquinas e veículos pesados e para a 
desagregação da estrutura do solo pela adoção de métodos impróprios de cultivo e preparo. 
Como consequência, além da perda da qualidade dos solos haverá uma redução nas taxas de 
infiltração das águas pluviais, aumentando o escoamento d’água sobre a superfície e 
contribuindo para o desencadeamento de processos erosivos e de assoreamento e turbidez dos 
cursos d’água periféricos. Tal situação pode ser controlada através da adoção de práticas de 
manejo e conservação dos solos. 

A deposição inadequada dos resíduos sólidos gerados nos núcleos habitacionais e 
habitações isoladas da área do assentamento atualmente posta em prática, aliado ao descarte 
de embalagens de agrotóxicos poderá vir a implicar em incrementos na poluição dos recursos 
hídricos superficiais e subterrâneos e dos solos, dado a produção de chorume pelo lixo em 
decomposição e ao aporte de resíduos de fertilizantes e pesticidas. A deposição do lixo a céu 
aberto também contribui para a exalação de odores fétidos provocando perda da qualidade do 
ar. Uma solução para este problema pode ser o aproveitamento de uma das cavas de jazidas 
ou um dos passivos ambientais atualmente existentes na área do empreendimento (antigas 
cavas de jazidas abandonadas) para execução de um pequeno aterro controlado.  
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O incremento na oferta matéria-prima agrícola proporcionado pelo perímetro irrigado 
certamente contribuirá para atração de novas agroindústrias (fábricas de ração, 
beneficiamento de frutas, etc.), o que poderá vir a implicar em incrementos na poluição 
hídrica associados ao lançamento de efluentes industriais in natura a céu aberto ou a sua 
canalização para os cursos d'água, caso estas indústrias não adotem sistemas de coleta e 
tratamento dos seus efluentes. Ressalta-se, no entanto, que as indústrias são obrigadas por lei 
a efetuarem o tratamento dos seus efluentes antes do seu lançamento nos corpos receptores, 
devendo o órgão ambiental competente intensificar as fiscalizações, de modo a garantir o 
cumprimento da legislação vigente. 

5.3.2 - IMPACTOS SOBRE O MEIO BIÓTICO 

Os primeiros impactos adversos sobre o meio biótico ocorrerão durante a instalação do 
canteiro de obras, o desmatamento requerido não atingirá grande monta, estando restrito a 
uma área pontual, cuja cobertura vegetal nativa já apresenta-se bastante degradada exigindo 
apenas a limpeza do terreno, o que reduz significativamente os impactos negativos a fauna, 
provocando uma pequena evasão desta para as áreas circunvizinhas. 

O impacto mais agressivo que incide sobre o meio biótico associado a implantação do 
Projeto Itamarati II decorre do desmatamento das áreas agrícolas vinculadas aos 27 pivots 
(3.028ha) e a área adicional de irrigação (3.293ha). A erradicação extensiva da cobertura vegetal 
destas áreas todavia não resultará em perdas significativas do patrimônio florístico e do habitat da 
fauna, já que estas áreas apresentam-se bastante antropizadas. Haverá redução dos territórios de 
alimentação da fauna, com essa passando a competir com a fauna periférica em termos territoriais e 
alimentares. 

Ressalta-se que, na área a ser ocupada pelo futuro perímetro irrigado a vegetação de 
Floresta Estacional Semidecidual apresenta-se praticamente erradicada, sendo observada a sua 
substituição em grandes extensões de áreas por cultivos de soja, culturas de subsistência, 
capineiras e áreas de pastagens, estando as áreas sem exploração recobertas por capeamentos 
gramíneo-herbáceos.  

A cobertura vegetal nativa da área do Assentamento Itamarati II, composta por 
fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual, encontra-se restrita as áreas de reserva legal 
e as matas ciliares (áreas de preservação permanente), que não serão afetadas pelos 
desmatamentos das áreas destinadas a irrigação. Salienta-se, todavia, que a retirada de 
madeira das áreas de reserva legal do assentamento, outrora efetuada por terceiros para 
comercialização da lenha contribuiu para a degradação da vegetação nativa, sendo observada 
à ocorrência de algumas capoeiras nestas áreas, reduzindo a diversidade da flora. O Projeto 
Itamarati II não irá interferir, nem tampouco resultar em pressão antrópica sobre o território 
de unidades de conservação.  

Também não foram constatados endemismos, nem tampouco espécies da flora 
ameaçadas de extinção. O pau-marfim (Balfourodendron riedelianum) foi à única espécie 
considerada rara em fragmentos florestais com ocorrência registrada na área do 
empreendimento. Ressalta-se, ainda, que das espécies registradas nos fragmentos de Floresta 
Estacional Semidecidual da área do Assentamento Itamarati II, o angico (Anadenanthera 
macrocarpa) é considerado madeira de lei e as espécies de ipê são protegidas do corte em 
vários estados da federação. 
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A fauna da área do empreendimento Itamarati II apresenta-se composta basicamente 
por mamíferos de pequeno e médio porte, aves, répteis e anfíbios, não se apresentando muito 
rica em espécies e seu grau de endemismo pode ser considerado baixo, com as espécies 
endêmicas aí existentes ocorrendo, também, em outras áreas da Região Centro-Oeste e/ou do 
Brasil. Dentre as espécies ameaçadas de extinção ou raras pode-se citar o tamanduá-bandeira 
(Myrmecophaga tridactyla), lobo-guará (C. brachyurus), a anta (T. terrestres) e a ema (Rhea 
americana). Ocorrem, em geral, associados às áreas de reserva legal presentes no território do 
assentamento, sendo observados seus deslocamentos pelas áreas antropizadas pela atividade 
agropecuária aí desenvolvida em busca de alimentos. 

A fauna expulsa da área do projeto pelas operações de limpeza/desmatamento migrará 
para a região periférica passando a competir com a fauna aí existente em termos territoriais e 
alimentares. Ressalta-se, no entanto, que este impacto não será muito significativo já que as 
áreas alvo das operações de limpeza/desmatamento já apresentam a vegetação nativa 
erradicada, sendo sua cobertura vegetal composta apenas por capeamentos gramíneo-
herbáceos, cultivos agrícolas e pastagens. Haverá êxodo de animais peçonhentos e o 
afastamento de algumas espécies de pássaros provocará o incremento nas populações de 
insetos, inclusive os vetores de moléstias e os predadores da agricultura. Assim sendo, é 
recomendável que as operações de limpeza/desmatamento se restrinjam às áreas agrícolas 
(pivots e áreas adicionais de irrigação), sendo a vegetação das áreas mortas do projeto 
destinadas à preservação. 

Outro impacto incidente sobre a fauna durante as operações de limpeza do 
terreno/desmatamento encontra-se associado a turbidez/assoreamento gerado pelo 
carreamento de sólidos para o leito dos cursos e mananciais d'água, o que resulta em 
perturbação dos hábitos da fauna aquática (soterramento de recursos alimentares e redução do 
seu habitat natural). Em geral esse problema será mais significativo nos trechos onde a 
cobertura vegetal das áreas de reserva legal e APP’s apresenta-se degradada, devido estas não 
poderem exercer a sua função de filtro/barreira ao aporte de sedimentos e poluentes aos 
cursos e mananciais d’água. Assim sendo, é recomendável que as áreas de reserva 
legal/APP’s que estejam degradadas sejam alvo de revegetação, devendo esta medida integrar 
os planos de medidas mitigadoras a serem preconizadas no âmbito do presente estudo 
ambiental. 

Durante a implantação das obras os impactos incidentes sobre o bioma decorrem 
principalmente das operações de desmatamento/limpeza do terreno, da terraplenagem (cortes, 
aterros e escavações de valas) necessárias e da exploração de jazidas de empréstimo. Os 
principais danos decorrentes destas atividades serão a perda do patrimônio florístico e a 
expulsão da fauna, a exemplo do que foi descrito anteriormente, só que numa escala 
relativamente inferior.  

Ressalta-se, todavia, que os desmatamentos/limpeza do terreno e movimentos de terra 
requeridos para implantação das adutoras, dos reservatórios de compensação e da rede viária 
não causarão danos significativos aos habitat’s da fauna já que estas obras serão assentes 
predominantemente em áreas com cobertura vegetal degradada substituída por cultivos 
agrícolas ou capeamentos gramíneo-herbáceos. Nos trechos em que os traçados das adutoras e 
da rede viária interceptam áreas de APP’s e/ou da reserva legal a Projetista definiu que o 
cruzamento destas manchas fosse efetuado de forma perpendicular de modo a tornar o trajeto 
o mais curto possível, reduzindo a degradação do habitat da fauna.  
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Os impactos negativos sobre a fauna estarão predominantemente associados a redução 
das suas áreas de alimentação e a intersecção dos seus caminhos preferenciais pela  
construção das estradas de serviços e da rede viária do projeto expondo-a, ao contato humano, 
incentivando o exercício da caça predatória e aumentando os riscos de atropelamentos. Além 
disso, a fauna terá seus hábitos alterados devido a grande movimentação de máquinas e 
veículos pesados, dado os elevados níveis de ruídos gerados. Haverá, ainda, aporte de 
sedimentos e consequente turbidez dos cursos e mananciais d’água prejudicando o bioma 
aquático. 

Com o início da operação do perímetro irrigado haverá um aumento na disponibilidade 
d’água na área do projeto, beneficiando a fauna periférica, com destaque para as aves. Para a 
fauna terrestre, o fato do sistema de adução do projeto ser composto por adutoras enterradas 
ao invés de canais, certamente evitará a criação de barreiras ao seu deslocamento, 
principalmente nos períodos de acasalamento ou de escassez de alimentação, evitando 
consequentemente a ocorrência de acidentes tais como queda e afogamento de animais nos 
canais.  

Poderá ocorrer, ainda, carreamento de sedimentos para os cursos e mananciais d’água 
periféricos decorrentes do manejo inadequado do solo, bem de resíduos de agrotóxicos 
contribuindo para o assoreamento e poluição dos recursos hídricos com consequente prejuízos 
para toda a fauna, em especial para a biota aquática. O controle do assoreamento dos cursos 
d’água pode ser minorado através de revegetação das áreas de reserva legal/APP’s com 
trechos degradados; da aplicação correta das lâminas de rega, que no caso específico do 
Projeto Itamarati II é efetuada de forma automatizada; da adoção de técnicas adequadas de 
manejo dos solos, bem como de uso e manejo de agrotóxicos, entre outras. 

5.3.3 - IMPACTOS SOBRE O MEIO ANTRÓPICO 

A implantação de um projeto de irrigação de grande porte, como é o caso do Projeto 
Itamarati II, exerce um significativo impacto sobre as relações sociais e as condições de vida 
da população local. Observa-se, ainda, a ocorrência de desequilíbrios na economia da área do 
assentamento, decorrentes das alterações no mercado de trabalho, no sistema de preços e 
paralelamente o surgimento de novas oportunidades de trabalho, comerciais e de valorização 
da propriedade. 

Durante a execução da pesquisa de campo, efetuada em meados de 2009, houve a 
difusão da notícia de que seria implantada na região o Projeto de Irrigação Itamarati II. O 
nível de aceitação do projeto pode ser considerado a priori baixo, visto que apenas 25,83% 
dos entrevistados declaram ser favoráveis à implantação do empreendimento, pois acreditam 
que este além de permitir o desenvolvimento da atividade agrícola sem os percalços causados 
pelos períodos de estiagens, aumentará a oferta de empregos vinculados a irrigação e atrairá 
agroindústrias para o assentamento. Alertam, no entanto que se faz necessário um maior apoio 
por parte dos órgãos públicos para que a irrigação se desenvolva a contento. Apoio este 
representado pela capacitação dos irrigantes tanto para o plantio como para a comercialização 
da produção e para administração do empreendimento, além do fornecimento de crédito e 
assistência técnica. 

Em contrapartida, o percentual de entrevistados que preferiram não emitir opinião 
sobre a implantação do projeto perfaz 64,18% e o dos contrários à implantação do 
empreendimento perfaz apenas 1,24%. Estes últimos apresentam como principal alegação o 
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descrédito na concretização do empreendimento e o temor de que este não dê certo, resultando 
apenas em prejuízos para os assentados.  Tal configuração é completamente atípica, 
principalmente quando se considera que o empreendimento proposto não resultará em 
desapropriações de terras, nem tão pouco em relocação de populações. Esta situação se 
justifica em parte pela falta de conhecimento mais detalhado sobre o empreendimento 
proposto e, principalmente pelo histórico de projetos fracassados vivenciado pelos assentados, 
conforme se constatou na pesquisa socioeconômica aplicada.  

Dentre os aspectos mais urgentes da implantação de empreendimentos de grande 
porte, estão os que dizem respeito à retirada da população da área do projeto. No caso 
específico do Projeto Itamarati II estes efeitos podem ser considerados nulos, visto que as 
terras alvo da implantação deste empreendimento estão situadas na área societária do 
assentamento, a qual não conta com habitações ou núcleos habitacionais em seu território e 
apresentam um baixo aproveitamento em termos produtivos.  Com efeito, o projeto ora em 
análise não prevê a desapropriação de terras, nem tampouco relocação de população. Além 
disso, as atividades econômicas paralisadas atingem pouca monta estando restritas a áreas de 
pastagens vinculadas ao Grupo Antônio João, ao arrendamento de 4  pivots para exploração 
agrícola por grandes proprietários da região e pequenos cultivos de subsistência por alguns 
assentados. Em contrapartida, o projeto proposto prevê a dotação de infraestrutura de 
irrigação na área societária do assentamento e a reabilitação dos 27 pivots remanescentes da 
Fazenda Itamarati, permitindo a integração dos colonos ao perímetro irrigado.  

Durante a implantação das obras haverá interrupção das atividades econômicas 
desenvolvidas na área societária do projeto, centradas na exploração de soja, de cultivos de 
subsistência, capineiras e pecuária extensiva, o que terá reflexos negativos sobre a geração de 
renda e a arrecadação tributária. Ressalta-se, no entanto, que estes impactos são pouco 
significativos, visto que a maior parte dos solos da área societária não são explorados em face 
da escassez de recursos hídricos ou por falta de recursos financeiros.  

Haverá, ainda, desemprego momentâneo decorrente da cessação das atividades 
econômicas que permitem a ocupação da mão de obra e consequente competição no mercado 
de trabalho só que numa escala relativamente reduzida, já que os assentados continuarão 
explorando os lotes familiares. Pode-se afirmar, ainda, que o índice de desemprego não terá 
elevações substanciais, dado que a região já sofre este problema devido ao caráter sazonal da 
agricultura de sequeiro e ao fato da área do projeto não dispor de recursos hídricos durante a 
estação seca e dos assentados não contarem com recursos financeiros, o que vem provocando 
a ocorrência de movimentos migratórios pendulares dos assentados em busca de emprego nas 
usinas de cana-de-açúcar da região como forma de complementação da renda familiar.  

Com relação à infraestrutura de uso público atingida, esta se encontra representada 
apenas por trechos da rede de energia elétrica de baixa tensão que atende as propriedades 
rurais da região. Também serão motivos de impedimentos temporários trechos das estradas 
vicinais que permitem o acesso aos lotes familiares, as quais serão interceptadas pelo traçado 
das adutoras e dos drenos terciários, sendo previsto neste último caso a implantação de 
pontilhões. 

Durante a implantação das obras, as duas vilas existentes na área do assentamento, 
terão suas funções econômicas e sociais alteradas pelo início dos trabalhos e, em particular, 
pelo aparecimento de uma nova comunidade composta pelo contingente obreiro a ser 
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engajado na implantação do empreendimento. Do conjunto de impactos que surgem desse 
contato, podem-se prever os seguintes: 

- Geração de mini-inflação devido ao aumento da demanda por bens e serviços na 
área do assentamento, provocado pela chegada do contingente obreiro, sem o 
correspondente aumento na oferta. Os principais prejudicados por este processo 
inflacionário serão os habitantes locais, cujas rendas não acompanham estes 
aumentos de preços; 

- Possível ocorrência de choques culturais entre os costumes nativos e os dos 
recém-chegados, com reflexos sobre as relações familiares e sociais; 

- Pressão de demanda sobre o conjunto de serviços públicos existentes na área do 
assentamento, dimensionados apenas para o atendimento da população local; 

- Interferência no mercado de trabalho através de um aumento na oferta de  
empregos com salários superiores aos da região para mão de obra não qualificada 
e semi-especializada, o que provocará evasão da mão de obra dos setores 
produtivos tradicionais, principalmente do setor agropecuário. Todavia estes 
impactos não serão tão relevantes, já que a região se caracteriza como de 
emigração de mão de obra; 

- Reativação de economia dos núcleos urbanos da área do assentamento devido aos 
gastos com pagamentos de salários e com a aquisição de gêneros alimentícios para 
a alimentação do contingente obreiro engajado na obra, entre outros. 

A construção da rede viária do empreendimento e a manutenção da malha viária 
existente, facilitará o deslocamento de pessoas e o escoamento da produção agropecuária do 
assentamento, com reflexos positivos sobre a opinião pública.  

Quanto aos problemas de saúde associados à implantação do empreendimento, estes 
não constituem em essência, problemas particularmente diferentes daqueles que atingem uma 
dada comunidade. No entanto, nos projetos de grande porte, fatores tais como grandes 
agrupamentos de operários numa área específica e uma cronologia rígida, que obriga uma 
sincronização de atividades, marcando o ritmo de todo o processo, são responsáveis pela 
maior incidência de impactos negativos sobre a saúde, visto que: 

- Há possibilidade de proliferação de doenças trazidas pelo contingente obreiro 
radicado no canteiro de obras, ou atraído pelas obras e fixado nos núcleos urbanos 
do assentamento, e favorecidas pelas novas condições sanitárias agravadas com o 
aumento da população; 

- Riscos de acidentes envolvendo o contingente obreiro decorrente do intenso 
tráfego de máquinas e caminhões pesados; dos riscos de solapamentos de taludes 
durante as explorações das jazidas de material terroso e as escavações de valas, 
dado a consistência pouco coesa do solo em alguns trechos.  

Além dos problemas de saúde acima mencionados, durante a limpeza/desmatamento 
das áreas agrícolas aumentam os riscos de acidentes envolvendo animais peçonhentos, tanto 
para os trabalhadores engajados nesta atividade, como para a população periférica. Assim 
sendo, durante a implantação das obras é previsível a ocorrência de pressão sobre a 
infraestrutura do setor saúde regional, dimensionado apenas para o atendimento da população 
nativa. 
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Haverá ainda transtornos causados ao tráfego de veículos e empecilhos criados ao 
deslocamento de pedestres, por ocasião da implantação das adutoras, nos trechos em que estas 
interceptam as estradas vicinais que permitem o acesso aos lotes familiares. Tais impactos 
podem ser contornados com a implementação de desvios temporários de tráfego, devendo 
estes trechos ser alvo de sinalização ostensiva. 

O risco de dilapidação do patrimônio arqueológico deve ser considerado já que alguns 
municípios integrantes da área de influência direta do Projeto Itamarati II contam com 
registros de sítios arqueológicos efetuados pelo IPHAN (Amambaí- 01 sítio, Maracaju – 02 
sítios, Bela Vista e Antônio João – 4 sítios cada). Além disso, nos estudos arqueológicos 
desenvolvidos no âmbito do presente EIA foi identificada a presença de um sítio arqueológico 
na área societária do Assentamento Itamarati II, onde está prevista a implantação do projeto 
ora em análise. Deve-se atentar, também, que este tipo de patrimônio encontra-se, em geral, 
associado a terraços fluviais, leitos de rios e tanques naturais Assim sendo, os riscos de 
dilapidação do patrimônio arqueológico devem ser considerados, fazendo-se necessária a 
implementação de um plano de identificação e resgate do patrimônio arqueológico. Tal 
procedimento evitará a destruição de outras evidências da passagem do homem pré-histórico 
no território sulmatogrossense, caso estas ocorram na área de estudo 

Com o término das obras haverá desemprego da mão-de-obra engajada no 
empreendimento, além do desaquecimento da economia local, com reflexos negativos sobre o 
nível de renda, o que contribuirá para a geração de tensão social. Os trabalhadores e a 
população da região devem ser alertados, desde o início da implementação do projeto, sobre o 
caráter temporário dos empregos ofertados e das atividades desenvolvidas. 

Com o início da operação do perímetro irrigado, haverá um grande impulso nas 
atividades do setor agrícola da região, visto que esta compreende terras de boa qualidade e 
aptas para a irrigação, as quais na sua grande maioria, são atualmente pouco cultivadas por se 
tornarem antieconômicas na exploração para cada proprietário individualmente, dada a 
escassez de recursos hídricos e financeiros. O desenvolvimento de uma agricultura 
tecnificada, centrada na produção de culturas nobres (soja, fruticultura, olerícolas, etc.), 
permitirá ao homem rural auferir rendas superiores à obtida na agricultura semi-mercantil e de 
subsistência desenvolvida atualmente no assentamento, o que terá reflexos positivos sobre a 
arrecadação tributária.  

O uso de fertilizantes com o objetivo de corrigir algumas deficiências dos solos e obter 
uma maior produtividade das culturas, bem como o controle de pragas através da aplicação de 
defensivos agrícolas, certamente contribuirá para beneficiar o setor primário local. Os riscos 
de ocorrerem intoxicações durante a manipulação destes insumos, no entanto, apresentam-se 
relativamente altos, podendo vir a ocasionar prejuízos à saúde dos irrigantes e 
sobrecarregamento dos serviços de saúde da região.  

Como os grandes projetos de irrigação geralmente atraem grande número de 
trabalhadores provenientes de outras regiões, haverá riscos de importação de doenças. Além 
disso, as alterações impostas pela irrigação através do acúmulo de água, predispõe à 
proliferação de insetos e moluscos vetores de doenças tais como malária, esquistossomose, 
leishmaniose visceral, parasitas gastrointestinais, etc. No caso específico do Projeto Itamarati 
II, este preconiza a adoção de métodos de irrigação poupadores de água e prevê a instalação 
de um Sistema de Supervisão e Controle, que permite a operação automatizada das estações 
de bombeamento, reservatórios de compensação e tomadas d’água a fim de suprir as 
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demandas de irrigação no instante em que estas forem necessárias, sem ocorrência de 
extravazamentos e perdas d’água. Assim sendo, a ocorrência de vazamentos e a consequente 
formação de charcos, que possam servir de criadouros para proliferação de insetos nocivos à 
saúde, apresentam-se relativamente remotas. Mesmo assim, estes riscos devem ser 
considerados, já que valas e locais onde se acumula água são particularmente favoráveis à 
proliferação de moluscos vetores de doenças como a esquistossomose.  

 A implantação do Projeto de Irrigação Itamarati II permitirá uma expansão 
significativa na produção de alimentos na região, com o empreendimento contribuindo na sua 
estabilização com uma produção estimada em 14.141 t de cereais (feijão e milho) para 
consumo alimentar in natura e beneficiamento em agroindústrias; 18.740 t de grãos 
(amendoim, canola, girassol e soja) para beneficiamento pela indústria alimentícia; 560 

t de mandioca para beneficiamento em agroindústrias, 23.500 t de olerícolas (abóbora, 
cebola e tomate) para consumo alimentar in natura e/ou para beneficiamento em 
agroindústrias, 39.200 t de cana-de-açúcar para beneficiamento pela indústria sucroalcooleira 
e 24.024 t de frutícolas para consumo alimentar in natura e para beneficiamento em 
agroindústrias. Além disso, serão produzidos 6.110.000 litros de leite para consumo alimentar 
in natura e para beneficiamento em laticínios, e 6.462 cabeças de bovinos para o abate em 
frigoríficos. Foi prevista, também, a produção de 51.264 t de pastagens para suplementação da 
alimentação da pecuária. 

Com o desenvolvimento das atividades hidroagrícolas haverá um aumento na oferta de 
empregos estáveis, tornando as relações de produção mais humanas e o modo de vida da 
população mais estruturado socialmente. Além disso, a operação e manutenção da 
infraestrutura do perímetro irrigado demandarão serviços de extensão, assistência técnica, 
comercialização, etc., que geram uma oferta adicional de oportunidades de empregos 
permanentes. Estima-se que o projeto contribuirá para a geração de 100 oportunidades de 
empregos diretos em sua fase de implantação, sendo 20 profissionais de nível superior, 30 
profissionais semi-especializados e 60 trabalhadores não qualificados. Na plena ocupação das 
atividades produtivas serão gerados cerca de 1.152 empregos diretos, sendo 130 para mão-
deobra qualificada e 1.022 para mão-de-obra não qualificada. Considerando que na 
agricultura irrigada cada emprego direto gera dois empregos indiretos, pode-se afirmar que o 
projeto contribuirá para a geração de um total de 3.456 empregos na região. Para gerenciar o 
empreendimento estão previstos 74 postos de trabalho, sendo 23 de nível superior, 25 com 2º 
grau completo e 26 com 1º grau.  

Faz-se necessário, no entanto, o desenvolvimento de ações voltadas para a capacitação 
da mão-de-obra local, sob pena de se incorrer na necessidade de importação de mão-de-obra 
de outras regiões. Nesta atividade deverão ser engajadas as universidades da região, além de 
órgãos de assistência técnica e extensão rural, devendo estes serem alertados para a demanda 
que será gerada para execução de cursos técnicos voltados para a as áreas de irrigação, 
zootecnia, administração rural e agronegócios, entre outros. 

A oferta concentrada e estável de produtos agrícolas viabilizará, ainda, o 
desenvolvimento de atividades agroindustriais, com destaque para os ramos sucroalcooleiro, 
de beneficiamento de frutas e olerícolas, de extração de óleos vegetais e de produção de ração, 
além de laticínios e frigoríficos, contribuindo para a criação de empregos neste setor. 
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O aumento da renda dos irrigantes, por sua vez, propiciará uma maior demanda de 
bens e serviços de consumo que dinamizará as atividades econômicas dos centros urbanos 
próximos. Tudo isso resultará na redução dos problemas socioeconômicos decorrentes do 
baixo nível tecnológico das atividades econômicas desenvolvidas na área do assentamento, 
dado a fixação do homem no campo e consequente diminuição do êxodo rural e da pressão 
sobre as grandes e médias cidades da região. Outros impactos sociais do projeto que podem 
ser mencionados são: 

- Aumento da renda familiar e consequente elevação no grau de aspiração do 
homem rural, promovendo a revalorização do trabalho agrícola. Com o 
desenvolvimento do projeto, a renda auferida pelas famílias possibilitará sua 
ascensão social com uma renda per capita anual significativamente superior a 
atual; 

- Será de grande importância à contribuição do projeto aos planos de 
desenvolvimento econômico e social do governo dirigidos ao setor rural da 
economia, objetivando o atendimento às metas contidas nas diretrizes dos referidos 
planos; 

- Incentivo a prática do associativismo, consolidando uma estrutura na qual a 
capacidade de organização dos pequenos produtores e empresários responde pelo 
sucesso do empreendimento; 

- Consolidação do direito de cidadania da população, através da conscientização da 
necessidade de acesso aos bens de consumo coletivo – educação, saúde, lazer, 
transporte, habitação, etc. – assim como à garantia do suprimento de sua cesta 
alimentar básica, quando da concretização das produtividades previstas na plena 
operação do projeto; 

- Absorção progressiva de novas tecnologias permitindo elevar o nível dos 
aproveitamentos agrícolas e, a partir de seus resultados, estimular a criação de 
novos sistemas de produção compatíveis com as demandas de mercado. Os 
estudos realizados apontaram para um baixo nível tecnológico do sistema 
produtivo atualmente posto em prática nos lotes familiares do Assentamento 
Itamarati II. Entretanto, observa-se certo potencial e interesse de adaptação dos 
produtores da região à agricultura irrigada. Nesse sentido a programação do 
projeto para este setor permitirá a integração progressiva do produtor a um nível 
tecnológico mais avançado. Através de um sistema de gerenciamento moderno e 
participativo será possível a elevação do grau de capitalização do agricultor, o que 
promoverá uma melhor distribuição de renda; 

- O setor público será beneficiado, no que se refere à redução dos gastos nos setores 
habitacional e de assistência médica e saneamento básico decorrentes da pressão 
populacional sobre os núcleos urbanos em função do êxodo rural provocado pelo 
baixo padrão tecnológico das atividades econômicas desenvolvidas na área do 
assentamento, centrado em cultuas de subsistência; 

- No que se refere às receitas governamentais, vale salientar a importância da 
arrecadação adicional gerada em termos de receitas tributárias para o governo que 
se calcula que na estabilização do projeto seja da ordem de R$ 1.591.290,00 por 
ano só com a contribuição social e mais 150.000,00 por ano com o pagamento do 
FUNDERSUL, sem contar com outros impostos a serem gerados na compra de 
insumos e equipamentos. Não foi possível computar a receita tributária gerada 
pelo ICMS, já que a sua taxação não incide diretamente sobre o faturamento dos 
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produtores rurais, recaindo em geral sobre operações internas com produtos 
resultantes da industrialização e sobre operações interestaduais. 

Por outro lado, a infraestrutura implantada e as atividades de apoio geradas pelas 
necessidades da população e das atividades do projeto induzirão a economias externas em 
outras atividades localizadas próximas da área do projeto, difíceis de serem traduzidas  
numericamente em termos de alcance e intensidade. Ressalte-se, por fim, outros aspectos 
positivos decorrentes da implantação do projeto, a saber: 

- Melhor distribuição e aproveitamento das terras, redesenhando a estrutura de 
propriedades atualmente vigente na área do assentamento; 

- Um novo perfil da produção agrícola com a introdução de culturas mais nobres e a 
possibilidade de atingir novos mercados, principalmente o mercado de exportação 
de frutas e soja; e 

- Um substancial aumento da renda “per capita” local, hoje submetida a níveis de 
renda muito abaixo daqueles aceitáveis. 

5.4 - COMPLEMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO 

Visando complementar a avaliação de impactos ambientais empreendida no âmbito do 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA do Projeto de Irrigação Itamarati II anteriormente 
apresentada foi efetuada uma nova análise dos principais impactos ambientais decorrentes da 
implantação e operação deste empreendimento.  

Na avaliação dos impactos anteriormente efetuada o método matricial adotado 
(Método de Avaliação Ponderal dos Impactos Ambientais) considera a análise de apenas 
quatro atributos dos impactos: caráter (benéfico, adverso ou indefinido), magnitude (pequena, 
média ou grande), importância (significativa, moderada ou não significativa) e duração (curta, 
média ou longa), ficando em desacordo com o preconizado pelo Art. 6º, C, II da Resolução 
CONAMA no 01/86, dado a ausência da análise dos atributos relativos a natureza do impacto 
(Direto ou Indireto) e a sua reversibilidade (Reversível ou Não Reversível). Além disso, não 
foi contemplado o atributo Temporalidade, que permite a classificação dos impactos em 
permanentes, temporários e cíclicos. 

O método de avaliação adotado para esta nova análise ambiental foi uma listagem de 
controle (checklist) escalar. Consiste numa lista dos principais parâmetros e fatores 
ambientais que podem ser afetados pela implantação e operação do empreendimento, 
acrescidas da atribuição de uma escala de valores subjetivos aos parâmetros. O referido 
método atribui valores numéricos ou em forma de símbolos (letras e sinais) para cada fator 
ambiental, permitindo assim sua avaliação qualitativa. 

Desta forma, os principais impactos ambientais identificados serão discriminados de 
modo sistemático na checklist, considerando o seu caráter benéfico, adverso ou indefinido, ao 
nível dos meios abiótico, biótico e antrópico. Na análise dos impactos, além dos atributos 
relativos ao caráter, magnitude, importância e duração dos impactos anteriormente 
considerados, serão acrescidos os critérios de natureza, periodicidade e reversibilidade, sendo 
adotados os seguintes indicadores: 

- Caráter: ( + ) – Benéfico, ( - ) – Adverso e (+/-) - Indefinido; 

- Magnitude: P - Pequena, M  - Média e G - Grande; 
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- Importância: S – Significativa, Mo – Moderada e NS – Não Significativa; 

- Natureza: D - Direto e I  – Indireto; 

- Duração: C - Curta; Me – Média e L  – Longa; 

- Reversibilidade: R - Reversível e Ir  – Irreversível; e  

- Periodicidade:  Pm - Permanente, T- Temporário e C – Cíclico. 

A checklist de identificação e avaliação dos principais impactos ambientais 
concernentes ao Projeto de Irrigação Itamarati II é apresentada no Quadro 5.1. Os impactos 
foram lançados segundo as principais etapas do empreendimento (implantação e operação), 
considerando os meios abiótico, biótico e antrópico.  

 

 



A Etapa de Implantação

. Geração de emprego e renda durante a implantação das obras (+) M Mo D TM -

. Dinamização da economia da região (setor terciário) (+) M Mo Id TM -

. Geração de mini-inflação ( - ) P NS Id TM -

.
Erradicação da cobertura vegetal nativa nas áreas das obras e nos lotes 
agrícolas 

( - ) P S D Pm Ir

. Danos a fauna ( - ) M Mo Id TL R

.
Interferências com a área de reserva legal e APP's - Áreas de Preservação 
Permanente

( - ) P S D Pm Ir

. Redução na recarga do aquífero ( - ) P NS Id TM -

. Alterações na morfologia do terreno pela exploração de jazidas (crateras) ( - ) P NS D TM R

. Geração de poeira e ruídos ( - ) M NS D TM R

. Desencadeamento de processos erosivos ( - ) P NS D TM R

. Assoreamento  dos cursos d'água ( - ) P NS Id TM Ir

. Riscos de dilapidação dos patrimônios arqueológico e paleontológico (+/-) P NS D TM R

.
Obstáculos à  mobilidade  de  pedestres  e  veículos  decorrentes das 
interfêrencias com rodovias e estradas vicinais

( - ) P NS D TM R

. Choques culturais entre o contingente obreiro e a população nativa (+/-) P NS D TM R

. Aumento e/ou aparecimento de doenças trazidas pelo contingente obreiro ( - ) P NS Id TM R

.
Riscos de acidentes com o contingente obreiro e a população periférica (exôdo 
de animais peçonhentos) 

(+/-) P Mo Id TM R

. Riscos de acidentes com o contingente obreiro (solapamento de taludes) (+/-) P Mo Id TM R

.
Riscos de acidentes com a população periférica, usuários das vias e 
contingente obreiro (atropelamentos)

(+/-) P Mo Id TM R

. Sobrecarregamento da infraestrutura urbana da cidade de Ponta Porã ( - ) P NS Id TM R

. Paralização de atividades produtivas e desempregos ( - ) P NS D TM R

Importância Natureza Reversibilidade

Quadro 5.4 - Checklist dos Principais Impactos Ambientais Identificados

Impactos Potenciais MagnitudeCaráter Duração/Periodicidade 
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Importância Natureza ReversibilidadeImpactos Potenciais MagnitudeCaráter Duração/Periodicidade 

B Etapa de Operação
. Aumento da oferta e da garantia hídrica na área do projeto (+) M Mo D Pm -

.
Redução da disponibilidade hídrica na região a jusante da área do projeto 
(conflitos de uso)

(+/-) M Mo Id TM R

. Geração de emprego e renda na operação do empreendimento (+) P Mo D Pm -

.
Dinamização da atividade agricola e incorporação de novas áreas ao processo 
produtivo (irrigação)

(+) M Mo D Pm -

.
Dinamização da economia (oferta de produtos agrícolas e atração de 
agroindústrias)

(+) M Mo Id Pm -

. Geração de emprego e renda  (atividades produtivas) (+) M Mo Id TL -

. Riscos de disseminação de vetores de doenças (esquistossomose) (+/-) P NS D Pm R

. Degradação dos solos pelo uso de métodos impróprios de cultivo ( - ) P NS D C R

. Riscos de poluição dos recursos hídricos (agrotóxicos) (+/-) M Mo Id C R

.
Danos a fauna aquática pelo aporte de agrotóxicos a cursos e mananciais 
d'água

(+/-) M Mo Id C R

. Riscos de intoxição dos irrigantes com agrotóxicos (+/-) M Mo Id C R

. Aumento da arrecadação tributária (+) M Mo D Pm -

166 



 

167 

6 - PLANOS DE MEDIDAS MITIGADORAS 
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6 - PLANOS DE MEDIDAS MITIGADORAS 

6.1 - GENERALIDADES 

Com base nos impactos ambientais identificados foram definidas as medidas 
mitigadoras a serem implementadas, as quais tiveram suas diretrizes gerais aqui delineadas 
sob a forma de planos, devendo ser posteriormente convertidas em projetos específicos, 
adequados a realidade local. O Quadro 6.1 apresenta a classificação das medidas mitigadoras 
sugeridas, bem como dos programas de monitoramento a serem implementados, sendo as 
diretrizes destes últimos apresentadas em capítulo específico do presente relatório. 

Ficará sob a responsabilidade da AGESUL – Agência Estadual de Gestão de 
Empreendimentos a elaboração e implementação das medidas mitigadoras e programas de 
monitoramentos recomendados. A supervisão da implantação dos projetos elaborados ficará a 
cargo do IMASUL – Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, que poderá também 
contribuir através do fornecimento de orientação no desenvolvimento dos trabalhos a serem 
executados. 

Antes da implementação de cada medida, é recomendável que a população residente 
na área de influência direta do projeto de irrigação seja informada sobre seus objetivos, bem 
como sobre as ações a serem desenvolvidas e qual será a sua repercussão sobre a qualidade de 
vida da região. Deve-se, também aproveitar o ensejo para estimular a população a exercer 
uma fiscalização ambiental de forma informal. 

6.2 - PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL DAS OBRAS 

6.2.1 - OBJETIVO 

O objetivo geral do Plano de Gestão Ambiental (PGA) é o de garantir que o 
empreendimento tenha uma condução ambiental adequada e que disponha dos mecanismos 
necessários para a execução e controle das ações constantes das medidas mitigadoras e 
programas de monitoramento propostos para este empreendimento no âmbito dos estudos 
ambientais. Desta forma, partindo da premissa que tais programas encerram ações 
devidamente estabelecidas, sua finalidade principal consiste em garantir que suas 
implementações se realizem através de procedimentos ambientais eficientes, de forma que 
seja atingido o padrão de qualidade ambiental desejado nas fases de implantação e operação. 
Como objetivos específicos, têm-se: 

- Definir diretrizes gerais, visando estabelecer a base ambiental para a contratação 
das obras e dos serviços relativos às medidas mitigadoras e programas de 
monitoramento; 

- Estabelecer procedimentos e instrumentos técnico-gerenciais, para garantir as 
implementações das ações propostas nos Programas Ambientais, nas diversas 
fases do empreendimento; 

- Estabelecer mecanismos de Supervisão Ambiental das obras; 
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Quadro 6.1 – Classificação das Medidas de Proteção Ambiental 

Discriminação 
Natureza 

Fase do  
Empreendimento a 

ser Adotada 

Fator Ambiental a  
Que se Destina 

Prazo de 
Permanência 
da Aplicação 

Responsabilidade de 
Implementação 

Prevent Corret. Implant.  Operação Abiótico Biótico Antróp.  Curto Longo 

Plano de Gestão Ambiental das Obras •  •  • • • •  AGESUL, Empreiteira, Empresa 
Supervisora 

Adoção de Normas de Segurança no Trabalho •  •    • •  Empreiteira 
Plano de Comunicação Social •  •    • •  AGESUL 
Identificação e Resgate de Sítios Arqueológicos e 
Paleontológicos •  •  •  • •  AGESUL, IPHAN e DNPM 

Reconstituição Paisagística das Áreas do Canteiro de 
Obras e das Jazidas de Empréstimo  • •  •   •  Empreiteira, AGESUL e IBAMA 

Desvios Temporários de Tráfego / Sinalização das 
Áreas das Obras •  •    •   Empreiteira 

Desmatamento Racional/Limpeza do Terreno das 
Áreas Agrícolas •  •  • •  •  Empreiteira, AGESUL e IBAMA 

Plano de Manejo da Fauna •  •   •  •  Empreiteira, AGESUL e IBAMA 

Programa de Educação Ambiental   • •  • •  •  DNOCS e IMASUL 

Treinamento e Capacitação dos Irrigantes •   • • • •  • AGESUL, AGRAER, UFGD, 
UEMS, UNIGRAN, e EMBRAPA 

Práticas de Manejo e Conservação dos Solos •   • •    • AGESUL e Gerência do Perímetro 

Deposição Final de Resíduos Sólidos •  •  • • •  • AGESUL 
Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e 
Subterrâneas •  • • • •   • AGESUL e IMASUL 

Monitoramento da Qualidade dos Solos •   • •    • AGESUL/ Gerência do Perímetro 
Monitoramento da Saúde dos Irrigantes e da População 
Flutuante •   •   •  • AGESUL e SES   

Controle da Proliferação de Insetos e Moluscos 
Nocivos a Saúde •   •   •  • AGESUL, FUNASA e SES 

Manutenção da Infraestrutura  Implantada •   •   •  • AGESUL  

 



 

171 

− Estabelecer mecanismos de acompanhamento, por profissionais especializados, dos 
programas ambientais de mitigação e/ou compensação ambiental. 

Na implantação das obras do Projeto Itamarati II uma estrutura de Gestão Ambiental 
deverá ser criada, de forma a garantir que as medidas de reabilitação e proteção ambiental 
preconizadas no EIA sejam aplicadas de forma eficaz. Busca-se também o acompanhamento 
dos programas ambientais não vinculados diretamente às obras, integrando os diferentes 
agentes internos e externos, as empresas contratadas, as consultoras e as instituições públicas 
e privadas, envolvidas direta ou indiretamente com o empreendimento, visando o atendimento 
das normas e da legislação ambiental incidente. 

A Coordenação da Gestão Ambiental trabalhará de forma sistemática, visando cumprir 
as condicionantes da Licença de Instalação – LI, a implantação efetiva das medidas 
mitigadoras e programas de monitoramento propostos no EIA e, principalmente, garantir as 
condições para a execução destes programas ou agir de modo a definir ações imediatas, para 
solucionar os eventuais imprevistos que surgirem no decorrer das obras. Para agilizar essas 
ações, a equipe de meio ambiente, atuará na condução do processo, de maneira integrada, 
através de entendimentos com os órgãos ambientais, buscando atender, em tempo hábil, as 
condicionantes e exigências ambientais que forem solicitadas, além de evitar a criação de 
passivos ambientais. 

6.2.2 - JUSTIFICATIVA  

O Sistema de Gestão Ambiental, devidamente implementado, permitirá a mitigação e 
controle dos impactos ambientais identificados no EIA, através da eficiente execução e 
acompanhamento dos Programas Ambientais propostos, uma vez que os dados obtidos a partir 
deste programa serão, principalmente, provenientes de interferências causadas durante a fase 
de implementação das obras. 

As obras de implantação do Projeto Itamarati II deverão ter, por parte da AGESUL, 
uma estrutura gerencial específica capaz de garantir que as técnicas de proteção, de prevenção 
e de recuperação ambientais indicadas para cada situação das obras sejam aplicadas da forma 
adequada, criando as condições operacionais necessárias para a implantação e 
acompanhamento dos programas ambientais propostos.  

Os impactos ambientais provocados pela construção de um empreendimento são mais 
significativos na fase de implantação, sendo necessária a definição, implementação e 
acompanhamento dos Programas Ambientais direcionados às peculiaridades das diversas 
fases da obra. A execução destes programas é fundamental para o sucesso da implantação do 
empreendimento, de maneira a minimizar os impactos decorrentes da sua construção. 

Por isso, se torna necessária a implementação de Programas Ambientais que envolvam 
ações vinculadas indiretamente à obra. Para este tipo de programa, é necessário um 
acompanhamento direto por profissionais especializados, de modo a garantir, na etapa de 
construção, a correta implementação de ações associadas a todas as obras, segundo 
procedimentos ambientalmente adequados. O acompanhamento e controle permanente 
minimizam a possibilidade da ocorrência de ações incorretas, podendo atuar no controle da 
supressão de vegetação, da poluição dos recursos hídricos, do desencadeamento de processos 
erosivos e de assoreamento, dos danos aos patrimônios arqueológico e paleontológico, bem 
como das interferências no cotidiano das populações envolvidas, entre outros. 
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A estrutura do Plano de Gestão Ambiental proposto evidencia a necessidade de 
profissionais especializados que sejam designados como responsáveis pela implementação 
dos programas vinculados diretamente às obras, e outros pela implantação dos programas que 
se vinculam à obra indiretamente, e que apresentam uma interface institucional com setores 
da sociedade que receberá influência pela implementação do empreendimento. 

Este tipo de estrutura já vem sendo eficientemente experimentado em obras deste tipo, 
com know-how desenvolvido pela Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará em 
empreendimentos de grande porte, durante os quais foi sendo gradualmente aperfeiçoada. 

6.2.3 - PÚBLICO-ALVO DO PGA 

O público alvo do Plano de Gestão Ambiental é composto por todos os trabalhadores 
da obra e prestadores de serviços, bem como pela comunidade direta e indiretamente afetada 
pelo empreendimento. Os benefícios gerados pela correta execução da gestão ambiental se 
refletirão na salvaguarda da qualidade ambiental, das condições de trabalho de todos os 
envolvidos diretamente com a obra e das comunidades próximas. 

6.2.4 - RESULTADOS ESPERADOS 

Para se atingir plenamente os objetivos propostos pelo Plano de Gestão Ambiental os 
seguintes resultados deverão ser obtidos: 

- Valores ambientais internalizados nos procedimentos de gestão do 
empreendimento na fase de implantação das obras; 

- Normas ambientais (e de saúde do trabalhador) cumpridas e procedimentos 
adotados; 

- Manutenção e acompanhamento dos procedimentos, procurando proceder ao 
aprimoramento e adequação constante dos instrumentos de gestão ambiental (fase 
de instalação do empreendimento); 

- Implementação das ações definidas em cada uma das medidas mitigadoras 
preconizadas no âmbito do EIA, bem como de outras medidas protecionistas 
posteriormente identificadas pela AGESUL. 

Os indicadores de avanço da implementação do PGA incluirão a quantidade e o tipo 
de não-conformidades, problemas e acidentes durantes as fases de implantação e operação do 
empreendimento, registrados em relatórios pelos inspetores/supervisores ambientais. 

A gestão ambiental do emprendimento ficará a cargo da equipe ambiental da 
AGESUL, ficando a operacionalização dos planos e programas de mitigação ambiental 
preconizados no âmbito do EIA a cargo da Empreiteira e da Empresa Supervisora, de acordo 
com a sua forma de relacionamento com a obra propriamente dita. Assim sendo, os programas 
relacionados diretamente com as obras de engenharia deverão ser implementados diretamente 
pela Empreiteira, devendo seus custos ser obrigatoriamente inseridos no orçamento da 
construção. Já os programas não relacionados diretamente às obras de engenharia, deverão ser 
implementados através da contratação da Empresa Supervisora. 

Os planos e programas ambientais preconizados no âmbito do presente EIA/RIMA a 
serem implementados na fase de operação do empreendimento deverão ficar a cargo da 
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AGESUL, bem como a negociação da compensação ambiental junto ao órgão ambiental 
competente. 

Ressalta-se que, o presente plano prevê a implementação de um novo conceito de 
supervisão, que engloba não só o acompanhamento e controle da qualidade das obras de 
engenharia, como também o acompanhamento da implementação das medidas mitigadoras 
propostas no âmbito dos estudos ambientais. Para tanto, deverá ser delineado pela AGESUL 
um plano de gerenciamento ambiental das obras, tendo sido previsto um custo de cerca de R$ 
15.000,00 para sua elaboração. 

Assim sendo, a Empresa Supervisora deverá contar em seu quadro técnico com 
ambientalistas e especialistas em paleontologia e arqueologia, além dos profissionais e 
técnicos previstos para efetuar a supervisão das obras de engenharia.  Além disso, seu 
organograma deverá contar com um setor dedicado a gestão ambiental, o qual será dirigido 
por um Coordenador que se reportará diretamente ao Gerente de Contrato da AGESUL. 

6.3 - ADOÇÃO DE NORMAS DE SEGURANÇA NO TRABALHO 

Durante a implantação de obras de engenharia são relativamente altos os riscos de 
acidentes com o contingente obreiro, requerendo o estabelecimento de regras rigorosas de 
segurança no trabalho. Assim sendo, o programa ora proposto visa preservar a saúde e a 
integridade física dos operários engajados nas obras, através da antecipação, reconhecimento, 
avaliação e consequente controle dos riscos de acidentes existentes ou que venham a existir 
no ambiente de trabalho, que possam causar danos ao contingente obreiro, a população 
periférica e/ou ao meio ambiente, sendo dada especial ênfase as áreas das APP’s / reserva 
legal interceptadas ou tangenciadas pelas obras. Tal medida objetiva evitar não só prejuízos 
econômicos, como também a perda de vidas humanas e degradações ambientais. Tem como 
público-alvo os trabalhadores engajados na implantação das obras pertinentes ao 
empreendimento.  

A Empreiteira deverá educar e orientar os trabalhadores a seguirem regras de 
segurança do trabalho, conscientizando-os sobre os riscos inerentes a determinados tipos de 
serviços, além de estimular o interesse dos trabalhadores pelas questões vinculadas a 
prevenção de acidentes. Para tanto deverá ministrar palestras ilustrativas, objetivando assim 
evitar prejuízos econômicos e a perda de vidas humanas. Dentre as normas a serem adotadas 
com relação à segurança figuram: 

- Dotar os operários com ferramentas e equipamentos apropriados para cada tipo de 
serviço, os quais devem estar em perfeitas condições de uso; 

- Dotar os operários de equipamentos de proteção individual apropriados para cada 
tipo de serviço: capacetes, óculos, luvas, botas, capas, abafadores de ruídos, cintos 
de segurança, etc., e tornar obrigatório o seu uso; 

- Instruir os trabalhadores a não deixarem ferramentas em lugares ou posições 
inadequados, advertindo-os para que pás, picaretas, e outras ferramentas não 
permaneçam abandonadas sobre montes de terras, nas bordas de valas, sobre 
escoramentos, ou qualquer outro local que não seja o almoxarifado, nem mesmo 
durante a hora do almoço; 

- Evitar o mau hábito de deixar tábuas abandonadas sem lhes tirar os pregos. São 
comuns os registros de problemas de saúde devido à infecção por tétano, causados 
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por acidentes envolvendo pregos oxidados; 

- Zelar pela correta maneira de transportar materiais e ferramentas; 

- Evitar o uso de viaturas com freios em más condições, ou com pneus gastos além 
do limite de segurança, pois podem advir perdas de vidas por atropelamentos ou 
batidas; 

- Alertar sobre o risco de solapamento de taludes das cavas de jazidas de material 
terroso e granular, bem como das valas escavadas durante a implantação dos 
canais, adutoras e reservatórios, podendo ocorrer soterramento, com perdas de 
vidas humanas; 

- Seguir rigorosamente as normas definidas pelo Exército para o armazenamento, 
transporte e manuseio de explosivos; 

- Estabelecimento de sinalização de trânsito nas vias de serviços, na estrada de 
acesso à área do empreendimento e nos pontos de intersecção com outras vias, de 
modo a evitar acidentes com veículos; 

- Efetuar a estocagem de material e de ferramentas nos depósitos de tal maneira que 
permita a perfeita circulação no almoxarifado, sem se contundir. Deve-se evitar 
ferramentas sobrando das prateleiras e quando isso for impossível, deve ser 
adotada uma precaução mínima de segurança através de placas, bandeiras ou 
qualquer outro sinal indicativo.  

Os funcionários deverão receber treinamentos de forma a assegurar que todos estejam 
informados sobre os materiais e equipamentos com os quais estão trabalhando. Os 
treinamentos deverão versar sobre procedimentos de trabalho seguro, que protejam os 
funcionários contra exposições aos riscos de acidentes; uso de equipamentos de proteção 
individual e como mantê-los em boas condições; primeiros socorros e procedimentos em 
casos de acidentes de trabalho. Deverá ser ministrado, no mínimo, treinamento para os novos 
empregados por ocasião de atribuições de novas tarefas, quando novos procedimentos ou 
equipamentos forem introduzidos no local de trabalho e quando um novo equipamento de 
proteção individual for utilizado. 

A Empreiteira deve manter os operários sempre vacinados contra doenças infecciosas, 
tais como tétano e febre tifóide. E alertá-los a efetuarem, após o serviço, a higiene pessoal 
com água e sabão em abundância, como forma de combater as dermatoses.  

Quanto às regras de tráfego, todos os veículos deverão estacionar em áreas próprias, 
fora do local das obras, exceto os veículos utilizados nos trabalhos de construção. Para acesso 
ao local das obras todas as pessoas deverão usar exclusivamente as entradas designadas. 
Deverão ser instalados sinais com os limites de velocidade ao longo de todas as vias de acesso 
à construção. Todos os veículos e equipamentos motorizados só deverão ser operados por 
pessoas qualificadas, os quais serão testados e receberão certificados para operar os 
equipamentos para os quais forem designados.  

Visando minorar os riscos de acidentes, a geração de ruídos e poeiras em larga escala, 
bem como riscos de poluição associados ao manuseio e armazenamento de combustíveis e 
lubrificantes e a lavagem de equipamentos a Empreiteira deverá, ainda, estabelecer regras a 
serem adotadas na operação de máquinas, veículos e equipamentos durante a implantação das 
obras do empreendimento.  
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Visando a redução dos riscos de acidentes, máquinas e equipamentos deverão ser 
dotados de dispositivos de proteção contra o acionamento acidental de partida ou parada, bem 
como contra falhas operacionais, além de outros que se fizerem necessários para a prevenção 
de acidentes. Além do uso da buzina convencional é, também, obrigatório o uso de alarme 
sonoro de ré do tipo automático para equipamentos de guindar e transportar.  

A Empreiteira deverá adotar, ainda, medidas que atendam, de forma eficaz, às 
necessidades de prevenção e combate a incêndio para os diversos setores, atividades, 
máquinas e equipamentos do canteiro de obras. Para tanto deverá implementar um plano de 
prevenção contra incêndios, dotando as edificações, veículos e maquinários de extintores de 
incêndio portáteis, os quais deverão ser colocados em locais de fácil acesso e visualização. 
Tais locais, que nunca deverão ficar obstruídos, deverão ser assinalados por um círculo 
vermelho ou por uma seta larga vermelha, com bordas amareladas. Sob o local onde será 
pendurado o extintor, deverá ser pintado um quadrado vermelho com aresta mínima de 1,0 
metro. 

No canteiro de obras a Empreiteira deverá manter diariamente, durante 24 horas, um 
sistema eficiente de vigilância, efetuado por número apropriado de homens idôneos 
devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos e eventualmente de armas, com 
o respectivo porte, concedido pelas autoridades competentes. Deverá ser proibida a entrada no 
canteiro de obras de pessoas estranhas ao serviço, a não ser que estejam autorizadas pela 
AGESUL ou pela Empreiteira. 

A implementação desta medida ficará a cargo da Empreiteira, devendo ter sua 
implementação iniciada um mês antes do início das obras e perdurarem durante todo o tempo 
de execução das obras. Tendo em vista que se trata de uma exigência da legislação trabalhista, 
a implementação desta medida não incorrerá em ônus para o empreendimento ora em pauta. 

6.4 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

O Programa de Comunicação Social proposto será fundamentado em duas vertentes 
básicas: contato com a população e treinamento do contingente obreiro. público-alvo do 
Programa de Comunicação Social representantes da Prefeitura Municipal de Ponta Porã e 
demais órgãos públicos existentes na região; outras lideranças políticas locais; sindicatos e 
associações de classes com atuação na região; lideranças de movimentos ambientalistas, 
lideranças religiosas, sociedade civil, etc., além do contingente obreiro da Empreiteira. 

A primeira vertente voltada para o contato com a população da área do projeto e com 
os usuários das estradas vicinais interceptadas pelas adutoras terá como um de seus objetivos 
apresentar informações sobre as obras do projeto de irrigação a ser implantado e seus 
impactos potenciais, visando dirimir as dúvidas existentes no que se refere a criação de 
obstáculos ao tráfego de veículos e pedestres pela abertura de valas e consequentemente sobre 
as atividades agropecuárias desenvolvidas na região, entre outros.  

Deverão ser, também, prestadas informações sobre os procedimentos que serão 
adotados para minimizar os impactos adversos associados à implantação e operação das 
adutoras e do sistema de drenagem, com destaque para as interferências com o sistema viário 
local e demais infraestruturas de uso público; o rigoroso cumprimento do cronograma como 
forma de reduzir os impactos sobre as atividades econômicas desenvolvidas nas áreas 
circunvizinhas, além de alertar sobre os riscos de acidentes com a população periférica e com 
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os usuários das vias nas áreas de intervenção durante a implantação das obras 
(atropelamentos, picadas de animais peçonhentos, quedas em valas, etc.). Especial atenção 
deverá ser dispensada ao fornecimento de informações sobre as medidas a serem tomadas 
para minimizar os impactos resultantes das intersecções das obras das adutoras e da rede 
viária projetada nas áreas de reserva legal e das APP’s. 

A segunda vertente versa sobre o estabelecimento de regras comportamentais no trato 
com a população e normas de segurança no trabalho a serem seguidas pelo contingente 
obreiro durante a implantação das obras. 

Com tais parâmetros em mente é preciso que se formule um programa de 
disseminação de informações centrado no uso de meios de comunicação de massa, na 
elaboração e distribuição de material de divulgação e na execução de palestras e cursos de 
capacitação. Sugere-se para tanto que o empreendedor adote as seguintes medidas: 

- Realização de palestras junto à comunidade da área do empreendimento, tendo 
como finalidade precípua, informar a população sobre o projeto a ser 
implementado e os procedimentos a serem adotados para minorar seus impactos 
adversos; 

- Divulgação junto à população, agricultores e pecuaristas das principais medidas 
de prevenção de acidentes através da distribuição de cartilhas; 

- Divulgação junto à população, agricultores e pecuaristas das interferências com o 
sistema viário, informando às formas que serão utilizadas para escoamento do 
tráfego através da distribuição de panfletos; 

- Execução de um curso de capacitação do contingente obreiro com carga horária 
de 40 horas/aula, cujo conteúdo deverá versar sobre regras de segurança, 
esclarecendo os treinandos sobre os perigos a que ficarão expostos, equipamentos 
de proteção individuais e coletivos, princípios básicos de prevenção de acidentes e 
noções de primeiros socorros, entre outros; 

- Convocação da população para comparecer as palestras a serem realizadas e 
divulgação de pequenas mensagens informativas através de rádio. 

A elaboração das cartilhas, bem como a definição do conteúdo das mensagens a serem 
divulgadas em rádio e das palestras, e até mesmo suas execuções deverá ficar a cargo da 
AGESUL. O curso de treinamento do contingente obreiro deverá ficar a cargo da Empreiteira. 
Os custos a serem incorridos com as atividades preconizadas no Programa de Comunicação 
Social foram orçados em R$ 82.268,00. A implantação desta medida deverá ficar a cargo da 
AGESUL, devendo ter sua implementação iniciada um mês antes do início das obras. 

6.5 - PLANO DE IDENTIFICAÇÃO E RESGATE DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS E 
PALEONTOLÓGICOS 

Alguns municípios integrantes da área de influência indireta do Projeto Itamarati II 
contam com registros de sítios arqueológicos efetuados pelo IPHAN (Amambaí- 01 sítio, 
Maracaju – 02 sítios, Bela Vista e Antônio João – 4 sítios cada). Os referidos sítios 
encontram-se representados por achados líticos lascados, gravuras rupestres, cerâmicas, 
carvão e vestígios de edificações, entre outros.  
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No município de Ponta Porã, onde se encontra localizado o Assentamento Itamarati II, 
que abrigará em seu território o futuro perímetro irrigado, não há registro da presença de sítios 
arqueológicos identificados pelo IPHAN. Ressalta-se, todavia, que a bibliografia consultada 
durante a elaboração dos estudos arqueológicos desenvolvidos pela IBI revela que as áreas de 
influência direta e indireta do empreendimento possuem grande potencial para a ocorrência de 
sítios arqueológicos associados a povos indígenas, bem como sítios “históricos”, associados à 
presença humana desde os tempos da guerra entre o Paraguai e a Tríplice Aliança (1864-
1870) até o período do apogeu da Companhia Mate Laranjeiras (1880-1930). Esta avaliação 
foi corroborada pela identificação na área do Assentamento Itamarati II de um sítio 
arqueológico associado à presença indígena pré-colonial na região, composto por artefatos 
líticos lascados. 

Além disso, este tipo de patrimônio encontra-se, em geral, associado a terraços 
fluviais, leitos de rios e tanques naturais, com destaque para as grandes redes de drenagem, 
como é o caso do rio Dourados que tangencia a área do empreendimento. Assim sendo, os 
riscos de dilapidação do patrimônio arqueológico devem ser considerados.  

Quanto ao patrimônio paleontológico, a experiência indica, que a ocorrência de fósseis 
é mais comum nas planícies ribeirinhas de grandes cursos d’água, onde frequentemente são 
encontrados fósseis de animais pré-históricos. A área do projeto é interceptada apenas por 
pequenos cursos d’água perenes, o que não significa que esta não pode contar com resquícios 
deste tipo de patrimônio já que se encontra tangenciada pelo rio Dourados.  

Assim sendo, deverão ser efetuados estudos científicos mais acurados antes do início 
das obras visando identificação, salvamento e encaminhamento do material resgatado para 
instituições científicas. Tal procedimento evitará a destruição de evidências da passagem do 
homem e de animais pré-históricos pelo território sulmatogrossense, caso estas ocorram na 
área do empreendimento. 

Procurando maximizar o tempo disponível, os sítios deverão ser inicialmente 
reconhecidos através da presença de material em superfície, sem escavações ou outras 
abordagens de maior detalhe. Para cada sítio identificado deverá proceder-se o preenchimento 
de uma ficha de cadastro, contendo dados de localização, proprietário do terreno, tamanho do 
sítio, vegetação e tipo de solo nos arredores, materiais arqueológicos associados, estado de 
conservação, possibilidades de destruição, pesquisa realizada, data do registro e equipe. 

Deverá proceder-se, também, uma coleta total do material de superfície. O material 
deverá ser separado conforme seu tipo (cerâmico, lítico, ósseo, etc.) e acondicionado em 
embalagens apropriadas, devidamente etiquetadas. Tendo-se concluído os trabalhos de 
campo, serão desenvolvidas diferentes atividades de laboratório, envolvendo o processamento 
e análise dos materiais e informações coletadas. 

Com base nos estudos preliminares efetuados deverão ser executadas prospecções nas 
áreas dos sítios identificados através da realização de escavações para aqueles que apresentam 
elevado potencial informativo acerca de características funcionais e de uso do espaço. Os 
demais sítios deverão receber diferentes níveis de complementação dos trabalhos 
anteriormente efetuados (abertura de poços teste e/ou trincheiras para verificar estratigrafia e 
densidade, delimitação da área de assentamento, etc.). 
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Deverão ser engajados nesta atividade profissionais das áreas de arqueologia e 
paleontologia, devidamente habilitados, os quais deverão contar com a autorização do IPHAN 
- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e do DNPM - Departamento Nacional 
de Produção Mineral, respectivamente. 

Em paralelo às ações de salvamento deverá ser dada continuidade aos trabalhos de 
prospecção, na forma de varreduras sistemáticas baseadas em testes de sub-superfície. Novos 
sítios que venham a ser identificados deverão ser avaliados e resgatados da maneira mais 
adequada e conveniente. 

Ressalta-se que, mesmo com a efetuação de prospecções na área de influência direta 
da obra, sempre é possível a descoberta ao acaso de uma nova ocorrência, principalmente nas 
atividades que envolvem movimentação de terra, como escavações e terraplenagem. Nesse 
caso, o procedimento necessário consiste na paralisação parcial das obras naquele local, até a 
chegada dos profissionais especializados para o resgate do material, dentro dos critérios 
científicos. Assim sendo, a equipe de supervisão da implantação das obras deverá contar no 
seu quadro técnico com um paleontólogo e um arqueólogo, os quais deverão fazer o 
acompanhamento da implantação das obras, em especial, aquelas que envolvem movimentos 
de terra. 

Por fim, uma outra forma de minimizar os impactos é através da divulgação dos 
resultados da pesquisa, de forma a valorizar o patrimônio. Isto se daria através da publicação 
do relatório final dos trabalhos, na forma de um documento de acesso ao grande público e à 
comunidade técnico-científica e da implementação de um programa de educação patrimonial. 

Após encerramento dos trabalhos de campo, pode-se, então, solicitar o documento de 
liberação de área junto ao IPHAN. A definição do cronograma de salvamento deverá 
considerar o próprio cronograma de execução das obras, organizando antecipadamente as 
atividades de modo a evitar, de um lado, atrasos no cronograma do empreendedor e, de outro, 
a destruição das evidências arqueológicas e paleontológicas. 

O material resgatado nos levantamentos de campo deverá ser encaminhado para 
instituições científicas apropriadas, visando seu armazenamento e disponibilização para 
pesquisa. No território sulmatogrossense este material pode ser encaminhado para o MuArq – 
Museu de Arqueologia, vinculado à UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul ou 
para FCMS - Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande.  

A responsabilidade pelo desenvolvimento das atividades concernentes ao salvamento 
do patrimônio histórico, arqueológico e paleontológico deverá ser da AGESUL. Ficando a 
regulamentação e fiscalização a cargo do IPHAN, no caso dos achados históricos e 
arqueológicos, e do DNPM, no caso dos achados paleontológicos. 

Tendo em vista que o IPHAN dispõe de até 90 dias para liberar a permissão de 
pesquisa (Portaria no 07/88) e que um prazo normal para execução de prospecções, incluindo 
as etapas preparatórias, de campo e de sistematização de resultados é de cerca de 3 meses, as 
prospecções deverão ser efetuadas com uma antecedência de, no mínimo, 6 meses em relação 
ao início das obras. 

Os custos a serem incorridos com a implementação desta medida foram orçados em 
R$ 543.000,00, devendo ser distribuído em três etapas: Fase I – Diagnóstico (R$ 70.000,00), 
Fase II – Resgate dos Sítios Identificados (R$ 125.000,00) e Fase III – Acompanhamento 
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Técnico das Obras (R$ 348.000,00), sendo que os gastos a serem incorridos com a execução 
da 2ª e 3ª etapa só serão necessários se a etapa anterior determinar. Além disso, a depender 
dos resultados obtidos na etapa anterior os custos estimados para a etapa subsequente, poderá 
também, sofrer alterações. 

6.6 - PLANO DE RECONSTITUIÇÃO PAISAGÍSTICA DAS ÁREAS DO CANTEIRO DE 
OBRAS E DAS JAZIDAS DE EMPRÉSTIMO 

6.6.1 - GENERALIDADES 

As áreas do canteiro de obras e das jazidas de empréstimos sofrerão alterações da 
paisagem natural com comprometimento da cobertura vegetal, da fertilidade dos solos e da 
topografia original, além do desencadeamento de processos erosivos, com consequente 
assoreamento dos cursos d’água e geração de poeiras e ruídos provocados  pelo intenso 
tráfego de máquinas e veículos pesados. Assim sendo, faz-se necessária a implementação de 
projetos de recomposição paisagística destas áreas. 

São apresentadas a seguir as diretrizes necessárias à concepção e efetivação das 
medidas de controle das explorações minerárias e reabilitação das áreas exploradas, das áreas 
de expurgo e do canteiro de obras. 

6.6.2 - REABILITAÇÃO DAS ÁREAS DE JAZIDAS DE EMPRÉSTIMOS 

6.6.2.1 - Medidas a serem Adotadas na Fase de Implantação 

Os recursos minerais a serem explorados para utilização nas obras do Projeto Itamarati 
II são enquadrados na Classe II do Código de Mineração, sendo compostos basicamente por 
materiais terrosos, granulares e rochosos. Foram locadas e investigadas duas jazidas de 
material terroso localizadas na área do empreendimento, sendo uma jazida de arenito situada 
na área do Grupo FETAGRI e uma jazida de cascalho, localizada na área do Grupo Antônio 
João. 

Ressalta-se que, o material terroso, porventura, requerido para a construção dos aterros 
da rede viária e os reaterros das valas das adutoras deverão provir das escavações obrigatórias 
para a implantação das obras, sendo complementados com materiais das jazidas estudadas, 
caso se faça necessário. Os materiais arenosos e pétreos necessários à execução das obras, por 
sua vez, serão adquiridos de pedreiras e areeiros  comerciais existentes na região.   

Tendo em vista que o material terroso a ser obtido das áreas de jazidas de empréstimos só 
será utilizado como complemento, caso se faça necessário, não foi possível dimensionar o volume 
de material a ser efetivamente explorado, nem tampouco a extensão das áreas a ser alvo de 
processo de lavra.  Assim sendo, antes do início da implantação das obras, o empreendedor deverá 
apresentar ao IMASUL um plano de recuperação das áreas de jazidas que serão efetivamente 
exploradas e dos passivos ambientais existentes na área do Assentamento Itamarati II, ficando o 
licenciamento de instalação das obras vinculado à apresentação do referido plano.  

As atividades desenvolvidas na fase de implantação da lavra, tais como, abertura de 
vias de acesso, seleção de áreas para deposição de expurgos e decapeamento (remoção da 
camada de solo vegetal), devem obedecer a determinadas normas sob pena de degradar o 
meio ambiente. 
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Deste modo, recomenda-se o aproveitamento das estradas vicinais existentes, sendo 
construídas apenas as vias de serviços imprescindíveis; a redução dos desmatamentos ao 
mínimo necessário; a umidificação das vias e a estocagem do solo vegetal retirado. Além 
disso, o percurso traçado para as vias de serviços deve evitar, ao máximo, atravessar áreas de 
reservas ecológicas. 

Na operação de decapeamento, a camada de solo fértil deve, logo após o 
desmatamento, ser empilhada por trator de esteira e carregada em caminhões para as áreas de 
bota-foras, onde não haja incidência de luz solar direta, visando assim evitar a germinação das 
sementes que se encontram em estado de “dormência”. Recomenda-se, ainda, que a cobertura 
vegetal da capa de estéril só seja removida quando a máquina que efetua a remoção do 
capeamento estiver a 5 metros desta. Deve-se, também, evitar que o material da capa estéril 
caia nas estradas e áreas de serviços. 

6.6.2.2 - Medidas a Serem Adotadas na Fase de Lavra 

Na operação das lavras devem ser obedecidas algumas regras relativas ao transporte, 
sinalização, estocagem e tratamento das áreas mineradas. Assim sendo, no carregamento e 
transporte dos materiais de empréstimos e rejeitos, deve-se fazer uma otimização dos 
caminhos, de modo a reduzir a poluição da região circunvizinha por detritos e poeiras, e 
adotar o uso de sinalização de trânsito adequada para diminuir os riscos de acidentes. 

Na exploração das jazidas devem-se considerar, também, as condições geológicas, 
topográficas e hidrológicas das áreas de lavra, diminuindo assim os riscos de inundações e de 
deslizamentos de encostas. 

Visando reduzir ao mínimo o aporte de sedimentos às áreas circunvizinhas às jazidas, 
deverão ser implantados sistemas de drenagem antes do início da lavra. Desta forma, todos os 
sistemas de encostas (taludes das frentes de lavra, das encostas marginais, dos bota-foras e 
dos cortes de estradas) deverão ser protegidos através do desvio das águas pluviais por meio 
de canaletas. Toda a área minerada, também, deverá ser circundada por canaletas, evitando 
que as águas pluviais provenientes das áreas periféricas venham a atingir as jazidas. 

O avanço das frentes de lavra poderá provocar, em alguns setores das jazidas de 
materiais terrosos, instabilidades das encostas marginais com riscos de desmoronamento e 
desencadeamento de processos erosivos. Diante disso, é recomendável a reconstituição 
topográfica dos taludes mais íngremes e o estabelecimento de programas de reflorestamento 
com espécies vegetais adaptadas à região. O reflorestamento deverá ser executado na medida 
em que as frentes de lavras forem avançando, para que na época do abandono das jazidas, as 
áreas já apresentem suas paisagens praticamente recompostas. Quanto à estocagem de 
materiais de empréstimos, deve-se evitar ao máximo a adoção deste procedimento, 
coordenando a sua utilização nas obras, concomitantemente com a sua exploração. 

6.6.2.3 - Controle de Deposição de Rejeitos (bota-foras) 

Durante a exploração das jazidas são produzidas grandes quantidades de rejeitos 
sólidos, os quais são dispostos em pilhas desordenadas, geralmente com condições precárias 
de estabilidade e expostos a processos erosivos, com consequente assoreamento dos cursos 
d’água. Visando reduzir a degradação imposta ao meio ambiente por esta atividade, deverá ser 
posto em prática um controle na deposição de rejeitos, levando em conta dois fatores básicos, 
a sua localização e a formação das pilhas. 
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Com relação à localização, o rejeito deverá ser depositado próximo à área de lavra, em 
cotas inferiores à da mineração, reduzindo assim os custos com transportes. Nunca devem ser 
colocadas pilhas próximas ao limite do “pit”, pois haverá uma sobrecarga nos taludes finais da 
cava, podendo ocorrer desmoronamentos e o material rompido atingir a área da lavra. Além 
disso, há sempre a possibilidade destes materiais serem depositados sobre áreas mineralizadas 
que futuramente venham a serem lavradas. 

As pilhas de rejeitos constituídos por materiais não-coesivos (material com 
granulometria de areia) devem ser formadas por basculhamento direto do terreno, sem 
compactação, e devem apresentar um ângulo de face de 37°, que é o próprio ângulo de 
repouso do material. 

Quanto aos materiais coesivos, a inclinação dos taludes e as alturas permitidas são 
determinadas por testes de estabilidade. O material deve ser depositado em camadas com 
compactação pelos próprios equipamentos de transporte, ou então convencionais de 
compactação. Antes desta operação deve ser colocada uma camada de material drenante entre 
o terreno da fundação e a pilha. Deve ser implementada também a drenagem superficial das 
bermas e plataformas, bem como a abertura de canais periféricos para evitar que as águas de 
superfície drenem para o depósito. Com relação aos terrenos de fundação, estes devem 
apresentar resistência superior à da pilha de rejeito e inclinação inferior a 10°.  

Para a estabilização dos bota-foras sugere-se a adoção do reflorestamento, já que a 
região conta com material para cobertura de solo. Para que o haja um pronto restabelecimento 
da cobertura vegetal nas bermas de rejeitos, devem ser usadas técnicas que aumentem a 
fertilidade dos solos associadas ao uso de sementes selecionadas. 

6.6.2.4 - Recuperação de Áreas Mineradas 

Após o abandono das áreas de lavra, deverão ser iniciados os trabalhos de 
reconstituição paisagística das jazidas que não forem utilizadas para a formação de um aterro 
controlado para deposição de resíduos sólidos, através da regularização da superfície 
topográfica, espalhamento do solo vegetal e posterior reflorestamento com vegetação nativa. 

No caso específico do Projeto Itamarati II será necessário a recuperação das áreas das 
duas jazidas de material terroso utilizadas e dos passivos ambientais existentes na área do 
Assentamento Itamarati II, que irão requerer regularização da topografia e tratamento 
paisagístico. Ressalta-se, no entanto, que uma destas jazidas deverá ser destinada a formação 
de um aterro sanitário controlado para deposição do lixo doméstico gerado nas áreas dos 
núcleos habitacionais.  

No caso dos materiais granulares e pétreos, como estes serão obtidos de jazidas de 
areia e pedreiras comerciais faz-se necessário apenas averiguar se estas estão devidamente 
regularizadas junto aos órgãos competentes, no caso o IMASUL e o DNPM. 

As cavas nas jazidas de material terroso devem ter seus taludes suavizados, sendo, 
quando necessário, utilizados materiais dos bota-foras para a reconstituição das superfícies 
topográficas, desde que não contenham material poluente. O solo vegetal deve ser depositado 
em camadas finas, de modo a evitar a necessidade de futuras importações de solos de outras 
regiões, utilizando tratores de esteira, caminhões basculantes e pás carregadeiras. Em seguida 
devem ser efetuadas adubações e correções do solo, de acordo com os resultados de análises 
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químicas. O reflorestamento deve ser efetuado, logo após a recomposição do solo, sendo o 
plantio executado preferencialmente pelo plantio de mudas. 

6.6.3 - DISPOSIÇÃO ADEQUADA DA INFRAESTRUTURA E RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DO 

CANTEIRO DE OBRAS 

As degradações impostas ao meio ambiente pela implantação e operação do canteiro 
de obras envolvem danos à flora, deterioração pontual dos solos, desencadeamento de 
processos erosivos e de assoreamento dos cursos d’água e redução na recarga do aquífero 
Serra Grande. Além disso, ocorre geração de poeira e ruídos provocados pelos 
desmatamentos/limpeza do terreno e terraplenagens, e pela operação da usina de concreto. 
Deste modo, faz-se necessário à adoção das seguintes medidas: 

- Reduzir os desmatamentos ao mínimo necessário; 

- Na instalação da usina de concreto, levar em conta a direção dos ventos 
dominantes, no caso do canteiro de obras se situar próximo aos núcleos 
habitacionais existentes na área do Assentamento Itamarati II ou de habitações 
isoladas; 

- Adotar o uso de fossas sépticas como infraestrutura de esgotamento sanitário, 
procurando localizá-las distante dos cursos d’água; 

- Resíduos de concretos e outros materiais devem ser depositados em locais 
apropriados, sendo submetidos a tratamento adequado; 

- Umidificar o trajeto de máquinas e veículos. 

Após a conclusão das obras, a área ocupada pelo canteiro de obras deve ser alvo de 
reconstituição paisagística, através do reflorestamento com espécies vegetais nativas. Já o 
tratamento a ser dado às áreas dos caminhos de serviços, consiste em espalhar o solo fértil 
estocado por ocasião de suas construções, regularizar o terreno e reflorestar com espécies 
nativas. 

A recuperação das áreas degradadas pela atividade mineral deverá ser posta em prática 
logo após o abandono da lavra. Estas atividades são de competência direta da Empreiteira, 
devendo a mesma ser fiscalizada pela AGESUL e pelo IMASUL.  

Tendo em vista que ainda não foram definidas as áreas das jazidas de materiais 
terrosos que serão efetivamente exploradas, nem tampouco as áreas dos passivos ambientais a 
serem recuperados, não se dispõe dos quantitativos das áreas que serão alvo de recuperação 
paisagística. Assim sendo, optamos por apresentar aqui apenas os custos para recuperação de 
1 hectare de área degradada, estimados em R$ 1.987,70.  Antes do início da implantação das 
obras deverá ser apresentado ao IMASUL um plano de recuperação das jazidas que serão 
efetivamente exploradas e dos passivos ambientais a serem alvo de reconstituição 
paisagística. Estas atividades são de competência direta da Empreiteira, devendo esta ser 
fiscalizada pela AGESUL e pelo IMASUL. 

6.7 - DESVIOS TEMPORÁRIOS DE TRÁFEGO/SINALIZAÇÃO DAS ÁREAS DAS 
OBRAS 

Esta medida tem como objetivo disciplinar o trânsito de veículos e pedestres nas áreas 
periféricas as obras de modo a facilitar o escoamento do tráfego afluente e a mobilidade das 
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pessoas, bem como reduzir os riscos de acidentes. Visando causar, o mínimo possível de 
inconvenientes à população local, a Empreiteira deverá implementar as seguintes ações: 

- Estabelecimento de desvios temporários de tráfego, sempre que a situação local 
exigir. Faz-se necessária uma sinalização adequada desses desvios, de modo a 
preservar a segurança dos usuários das vias; 

- Cercamento das valas sempre que a situação local o exija e estabelecimento de 
passadiços com pranchas de madeira ou com chapa de aço para permitir o 
deslocamento dos pedestres, caso se faça necessário; 

- Cercamento das valas sempre que a situação local de trânsito de veículos exija. 
Nas cabeceiras das valas deverão ser colocadas barricadas; 

- Colocação de placas e cavaletes de aviso, visando evitar acidentes com veículos. 
As placas devem conter avisos objetivos e concisos, com letras bem pintadas, que 
se destaquem com facilidade do fundo. Deverão apresentar bom aspecto, sem 
amassados ou sujeiras. As placas devem permanecer o maior tempo possível num 
mesmo local, enquanto que os cavaletes deverão ser deslocados à medida que à 
frente de obras avance. As placas devem ser colocadas em locais visíveis e a uma 
tal distância da obra que dêem tempo à leitura e a uma reação normal do 
motorista; 

- Deverá ser estabelecida sinalização de trânsito noturna com barreira, sendo 
utilizados para tanto lâmpadas ou placas iluminadas. A iluminação noturna não 
deve ser feita apenas nas cabeceiras das valas, mas também ao longo destas. 

Na fase que antecede a implantação desta medida, deverão ser criados dispositivos de 
informação e divulgação dos procedimentos que serão adotados junto aos usuários das 
referidas estradas, minimizando com isso, os impactos negativos sobre a opinião pública.  

Deverá ser estabelecida uma adequação entre o cronograma de execução das obras e a 
permanência dos desvios, bem como o uso de sinalização adequada visando evitar acidentes. 
Quanto à sinalização, os órgãos competentes deverão ser notificados a fim de que possam ser 
adotadas as medidas cabíveis nesse sentido. Deverá ser dada prioridade ao controle do item 
velocidade nos trechos de desvios a serem construídos. 

A presente medida recomenda que a construção de desvios temporários do tráfego das 
estradas carroçáveis, fique a cargo da Empreiteira responsável pela implantação das obras, 
devendo esta manter contato com o DERSUL – Departamento de Estradas e Rodagens de 
Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Ponta Porã. Estes contatos visam definir em conjunto 
com estes órgãos, a melhor forma de ação a ser implementada. Os custos a serem incorridos 
com a implementação desta medida já estão previstos no orçamento do projeto de engenharia. 

6.8 - DESMATAMENTO RACIONAL/LIMPEZA DA ÁREA DO PROJETO  

6.8.1 - GENERALIDADES 

Tendo em vista um trabalho programado que visa à melhoria da qualidade ambiental 
da área de influência, o desmatamento racional/limpeza da área do perímetro irrigado visa 
atingir as seguintes metas: criar o espaço necessário para a implantação da infraestrutura 
necessária ao desenvolvimento da atividade hidroagrícola; preservar o patrimônio genético 
representado pela vegetação nativa, mantendo-se áreas-testemunho; promover o salvamento 
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da fauna e sua condução para locais de refúgio; preservação das reservas ecológicas definidas 
pela legislação ambiental (faixas de proteção dos cursos e mananciais d’água e área de reserva 
legal); aproveitamento dos recursos florestais gerados pelo desmatamento; reduzir a área a ser 
desmatada ao mínimo necessário; criar condições para o reflorestamento das “áreas mortas” 
do projeto e de trechos das áreas de APP’s e da reserva legal que se apresentam já degradados 
pela ação antrópica; efetuar o desmatamento das áreas dos lotes agrícolas à medida que a 
ocupação dessas áreas se façam necessárias, segundo o cronograma de implantação do 
empreendimento; proteção dos trabalhadores e da população circunvizinha contra o ataque de 
animais, principalmente os peçonhentos. 

6.8.2 - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA ALVO DO PROJETO DE DESMATAMENTO 

Para a concepção do projeto de desmatamento racional da área do Projeto Itamarati II 
deverá ser efetuada inicialmente uma análise do projeto de engenharia proposto. Em seguida 
deverá ser elaborada uma caracterização da área do empreendimento, na qual devem ser 
analisados os aspectos geológicos, pedológicos, topográficos e climáticos, bem como a 
disponibilidade de recursos hídricos. Especial ênfase deverá ser dada ao diagnóstico florístico 
e faunístico da área, visando, não só a identificação e caracterização destes recursos, como a 
verificação da necessidade de adoção de medidas que minimizem os impactos potenciais 
incidentes sobre estes. 

Para tanto, faz-se necessário a elaboração de um inventário florestal, que tem como 
objetivo o levantamento fitossociológico das espécies florestais existentes em todos os 
ambientes identificados na área do estudo, de modo a permitir a quantificação do estoque 
lenhoso a ser explorado por ocasião do desmatamento da área. No desenvolvimento do 
inventário florestal da área do projeto de irrigação é efetuada inicialmente a análise de mapas, 
plantas topográficas, imagens de satélite e fotografias aéreas, o que possibilitará a visão do 
conjunto, para melhor entendimento do espaço estudado dentro do contexto, bem como a 
visão detalhada para a seleção das áreas de amostragem. Reconhecida à área de estudo e 
selecionadas as possíveis áreas representativas para amostragem, parte-se para a segunda 
etapa, representada pelo reconhecimento de campo.  

No campo é feito um reconhecimento geral de toda a área e demarcadas amostras 
através do método de amostragem aleatória simples, sempre atentando para o fato destas 
terem de ser representativas para que possam ser extrapoladas à unidade de vegetação 
correspondente. São selecionadas parcelas amostrais retangulares com área de 100 m² (10 x 
10 m) distribuídas aleatoriamente na área do projeto, as quais devem englobar as tipologias 
vegetais aí identificadas.  

Quanto ao inventário faunístico, este tem como base mapas fisiográficos e de 
vegetação existentes, devendo ser identificados e visitados os principais tipos de ambiente da 
área, tais como cursos e mananciais d’água, manchas de matas e áreas com cultivos agrícolas, 
entre outras. São coletados e fotografados em todos os ambientes, amostras da fauna local, e 
efetuadas anotações sobre a história natural destes animais (tipo de ambiente frequentado, 
período de atividade, etc). São efetuadas, ainda, entrevistas com moradores da região, com a 
finalidade de se obter informações que complementem o conhecimento sobre a fauna local. 

O material coletado é transportado para laboratório. Em seguida é feita a identificação 
do material e a análise das entrevistas, com o uso de bibliografia especializada. A bibliografia 
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deve ser utilizada, também, na pesquisa a ser efetivada, que terá como objetivo reunir dados 
adicionais sobre a biologia dos animais encontrados. 

6.8.3 - DEMARCAÇÃO DAS ÁREAS A SEREM DESMATADAS 

Na determinação das áreas a serem desmatadas deverão ser levados em conta o lay-out 
do projeto de engenharia e as áreas de reservas ecológicas identificadas na sua área de 
influência direta, bem como a área destinada a reserva legal do empreendimento. O 
desmatamento/limpeza do terreno deve ser realizado apenas nas áreas a serem ocupadas pelas 
obras de engenharia e nas áreas dos lotes agrícolas, devendo ser preservada a cobertura 
vegetal das faixas de proteção dos cursos e mananciais d’água presentes na área do projeto e 
das áreas de reserva legal do empreendimento, conforme reza a legislação ambiental vigente. 
Deverá, também, ser destinada a preservação à vegetação presente nas áreas mortas do 
projeto.  

Verifica-se que no Projeto Itamarati II os lotes destinados a irrigação ocupam uma 
área total de 6.401,0 ha, a qual será alvo de desmatamento/limpeza do terreno. O 
Assentamento Itamarati II já conta com a área destinada a reserva legal demarcada, 
perfazendo 4.904,51ha, não estando aí inclusas as APP’s - Áreas de Preservação Permanente, 
nem tampouco as áreas mortas do projeto por inaptidão ou por loteamento.  

6.8.4 - TÉCNICAS DE DESMATAMENTO 

Na determinação das técnicas e do tipo de equipamento a ser empregado no 
desmatamento/limpeza da área do projeto deverá ser levado em conta os fatores negativos que 
afetam a capacidade de trabalho das máquinas (topografia, tipo de solo, clima, afloramentos 
rochosos, etc.) e a tipologia vegetal (densidade da vegetação, diâmetro dos troncos das 
árvores, tipos de madeiras-duras ou moles, número de árvores por hectare, etc.). 

A área do Projeto Itamarati II apresenta solos profundos de textura areno-argilosa, sem 
ocorrência de afloramentos rochosos, relevo plano a suavemente ondulado e cobertura vegetal 
densa apenas nas áreas preservadas (APP’s e reserva legal). Nas áreas destinadas aos lotes 
agrícolas a cobertura vegetal nativa apresenta-se substituída por cultivos de culturas de 
subsistência, soja, capineiras e áreas de pastagem, estando as áreas sem exploração recobertas 
por capeamentos gramíneo/herbáceos. Logo, pelas suas características, é possível prever a 
necessidade da utilização dos seguintes métodos: 

- Desmatamento seletivo: indicado para ser executado preferencialmente nas áreas 
inclinadas, áreas com matas ciliares e/ou florestas não exploradas pela população. 
O abate e desdobramento das árvores deverão ser efetuados manualmente com 
machados e foices. Após a retirada da madeira deverão ser utilizados 
equipamentos motorizados (tratores de esteira com potência de 120 a 150 Hp, 
equipados com lâmina frontal reta-S) para efetuar as operações de desbravamento 
do terreno. Nas operações de enleiramento, para que não ocorra o carreamento de 
terra juntamente com os restolhos, devem ser usados tratores de esteiras equipados 
com ancinhos enleiradores; 

- Desmatamento integral: indicado para ser realizado nas áreas secas com relevo 
plano a suave ondulado, onde em geral domina a vegetação de porte 
gramíneo/herbáceo e/ou arbustivo. Este tipo de desmatamento é totalmente 
mecanizado, devendo ser utilizados tratores de esteira equipados com lâmina 
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frontal reta-S para operação de desbravamento e ancinho enleirador para a 
operação de enleiramento. Nas áreas onde a vegetação permitir poderão ser 
utilizados tratores de esteiras equipados com grades aradoras pesadas (Modelo 
TACW 18-32, com espaçamento entre os discos de 45 cm), com rodas e 
afundamento hidráulico, incorporando diretamente a matéria orgânica ao solo. 
Após a passagem da grade pesada, para nivelar o solo deve ser passada uma grade 
leve (Modelo TCW 40/24, com espaçamento entre os discos de 24 cm); 

A comercialização da lenha resultante deverá ser realizada no próprio local do 
desmatamento, evitando-se problemas de carregamento, transporte e frete para o mercado 
consumidor. Os arbustos, galhos, folhas e tocos cortados e/ou arrancados, quando não são 
aproveitados como lenha devem ser incinerados em pilhas isoladas, sendo as cinzas 
resultantes espalhadas.  

6.8.5 - CORREDORES DE ESCAPE DA FAUNA  

Os corredores de escape constituem faixas de vegetação preservadas da ação 
antrópica, que permitem a interligação entre as áreas a serem desmatadas e as reservas 
ecológicas, permitindo a fuga da fauna para áreas de refúgio. 

No caso específico do Projeto Itamarati II, dado a cobertura vegetal nativa da área 
deste empreendimento já ter sido praticamente erradicada, estando restrita apenas as áreas das 
APP’s e da reserva legal, não se faz possível a formação de corredores de escape da fauna. 
Assim sendo, recomenda-se que quando as áreas a serem desmatadas forem limítrofes às 
reservas ecológicas, o desmatamento deverá se iniciar nos limites opostos a cada reserva, 
progredindo em suas direções, nunca permitindo a formação de “ilhas” de vegetação, onde os 
animais ficariam encurralados. Além disso, deve ser estabelecida uma fiscalização que proíba 
a caça durante os trabalhos de desmatamentos/limpeza do terreno. 

6.8.6 - RECURSOS FLORESTAIS APROVEITÁVEIS 

As áreas destinadas aos lotes agrícolas do projeto apresentam cobertura vegetal 
praticamente erradicada, sendo observado predomínio de áreas recobertas com capeamentos 
gramíneo-herbáceos e/ou cultivos agrícolas temporários. Assim sendo, os desmatamentos a 
serem realizados em área com tipologia florestal estão restritos aos trechos onde as adutoras e 
a rede viária projetada interceptam as áreas de APP’s e de reserva legal. Ressalta-se que, a 
Projetista procurou evitar o máximo possível, interferências dos traçados das adutoras e 
estradas com as áreas de APP’s e Reserva Legal e na sua impossibilidade o cruzamento destas 
manchas deverá ser efetuado de forma perpendicular de modo a tornar o trajeto o mais curto 
possível. 

Os recursos florestais da área contam com espécies de valor econômico e/ou 
medicinal, além daquelas fornecedoras de madeira e lenha. Com exceção das espécies 
destinadas à exploração extrativa da lenha, as demais espécies apresentam-se esparsamente 
distribuídas na área a ser desmatada. A análise de mercado para a comercialização dos 
produtos florestais gerados deverá levar em conta a existência na região de indústrias que 
utilizam lenha como combustível e o consumo médio anual de lenha destas empresas.  
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6.8.7 - RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS 

Visando a recuperação da cobertura vegetal das áreas degradadas durante a 
implantação do projeto é recomendada a adoção da prática silvicultural denominada 
“enriquecimento florestal”, muito utilizada na recuperação e melhoria de povoamentos 
florestais. O enriquecimento florestal consta de um plantio artificial de essências florestais 
nobres, em linhas de plantio com o objetivo de elevar o potencial de madeira nos 
povoamentos florestais. 

Para os trechos degradados nas áreas mortas, APP’s e de reserva legal do Projeto 
Itamarati II deverá ser recomendado o plantio de espécies como: aroeira branca (Lithraea 
molleoides), o caraguatá (Bromelia balansae), o jerivá (Syagrus romanzoffiana), Maria-mole 
(Dendropanax cuneatus), o mandiocão (Didymopanax morototoni), ingá (Inga vera), 
capororoca (Rapanea umbellata), entre outras. Várias destas dessas espécies além de 
frutíferas, são também consideradas pioneiras, sendo estes fatores importantes para sua 
inclusão em projetos de recuperação de áreas degradadas, visto que plantas zoocóricas atraem 
aves e mamíferos frugívoros, que dispersam as sementes e trazem sementes de outras 
espécies, enriquecendo a diversidade. O plantio das espécies florestais deverá ser feito em 
linhas alternadas eqüidistantes entre si de 3,0 m. Dentro de cada linha deverão ser plantadas as 
mudas com espaçamento entre cada uma de 3,0 m.  

6.8.8 - CUSTOS E CRONOGRAMA FÍSICO DO DESMATAMENTO 

A execução do desmatamento da área dos lotes agrícolas (6.401,0 ha) será feita por 
etapas, apresentando a seguinte distribuição: 

- Etapa 1 -  prevê a execução dos desmatamentos/limpeza de terrenos  vinculados a 
implantação de toda a rede viária e de todo o sistema de drenagem da área do 
empreendimento, bem como das áreas de irrigação pertinentes a reabilitação de 7 
pivots existentes (805 ha) e a  implantação de um  novo pivot no Setor de 
Desenvolvimento SD1 (80 ha), com sua  respectiva captação no rio e estação de 
bombeamento. Está prevista o início da sua implantação para o ano de 2015, tendo 
um prazo de duração de cerca de 12 meses;  

- Etapa 2 - prevê a execução dos desmatamentos/limpeza de terrenos das áreas 
agrícolas vinculadas a reabilitação de mais 10 pivots existentes (1.115ha de área 
equipada). O início da sua implantação está previsto para meados de 2017, tendo 
um prazo de duração de cerca de 6 meses;  

- Etapa 3 - prevê a execução dos desmatamentos/limpeza de terrenos das áreas 
agrícolas vinculadas a reabilitação de mais 10 pivots existentes (1.115ha de área 
equipada) e a implantação da área Amostral AA2 (Novas Áreas de Irrigação - 435 
ha de Área Equipada) e seu  respectivo sistema de captação no rio. O início da sua 
implantação está previsto para meados de 2019, tendo um prazo de duração de 
cerca de 6 meses;  

- Etapa 4 - prevê a execução dos desmatamentos/limpeza de terrenos das áreas 
agrícolas vinculadas a implantação de 1.542 ha de área equipada associadas a 7 
áreas adicionais de irrigação, bem como das áreas de suas respectivas 
infraestruturas (captações, estações de bombeamento, adutoras, reservatórios de 
compensação e redes de distribuição d’água). Prevê, ainda, a restauração das 
barragens afetas aos pivots existentes. O início da sua implantação está previsto 
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para meados de 2021, tendo um prazo de duração de cerca de 12 meses;  

- Etapa 5 - prevê a execução dos desmatamentos/limpeza de terrenos das áreas 
agrícolas vinculadas a implantação de 1.315 ha de área equipada associadas a 4 
áreas adicionais de irrigação, bem como das áreas de suas respectivas 
infraestruturas (captações, estações de bombeamento, adutoras, reservatórios de 
compensação e redes de distribuição d’água). Prevê, ainda, a restauração das 
barragens afetas aos pivots existentes. O início da sua implantação está previsto 
para meados de 2023, tendo um prazo de duração de cerca de 9 meses.  

Tal medida deverá ser executada sob a fiscalização do AGESUL e do IMASUL. Os 
custos a serem incorridos com o desmatamento racional/limpeza da área do Projeto Itamarati 
II já estão inclusos no orçamento do projeto de engenharia.  

6.9 - PLANO DE MANEJO DA FAUNA 

Os impactos incidentes sobre a fauna, dada a erradicação do seu habitat natural 
durante os trabalhos de desmatamento, podem ser minimizados através de sua transferência 
para as áreas de reservas ecológicas. O manejo da fauna deverá ser executado por equipe 
técnica especializada, contratada pelo órgão empreendedor do projeto, podendo ser engajado 
nesta atividade as seguintes instituições de pesquisa:  Centro de Reabilitação de Animais 
Silvestres de Campo Grande, Departamento de Biologia da UFMS – Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul.  

Na captura, acondicionamento e transporte da fauna devem ser seguidas determinadas 
normas, de acordo com as particularidades de cada espécie animal. Assim sendo, os 
mamíferos, que na região são, em geral, de pequeno e médio porte, com várias espécies 
arredias, devem ser desentocados com o uso de varas compridas e/ou fumaça, e aprisionados 
através de redes para posterior acondicionamento em caixas apropriadas. 

Parte da entomofauna, aqui representada por vespas e abelhas devem ter seus ninhos 
transferidos para árvores localizadas nas zonas de refúgio da fauna. Já as aranhas e outros 
invertebrados deverão ser capturados com pinças e colocados em vidro de boca larga com 
tampa rosqueada. 

Tendo em vista que a época de procriação de uma parcela representativa da avifauna 
coincide com a estação das chuvas, recomenda-se que o desmatamento seja executado durante 
o período de estiagem, quando ocorrem poucas espécies nidificando, evitando-se assim a 
destruição de ninhos e ovos. Os métodos de captura mais aconselhados para pássaros são 
alçapão com chamariz e a rede de neblina com quatro bolsas, sendo o transporte feito em 
sacos de algodão. 

Quanto aos répteis, as serpentes deverão ser capturadas com o uso de laço ou de 
ganchos apropriados e acondicionadas em caixas especiais. As serpentes capturadas, deverão 
ser enviadas vivas para o Instituto Butantã, em São Paulo. Pequenos lagartos e anfíbios 
deverão ser coletados com as mãos e transportados em sacos de pano. 

As caixas destinadas ao acondicionamento e transporte de animais deverão oferecer 
segurança contra fuga e traumatismo, ventilação adequada e facilidade de transporte. Deve-se 
evitar a ocorrência de superlotação, sob a pena de acelerar o processo de “stress” dos animais, 
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bem como a colocação de animais com incompatibilidade inter/intra-específica (predador x 
presa) numa mesma caixa. 

Os animais seriamente debilitados e que tenham comprometida a sua sobrevivência, e 
os que, porventura, morrerem durante a operação de desmatamento ou resgate deverão ser 
enviados vivos ou mortos para instituições de pesquisa em Campo Grande, onde serão 
incorporados à coleções científicas, tornando-se registros da fauna da região. 

Durante a operação de desmatamento os trabalhadores e a comunidade local ficarão 
expostos a acidentes com mamíferos, animais peçonhentos (serpentes, aranhas, escorpiões e 
lacraias), abelhas e vespas. Assim sendo, medidas que previnam estes acidentes deverão ser 
adotadas durante a execução dos trabalhos. 

A equipe engajada no resgate da fauna deverá receber treinamento sobre identificação 
e técnicas de capturas de animais, especialmente dos peçonhentos, além de estarem 
adequadamente trajados com botas e luvas de cano longo feitas de couro ou de outro material 
resistente. Deverão compor a equipe, indivíduos treinados na prestação de primeiros socorros. 

Os responsáveis pelas operações de desmatamento e de manejo da fauna deverão, 
antes do início desta última atividade, manter contato com os postos de saúde da região, 
certificando-se da existência de pessoal treinado no tratamento de acidentes ofídicos, bem 
como de estoque de soros dos tipos antibotrópico, anticrotálico, antielapídico, antiaracnídico e 
antiloxoscélico, adotados nos casos de envenenamentos por jararaca, cascavel, coral 
verdadeira, aranhas, lacraias e escorpiões, respectivamente. Deverá, ainda, ser divulgado junto 
à população local, as principais medidas de prevenção de acidentes com animais peçonhentos 
através da distribuição de cartilhas. A remoção de colméias e vespeiros deverá ser feita por 
pessoal especializado e devidamente equipado, sendo posteriormente transferidos para as 
áreas de reservas ecológicas.  

O resgate da fauna deve ser iniciado com uma semana de antecedência das operações 
de desmatamento/limpeza do terreno, passando, em seguida, os dois processos a serem 
executados de forma concomitante. O custo estimado para a execução do manejo da fauna é 
de R$ 155.298,00, considerando a contratação de um biólogo para supervisão, 10 operários, 
além de aluguel de carro de apoio, combustível e confecção de caixas e sacos de algodão para 
o transporte de animais.  

6.10 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DOS IRRIGANTES 

6.10.1 - OBJETIVOS 

O Programa de Educação Ambiental a ser preconizado deverá ter como objetivo geral 
promover a internalização, o disciplinamento e o fortalecimento da dimensão ambiental no 
processo educativo, com vistas a prevenir e conter os impactos adversos sobre o meio 
ambiente, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida na área do Projeto Itamarati II e 
para o aperfeiçoamento do processo de interdependência Sociedade-Natureza, necessário a 
manutenção dos recursos naturais. 

Nesse sentido, o programa visa implementar um ciclo de ações interativas envolvendo 
a comunidade, a escola e o aparato institucional (AGESUL, UFGD, UNIGRAN, UEMS, 
AGRAER, EMBRAPA, Prefeitura Municipal de Ponta Porã e outros órgãos públicos), de 
modo que a área do perímetro disponha de um programa com características integradoras, que 
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tenha na escola um pólo de aglutinação de ações estratégicas com o objetivo de formar, 
construir e somar valores, dinâmicas e atitudes pró-sustentabilidade. Dentre os objetivos 
específicos a serem atingidos pelo Programa de Educação Ambiental ora proposto figuram: 

- Difundir princípios e técnicas sobre preservação ambiental junto à comunidade 
local, agentes econômicos, classe estudantil, etc.;  

- Capacitar os recursos humanos das instituições locais (professores, extensionistas, 
agentes de saúde, agentes de vigilância sanitária, etc.) para a difusão de princípios 
e técnicas de preservação e conservação dos recursos naturais no seu ambiente de 
trabalho, como parte do exercício da cidadania local; 

- Estimular a formação de um grupo de multiplicadores locais em educação 
ambiental, nos nível formal e não formal, que repasse permanentemente para 
população noções sobre medidas preservacionistas; 

- Sensibilizar a população para que seja constituído um Conselho Popular da 
Comunidade voltado para a obtenção de informações e para debater e opinar sobre 
os problemas e políticas ambientais locais; 

- Mobilizar instituições formais de educação básica para o apoio ao programa de 
educação ambiental através do envolvimento da comunidade estudantil; 

- Envolver organizações sociais locais como espaços privilegiados para o exercício 
da cidadania e melhoria da qualidade ambiental; 

- Propor medidas alternativas para a eliminação ou minimização dos problemas 
ambientais identificados; 

- Efetuar a avaliação da implementação do programa ao final de cada etapa e após a 
sua conclusão, apresentando sugestões para correção e aperfeiçoamento das 
atividades ou encaminhamentos propostos. 

6.10.2 - DEFINIÇÃO DO PÚBLICO-ALVO  

A definição do público-alvo do programa deverá ter como base um diagnóstico das 
condições socioeconômicas e ambientais vigentes na área do perímetro irrigado e região 
circunvizinha. Deverá envolver diferentes grupos sociais abrangendo além da população 
residente nos núcleos habitacionais e lotes familiares, lideranças comunitárias; agentes 
econômicos; professores e a classe estudantil; organizações da sociedade civil atuantes na 
região, agentes de saúde; extensionistas rurais e a administração pública municipal, entre 
outros.  

6.10.3 - DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS E AMBIENTAIS DA ÁREA DE 

INFLUÊNCIA DO PERÍMETRO IRRIGADO 

Deverão ser aproveitados dados levantados em estudos desenvolvidos anteriormente 
pela AGESUL e pelo INCRA para a elaboração de um diagnóstico das condições 
socioeconômicas e ambientais vigentes na área de influência do perímetro. Os dados 
coletados deverão ser submetidos à análise, devendo ser complementados com levantamentos 
de campo sempre que se fizer necessário.  

O diagnóstico a ser elaborado deverá abranger os meios físico e biótico ficando assim 
caracterizados os ecossistemas da área do estudo. Deverá contemplar, ainda, uma 
caracterização dos assentamentos humanos urbanos e da zona rural na área de influência do 
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perímetro irrigado, com suas atividades econômicas, educacionais e culturais, bem como suas 
infraestruturas básicas.  

Especial ênfase deverá ser dada às questões vinculadas à identificação das degradações 
ambientais incidentes sobre os recursos hídricos, com destaque para a degradação das matas 
ciliares dos cursos e mananciais d’água, bem como para identificação das formas de trânsito 
das informações e lideranças formais e informais atuantes na região. 

As informações coletadas deverão constituir os elementos básicos para o estudo de 
uma aproximação prospectiva que permita a identificação dos principais problemas 
ambientais vigentes. Além disso, deverão dar subsídios para a elaboração de propostas para o 
desenvolvimento do Programa de Educação Ambiental.  

6.10.4 - ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS 

No desenvolvimento do Programa de Educação Ambiental a ser proposto deverá ser 
levado em conta o estabelecimento de parcerias, envolvendo não só a própria comunidade, as 
instituições e os atores sociais atuantes na região alvo do programa, como também o 
engajamento de órgãos governamentais e instituições da iniciativa privada, cujas participações 
sejam fundamentais na execução das ações propostas.  

A participação de órgãos públicos e instituições no programa pode se dar através da 
integração de seus técnicos em algumas das atividades propostas seja de forma ativa como 
palestrantes ou como debatedores de determinados temas, ou através do fornecimento de 
dados sobre determinados assuntos e repasse de experiências desenvolvidas por estes 
concernentes as áreas de interesse do programa de educação ora em pauta, o que deve ser 
viabilizado mediante solicitação formal aos respectivos titulares dessas instituições.  

A priori já se visualiza o estabelecimento de algumas parcerias imprescindíveis para a 
boa execução do programa: com a Secretaria de Educação de Ponta Porã, além da UFGD, 
UNIGRAN e da UEMS, objetivando a disponibilização de professores e/ou de instalações 
para execução de reuniões, oficinas, etc.; com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a 
EMBRAPA, a AGRAER e o IMASUL objetivando a obtenção de subsídios para o 
enriquecimento do programa, entre outros.  

6.10.5 - O PAPEL DA ESCOLA NO ÂMBITO DO PROGRAMA 

No âmbito do Programa de Educação Ambiental a ser proposto a escola deverá ter um 
papel centrado sobre duas questões primordiais: a acadêmica e a política. A questão 
acadêmica visa o repasse de conhecimento, enquanto que a questão política deve objetivar o 
desenvolvimento da cidadania através da conscientização dos alunos para os problemas 
vigentes na região, trabalhando com estes o pensamento crítico-reflexivo e estimulando a 
capacidade de observação e expressão. O professor deverá ser o principal agente promotor da 
educação ambiental. 

Assim sendo, deverá ser delineada uma proposta de planejamento pedagógico, visando 
orientar os professores para as ações que estes irão desenvolver dentro da sala de aula. O 
planejamento pedagógico deverá estar centrado em três perguntas básicas:  

- O que fazer?: que trata da definição do conteúdo a ser trabalhado (degradações 
ambientais, recursos hídricos, saneamento básico, etc.);  
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- Para que fazer?: que trata dos objetivos a atingir (conscientizar os alunos sobre a 
importância da preservação do meio ambiente, trabalhar o pensamento crítico-
reflexivo dos alunos, ensinar aos alunos a discutirem assuntos de interesse 
comum, demonstrar ao grupo que o trabalho coletivo é mais forte, fortalecer a 
ideia da necessidade de se iniciar um trabalho de preservação dos recursos 
hídricos da região, etc.); e 

- Como fazer?: que trata das técnicas e atividades pedagógicas que podem ser 
utilizadas, que deverão envolver aulas expositivas, seminários, palestras, 
concursos de poesia e músicas, peças de teatro sobre temas vinculados ao meio 
ambiente, artes plásticas, mural, excursões, etc.  

6.10.6 - ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 

Objetivando divulgar os objetivos e metas preconizadas pelo Programa de Educação 
Ambiental, bem como referendar os trabalhos a serem desenvolvidos pela equipe de 
mobilização social deverão ser elaborados diversos materiais didáticos (cartilhas educativas, 
folders, boletins informativos, etc.) para serem distribuídos junto aos diferentes públicos-alvo. 

Ressalta-se que, no caso específico do setor escola e dos multiplicadores ambientais o 
material didático a ser preparado deverá envolver a elaboração de uma cartilha didática 
envolvendo temas pertinentes aos principais problemas ambientais identificados na área do 
estudo, bem como técnicas e atividades pedagógicas e de dinâmica de grupo que possam ser 
utilizadas pelos professores e multiplicadores na sua tarefa de conscientização ecológica. 
Deverá ser fornecido, ainda, para estes material audiovisual, além de informações relativas a 
bibliografia recomendada e sites que podem ser utilizados para consulta, entre outros. 

Deverão ser divulgados, também, através de materiais impressos conhecimentos e 
normas técnicas adequadas que permitam o manejo preservacionista dos recursos naturais da 
área do estudo. 

6.10.7 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MÍDIA  

O trabalho de mobilização social deverá ter início com a identificação da figura de 
reeditores (agentes multiplicadores) que, em seu campo de atuação, possam contribuir para 
aprofundar e viabilizar as metas a que se propõe o Programa de Educação Ambiental 
proposto. Em suma, será criada a figura do multiplicador ambiental que transfere 
conhecimentos, formas de uso correto e tecnologias alternativas de uso e gestão dos recursos 
naturais. 

Outro papel a ser desenvolvido pela equipe de mobilização social é o de incentivar a 
participação da comunidade em geral, lideranças comunitárias, agentes econômicos locais, 
classe estudantil e órgãos públicos a participarem ativamente dos eventos e atividades 
programadas no âmbito do Programa (palestras, oficinas, cursos, etc.), através de contatos 
pessoais e da distribuição de convites.  

Tendo em vista que todo processo de mobilização social requer um projeto de 
comunicação em sua estruturação, deverão ser articuladas campanhas de divulgação que terão 
como meta o compartilhamento, o mais abrangente possível, de todas as informações 
relacionadas com o Programa de Educação Ambiental, o que inclui desde os objetivos, as 
informações que justificam sua proposição, até as ações que estão sendo desenvolvidas em 
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outros lugares, por outras pessoas, o que pensam os diversos segmentos da sociedade a 
respeito das ideias propostas, etc. 

Assim sendo, deverão ser efetuadas campanhas informativas que permitam a 
ampliação da base do processo de mobilização dando-lhe abrangência e pluralidade, 
reforçando e legitimando o discurso dos reeditores e divulgando as ações e decisões dos 
diversos grupos engajados no processo, possibilitando à população conservar os recursos 
naturais, de forma a conduzir a área do estudo ao desenvolvimento sustentável. Deverá ser 
prevista, também, a divulgação dos eventos a serem ministrados no âmbito do Programa de 
Educação Ambiental (seminários, palestras, oficinas, etc.). Para tanto deverão ser utilizados 
meios de comunicação radiofônicos, cartazes, distribuição de material impresso, etc. 

6.10.8 - EXECUÇÃO DE SEMINÁRIOS, PALESTRAS E REUNIÕES COM GRUPOS FORMAIS E 

INFORMAIS 

Deverão ser executados seminários, palestras e reuniões com grupos formais e não 
formais visando a divulgação dos objetivos e metas do Programa de Educação Ambiental 
proposto, a promoção de debates e fóruns sobre a preservação dos recursos naturais e outros 
que abordem a dimensão ambiental das diversas atividades produtivas em desenvolvimento 
ou que possam ser desenvolvidas na região do projeto, principalmente as ligadas a irrigação, 
agroindústria, setor saúde, etc. 

Mais especificamente, estes eventos deverão objetivar, além da divulgação dos 
objetivos e metas do programa a: 

- Transferência de conhecimento para a população local através da execução de 
seminários, palestras e debates versando sobre os problemas ambientais vigentes 
na região, em especial sobre a problemática da degradação dos recursos hídricos e 
dos solos, especificando causas, consequências e medidas mitigadoras passíveis 
de serem adotadas, capacitando-a para exercer seu papel no controle da gestão 
ambiental; 

- Fornecer apoio aos processos de educação ambiental nas escolas e nas 
organizações da sociedade civil em nível local, mediante reuniões, palestras, 
cursos e distribuição de material educativo; 

- Contribuir para a fixação de valores, conhecimentos e atitudes relacionados a 
sustentabilidade ambiental, junto aos produtores econômicos atuantes na região. 

Por ocasião da realização dos seminários e palestras deve-se aproveitar o ensejo para 
divulgação das atividades que estão sendo desenvolvidas pelo programa, incluindo em 
especial apresentações de peças de teatro, músicas, poesias, artes plásticas desenvolvidos 
pelos alunos das escolas locais sobre a temática de preservação dos recursos hídricos, além da 
apresentação de produtos obtidos do reaproveitamento de material reciclável (artesanato e 
desfiles de moda, etc.). Prevê-se a priori a realização dos seguintes eventos: 

- Reunião de divulgação do início da implementação do Programa de Educação 
Ambiental; 

- Seminário de apresentação dos resultados obtidos no diagnóstico ambiental 
elaborado para a área do perímetro e suas circunvizinhanças, bem como dos 
objetivos do programa e das estratégias de ações preconizadas; 

- Seis palestras discorrendo sobre os principais problemas ambientais vigentes na 



 

194 

área, tendo como público alvo à comunidade local, irrigantes e a classe estudantil, 
entre outros; 

- Quatro oficinas voltadas para a disseminação de práticas e técnicas 
ambientalmente sustentáveis; 

- Seminário de avaliação dos resultados do Programa de Educação Ambiental. 

A programação proposta, bem como o seu conteúdo, deverão ser submetidos à 
avaliação da AGESUL. 

6.10.9 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E MULTIPLICADORES 

Deverão ser executados cursos de capacitação objetivando a formação de agentes 
multiplicadores, devendo ter como público-alvo professores e reeditores identificados pela 
equipe de mobilização social. Os cursos deverão ter uma duração de 80 horas/aula, sendo 
subdivididos em dois módulos de 40 horas/aula cada. 

O primeiro módulo deverá envolver cursos a ser ministrados junto aos multiplicadores 
sobre questões relativas aos recursos hídricos abrangendo desde as características 
biogeofísicas e socioeconômicas da Bacia do Dourados, em sua região de alto curso, e seus 
principais problemas ambientais; o processo de gestão integrada da bacia hidrográfica (Lei nº 
6.908, de 01 de julho de 1996); políticas nacional e estadual de educação ambiental; conceitos 
de desenvolvimento sustentável; técnicas de elaboração de projetos de educação ambiental, 
técnicas pedagógicas e de dinâmica de grupo, entre outros. Cada agente multiplicador deverá 
elaborar um projeto passível de ser implementado em suas atividades cotidianas. 

No segundo módulo deverão ser apresentados e debatidos os projetos de educação 
ambiental elaborados pelos agentes multiplicadores e discutidas sugestões para elaboração do 
material educativo, o qual deverá ser posteriormente distribuído para uso no desenvolvimento 
dos projetos dos reeditores capacitados. Foi prevista a realização de dois cursos de 80 horas 
para 25 participantes cada, devendo a programação proposta, bem como seu conteúdo serem 
submetidos a avaliação da AGESUL. 

6.10.10 - AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

Será elaborado um plano de trabalho a ser executado junto aos agentes multiplicadores 
capacitados após a execução dos ajustes nos seus projetos. Terá como objetivo o 
assessoramento e acompanhamento direto da implementação dos projetos elaborados pelos 
agentes multiplicadores capacitados, estando aí prevista a execução de um monitoramento da 
aplicação do material educativo (cartilhas) elaborado. 

A aplicação dos projetos pelos agentes multiplicadores será efetuada através da 
execução de reuniões, visitas a escolas e outras instituições pública, visitas domiciliares e da 
distribuição de material educativo junto à população. 

Visando avaliar os resultados do Programa de Educação Ambiental implementado 
deverá ser efetuada uma avaliação do programa, que deverá contemplar críticas ao plano de 
atividades desenvolvido pelos agentes multiplicadores e ao programa como um todo. A 
referida avaliação terá como base relatórios de campo, questionários aplicados junto à 
população, planilhas e formulários a serem preenchidos pela equipe técnica e mobilizadores, 
onde serão analisados os seguintes fatores: 
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- Desenvolvimento do indivíduo: será avaliado o aprendizado do conteúdo técnico, 
ação de solidariedade, mudanças de hábitos higiênicos, mudanças de valores 
socioculturais e elevação da autoestima. Os indicadores utilizados serão a 
utilização do material educativo e de comunicação pelos mobilizadores e a 
verificação de regularidade no uso dos seus conteúdos; 

- Desenvolvimento social e cidadania: será avaliada a participação no coletivo, nos 
fatores de coesão social e nas ações de melhoria da qualidade de vida da 
comunidade em que reside e se relaciona. Os indicadores utilizados serão 
consolidação de grupos de mobilizadores (quantos, onde, etc); engajamento em 
outros projetos coletivos locais e regionais; adesão e participação das instituições 
parceiras locais; e continuidade, na veiculação de matérias sobre meio ambiente e 
recursos hídricos por rádios locais, após o desenvolvimento da programação; 

- Desenvolvimento urbano: será avaliado o cuidado com os núcleos habitacionais, 
com o bem público e as interferências no meio físico construído. O indicador 
utilizado será a regularidade na coleta e a deposição adequada do lixo urbano; 

- Uso racional dos recursos naturais: será avaliada a relação dos beneficiários com o 
ambiente natural. Os indicadores utilizados serão os cuidados com os mananciais 
hídricos, com as áreas mortas e reservas ecológicas existentes na área do 
perímetro irrigado, tratamento adequado das embalagens de agrotóxicos, 
campanhas desenvolvidas por escolas e ONG’s sobre a temática conservacionista 
local e datas comemorativas do meio ambiente/recursos hídricos. 

Deverão ser apresentados, para apreciação da equipe da AGESUL, os modelos de 
planilhas, formulários e questionários que serão utilizados para a elaboração da Avaliação 
Final. 

A presente medida deverá ser implementada pela AGESUL, tendo sido previsto um 
prazo de seis meses para sua execução. Foi prevista uma verba de R$ 333.847,00 para 
implementação deste programa. Ressalta-se, por fim, que o Programa de Educação Ambiental 
apresenta pontos em comum com o Programas de Treinamento e Capacitação dos Irrigantes e 
com o Programa de Comunicação Social, devendo ser estudada a convergência dos três 
programas, de modo a se otimizar o emprego de meios e recursos. 

6.11 - PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS IRRIGANTES 

O Programa de Treinamento e Capacitação a ser desenvolvido visa promover o 
desenvolvimento socioeconômico e cultural dos futuros irrigantes, através da transferência de 
tecnologia na área de irrigação, sua preparação para a vida comunitária e participação na 
administração do projeto. Terá como objetivos específicos: 

- Treinar os agricultores nas práticas da agricultura irrigada, através do uso racional 
da água e demais insumos, objetivando o aumento da produção e produtividade 
agrícola; 

- Informar os agricultores sobre políticas agrícolas governamentais, 
comercialização, armazenamento e cooperativismo; 

- Habilitar os irrigantes para o desenvolvimento da capacidade de administração, 
gerência, controle e avaliação do processo produtivo; 

- Promover intercâmbio de experiências com irrigantes de outros perímetros 
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irrigados; 

- Capacitar técnicos e extensionistas do projeto nos aspectos em que deverão treinar 
e informar os produtores rurais e suas famílias; 

- Manter os técnicos informados sobre os avanços tecnológicos da agricultura 
irrigada. 

Para que isto ocorra, propõe-se que seja implementado um centro de capacitação dos 
agricultores voltado à formação de pequenos produtores, que serão contemplados com o 
domínio da técnica da agricultura irrigada, bem como com conhecimentos sobre preservação 
ambiental. 

Este centro deverá ser implantado dentro da área do projeto de irrigação e deverá ser 
constituído por lotes padrão com cerca de 4 hectares cada, devidamente protegidos contra 
ações de vandalismo e dotados de sistemas de irrigação. Para as aulas teóricas poderá ser 
utilizada a infraestrutura do Centro Administrativo do Assentamento Itamarati II da sede da 
AAFI - Associação dos Agricultores Familiares do Assentamento Itamarati II, cujas 
instalações certamente possibilitarão a projeção de filmes ilustrativos e a realização de 
palestras e conferências essencialmente práticas. 

Neste centro deverão ser treinados representantes de todas as famílias dos assentados, 
visto que uma parcela significativa destes não contavam com experiência anterior em 
atividades agropecuárias e não receberam capacitação após serem assentados. Deverão ser 
ministradas aulas teóricas e práticas pelos técnicos de nível superior e extensionistas de nível 
médio, sempre com linguagem perfeitamente adequada à situação. Para o pleno sucesso das 
classes, uma grade curricular mínima deverá ser programada, sendo estabelecida também a 
duração dos cursos de capacitação. Evidentemente, os alunos deverão exercer também a 
prática do plantio, utilizando sempre as técnicas mais recomendadas. 

Além disso, o centro de capacitação deverá promover, tanto quanto possíveis visitas a 
outros perímetros irrigados que estejam operando com pleno sucesso, para que o pequeno 
produtor verifique, in loco, a importância que a irrigação apresenta para a agricultura e as suas 
futuras perspectivas pessoais. 

É extremamente importante que os cursos programados sejam sempre oferecidos antes 
que o agricultor tenha acesso ao seu lote. Esta capacitação não exclui a necessidade de 
prestação de adequada assistência técnica após a entrega das áreas hidroagrícolas e do 
correspondente acompanhamento das atividades subsequentes dos irrigantes nestas. Nos lotes 
modelo, ou lotes escola, deverão ser demonstrados os cultivos de diferentes culturas, de forma 
a despertar, nos pequenos agricultores, o interesse na descoberta daquela que lhes seja mais 
adequada, não só pela região que ocupa, mas também por seus próprios interesses pessoais. 

O centro de capacitação deverá capacitar o pequeno produtor, não só no que se refere 
às técnicas de irrigação, mas também, iniciá-lo nos importantes conceitos de comercialização, 
mercado, gerência, contabilidade, financiamento, etc. É importante ressaltar, neste caso, que 
estes cursos só atingirão suas metas se forem desenvolvidos com uma metodologia 
perfeitamente adequada ao meio a que se destinam. 

Finalmente, é importante ressaltar que o simples fato de ter participado de todo o 
treinamento previsto não irá credenciar o pequeno agricultor a se tornar um vitorioso em 
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todos os futuros desafios. O sucesso da proposta, com certeza, ainda, ficará condicionado à 
existência de uma permanente assistência técnica de alta qualidade. 

Com esta capacitação intensa, realizada em lotes demonstrativos para pequenos 
grupos, através de cursos ministrados por professores capacitados, onde diversos métodos 
serão apresentados, o pequeno agricultor certamente sentir-se-á bastante mais seguro e 
confortável para encarar esta nova rotina e os desafios que a agricultura irrigada lhe imporá, 
bem como possuirá a certeza dos benefícios que ela trará à sua vida e à de toda sua família. 

A capacitação deverá ser ministrada para dois tipos de públicos distintos: o corpo de 
técnicos/extensionistas de nível médio, instrutores que irão transmitir aos futuros irrigantes o 
treinamento necessário para o manejo da agricultura irrigada, e os próprios irrigantes. 
Ressalta-se que o corpo técnico/extensionistas deverá ser capacitado tanto nos aspectos 
técnicos que envolvem a atividade da agricultura irrigada, como nos aspectos da didática e 
metodologia de ensino. 

A capacitação dos técnicos e extensionistas do projeto deverá ser realizada em centros 
de treinamento regionais, localizados em Dourados ou Campo Grande, com previsão de 
conclusão a tempo de treinar os irrigantes antes do início da operação do perímetro irrigado. 
O conteúdo do curso a ser ministrado aos técnicos de nível médio e extensionistas versará 
basicamente sobre os seguintes temas: pequena produção rural; política agrícola; 
associativismo; cooperativismo; crédito rural; comercialização; segurança no trabalho 
(direitos trabalhistas); formas de comunicação (rádio, TV, publicações e reuniões); manejo, 
manutenção e rendimento de máquinas e implementos; controle de pragas e doenças; manejo 
do solo e de insumos agrícolas. Deverão ser, também, discutidos aspectos, ideias e 
experiências relevantes sobre a educação de adultos, principalmente, no que se refere à 
questão “Educação x Transferência de Tecnologia”. O treinamento dos técnicos e 
extensionistas do projeto deverá contar, ainda, com aulas práticas e visitas a cooperativas e a 
um perímetro irrigado já em operação. 

O treinamento dos irrigantes, também, deverá contar com aulas teóricas e práticas, 
tendo o seguinte conteúdo programático: preparação do solo para a semeadura; sementes; 
operação de máquinas e implementos; noções básicas de controle de pragas agrícolas; noções 
básicas de controle de doenças; noções básicas sobre a toxidade dos insumos; noções básicas 
de tecnologias de aplicação de agrotóxicos; noções básicas de legislação; noções básicas de 
higiene, segurança e proteção individual durante o uso e manejo de agrotóxicos; noções 
básicas de primeiros socorros; noções básicas de poluição ambiental provocada por 
agrotóxicos; transporte e armazenamento da colheita. 

Deverá envolver, ainda, os aspectos pertinentes à administração de pequenas 
empresas, sendo apresentado a estes as principais características das políticas de crédito, de 
preço mínimo e de comercialização e os aspectos destas políticas que podem afetá-lo 
diretamente, tais como tipos e condições de financiamento, prazos de pagamento, etc. Além 
de informações de caráter prático sobre como se utilizar estas políticas (formulários, datas, 
locais, etc.). Deverão ser também apresentadas noções sobre controle de despesas/receitas, 
sendo ressaltada a importância de se fazer este tipo de anotação, discriminando os principais 
itens de despesa/custo e informando os princípios de formação e gerência de estoque. Deverão 
ser ministradas, ainda, noções sobre cooperativismo, informando objetivos, forma de 
organização e gerência das cooperativas. A capacitação deverá atender às necessidades 
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imediatas dos irrigantes, bem como prepará-los para enfrentar as mudanças tecnológicas 
capazes de viabilizar o desenvolvimento da produção. 

O treinamento voltado para as famílias dos reassentados, por sua vez, deverá estar 
centrado na área de economia doméstica versando sobre: técnicas e higiene no preparo de 
alimentos; horta doméstica; diversificação da dieta alimentar através do plantio doméstico; 
reaproveitamento de cascas de frutas e legumes; armazenamento e conservação de alimentos; 
fabricação de doces, queijos e manteiga caseiros; puericultura e higiene para a saúde; técnicas 
de higiene para criação de animais domésticos; artesanato, corte e costura; acondicionamento, 
coleta e disposição final do lixo gerado nos núcleos habitacionais, bem como sobre o 
desenvolvimento de projetos de reciclagem/compostagem do lixo, como por exemplo a 
fabricação de adubo verde; e orçamento doméstico, entre outros. 

O programa deverá ser implementado antes do início da operação do perímetro 
irrigado, tendo como público-alvo não só os irrigantes e suas famílias, como também os 
extensionistas de nível médio. Para estes últimos o treinamento deverá ser efetuado no ano 
que precede a operação do perímetro irrigado. 

A implementação do Programa de Treinamento e Capacitação dos irrigantes ficará a 
cargo da AGESUL, tendo como parceiros no desenvolvimento das ações preconizadas a 
AGRAER – Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, a EMBRAPA - Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária e a UFGD – Universidade Federal da Grande Dourados, 
em Dourados, bem como a UNIGRAN - Centro Universitário da Grande Dourados e a UEMS 
- Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, em Ponta Porã e Maracaju. 

Foi prevista a execução de seis tipos de cursos para os irrigantes, técnicos e 
extensionistas do projeto, com as seguintes cargas horárias: curso de preparação do solo com 
80 h/aula; curso sobre a relação solo/água/planta, curso sobre armazenamento e uso adequado 
de insumos e curso de administração de empresas com 56 h/aula cada; curso sobre sistema de 
irrigação com 166 h/aula e curso sobre transporte e armazenamento de colheita com 30 h/aula.  

Quantos aos cursos na área de economia doméstica a serem ministrados para as 
famílias dos irrigantes, estes deverão ter, em média, as seguintes cargas horárias: curso de 
corte e costura e curso de técnicas e higiene no preparo dos alimentos (96 h/aula cada); curso 
de armazenamento e conservação de alimentos e curso de orçamento doméstico (24 h/aula 
cada) e curso de artesanato com 72 h/aula. Os demais cursos a serem ministrados deverão ter 
duração de 48 h/aula. 

Os custos a serem incorridos com o Programa de Treinamento e Capacitação dos 
irrigantes serão pertinentes apenas aos cursos a serem ministrados aos técnicos/extensionistas 
do projeto e aqueles voltados para a área de economia doméstica perfazendo um montante de 
R$ 314.014,00. 

6.12 - PRÁTICAS DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS 

Os solos da área do Projeto Itamarati II, além das alterações incorridas por ocasião da 
implantação do empreendimento, decorrentes da compactação pela excessiva movimentação 
de máquinas e veículos pesados, poderão também ser impactados de forma adversa durante a 
operação do empreendimento, caso não sejam adotadas práticas conservacionistas. De um 
modo geral, os solos existentes na área do empreendimento são profundos e apresentam como 



 

199 

limitantes ao uso agrícola a baixa fertilidade natural, baixo teor de matéria orgânica e alta 
suscetibilidade a erosão. 

Dentre os impactos adversos que incidirão sobre estes solos, pode-se prever que a 
movimentação inadequada de máquinas pesadas associada ao uso inadequado de grades 
aradoras poderão provocar a compactação das camadas subsuperficiais e a pulverização das 
superficiais, resultando em processos erosivos com possíveis formações de sulcos e 
voçorocas. O desnudamento da superfície dos solos pelo desmatamento/limpeza do terreno 
dos lotes, também poderá resultar em desencadeamento de processos erosivos, bem como em 
alterações físicas e biológicas, dado a incidência direta dos raios solares.  

Para que o cultivo do solo se processe dentro das bases conservacionistas, visando 
simultaneamente o interesse econômico dos produtores, deverá ser executada uma 
planificação racional do uso de cada parcela agrícola, tendo em vista o conjunto de suas 
características físicas, ecológicas e econômicas. O planejamento conservacionista consistirá 
no estabelecimento de um esquema de trabalho para o lote agrícola, de modo que sejam 
asseguradas a recuperação e a conservação dos seus solos, mediante um cultivo racional e 
econômico. 

As práticas de conservação dos solos a serem recomendadas deverão levar em conta, 
além das características dos solos e da topografia do terreno, os tipos de culturas a serem 
exploradas, as formas de cultivo e os métodos de irrigação preconizados pelo 
empreendimento. A área do empreendimento já dispõe de mapeamento, ao nível de detalhe de 
solos e classes de terras para irrigação e o projeto conta com um planejamento agrícola.  

Merece ressalva, no entanto, o fato das práticas de conservação dos solos serem 
aplicadas ao nível de lote e de conjuntos de lotes e que as culturas preconizadas podem sofrer 
modificações ditadas pelas condições de mercado por ocasião do início da operação do 
empreendimento e mesmo posteriormente. Como decorrência de tais condicionantes, o 
projeto de conservação dos solos a ser proposto deverá contemplar lotes ou conjuntos de lotes 
com características homogêneas, que só serão desvendadas mediante observações locais. 
Além disso, o projeto conservacionista proposto deverá ser suficientemente elástico para 
poder incorporar novas medidas determinadas pela implantação de novas culturas e/ou 
emprego de outros métodos de cultivo. 

Assim sendo, a partir do projeto conservacionista básico a ser elaborado para a área, a 
administração do perímetro e os próprios irrigantes deverão manter-se atentos para novas 
práticas de conservação que venham a ser requeridas. 

Os métodos de conservação de solos mais comumente empregados no controle de 
processos erosivos podem ser distribuídos em três grandes grupos, métodos vegetativos 
(plantio em curva de nível, culturas em faixa de rotação e culturas em faixa de retenção), 
métodos mecânicos (cordões de contorno e terraceamento) e métodos vegetativos mecânicos. 

Em suma, o projeto de conservação e manejo dos solos a ser desenvolvido deverá 
definir as linhas gerais de ação, com base nos mapas pedológicos e nas cartas 
planialtimétricas existentes. Caso se faça necessário deverão ser executados estudos 
topográficos e pedológicos complementares nas áreas susceptíveis ao desencadeamento de 
processos erosivos. Posteriormente deverão ser analisados os tipos de culturas previstas no 
planejamento agrícola e os métodos de cultivo preconizados, visando a definição dos métodos 
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de conservação a serem recomendados. Por fim, deverão ser elaborados orçamentos de 
implantação e manutenção. 

A AGESUL deverá contratar a elaboração do projeto de conservação e manejo dos 
solos a um especialista, devendo a difusão das técnicas preconizadas neste estudo junto aos 
irrigantes ser efetuada durante a aplicação do Programa de Treinamento e Capacitação. Foi 
prevista uma verba de R$ 70.000,00 para a execução deste estudo. 

6.13 - DEPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Dentre os efeitos negativos decorrentes da deposição inadequada de resíduos sólidos 
em projetos de irrigação merece destaque à contaminação dos aquíferos através dos processos 
de infiltração e percolação do chorume, bem como a poluição e assoreamento dos cursos e 
mananciais d'água pelo carreamento de impurezas ou pelo lançamento de lixo em suas 
margens e a proliferação de vetores de doenças. Tal situação tem, ainda, como agravante o 
fato dos resíduos sólidos provenientes de áreas hidroagrícolas poderem resultar na produção 
de líquidos com elevados teores de elementos e compostos químicos, dado a presença de 
embalagens com resquícios de agrotóxicos. 

Assim sendo, surge como fator preocupante o fato da coleta de resíduos sólidos 
geralmente posta em prática na maioria dos perímetros irrigados não adotar a coleta 
diferenciada para as embalagens de agrotóxicos, nem tão pouco contar com um local 
adequado para a deposição final do lixo gerado. Observa-se, ainda, que o aproveitamento dos 
resíduos sólidos é praticamente nulo, não sendo sequer constatada a reciclagem do lixo 
orgânico através da produção de adubos. 

Diante do exposto, faz-se necessário o estabelecimento de um programa visando não 
só o disciplinamento da coleta e deposição final do lixo na área do futuro projeto de irrigação, 
como incentivar a sua reciclagem, o qual deverá se nortear pelas seguintes diretrizes básicas: 

- Implantação de um aterro sanitário controlado, dentro das normas técnicas 
requeridas, para o atendimento dos núcleos habitacionais da área do assentamento 
e das áreas agrícolas; 

- Definição e implementação de diretrizes para o gerenciamento de resíduos das 
áreas agrícolas, principalmente embalagens de agrotóxicos, a ser elaborado de 
forma participativa e implantado na área do assentamento de acordo com a sua 
realidade, considerando os procedimentos mínimos estabelecidos na forma da lei; 

- Elaboração de manuais informativos sobre as normas técnicas requeridas para 
acondicionamento de embalagens de agrotóxicos e difusão junto aos irrigantes; 

- Realização de campanhas de conscientização objetivando sensibilizar os irrigantes 
e seus familiares, quanto a questão do lixo no que se refere a degradação do meio 
ambiente e a proliferação de vetores de doenças; 

- Fiscalização efetiva e aplicação de multas e outras sanções para os infratores das 
normas de acondicionamento e coleta do lixo preconizadas; 

- Analisar a possibilidade da utilização do lixo orgânico para a produção de adubos 
e/ou de energia elétrica. 

Tendo em vista que a implantação e operação de um aterro sanitário é onerosa, dado o 
pequeno porte dos núcleos habitacionais da área do assentamento, sugere-se a implantação de 



 

201 

um aterro controlado, utilizando para tanto uma das cavas das jazidas de empréstimos 
exploradas. Um aterro controlado consiste no lançamento do lixo em tricheiras escavadas no 
solo com compactação e posterior cobertura com uma camada de material inerte (terra) com 
espessura de 6 a 10 cm. Este sistema, além do ponto de vista estético, oferece a vantagem de 
evitar a proliferação de vetores de doenças (insetos, ratos, etc.). Em contrapartida do ponto de 
vista sanitário pode apresentar problemas de contaminação do lençol freático, caso a escolha 
do local não seja bem planejada. 

Na seleção do local para a deposição dos resíduos sólidos, devendo ser levado em 
conta fatores geológicos, hidrogeológicos, topográficos, climáticos, ecológicos e econômicos. 
O aterro deverá ser posicionado em terreno pouco permeável, distando no mínimo de 30,0 a 
45,0 m de cursos e mananciais d'água e guardando uma distância de 1,5 a 3,0 m entre o fundo 
do aterro e o nível máximo do lençol freático, podendo ser adotadas distâncias maiores a 
depender das características geológicas e hidrogeológicas da área e do potencial poluidor do 
aterro. Além disso, o local do aterro não deverá ficar posicionado próximo a áreas zoneadas 
como de uso residencial. Deverá, ainda, ser posicionado no sentido contrário aos ventos 
dominantes, com relação às áreas urbanizadas, como forma de controlar os maus odores e ser 
dotado de faixas de isolamento (faixas de vegetação contornando a sua área).  

Deverá ser analisada a permeabilidade dos solos na área onde será implementado o 
aterro. Caso a permeabilidade do terreno não seja favorável, deverá ser efetuado o tratamento 
da fundação do aterro através da sua impermeabilização com o uso de argilas compactadas. 
Tal medida visa evitar a contaminação do lençol freático.  

Tendo em vista os riscos de poluição dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos 
fica terminantemente proibido o descarte de embalagens de agrotóxicos no aterro controlado, 
devendo estas ser submetidas a um tratamento adequado (tríplice lavagem, conforme 
recomendação do fabricante) e recolhidas a um depósito seco e seguro, sendo posteriormente 
enviadas a um Centro de Recolecção de Embalagens Vazias de Agrotóxicos, caso exista na 
região, ou devolvida aos revendedores. 

Visando reduzir o volume de lixo gerado nos núcleos habitacionais a ser encaminhado 
para o aterro controlado, aumentando assim a sua vida útil, deverá ser implementado um 
projeto de coleta seletiva do lixo, devendo os materiais obtidos serem comercializados e a 
renda revertida para a administração do perímetro. Deverá ser também implementado um 
programa de reciclagem do lixo orgânico. 

Por fim, deverá ser apresentado um orçamento para a construção de um aterro 
controlado e para o desenvolvimento de um programa de reciclagem do lixo orgânico e da 
coleta seletiva do lixo doméstico. Os custos relativos à confecção de manuais informativos e a 
realização de campanhas de conscientização da população foram agregados ao Programa de 
Educação Ambiental anteriormente apresentado. O custo a ser incorrido na elaboração do 
projeto do aterro controlado foi estimado em R$ 35.000,00, enquanto que a implementação de 
um aterro controlado de pequeno porte custa cerca de R$ 262.000,00. 

6.14 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA IMPLANTADA 

As obras de engenharia constituem infraestruturas projetadas para durar muito tempo, 
entretanto, com demasiada frequência, vê-se obras com pouco tempo de implantação já 
apresentando sinais visíveis de deterioração. O mau funcionamento de estruturas e outras 



 

202 

situações indesejáveis podem vir a impossibilitar o desenvolvimento das atividades rotineiras 
do empreendimento. Como resultado, surgem danos materiais e prejuízos financeiros, além 
dos inconvenientes da interrupção do suprimento hídrico aos lotes agrícolas e de percalços ao 
escoamento da produção. Assim, com vistas ao funcionamento eficaz das infraestruturas 
implantadas devem ser efetuadas manutenções rotineiras e reparos de danos não previstos. 

Desta forma, a presente medida visa garantir a integridade do empreendimento, seu 
pleno funcionamento e o bem estar dos seus usuários, além de evitar degradações ambientais, 
danos materiais e prejuízos financeiros. 

A AGESUL deverá formular um programa de manutenção baseado no inventário de 
todas as obras que precisem de serviços, devendo ser contempladas as seguintes medidas: 
fazer um inventário das obras que precisam de manutenção; fixar o volume de atividades de 
manutenção a serem executadas anualmente; estabelecer o melhor ciclo de manutenção para 
cada tipo de obra; determinar as necessidades de equipamentos, material de consumo, mão-
de-obra e contratação de firmas especializadas para determinados tipos de serviços; 
orçamentar e estabelecer as prioridades de manutenção. 

No caso do Projeto Itamarati II, as principais atividades de manutenção previstas são 
as seguintes: 

- Adutoras: execução de sondagens periódicas para identificação de vazamentos e 
limpeza a partir dos registros de gaveta e caixas retentoras; 

- Estruturas metálicas: requerem a execução de lubrificações periódicas, bem como 
de tratamento anticorrosivo nos elementos ferrosos; 

- Drenos: leve desmatamento, remoção de areia fina, controle de ervas daninhas 
(ervas de terra e plantas aquáticas) na seção dos drenos, semear capim na seção 
dos drenos e remodelagem das margens dos drenos; 

- Obras d’arte em concreto: remoção de areia fina e obstruções; 

- Estradas vicinais: devem ter seus leitos regularmente restaurados, principalmente 
após o período chuvoso, de modo a evitar inconvenientes nas operações de 
escoamento da produção agrícola; 

- Motobombas das estações de bombeamento: devem ser operadas por pessoal 
treinado, sendo efetuadas revisões nos motores elétricos a cada ano e 
recondicionamento a cada 5 anos; 

- Edificações e cercas: reparos de danos e pinturas. 

Estas atividades requerem pouco tempo, pois são periódicas, no entanto, são 
extremamente importantes, a fim de detectar imediatamente a necessidade de uma ação 
corretiva, mantendo assim a integridade do empreendimento e seu pleno funcionamento. O 
intervalo de tempo decorrido entre as atividades de manutenção, varia, dependendo da 
infraestrutura. Este intervalo de tempo é determinado por fatores locais, como por exemplo, 
clima, qualidade da água, qualidade da construção, etc., além de valores obtidos com base na 
experiência em obras hidráulicas similares. 

Esta atividade deverá ser implementada durante toda a vida útil do empreendimento, já 
estando seus custos inclusos no orçamento do projeto de engenharia. 
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7 - PROGRAMAS DE MONITORAMENTO 
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7 - PROGRAMAS DE MONITORAMENTO 

7.1 - GENERALIDADES 

Os monitoramentos a serem implementados têm como objetivo a preservação da 
qualidade dos solos e dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, o controle da saúde 
dos irrigantes, bem como evitar a proliferação de insetos e moluscos nocivos à saúde.  

Visam não só a preservação do meio ambiente e da saúde da população irrigante, 
como a manutenção da integridade do empreendimento. Apresenta-se a seguir as principais 
diretrizes dos programas de monitoramento recomendados. 

7.2 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS 
SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEOS 

O programa de monitoramento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas 
proposto tem por objetivo acompanhar a evolução temporal da qualidade da água dos recursos 
hídricos superficiais e subterrâneos, diante de uma utilização intensiva de agrotóxicos na área 
de influência direta do projeto.  

Para que o caminho descrito pelas águas e seus eventuais poluentes seja conhecido, 
deverá ser determinada a forma da superfície piezométrica (nível freático) e, a partir dela, 
definidas as linhas de fluxo subterrâneo e seus pontos de convergência para a drenagem 
superficial. Os riscos de contaminação, especialmente não devem ser minimizados. 

Pelas estreitas relações que apresentam as águas superficiais, os aquíferos e os solos, é 
que estes elementos deverão ter a sua qualidade monitorada ao longo da operação do projeto, 
o que possibilitará o acompanhamento das alterações acarretadas sobre estes, assim como a 
adoção de medidas corretivas para a manutenção da qualidade do meio ambiente a custos 
compatíveis. 

Inicialmente deverá ser realizado um diagnóstico da área do empreendimento, em que 
deverão ser estabelecidas as inter-relações entre os solos, águas superficiais e águas 
subterrâneas, de modo a permitir o conhecimento do sistema físico e da sua dinâmica de 
circulação. Para tanto, deverá ser analisado o mapa geológico detalhado da área do projeto e 
do seu entorno e efetuado um mapeamento do lençol freático. No caso específico das águas 
superficiais deverá ser analisado o mapa de declividade da área do projeto e definida a 
drenagem natural ao nível de detalhe.  

Deverão ser efetuadas campanhas de coleta e análises de amostras das águas 
superficiais e subterrâneas para definição dos padrões de qualidade existentes na estação seca 
e na chuvosa, visando caracterizar a situação vigente antes da operação do empreendimento.  

Em seguida deverá ser definida uma rede de pontos de amostragem para 
monitoramento da qualidade das águas superficiais e de uma rede de piezômetros para 
monitoramento do nível freático e da qualidade das águas subterrâneas, bem como as 
frequências que deverão ser executadas as coletas de amostras. No caso específico das águas 
subterrâneas deverão ser aproveitados os poços existentes na área de influência do projeto 
para execução do monitoramento.  
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A priori recomenda-se a adoção da seguinte rede de amostragem para as águas 
superficiais e sedimentos: 2 pontos no rio Santa Virginia, que tangencia a área do perímetro 
ao norte, sendo um ponto a jusante e o outro ao longo do traçado da área do projeto; 2 pontos 
no rio Dourados, que tangencia a área do perímetro a leste, sendo um a jusante e o outro a 
montante da área do projeto,  e mais 8 pontos distribuídos na área do projeto, estes últimos 
localizados em afluentes da drenagem principal  e nos açudes aí existentes. Para as águas 
subterrâneas recomenda-se o estabelecimento de oito pontos de amostragem, sendo quatro na 
área do projeto e os outros quatro na sua área de entorno sempre levando em conta a direção 
do fluxo subterrâneo. 

Posteriormente deverão ser definidos os parâmetros de qualidade da água a serem 
adotados com base nas normas preconizadas pela Resolução CONAMA no 357/2005, 
complementadas pelas normas preconizadas pelo Ministério da Saúde para potabilidade e pelo 
U.S. Salinity Board para irrigação. Para caracterização da qualidade das águas superficiais da 
área de influência do projeto antes da implantação do empreendimento recomenda-se a 
análise dos seguintes parâmetros físico-químicos e biológicos: RAS, pH, Cor, Turbidez, 
DBO, DQO, Sólidos dissolvidos totais, Condutividade elétrica, Carbonato de sódio residual, 
Alumínio, Arsênico, Berílio, Boro, Cádmio, Cromo hexavalente, Cobalto, Cobre, Lítio, 
Manganês, Molibdênio, Níquel, Chumbo, Selênio, Vanádio, Zinco, Fluoretos, Fosfato total, 
Nitrato, Nitrito, Sulfatos, Sulfetos, Coliformes totais, Coliformes fecais e presença de 
Organofosforados e Carbamatos totais. Devem ser obtidos e registrados por ocasião de cada 
amostragem as seguintes informações de caráter geral: data, hora, condições de precipitação 
pluvial, vazão instantânea do curso d’água amostrado e local de amostragem. Os métodos de 
coleta, preservação e análise das águas superficiais e subterrâneas e dos sedimentos devem ser 
os especificados nas normas brasileiras. 

Para os sedimentos foram definidos os seguintes parâmetros: Alumínio, Arsênico, 
Berílio, Boro, Cádmio, Cromo hexavalente, Cobalto, Cobre, Lítio, Manganês, Molibdênio, 
Níquel, Chumbo, Selênio, Vanádio, Zinco, Fósforo, Nitrato, Nitrito, Sulfatos, Sulfetos e 
presença de Organofosforados e Carbamatos totais. Para as águas subterrâneas os parâmetros 
serem analisados são os seguintes: pH, Alcalinidade, Dureza, Fenóis, Condutividade Elétrica, 
RAS, Sólidos Dissolvidos Totais, Coliformes totais, Coliformes fecais, Nitrato, Fosfato, 
Cádmio, Cromo Hexavalente, Cobre, Lítio, Chumbo, Selênio e Zinco. 

Para as amostras a serem coletadas ao longo do 1º ano de operação do perímetro 
irrigado prevê-se a análise dos parâmetros acima recomendados tanto para águas superficiais 
e subterrâneas como para sedimentos, acrescidos das substâncias químicas que estão previstas 
no planejamento agrícola (fertilizantes e defensivos). Cabe ressaltar que em função dos dados 
gerados ao longo do 1º ano, os parâmetros listados poderão ser substituídos ou eliminados. 

Quanto à frequência da amostragem, deverá ser estabelecida inicialmente uma 
frequência arbitrária, a qual deve ser posteriormente ajustada através de uma análise dos 
resultados obtidos. Assim sendo, sugere-se a priori a realização de 2 campanhas de amostras, 
com intervalo de 15 dias, para caracterização da qualidade da água e dos sedimentos, antes da 
implantação do projeto. Durante o 1º ano da operação do projeto deverão ser efetuadas 6 
campanhas de amostragem com intervalo bimestral, que proporcionarão os elementos 
necessários para o estabelecimento da frequência adequada. Para os anos subsequentes a 
frequência de amostragem deverá ser definida de acordo com os resultados obtidos 
anteriormente, tendo sido previsto para fins de cálculo dos custos a realização de duas 
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campanhas de amostragem por ano. Para as águas subterrâneas deverão ser adotadas as 
mesmas frequências de amostragem recomendadas para as águas superficiais e sedimentos.  

Por fim, deverá ser efetuado um estudo de compatibilização e otimização das rotinas 
de análises das águas superficiais e subterrâneas, dos sedimentos e dos solos. Os custos a 
serem incorridos na execução do programa de monitoramento dos recursos hídricos para a 
área do projeto como um todo foram estimados em: 

- Amostragem preliminar (anterior a implantação do projeto): R$ 31.820,00, assim 
distribuídos - 1 monitor (2 diárias) = R$ 170,00, coletas de amostras de águas 
superficiais e análises em laboratório (24 amostras – 12 em cada campanha) = R$ 
10.080,00, coletas de amostras de sedimentos e análises em laboratório (24 
amostras – 12 em cada campanha) = R$ 14.400,00, coletas de amostras de águas 
subterrâneas e análises em laboratório (16 amostras – 8 em cada campanha ) = R$ 
6.720,00, e 1 carro de apoio incluindo operação – R$ 450,00; 

- Amostragem 1º Ano de Operação: R$ 95.460,00, assim distribuídos - 1 monitor (6 
diárias) = R$ 510,00, coletas de amostras de águas superficiais e análises em 
laboratório (72 amostras – 12 a cada bimestre ) = R$ 30.240,00, coletas de 
amostras de sedimentos e análises em laboratório (72 amostras – 12 a cada 
bimestre ) = R$ 43.200,00, coletas de amostras de águas subterrâneas e análises 
em laboratório (48 amostras – 8 a cada bimestre ) = R$ 20.160,00, e 1 carro de 
apoio incluindo operação – R$ 1.350,00; 

- Amostragem 2º Ano e subsequentes: R$ 31.820,00, assim distribuídos - 1 monitor 
(2 diárias) = R$ 170,00, coletas de amostras de águas superficiais e análises em 
laboratório (24 amostras – 12 em cada campanha) = R$ 10.080,00, coletas de 
amostras de sedimentos e análises em laboratório (24 amostras – 12 em cada 
campanha) = R$ 14.400,00, coletas de amostras de águas subterrâneas e análises 
em laboratório (16 amostras – 8 em cada campanha ) = R$ 6.720,00, e 1 carro de 
apoio incluindo operação – R$ 450,00. 

A AGESUL cumpre desempenhar as atividades de monitoramento da qualidade das 
águas superficiais e subterrâneas e dos sedimentos.  

7.3 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS SOLOS 

O monitoramento da qualidade dos solos ao longo da operação do projeto se encontra 
diretamente associado a possível ocorrência de alterações decorrentes da elevação do lençol 
freático e consequente salinização dos solos e da poluição destes pelo uso indiscriminado de 
agrotóxicos. No caso específico da salinização dos solos provocada por elevação do lençol 
freático, a ocorrência desta situação na área do projeto apresenta-se pouco provável, uma vez 
que o perímetro localiza-se em área de planalto e que a permeabilidade dos solos da área 
apresenta-se elevada. Quanto aos agrotóxicos, a utilização não racional destes produtos 
(quantidade aplicada, tecnologia de aplicação, produtos não específicos para o objetivo) pode 
a médio/longo prazo, tanto reduzir a produtividade do solo quanto provocar a contaminação 
dos alimentos produzidos acima dos limites de tolerância permitidos pela legislação 
específica. Assim sendo, o programa de monitoramento dos solos proposto versará 
basicamente sobre os seguintes tópicos: 

- Análise dos mapas pedológicos, hidrogeológicos e de drenagem superficial 
detalhada, para identificação das zonas com possibilidades de saturação e/ou 
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concentração de sais e /ou agrotóxicos; 

- Uso das informações de análises dos solos já existentes para subsidiar a definição 
dos parâmetros a serem monitorados, locais de amostragem e frequência; 

- Elaboração de rotinas de análise; 

- Definição de necessidades de instalações, equipamentos, materiais de consumo e 
pessoal necessário ao monitoramento; 

- Diagnóstico das condições de monitoramento existentes no Estado de Mato 
Grosso do Sul; 

- Definição das necessidades de celebração de convênios e/ou contratação de 
serviços para implementação do programa de monitoramento. 

Na definição da rede de amostragem foi considerado o critério de 1 ponto de 
amostragem para cada 125 ha, tendo chegado ao estabelecimento de 51 pontos de amostragem 
distribuídos dentro da área do projeto. Quanto à frequência de amostragem, devido ao 
comportamento destes produtos no solo foi prevista a execução de uma campanha de 
amostragem a cada 2 anos, nas seguintes profundidades 15 cm e 75 cm.  

Por fim, os parâmetros de qualidade dos solos a serem analisados foram definidos com 
base nas normas preconizadas pela EMBRAPA, pelo U. S. Bureau of Reclamation e pelo U.S. 
Salinity Board, devendo abranger os parâmetros: pH, fósforo, Nitrogênio Orgânico, 
Nitrogênio Nitrato, Nitrogênio Kjedal, Potássio, Condutividade Elétrica, RAS, Cádmio, 
Chumbo, Cobre, Cromo Hexavalente, Lítio, Selênio, Zinco e produtos químicos 
recomendados no planejamento agrícola. 

Ressalta-se que, os dados gerados pelos monitoramentos dos solos e dos recursos 
hídricos deverão ser interpretados, com as seguintes finalidades: 

- Identificar as áreas ou locais onde as concentrações de poluentes estão acima dos 
padrões estabelecidos para a preservação dos usos múltiplos dos recursos hídricos 
vigentes na área de influência do projeto; 

- Acionar um sistema de alerta, que tem como objetivo estabelecer limites às 
concentrações dos parâmetros analisados através da tomada das medidas cabíveis 
para correção dos problemas detectados, no sentido de assegurar a preservação 
ambiental, assim como proporcionar uma avaliação da operação do projeto. O 
sistema de alerta deverá ser acionado toda vez que as concentrações dos 
parâmetros analisados atingirem 80,0% dos padrões estabelecidos. 

O monitoramento da qualidade dos solos ficará a cargo da AGESUL. Os custos a 
serem incorridos na execução deste monitoramento foram orçados em R$ 27.540,00, devendo 
esta despesa ser efetuada a cada 2 anos. 

7.4 - CONTROLE DA PROLIFERAÇÃO DE INSETOS E MOLUSCOS NOCIVOS A 
SAÚDE 

Nos sistemas de irrigação ocorrem modificações do ambiente que, segundo mostra a 
experiência, podem facilitar ou agravar a transmissão de doenças de veiculação e/ou origem 
hídrica nas regiões tropicais. Os reservatórios de compensação, valas e locais onde se acumula 
água são particularmente favoráveis à proliferação de moluscos dos gêneros Bulinus e 
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Biomphalaria, vetores da esquistossomose, que alcançam, em geral, densidades populacionais 
mais elevadas que nas coleções de água naturais. Acresce que estes reservatórios são 
geralmente frequentados pelos moradores das proximidades, sendo utilizados por estes como 
locais de banhos e de recreação. Outras doenças que encontram condições favoráveis a sua 
proliferação na zona rural são a malária, a leishmaniose visceral ou calazar e a doença de 
Chagas, todas transmitidas por insetos, bem como os parasitas gastrointestinais (vermes e 
protozoários), a tuberculose e a hanseniase, etc. 

Destas endemias, foram registrados na área de influência indireta do Projeto Itamarati 
II a ocorrência de 104 casos de leishmaniose visceral, 352 casos de leishmaniose tegumentar e 
2.988 casos de tuberculose na última década. A hanseníase não teve casos registrados na 
região, enquanto que doença de Chagas e a malária tiveram 7 e 14 casos, respectivamente. Foi 
identificada a ocorrência de apenas 4 casos de esquistossomose distribuídos pelos municípios 
de Ponta Porã e Dourados, sendo estes considerados indenes pela FUNASA – Fundação 
Nacional de Saúde. Ressalta-se, no entanto, que como estes municípios contam com 
perímetros de irrigação em seus territórios a FUNASA e a SES - Secretaria de Estado da 
Saúde Pública mantém controle através do PEC - Programa de Controle da Esquistossomose.  

Obviamente o controle de insetos e moluscos converge com programas de saúde 
pública, razão pela qual deverá ser mantido contato com os órgãos de saúde locais, com a SES 
e com a FUNASA, devendo neles buscar orientações. 

Tendo em vista que a malária, a leihmaniose visceral e a doença de Chagas são 
transmitidas por insetos peridomiciliares, o fornecimento de melhores condições de moradia, 
aliado aos programas de controle implementados pela SES reduzirão drasticamente as 
possibilidades de transmissão destas doenças. Ressalta-se, no entanto, a importância da 
manutenção das adutoras e drenos e de controle de pontos onde possa ocorrer a estagnação de 
água. 

Com relação à esquistossomose, a dotação de sistemas de saneamento básico (água 
tratada e fossas sépticas) aliado ao controle de água estagnada ao longo das adutoras 
decorrentes de possíveis vazamentos e nos drenos e a implementação do PEC - Programa 
Especial de Controle da Esquistossomose pela SES, contribuirão para a manutenção da saúde 
da população em níveis satisfatórios. 

Dado a invulgar experiência e eficiência demonstradas pelo pessoal da SES, mas que 
frequentemente tais qualidades esbarram na falta de recursos, deverá ser estudada a 
possibilidade de celebração de convênios com estes órgãos para a execução do controle 
proposto. Para tanto deverão ser destinados recursos complementares para estes órgãos, tendo 
sido prevista uma verba de R$ 35.000,00. 

Com respeito a demais endemias (tuberculose, hanseníase e parasitas gastrointestinais) 
o combate será feito pela melhoria da alimentação dos irrigantes e pela introdução do 
saneamento básico e do monitoramento sistemático da saúde. 

7.5 - CONTROLE DA SAÚDE DOS IRRIGANTES E DA POPULAÇÃO FLUTUANTE 

O diagnóstico de saúde da região onde será implantado o Projeto Itamarati II aponta 
para uma baixa cobertura com serviços médico-sanitários, assim como a prevalência de 
doenças infecto-contagiosas passíveis de controle e, até mesmo erradicação. As múltiplas 
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causas desta situação podem ser agrupadas em dois blocos, sendo um ligado às condições de 
vida e o outro à oferta de serviços. 

No primeiro bloco os problemas variam desde a falta de condições sanitárias do meio 
até as dificuldades salariais, gerando indivíduos suscetíveis e expostos. No segundo bloco 
estão a insuficiência e/ou inadequação dos serviços de saúde disponíveis, assim como hábitos 
culturais que conduzem a práticas perniciosas à saúde. A ação eficaz requer, portanto, o 
conhecimento nosológico e padrão cultural da população para que possam ser estabelecidos 
procedimentos regulamentados que tenham aceitação da clientela. 

Por outro lado, os projetos de irrigação atraem, em geral, grande número de pessoas, 
quando de sua implantação, assim como um grande número de trabalhadores, quando em 
operação. Constituindo-se, em grande parte, de população migrante vinda de áreas rurais 
muito pobres, de outras regiões e até mesmo de outros estados, são frequentemente portadores 
de doenças infestáveis, o que pode comprometer o estado sanitário de todo o agrupamento 
humano local. Além disso, dependendo das condições oferecidas durante sua permanência no 
período, especialmente aquelas ligadas à estrutura de saneamento básico, novas doenças 
poderão surgir. 

Manifestações de intoxicações pelo uso de agrotóxicos são também comuns, resultado 
do despreparo dos usuários para sua utilização, do desconhecimento de seus efeitos residuais 
e das medidas de segurança necessárias para sua aplicação. Assim sendo, a sistemática de 
acompanhamento das condições de saúde da população será planejada num contexto mais 
amplo, que envolva medidas de treinamento e capacitação quanto ao uso de agrotóxicos e a 
efetiva implementação dos monitoramentos da qualidade dos recursos hídricos. 

O acompanhamento da saúde dos irrigantes a ser proposto contemplará o 
monitoramento da saúde dos irrigantes e trabalhadores (fixos e eventuais) durante a operação 
do empreendimento, devendo ser executados alguns procedimentos básicos para a definição 
do sistema: 

- Levantamento dos órgãos públicos de saúde intervenientes na região; 

- Levantamento da existência e condições dos serviços de saúde na área de 
influência do futuro perímetro irrigado; 

- Análise da possibilidade de estabelecimento de convênios e contratos com os 
serviços públicos e/ou privados de saúde existentes na região. 

Para o monitoramento da saúde da população durante a operação do empreendimento 
será definida a infraestrutura adequada e efetuado o cadastramento da população irrigante. O 
sistema de monitoramento a ser desenvolvido envolverá dois aspectos: monitoramento dos 
efeitos dos agrotóxicos e outros insumos na saúde da população e monitoramento de outras 
doenças. 

No monitoramento dos efeitos dos agrotóxicos sobre a saúde, será adotada a mesma 
sistemática de exames propostos para a seleção dos irrigantes, envolvendo exames clínicos e 
laboratoriais a serem efetuados na população exposta (fixa e flutuante), sendo estes últimos 
acrescidos de exames toxicológicos (sangue - acetilcolinasterase eritrocitária e urina – cobre e 
mercúrio). Deverá ser definido o tamanho da amostra a ser levantada, no caso de alterações 
significativas na qualidade das águas e dos solos detectadas pelos monitoramentos da 
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qualidade dos solos e das águas superficiais e subterrâneas e nos exames clínicos efetuados na 
população exposta. 

No monitoramento de outras doenças, também serão definidos os tipos de exames 
clínicos a serem efetuados na população (fixa e flutuante) e do tamanho da amostra a ser 
levantada, bem como de outros tipos de exames, no caso de surtos epidêmicos em toda a 
população. Deverá ser definida a periodicidade da realização da amostragem, a qual deverá ter 
caráter sazonal acompanhando o fluxo maior de população. Extraordinariamente, o 
levantamento deverá ser feito na população total, em caso de surtos epidêmicos. 

Além dos monitoramentos dos efeitos dos agrotóxicos e de outras doenças sobre a 
saúde da população, o programa de controle de saúde ora preconizado visa dar cobertura com 
serviços de saúde aos irrigantes e estabelecer com as instituições de saúde da área de 
influência indireta a rede que constituirá o sistema descentralizado e hierarquizado. A 
descentralização compreende que a atenção primária (ações preventivas, educativas e porta de 
entrada para o atendimento médico) deverá estar distribuída de forma acessível a todos. A 
hierarquização, por sua vez, visa permitir que o paciente receba atendimento de acordo com a 
gravidade do seu caso e se estabelece com a introdução de um sistema de referência e 
contrarreferências a partir da porta de entrada. 

A área do Assentamento Itamarati II já conta com um posto de saúde 24 horas recém 
instalado pela Prefeitura Municipal de Ponta Porã. Em função desta realidade, optou-se pela 
utilização de agentes de saúde treinados para a prestação de cuidados primários, os quais 
servirão de reforço à equipe médica alocada no referido posto de saúde através do 
desenvolvimento de ações vinculadas à prática da medicina preventiva. Outras ações podem 
ser inclusas, de acordo com a demanda local, mediante treinamento. Na área do perímetro 
irrigado é imprescindível introduzir ações preventivas com relação à intoxicação por 
agrotóxicos. 

Os agentes de saúde devem, também, estimular a adoção de bons hábitos alimentares. 
Para tanto devem incentivar a instalação de hortas e pomares nas habitações para o consumo 
familiar e, também, para fins de comercialização do excedente. O mesmo deve ocorrer com o 
criatório de aves e animais de pequeno porte (ovinos e caprinos) para o fornecimento de 
proteínas. 

Os agentes de saúde deverão ser recrutados entre as famílias dos irrigantes, o que 
permite uma maior participação da comunidade junto ao serviço de saúde. Na seleção de 
agentes deve ser levado em conta o nível de instrução dos candidatos, com estes precisando, 
no mínimo, saber ler e escrever corretamente. Além disso, a seleção só deve ser concluída 
após o treinamento, levando em conta o aproveitamento individual. Para efeito de treinamento 
pode-se recorrer aos serviços, do mesmo tipo do proposto, existentes na área de influência 
indireta. O conteúdo teórico do treinamento poderá ser obtido junto aos departamentos de 
medicina preventiva da UFGD – Universidade Federal da Grande Dourados ou da UFMS - 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.  

O quantitativo ideal de agentes de saúde é de 6 agentes que deverão ser integrados a 
equipe do posto de saúde recém implantado pela Prefeitura Municipal de Ponta Porã nas 
imediações da área da CUT, devendo estes serem engajados na execução de atividades extra-
muros (visitação domiciliar, atividades educativas, etc.). O referido posto de saúde já conta 
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com uma equipe composta por 4 médicos, 1 enfermeiro padrão, 1 médico plantonista e 1 
técnico de enfermagem 

Ressalta-se que, a área de influência do posto de saúde recém instalado no perímetro 
irrigado extrapola seu limite, razão pela qual é preciso estar consciente que a população 
circunvizinha também demandará os serviços aí fornecidos. O funcionamento do posto de 
saúde está subordinado à Secretaria de Saúde do município de Ponta Porã, que realizará a 
supervisão sistemática do trabalho desenvolvido.  

Os custos a serem incorridos com o monitoramento da saúde dos irrigantes e da 
população flutuante encontra-se composto pelo valor do curso a ser ministrado para os seis 
agentes de saúde a serem contratados para trabalharem no posto de saúde do perímetro, que 
perfaz um montante de R$ 58.832,50. Envolve ainda, os salários dos 6 agentes de saúde 
orçados em R$ 50.783,76 anuais (salários mínimos e encargos sociais) e uma verba anual de 
R$ 28.000,00 para aquisição de material de consumo e de material permanente, perfazendo 
um custo anual de R$ 78.783,76.  

Os gastos relativos aos salários do médico e do odontológo, bem como aqueles a 
serem incorridos com a execução de exames laboratoriais para monitoramento dos efeitos dos 
agrotóxicos sobre a saúde dos irrigantes e para a detecção de outras doenças ficarão a cargo 
de órgãos e serviços vinculados ao SUS – Sistema Unificado de Saúde, reduzindo os custos a 
serem arcados pelo projeto. 

A responsabilidade pela execução do atendimento ambulatorial a população pelos 
agentes de saúde caberá a AGESUL através de gerência do Projeto. O monitoramento da 
saúde dos irrigantes e da população ficará a cargo do SUS – Sistema Unificado de Saúde, 
mediante convênio. 
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8 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
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8 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O objetivo do presente estudo foi analisar a viabilidade ambiental da implantação e 
operação do Projeto Itamarati II. É característico de projetos hidráulicos, que suas 
implementações estejam associadas à geração de uma série de impactos adversos sobre o 
meio ambiente, os quais só podem ser minorados através da incorporação de medidas de 
proteção ambiental (MPA’s) por parte do órgão empreendedor. 

A análise ambiental perpetrada demonstra que o empreendimento em sua versão 
original apresenta um número de impactos adversos superior aos benefícios gerados, o que é 
característico deste tipo de obra. Ressalta-se, no entanto, que os impactos negativos 
detectados tendem a se concentrar, principalmente, na fase de implantação das obras, com 
durações de curto e médio prazos. Já os benefícios identificados estão associados, sobretudo, 
à fase de operação do empreendimento, sendo compostos preferencialmente por impactos 
permanentes ou temporários de longa duração. 

Os resultados obtidos pela avaliação empreendida permitem visualizar que o projeto, 
em sua versão original, não contempla todas as ações necessárias à reparação dos impactos 
causados sobre o meio ambiente decorrentes de sua implantação e operação. O valor do índice 
de avaliação ponderal calculado apresenta-se inferior à unidade (IAP = 0,7544), o que implica 
que os benefícios obtidos são sobrepujados pelas adversidades e indefinições geradas. A 
adoção das MPA’s recomendadas, entretanto, consegue reverter à situação, tornando o projeto 
ambientalmente exequível, elevando o valor do IAP igual a 1,9368. Caso sejam convertidas 
50,0% das indefinições em benefícios, o IAP passará para 2,3919, enquanto que com a 
conversão total das indefinições existentes, o projeto atingirá o nível máximo de conveniência 
passando a apresentar um IAP igual a 3,0749. 

Quanto às análises setoriais, a avaliação do conjunto da área de influência direta do 
projeto se mostra desfavorável (IAP = 0,4469), sendo a situação revertida com a aplicação das 
medidas de proteção ambiental recomendadas (IAP = 1,6315). Já a avaliação da área de 
influência indireta, mostrou que a implantação e operação do empreendimento se revela 
adversa para o meio natural (meio abiótico - IAP = 0,6134 e meio biótico IAP = 0,0000), 
sendo a situação mitigada com a adoção das medidas de proteção ambiental recomendadas 
(Meio Abiótico - IAP = 1,7902 e Meio Biótico IAP = 1,2452). Enquanto que o meio antrópico 
mostra resultados bastante favoráveis sem as medidas de proteção ambiental recomendadas 
(IAP = 2,6603), que aumentam sensivelmente com a adoção destas medidas (IAP = 3,9334). 

Pelo exposto nos parágrafos precedentes, a implantação e operação do 
empreendimento é exequível, desde que sejam adotadas as medidas de proteção ambiental 
recomendadas. Com a incorporação de tais medidas, o projeto se torna bastante recomendável 
com um pronunciado caráter benéfico para o meio antrópico e um nível de adversidade 
perfeitamente tolerável no que se refere ao meio natural. 

A área de influência direta é a mais penalizada, apresentando uma ampla gama de 
impactos adversos incidindo principalmente sobre o meio natural, decorrentes da implantação 
das obras de engenharia, do desmatamento/limpeza do terreno dos lotes agrícolas e da 
exploração das jazidas de empréstimos. Quanto ao meio antrópico desta área, merece menção 
o fato do projeto não requerer a desapropriação de terras, nem tampouco resultar na relocação 
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de um grande contingente populacional, visto que este será implantado na área societária do 
Assentamento Itamarati II, que não é habitada.  

A paralização das atividades econômicas atualmente desenvolvidas na área societária 
atingirá pouca monta, estando restritas a pequenos cultivos de subsistência, capineiras, áreas 
de pastagem e arrendamento de 4 pivots para proprietários rurais, estando a maior parte desta 
área sem exploração. Apesar de haver desemprego da mão-de-obra, como todos os colonos 
residentes na área do assentamento serão engajados no projeto como irrigante haverá uma 
melhoria substancial nas suas condições de renda. 

Além disso, embora o nível de aceitação do projeto possa ser considerado a priori 
baixo, visto que apenas 25,83% dos entrevistados declaram ser favoráveis à implantação do 
empreendimento, o percentual de indivíduos contrários à implantação do empreendimento 
perfaz apenas 1,24% e o daqueles que preferiram não emitir opinião apresenta-se 
relativamente elevado (64,18%). Tal configuração é completamente atípica, principalmente 
quando se considera que o empreendimento proposto não resultará em desapropriações de 
terras, nem tão pouco em relocação de populações. Esta situação se justifica em parte pela 
falta de conhecimento mais detalhado sobre o empreendimento proposto e, principalmente 
pelo histórico de projetos fracassados vivenciado pelos assentados, conforme se constatou na 
pesquisa socioeconômica aplicada.  

Com relação à infraestrutura de uso público atingida, merece destaque a intersecção 
com trechos da rede elétrica de baixa tensão e de estradas vicinais que serão interceptadas 
pelas adutoras e drenos terciários, sendo necessário apenas a construção de desvios 
temporários de tráfego e em alguns casos a implantação de pontilhões. 

Sob o ponto de vista de um balanço dos efeitos econômicos do empreendimento, 
merece ressalva o fato do custo de oportunidade da área a ser ocupada pelo perímetro irrigado 
ser relativamente baixo, dado que menos de 20,0% da área societária do Assentamento 
Itamarati II é atualmente aproveitada com agricultura, devido às limitações representadas pela 
escassez de recursos hídricos e pela falta de recursos financeiros por parte dos colonos. 

Em contrapartida, o uso dos recursos hídricos aduzidos pelo sistema adutor favorecerá 
o desenvolvimento hidroagrícola possibilitando a irrigação de 6.401,0 ha em áreas de 
planaltos. A implantação do Projeto Itamarati II permitirá uma expansão significativa na 
produção de alimentos na região, com o empreendimento contribuindo na sua estabilização 
com uma produção estimada em 14.141 t de cereais (feijão e milho); 18.740 t de grãos 
(amendoim, canola, girassol e soja); 560 t de mandioca; 23.500 t de olerícolas (abóbora, 
cebola e tomate); 39.200 t de cana-de-açúcar e 24.024 t de frutícolas para consumo alimentar 
in natura e/ou para beneficiamento em agroindústrias. Além disso, serão produzidos 
6.110.000 litros de leite para consumo alimentar in natura e para beneficiamento em 
laticínios, e 6.462 cabeças de bovinos para o abate em frigoríficos. Foi prevista, também, a 
produção de 51.264 t de pastagens para suplementação da alimentação da pecuária. 

Com o desenvolvimento da atividade hidroagrícola haverá um aumento na oferta de 
empregos estáveis. Além disso, a operação e manutenção da infraestrutura do perímetro 
irrigado demandarão serviços de extensão, assistência técnica, comercialização, etc., que 
geram uma oferta adicional de oportunidades de empregos permanentes. A oferta concentrada 
e estável de produtos agrícolas viabilizará, ainda, o desenvolvimento de atividades 
agroindustriais, contribuindo para a criação de empregos neste setor e o aumento da renda dos 
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irrigantes, por sua vez, propiciará uma maior demanda de bens e serviços, dinamizando as 
atividades econômicas dos centros urbanos próximos. Faz-se necessário, no entanto, o 
desenvolvimento de ações voltadas para a capacitação da mão-de-obra local, sob pena de se 
incorrer na necessidade de importação de mão-de-obra de outras regiões.  

Quanto às alterações impostas ao meio natural, envolvendo os sistemas geofísico, 
hidrológico, atmosférico e biológico, dada as características apresentadas pela área onde 
deverá ser implementado o empreendimento, a grande maioria destes impactos, apesar de 
relevantes, não chegam a apresentar consequências muito sérias. Com a adoção das medidas 
de proteção ambiental recomendadas, boa parte dos impactos adversos incidentes sobre o 
meio natural serão mitigados, beneficiando não apenas o meio ambiente em si, como também 
a própria integridade do empreendimento. 

Deve-se atentar, no entanto, que o desenvolvimento da irrigação intensiva 
proporcionado pela implantação do empreendimento ora em análise, certamente provocará um 
aumento no consumo de agrotóxicos, sendo relevantes os riscos de poluição hídrica tanto na 
área do perímetro irrigado como na área de jusante dado o carreamento de resíduos de 
fertilizantes e pesticidas para os cursos e mananciais d’água periféricos. Os riscos de poluição 
do lençol freático através do processo de infiltração, também, podem ser considerados 
significativos. Tal impacto, no entanto, pode ser revertido com a difusão de técnicas sobre o 
uso e manejo correto de agrotóxicos, bem como de métodos alternativos de controle de 
pragas, junto aos produtores rurais. Além disso, entre as medidas mitigadoras e de controle 
ambiental preconizadas no presente estudo figuram o treinamento e capacitação dos futuros 
irrigantes com ênfase no uso e manejo adequado de agrotóxicos; o monitoramento periódico 
da qualidade dos recursos hídricos e dos solos na área do empreendimento e em seu entorno, 
visando a detecção de poluentes e a pronta adoção das medidas cabíveis, bem como o controle 
da saúde dos irrigantes, contemplando não apenas a proliferação de endemias como os riscos 
de intoxicações por agrotóxicos. 

Outro fator a ser levado em conta, é que projetos de irrigação geralmente atraem 
grande número de trabalhadores provenientes de outras regiões, havendo riscos de importação 
de doenças. Além disso, as alterações impostas pela irrigação através do acúmulo de água, 
predispõe à proliferação de insetos e moluscos vetores de doenças tais como malária, 
esquistossomose, leishmaniose visceral, parasitas gastrointestinais, etc. No caso específico do 
Projeto Itamarati II, os riscos de proliferação de doenças associadas a formação de criadouros 
de insetos e moluscos não são considerados muito significativos, já que este empreendimento 
preconiza a adoção de métodos de irrigação poupadores de água e conta com solos que 
permitem a rápida infiltração da água.  

Tendo em vista que o projeto será submetido ao licenciamento de instalação e 
operação, sugere-se que a elaboração dos projetos de medidas de proteção ambiental e dos 
programas de monitoramento se dê em duas fases distintas. A primeira fase engloba as 
medidas mitigadoras e de controle ambiental que deverão ser implementadas antes do início 
das obras, estando aí inclusos: o plano de gestão ambiental das obras, o programa de 
comunicação social, o plano de identificação e resgate dos patrimônios paleontológico e 
arqueológico, o projeto de recuperação paisagística das áreas do canteiro de obras e das 
jazidas de empréstimo, além dos projetos de desmatamento racional/limpeza do terreno das 
áreas dos lotes agrícolas, de manejo da fauna, de construção de desvios temporários de tráfego 
e de deposição final de resíduos sólidos.  
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Os outros projetos de proteção ambiental deverão ser elaborados no decorrer da 
implantação das obras e serem implementados antes do início da operação do projeto. São 
eles, o programa de educação ambiental dos irrigantes; o programa de treinamento e 
capacitação dos irrigantes; o delineamento de práticas de manejo e conservação dos solos; os 
programas de monitoramento da qualidade dos solos e das águas superficiais e subterrâneas, o 
programa de controle da proliferação de insetos e moluscos nocivos a saúde, o programa de 
monitoramento da saúde dos irrigantes e da população flutuante e o programa de manutenção 
periódica de toda a infraestrutura implantada. Ressalta-se, por fim, a necessidade do 
estabelecimento de regras rigorosas de segurança de trabalho a serem seguidas pelos operários 
da Empreiteira durante a implantação das obras.  

Com a adoção das medidas de proteção ambiental sugeridas, o projeto se torna 
bastante viável, com boa parcela dos impactos adversos incidentes sobre o meio natural sendo 
mitigados, beneficiando não apenas o meio ambiente em si, como também a própria 
integridade do empreendimento. O meio antrópico da área de influência indireta já é 
contemplado com uma forte carga de benefícios, que serão potencializados com a 
implementação das medidas mitigadoras preconizadas, enquanto que o meio antrópico da área 
de influência direta terá os impactos adversos incidentes sobre este relativamente minorados. 

Em suma, a implantação e operação do empreendimento são exequíveis, desde que 
sejam adotadas as medidas mitigadoras recomendadas no presente estudo. Com a 
incorporação de tais medidas, no entanto, o projeto torna-se viável, resultando em elevados 
benefícios para o meio antrópico e num nível de adversidades perfeitamente suportável pelos 
fatores biogeofísicos. 
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9 - PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 
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9 - PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 

9.1 - ASPECTOS LEGAIS PERTINENTES 

Para fazer face à reparação dos danos ambientais causados pela implantação de 
empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental 
competente, com fundamento no Estudo de Impacto Ambiental – EIA/RIMA elaborado, é 
exigido no licenciamento ambiental destes empreendimentos, que o órgão empreendedor seja 
obrigado a pagar uma compensação ambiental.  

A legislação ambiental que atualmente ampara a cobrança de compensação ambiental 
é a Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, conhecida como Lei do SNUC – Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação, que é regulamentada pelo Decreto no 4.430, de 22 de agosto de 
2002, que teve o seu Art. 31 alterado pelo Decreto no 5.566, de 26 de outubro de 2005.  

Para fins de atendimento às exigências de compensação ambiental, a legislação 
explicita que é preciso que o órgão licenciador defina, por ocasião do processo de 
licenciamento, e com base no EIA/RIMA elaborado, se a implantação do empreendimento 
causará impactos negativos significativos e não mitigáveis, de modo a exigir o pagamento de 
uma compensação ambiental. 

Com efeito, o Art. 31 do Decreto nº 4.340/2002 reza que: “para os fins de fixação da 
compensação ambiental de que trata o Art. 36 da Lei nº 9.985/2000, o órgão ambiental 
licenciador estabelecerá o grau de impacto a partir de estudo prévio de impacto ambiental e 
respectivo relatório - EIA/RIMA realizados quando do processo de licenciamento ambiental, 
sendo considerados os impactos negativos e não mitigáveis aos recursos ambientais” 
(Redação dada pelo Decreto nº 5.566/2005). 

O referido decreto reza, ainda, em seu Art. 32, que “será instituída no âmbito do órgão 
licenciador uma câmara de compensação ambiental, composta por representantes do órgão, 
com a finalidade de analisar e propor a aplicação da compensação ambiental, para a 
aprovação da autoridade competente, de acordo com os estudos ambientais realizados e 
percentuais definidos”. 

Até 2008, o montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para fins de 
compensação ambiental, era fixado, gradualmente, até o teto de meio por cento dos custos 
totais previstos para a implantação do empreendimento, considerando-se a amplitude dos 
impactos gerados pela sua implantação. 

Recentemente o Decreto nº 6.848, de 14/05/2009, estabeleceu o percentual mínimo de 
0,0% e máximo de 0,5% para a compensação ambiental, sendo o cálculo efetuado sobre os 
custos totais previstos para a implantação do empreendimento após a dedução dos 
investimentos referentes aos planos, projetos e programas exigidos no licenciamento 
ambiental, bem como dos encargos e dos custos incidentes sobre o financiamento do 
empreendimento. 

Segundo o Art. 33 do Decreto nº 4.430/2002, os recursos da compensação ambiental 
de que trata o Art. 36 da Lei nº 9.985/2000, poderão ser aplicados em unidades de 
conservação, existentes ou a serem criadas, devendo obedecer a seguinte ordem de prioridade: 
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- (1) Regularização fundiária e demarcação das terras; 

- (2) Elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo; 

- (3) Aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, 
monitoramento e proteção da unidade de conservação, compreendendo sua área de 
amortecimento; 

- (4) Desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de 
conservação; e 

- (5) Desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de 
conservação e área de amortecimento. 

Compete ao órgão licenciador definir as unidades de conservação existentes que serão 
beneficiadas, considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o 
empreendedor, ou se deverá ser criada uma nova unidade de conservação (Art. 36 § 2º da Lei 
no 9.985/2000). 

9.2 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL: O CASO DO PROJETO ITAMARATI II 

O Projeto Itamarati II engloba terras do município de Ponta Porã, estando posicionado 
na margem direita do rio Dourados, distando cerca de 16,0 km das cidades conurbanas de 
Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. Preconiza o desenvolvimento da atividade hidroagrícola 
numa área de 6.321 hectares, sendo 3.028 hectares irrigados por 27 pivots e 3.293 hectares 
equivalentes à área de irrigação adicional a ser desenvolvida na área societária do 
assentamento. Tem como fontes hídricas os rios Dourados, Santa Virgínia, Água Boa e 
afluentes desses cursos d’água, sendo as captações efetuadas diretamente nos rios ou através 
de pequenos reservatórios resultantes de barramentos nos seus afluentes. 

No que se refere à compensação ambiental a ser requerida pela implantação do Projeto 
Itamarati II, esta só terá seu valor definido pelo órgão licenciador após a análise do presente 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA/RIMA. Tendo em vista, que o empreendimento será 
implantado na região da Bacia do Rio Dourados, tributário do rio Ivinhema, deverá ser 
analisada, a priori, a possibilidade de aplicação dos recursos pertinentes à compensação 
ambiental numa das unidades de conservação existentes no território desta bacia hidrográfica. 
A Bacia do Dourados conta com duas unidades de conservação municipais posicionadas em 
seu território, as quais são discriminadas a seguir:  

- APA Municipal da Microbacia do Rio Dourados: localizada no município de 
Fátima do Sul e compreendendo uma área de 30.277,93 hectares; 

- APA Municipal das Microbacias dos Rios Dourados e Brilhante: localizada no 
município de Deadópolis e com área de 46.458,94 hectares. 

No que concerne a unidades de conservação estaduais, não foi constatada a presença 
destas na Bacia do Dourados. Entretanto, na Bacia do Rio Ivinhema convém citar a UC 
Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, criada pelo Decreto Estadual nº 9.279, de 17 
de dezembro de 1998, que conta com uma área de 73.315,15 ha, sendo representativa dos 
biomas Cerrado e Mata Atlântica. O parque é administrado pelo Instituto de Meio Ambiente 
do Mato Grosso do Sul – IMASUL e abrange territórios dos municípios de Naviraí, Jateí e 
Taquarussu. Conta com Plano de Manejo publicado em 2008 e apresenta 95% de sua situação 
fundiária regularizada. 
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Deverá ser analisada, ainda, a possibilidade de destinação da compensação  ambiental 
para a  unidade de conservação denominada Área de Proteção Ambiental dos Mananciais 
Transfronteiriços de Abastecimento Público da Cabeceira do Apa, embora esta encontre-se 
posicionada no território da Bacia do Alto Paraguai. A referida unidade de conservação, 
criada pelo Decreto Municipal nº 4.743/2004, encontra-se localizada na região noroeste do 
município de Ponta Porã, contando com uma área de 19.617,42 hectares, sendo representativa 
do ecossistema Cerrado. 

Tendo em vista a localização mais próxima desta unidade de conservação com a área 
do projeto e ao fato desta apresentar vulnerabilidade ambiental relativamente significativa, 
muito embora esta não seja afetada pelo empreendimento ora em análise, nem tampouco 
esteja posicionada na mesma bacia hidrográfica, sugere-se que esta UC seja beneficiária da 
compensação definida na Lei nº 9.985/2000. 

Outra opção para aplicação dos recursos da compensação ambiental pode ser a criação 
de uma nova unidade de conservação. A Bacia do Dourados, particularmente, não conta com 
áreas selecionadas como prioritárias para conservação da biodiversidade pelo Ministério do 
Meio Ambiente no estudo denominado “Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável 
e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade Brasileira”, publicado em meados de 2003. 
Entretanto, no referido estudo são apontadas duas áreas no território da Bacia do Ivinhema, 
sendo uma denominada MA-671 (Ivinhema) classificada como área insuficientemente 
conhecida e a outra na região da Foz do Ivinhema (CP-548) posicionada no limite com o 
Estado do Paraná, com prioridade considerada extremamente alta. Nesta área já encontra-se 
implantado o Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, enquanto na primeira área 
poderá ser criada unidade de conservação, cuja extensão territorial deverá ser definida com 
base em estudos técnicos. 

Em suma, a destinação dos recursos advindos da compensação ambiental será definida 
pelo órgão licenciador, em comum acordo com o empreendedor, levando em conta o proposto 
no presente EIA/RIMA. 
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