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O
O presente documento é o RIMA, abreviatura de Relatório de Im-
pacto Ambiental, onde são apresentadas as principais informações 
e conclusões do EIA (Estudo de Impacto Ambiental) da expansão 
da atual fábrica de moagem de grãos de soja, da produção de 
farelo, da extração de óleo de soja e à implantação de uma nova 

INTRODUÇÃO

O Estudo de Impacto Ambiental tem o objetivo de instruir o processo 
-

bém, de orientar e fornecer subsídios técnicos ao órgão ambiental, Instituto 
-

O objetivo do EIA/RIMA é atestar a viabilidade ambiental do empreendi-
mento, por meio da caracterização do projeto, conhecimento e análise da situ-

-

comparativo entre a situação atual e a situação futura. Essa análise é realizada 
-

rentes das obras e funcionamento do empreendimento. Tal avaliação considera a 

do empreendimento.

O desenvolvimento e conteúdo deste estudo obedecem às bases 

do Brasil de 1988, conforme seu artigo 225, §1º, inciso IV, que determina 

constitucional, também foram analisados os dispositivos infraconstitu-

-
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INFORMAÇÕES GERAIS

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

Razão Social:    Cargill Agrícola S/A
CNPJ:    60.498.706/0294-81
Endereço:   Rua Egídio Tomé, 5700 - Parque Industrial
Telefone:   (67) 3509-2500

Representantes Legais:  LUIS CARLOS JOST
    CPF: 421.820.691-00
    Endereço: Rua Egídio Tomé, 5700 - Parque Industrial

    JOSÉ LUIZ GNOATO
    CPF: 298.802.979-20
    Endereço: Rua Egídio Thomé Nº 5.700 Parque - Industrial 

Pessoa de Contato  JURACI TEODORO BARCELOS
CPF: 582.570.711-53

    Endereço: Rua Egídio Thomé Nº 5.700 Parque - Industrial 

Registro no CTFA:  57257

e Responsável Técnico:

EMPRESA CONSULTORA

Razão Social:   PÖYRY Tecnologia Ltda.
CNPJ:    50.648.468/0001-65
Endereço:   Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100 – Bloco B – 7º Andar
    Chácara Santo Antônio – São Paulo – SP
CEP:    04726-170
Telefone:   (11) 3472-6955

Pessoa de Contato  Romualdo Hirata - romualdo.hirata@poyry.com

Registro no CTF:   1590635 (indicando categoria “Gerenciador de Projeto” 
    e Consultor Técnico Ambiental – Classe 5.0).

 e Responsável Técnico:
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CARACTERÍSTICAS

DO EMPREENDIMENTO

O objetivo do empreendimento é a expansão da atual fábrica da CARGILL, 



LOCALIZAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO





O empreendimento estará localizado no mesmo site da unidade 





NATUREZA E PORTE
DO EMPREENDIMENTO

A 

-

carregamento de farelo a granel por barcaças e ampliação do ramal ferroviário para transporte de 

-
-



HISTÓRICO DO 
EMPREENDIMENTO

CARGILL no mundo

-



CARGILL no Brasil

Operações da CARGILL no Brasil
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CARGILL em Três Lagoas - MS

CARGILL em Três Lagoas - MS



JUSTIFICATIVAS DO

PROJETO

LOCACIONAIS JUSTIFICATIVA TÉCNICA

-
guns fatores, tais como base agrícola na região, 

-
gia elétrica, disponibilidade hídrica e logística 

expansão no mesmo site industrial da fábrica 
existente proporcionará maiores ganhos téc-
nico, operacionais, ambientais e principalmente 
econômicos quer na fase de implantação quer 

-
ma infraestrutura, disponibilidade da soja, dis-

mundo todo, que consiste na ruptura dos grãos 
por moinhos de rolos, separação das cascas por 

 A planta de biodiesel está instalada e 

 A glicerina pode ser obtida como sub-
produto ou remanescente do processo de in-

-
bonetes, separação de óleos ou produção de 
ácidos graxos e também através da produção 

glicerina bruta, com este padrão de qualidade a 

 Atualmente poucas empresas possuem 
tecnologia para suprir o mercado com glicerina 

-
logia, recomendados como a melhor solução de 

competitiva, por ser totalmente integrada à usina 
de biodiesel, que possibilita constante disponi-

aspecto positivo é a facilidade de escoamento 
do produto acabado, por meio de transporte fer-

 O empreendedor já conhece o proces-
so produtivo, já possui instalações preparadas 
para a expansão, com pequenos ajustes e a in-
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JUSTIFICATIVAS AMBIENTAIS JUSTIFICATIVAS 
ECONÔMICAS E SOCIAIS

obrigatório o consumo de biodiesel vincu-
lado ao diesel mineral pela regulamentação 

mercado brasileiro de combustíveis é bastante 

-
pansão de Energia apresentam as projeções 
de consumo de biodiesel, onde estima-se uma 

-

 Ressalte-se a aplicação e emprego das 
melhores tecnologias e das melhores práticas 

-

sua ampliação e expansão, tais como:
 
 - A ampliação ocorrerá no mesmo site in-

-

 - As condições para dispersão atmosfé-

 - Adoção de melhor tecnologia disponível 

redução, controle e monitoramento das emis-

 - A região próxima é uma área com pre-

 - Aproveitamento das infraestruturas in-

 - Além disso, os modais ferroviário e 
hidroviário apresentam evidentes vantagens 
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Projeção do consumo de Biodiesel no Brasil até o ano de 2016. Fonte: ANP

glicerina é usada em indústrias farmacêuticas, cosméticos, cigarros, têxtil e alimentícia, para os 

de serviços de terceiros promoverão um aumento na arrecadação de impostos, os quais permitirão 
a associação do governo e demais órgãos a um investimento incremental no desenvolvimento de 

 O desenvolvimento deste projeto trará benefícios não somente para os negócios da 
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DESCRIÇÃO GERAL DA 

DO UNIDADE FABRIL

PROCESSAMENTO DE GRÃOS E PRÉ TRATAMENTO DO 
ÓLEO BRUTO

Atualmente, a soja é recebida apenas pelo modo rodoviário e com a expansão, o recebi-

RECEBIMENTO DE SOJA
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-

Após este tratamento, a soja seguirá para a produção ou será 
-

Recebimento de Soja (Caminhões)

Secador de Grãos



PREPARAÇÃO EXTRAÇÃO DE ÓLEO

-
-

siste basicamente em separar o grão da cas-
ca, onde ocorre a quebra dos grãos secos e 
a separação da soja quebrada da casca 

 O grão de soja é laminado e segue para 
a etapa de extração e a casca moída poderá 
ser adicionada ao farelo de soja ou seguir para 
a prensagem, ser resfriada e estocada em silo 

Preparação

Vista Geral da Área de Pré-Tratamento de Óleo

próxima etapa é a separação da fase líquida, 
a miscela (soja laminada + solvente), da fase 

O farelo branco é moído e secado, e 
então, o farelo poderá seguir caminhos distin-

-
tocagem de farelos pode ser feita em silos ou 

A miscela é enviada para evaporadores 
e colunas visando separação do solvente do 

-

Fluxograma do Processamento de Grãos e Pré -Tratamento
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PLANTA DE BIODIESEL

Vista Geral da Área da Planta de Biodiesel

E a fase pesada (glicerina) é lavada para recuperar o catalisador e metanol remanescente e 

Fluxograma da Planta do Biodiesel
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PLANTA DE REFINARIA DE GLICERINA

A unidade fabril também contará com os seguintes sistemas:

As fontes de abastecimento da planta de 
-

sianos profundos existentes e um sistema de 

- Tratamento de água bruta

-
viada por meio de tubulação diretamente para a 

  






 O sistema completo de cogeração tem capacidade nominal para gerar cerca de 5 MW de 

 
 O sistema de cogeração de energia não sofrerá nenhum aumento de capacidade para 



ALTERAÇÕES A SEREM

IMPLANTADAS

Áreas Estado Atual Estado Após o Projeto

Processamento de grãos: capacidade de 2.100 ton/dia para 3.200 ton/dia

Recebimento e secagem de soja - Capacidade: 4.000 ton/dia
- 1 tombador de 21 m 
- Capacidade silo de farelo: 
45.000 ton

- Capacidade: 5.500 ton/dia 
- Redimensionamento transporte
- Novo tombador
- Capacidade silo de farelo: 
90.000 ton

Preparação - Capacidade: 2.100 ton/dia 
- Processo de preparação con-
vencional, com condicionador 
rotativo e dehulling a frio.

- Capacidade: 3.200 ton/dia
- Redimensionamento do sistema 
de transportadores, balança de 

- Substituição e aquisição de 
novos equipamentos deste pro-
cesso.

Extração - Atende a capacidade de mo-
agem: 2.100 ton/dia

tipo rotocel

estará preparada para uma 
moagem de 3.200 ton/dia
- Redimensionamento, substi-
tuição e aquisição de equi-
pamentos para atender nova 
capacidade
- O atual condicionador rotativo 
da preparação será relocado 

Expedição do farelo - Capacidade de armazenamen-
to: 9.000 ton
- Capacidade de carregamento: 
2.800 ton/dia através de 
- 2 linhas de carregamento a 
granel e uma linha de ensacado

- Capacidade de armazenamen-
to: 45.000 ton
- 2 silos, com capacidade de 
3.000 ton cada para farelo hipro 
48%
- 2 silos de 1.500 ton cada para 
farelo lowpro 46% moído e peleti-
zado
- Nova área de carregamento de 
caminhões
- 3 linhas para farelo a granel e 
uma linha para ensacado

 
serem implantadas por ocasião do aumento da capacidade da fábrica de 
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Áreas Estado atual Estado após projeto

Biodiesel

A planta de biodiesel não terá sua capacidade produtiva aumentada, porém será implantada uma 

- Glicerina com 80% 
de glicerina com grau USP 
- Novos tanques de estocagem.

 Utilidades
- Caldeira a biomassa: 40 ton/h 
de vapor, alimenta a fábrica e 
cogeração 
- Caldeira a gás para área de 
pré-tratamento de óleo

- Caldeira de biomassa: repoten-
ciada para 50 ton/h de vapor
- Mantida a caldeira a gás para 

- 2 novas caldeiras a gás, uma 
para área de pré-tratamento de 
glicerina e outra com capaci-
dade de 10 ton/h

Torre de Resfriamento - 7 torres de resfriamento de água - Substituição por um novo con-
junto montado em nova área

-
entes (ETE)

- Não haverá aumento da ca-
pacidade:

- Instalação de novos equipamen-
tos e aumento do reservatório de 

Terminal Intermodal

Ramal Ferroviário - Possui o ramal ferroviário para 

rodoviária

- Implantação do desvio do 

do biodiesel também por ferrovia

- Possui molhe, em pedras, para 
proteção de entrada do canal 
interno
- Foi implantada uma oferta por-
tuária para manobra e atraca-
douro de barcaça

- O atual canal de navegação 
para recebimento de barcaças 
não será alterado
- As instalações de carregamento 
de farelo para as barcaças serão 
reformadas e ampliadas
- Novo ponto de carregamento
- Novo ancoradouro 
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CONTROLE AMBIENTAL

Em relação aos sistemas de controle ambiental, a expansão da plan-

expansão industrial que corresponderão às áre-
as de processamento de grãos, pré-tratamento 
de óleo, biodiesel, além da geração de esgotos 

-
pansão serão enviados a Estação de Trata-

-
siste em um estágio físico-químico preliminar 

lançado a jusante da captação no ca-
nal hidroviário seguindo o curso do 

de lançamento conforme estabelecido 

-

como forma de monitoramento e con-
-

tantes para o monitoramento do proces-

serão acompanhados levando em con-
sideração o atendimento dos parâmetros 

EFLUENTES LIQUIDOS

Tratamento Físico-Químico



As fontes de emissão atmosférica são 
-

brica possui uma caldeira de biomassa para 
produção de vapor e uma caldeira a gás do pré-

A caldeira de biomassa possui um sis-
tema de controle de poluição atmosférica com-

de biomassa terá sua capacidade aumentada, 
a caldeira a gás do pré-tratamento de óleo con-
tinuará em operação e haverá mais duas cal-

outra para comportar o aumento da capacidade 

Vale destacar que estas caldeiras foram 

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

RESÍDUOS SÓLIDOS

a fase de operação, serão gerados resíduos sólidos 

industriais são: casca de lenha, resíduo agrícola, cin-
-

trante, e os resíduos não industriais são: papel, plás-
tico, sucata metálica, resíduo de refeitório, lâmpadas 

Resíduos Sólidos

RUÍDO

A geração de ruído durante a operação 
do empreendimento será decorrente das ativi-

para tratamento de ruído e medidas de pro-
teção para seus funcionários e terceiros, que se 

-

O gerenciamento de resíduos sólidos 
gerados durante a operação da expansão da 

destacam: segregação dos resíduos sólidos 

transporte dos resíduos sólidos, de acordo com 
-

Caldeira de Biomassa



INFRAESTRUTURA DE APOIO

-

administração e controle de pessoal.
Além do canteiro de obras, a fase de im-

plantação contará com atividades de proteção 
do terreno com caráter preventivo para trans-
porte de sedimentos aos cursos de água no en-
torno, compra de concreto por caminhões-beto-
neiras, arruamento e pavimentação, sistema de 

Todo controle ambiental também será 
aplicado durante toda a fase implantação da fá-
brica, no que se refere ao uso da água, geração 
de esgoto sanitário, geração de resíduo sólido, 
geração de ruído e geração de emissão atmos-

ambientais gerados durante a obra de expansão 

devidamente acomodados em repúblicas du-

As repúblicas serão de responsabilidade das 

A mão de obra necessária para a implan-
tação da expansão da fábrica é estimada em 

O investimento total previsto é da ordem 
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SÍNTESE DO

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

ÁREAS DE INFLUÊNCIA

ÁREA DIRETAMENTE AFETADA

-

Os limites em questão contemplam as áreas de incidência dos impactos cumulativos e 

Área Diretamente Afetada
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ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) E INDIRETA (AII) DOS 
MEIOS FÍSICO E BIÓTICO

-

34
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ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) E INDIRETA (AII) DO 
MEIO SOCIOECONÔMICO

-

36
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MEIO FÍSICO

úmido, com estação chuvosa no verão e seca 

-

Climatologia

Qualidade do Ar

PRECIPITAÇÕES

chuvosos e os meses de junho, julho e agosto 

em consideração os resultados das Estações 
de Qualidade do Ar instaladas e em operação 

As direções preferenciais dos ventos 
-

-

Os meses mais quentes vão de outubro 

o período mais frio está entre os meses de maio 

Fonte: INMET (2014)

Fonte: INMET (2014)



parâmetros atmosféricos analisados são inferiores aos padrões de qualidade do ar estabelecidos 

medições de ruído no en-

Em todas as medições, 
-

no e noturno, nenhum valor 
excedeu o limite imposto pela 

-

Ruídos

Ponto 02 - Loteamento 
Bosque das Araras

Ponto 05 - Rua Jupiá em 
frente à fábrica da CARGILL
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Exemplar de rocha basáltica, encontrado às margens do 
Rio Paraná.

Rocha basáltica associada a solos de coloração vermelho-
amarela.

Areias vermelhas, compostas por argilas, e cascalho, às 
margens do Rio Paraná.

Relevo plano com suave inclinação e declividades até 5%.



Recursos Hídricos

Rio Paraná

Rio Paraná

A área encontra-se na 

-



MEIO BIÓTICO

A cobertura vegetal de uma determinada 
região está diretamente ligada às funções de 

-
tura, altitude e disponibilidade de nutrientes no 

de fontes secundárias (estudos existentes na 
-

-

abrange três importantes biomas brasileiros, 

da região, porém, insere ainda parte da região 
do município no Bioma Mata Atlântica, onde se 

-
centes dessa formação vegetal, apesar de es-
treitos, formando uma extensa malha dendrítica 

-

-
-

toramento da qualidade das águas em dois pon-

montante e à jusante do ponto de lançamento 
-

dos dentro dos padrões estabelecidos pela 
-

-
-
-

Os resultados das análises da qualidade apre-
sentam valores dentro dos limites estabeleci-

Qualidade das Águas 
Superficiais

Qualidade das Águas 
Subterrâneas

Ponto 1

Ponto 2

Flora
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-
preendimento estão presentes bairros con-
solidados, pequenas parcelas de agricultura 

-

 A ampliação se dará por 

predominantemente em áreas já 

Afetada pela implantação da ex-
pansão da fábrica não se regis-
trou espécies que constem nas 
listas de espécies ameaçadas de 

43



O local do empreendimetno consiste em uma área de ecótono, onde ocorre a transição dos 

Fauna
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Fragmentos da área diretamente afetada (ADA)
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- foram observadas espécies que se encontram 



nas áreas de amostragem durante o presente 

cururu, pererequinha-do-brejo, rã-do-cerrado, 

lagartixa de parede, calango-verde, sucuri-

 A seguir são apresentadas as fotos de 



-
as com características rurais, anexa ao Batalhão 

-

-

Unidades de Conservação e 
Demais Áreas de Interesse 
Conservacionista

Tamanho (km2) Importância Prioridade
Várzeas do Rio 

Paraná (Ma 359)* 3142 Extremamente alta Muito alta
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MEIO SOCIOECONÔMICO

Localização

-
-

Localização do município de Três Lagoas (em vermelho).

Entrada do município de Três Lagoas. Fonte: Panoramio, 2013



População

valores da população residente e da taxa média 

-
triais, principalmente relacionados à produção 
de celulose e papel, com a construção da fá-

Além disso, está prevista a inauguração 
-

busca de novas oportunidades de emprego e 
-
-

-

População de Três Lagoas. Fonte: IBGE.

IDH-M de educação, longevidade e renda. Fonte: IBGE.

Índice de Desenvolvimento de Humano - IDH. Fonte: IBGE.

Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) 

três dimensões em índices de longevidade, 
-

da de avaliação e medida da condição de vida 

o valor deste indicador, maior será o nível de 
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Produto Interno Bruto (PIB)

Produto Interno Bruto (PIB)

-

Entrada do município de Três Lagoas. Fonte: Panoramio, 2013

Composição do PIB de Três Lagoas em 2011. Fonte: IBGE.

Setores Produtivos

-
to Interno Bruto é baseada na 
participação de três setores 
produtivos (Agropecuária, In-

-
dústria (setor secundário) 
possui a maior participação no 

(setor terciário), impostos e 

-
versas indústrias ao longo dos 
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Indústrias implantadas em Três Lagoas no período de 2006 a 2012. Fonte: SEMAC, 2014.

Exportações de Três Lagoas entre 2007 e 2013. Fonte: SECEX.

Produtos destinados à exportação. Fonte: SECEX.

As exportações no 

tiveram crescimento a par-
-

mento está diretamente 
relacionado à implantação 
da primeira fábrica de ce-
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Agropecuária

Silvicultura

O eucalipto 

plantada predomi-
nante no Estado, 
com previsão de 

-
ticipação total em 

Lavoura Temporária Três Lagoas

37.761.461 10.131

Mandioca (tonelada) 634.529 225

Milho (em grão) (tonelada) 6.477.070 0

4.594.359 0

Abacaxi (mil frutos) 6.363 725

Tipo de produto da silvicultura Quantidade

91.761

Lenha (m³) 376.143

Tora para papel e celulose (m³) 4.965.044

Três Lagoas

5.000

Lenha (m³) 10.000

Tora para papel e celulose (m³) 1.658.322

54





Saúde

O sistema local de saúde deve contar 
com unidades de saúde distribuídas segundo os 
diferentes níveis de complexidade de serviços e 

crescimento está relacionado ao aumento de 

-

Estabelecimentos de saúde. Fonte: SEMAC.

Centro de Especialidades Médicas “Dr. Júlio Maia”. Fonte: Pesquisa de campo da Pöyry, 2014.

Interclínicas Day Hospital, em Três Lagoas. Fonte: Pesquisa de campo da Pöyry, 2013.

Despesa de saúde por habitante entre 2005 e 2013. 
Fonte: Prefeitura de Três Lagoas, 2013. 
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Saneamento

A sociedade brasileira avança na di-
reção do entendimento de que as condições de 
saneamento do domicílio são essenciais para 

Boas condições de saneamento não só 
melhoram a saúde das pessoas como também 

do serviço de abastecimento de água em rede nas 
-

-
tações de Tratamento de Esgotos, a ETE Jupiá 

A coleta de resíduos sólidos domicili-
ares, comerciais e industriais inertes no municí-

Ambiental, empresa privada contratada pela 

-

Saneamento no estado do Mato Grosso do Sul e no mu-
nicípio de Três Lagoas.

Vista aérea do aterro sanitário de Três Lagoas. Fonte: 
Financial Ambiental, 2014.

RALF da Estação de Tratamento de Esgoto Jupiá, em 
Três Lagoas. Fonte: Pesquisa de campo da Pöyry, 2014.

Reservatório elevado da SANESUL, em Três Lagoas. Fonte: SANESUL, 2013.
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Energia Elétrica

-

Nome Tipo Potência Outorgada
(KW)

UTE 418.119

UTE Licor negro 175.100

Dias) UHE com      Três Lagoas- - 1.551.200

Eldorado UHE Licor Negro 195.000

UTE Biomassa 4.500

Tabela – Empreendimentos geradores de energia elétrica na área dos municípios em estudo.

Fonte: Atlas de Energia Elétrica do Brasil, ANEEL, 2008.



Transporte

transportes o empreendimento possui locali-

condições de transporte rodoviário, ferroviário 

As principais rodovias da área de estu-

e as rodovias analisadas apresentam boa ca-

A concessão da Malha Oeste é de 

-
roviária da Malha Oeste, administrada pela  Amé-

-
-

Jupiá é possível devido à existência de eclusa 

através do porto hidroviário existente na sua fá-

Rede rodoviária. Fonte: Google Map, 2014.

Vista da estrutura do porto hidroviário da CARGILL que 
dá acesso ao rio Paraná. Fonte: Pesquisa de campo da 

Pöyry, 2014.

Vista das linhas férreas já existentes na fábrica da CAR-
GILL. Fonte: Pesquisa de campo da Pöyry, 2014.

Vista geral do terminal de passageiros. Fonte: Pesquisa 
de campo da Pöyry, 2014.
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Educação

Educação infantil Ensino fundamental Ensino médio

Privada Privada Privada

Três Lagoas 23 9 28 7 12 5

Centro de Educação Infantil-CEI construído no bairro JK, em Três Lagoas. Fonte: Hojemais, 2014.

Colégio Salesiano Dom Bosco – Unidade II, em Três Lagoas. Fonte: Pesquisa de campo da Pöyry, 2014.

-

As escolas de ensino superior de 

-

-
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Despesa de educação por aluno entre 2005 e 2011. Fonte: Prefeitura Municipal, 2013.

Unidade do SENAC em Três Lagoas Unidade do SEST/SENAT em Três Lagoas

Característica dos Núcleos Populacionais (Área de Influência Direta – AID)

VILA JUPIÁ

A Vila Jupiá é um bairro ocupado predominantemente por pescadores, característica lógica 

O bairro é ocupado predominantemente por pescadores, sendo esta a principal atividade 
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Entrada do bairro Vila Jupiá, próxima á Unidade Básica de Saúde Jupiá. Fonte: Pesquisa de campo da Pöyry, 2014.

Pedalinhos para aluguel. Fonte: Pesquisa de campo da 
Pöyry, 2014.

Hortaliças orgânicas que são compradas pela Prefeitura de 
Três Lagoas para a merenda escolar do município. Fonte: Pes-

quisa de campo da Pöyry, 2014.

Placa instalada pela Prefeitura na entrada do Cinturão Verde 
para alertar sobre as regras de uso da área. Fonte: Pesquisa 

de campo da Pöyry, 2014.

Entrada da ETE Jupiá. Fonte: Pesquisa de campo da 
Pöyry, 2014.

-
to ambulatorial (primeiro atendimento à maio-
ria das ocorrências médicas) e vigilância em 
saúde (observação contínua da incidência de 

O fornecimento de água potável e es-
-

CINTURÃO VERDE

Os esgotos coletados pela rede coletora 
da região são encaminhados para tratamento 
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Ponte que está sendo construída sobre o rio Paraná e permitirá o acesso ao estado de São Paulo. Fonte: Pesquisa Ponte que está sendo construída sobre o rio Paraná e permitirá o acesso ao estado de São Paulo. Fonte: Pesquisa 
de campo da Pöyry, 2014.

-
-

O abastecimento de água do cinturão é proveniente de poços sub-

-

-

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA 
AID E ADA

-

Uso e Ocupação do Solo na AID e na  ADA
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Ações da CARGILL Voltadas ao Desenvolvimento Socioeconômico
-

PROGRAMA “DE GRÃO EM GRÃO” 

objetivo transmitir conceitos sobre agricultu-

aborda, de maneira pedagógica, conceitos 

alimentos até a pós-colheita de legumes e 

Curso de capacitação do Programa “de grão em grão” em Três Lagoas. Fonte: Prefeitura de Três Lagoas, 2013.

Fonte: Plano Diretor do Município de Três Lagoas.

Área Zoneamento

Fábrica da CARGILL Zona Industrial – ZI 2

Vila Jupiá Zona Especial de Interesse Social – ZEIS 7 – Jupiá

Cinturão Verde Zona Especial de Interesse Urbanístico – ZEIU 2 – Cinturão Verde

Área do entorno da 
CARGILL

Zona Especial de Interesse Ambiental – ZEIA 4 – Jupiá

-
tação continuada de professoras e professores 
da Rede Municipal de Ensino (Reme) em Três 
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AVALIAÇÃO DE IMPACTOS

DA EXPANSÃO DA CARGILL

IMPACTOS NO SOLO

- Alteração na qualidade do solo e/ou 
das águas devido à disposição inadequada 
de resíduos

empreendimento serão gerados diversos tipos 
de resíduos sólidos e líquidos como plástico, 
metal, vidro, papel, madeira, tinta, resíduos de 
obras, panos contaminados de óleo, lâmpadas, 

-
dos resíduos sólidos industriais pelo processo 

de processamento de grãos, pré-tratamento de 

O gerenciamento de resíduos sólidos 
gerados durante a implantação e operação da 

Os resíduos sólidos gerados pela 
-

caminhados para tratamento ou destinação 
final mais adequado para cada tipo de ma-
terial, observando maior eficiência na reci-

 Medidas

-

e outras legislações e normas aplicáveis, para 

-

A partir da avaliação dos impactos ambientais foram propostas medidas mitigadoras ou po-



IMPACTOS NA ÁGUA

- Alteração da qualidade do rio

serão enviados para a estação de tratamento de 

de tratamento biológico adotado de lodos ativa-
dos, e posterior encaminhamento para o canal 

-
25 

as melhores tecnologias disponíveis visando 

estão sendo consideradas como premissas de 

-

distância aproximada que ocorre a mistura com-

de mistura (quando o rio volta aos padrões de 

IMPACTOS DE RUÍDO

- Incômodo à vizinhança em relação 
ao ruído

-
los nas vias de acesso local, um dos impactos 
decorrentes do aumento do trânsito de veícu-

operação da fábrica, as atividades opera-

condições futuras após a expansão da fábrica, 

-
mente a qualidade da água do canal terminal 

Medidas 

-
são as melhores tecnologias disponíveis visan-

- Operar adequadamente a estação de 
tratamento de forma que o lançamento dos 

-

-

Estas fontes são constituídas pelos di-
versos equipamentos de produção industrial, 
tais como as áreas de pré-tratamento, moagem, 

-
-
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IMPACTOS NO AR

- Alteração da qualidade do ar

O impacto de alteração da qualidade do 
ar pode ser causado pelas emissões atmosféri-

A operação das caldeiras de biomassa e 
de gás geram os seguintes poluentes atmosfé-

Em primeiro momento deve-se considerar 

o estudo, nenhum ponto excedeu o limite im-
-

A percepção dos níveis de ruído varia 
em função da distância da fonte de emissão e 
está associada aos outros ruídos emitidos na 

do ruído será mínimo, tanto no diurno quanto 

Medidas

- Obedecer à legislação vigente relativo 
-

- Implantar controle de máquinas e 
equipamentos próprios e de terceiros com 

- Adquirir máquinas e equipamentos 
próprios e de terceiros visando baixo nível de 

acusticamente equipamentos próprios e de ter-

- Instalar silenciadores, atenuadores e 
absorvedores de energia sonora sempre que 

Pontos de monitoramento de ruído no entorno da fábrica.

que o controle das emissões atmosféricas deste 
-

mento ambiental que consiste na prevenção da 

atmosférica, os valores encontrados apresenta-
ram-se abaixo dos padrões secundários esta-
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Medidas

- Implementar campanhas educativas 

Impactos no Ar: chaminé da caldeira de biomassa

IMPACTOS NA FLORA

- Interferência em APP

O objetivo do canal e do atracadouro é o carregamento de soja e farelo a partir de barracões 
graneleiros, até o embarque nas barcaças de transporte que deverão levar a soja e o farelo através 

Medidas

-

IMPACTOS NA FAUNA

- Aumento dos riscos de atropela-
mento de animais

Tanto na etapa de implantação como 
operação haverá aumento na circulação de 
veículos, sobretudo caminhões e carretas, nas 
principais vias de acesso ao empreendimento, 
e nas vias internas da propriedade, ampliando 

-

Medidas

- Instalar chaminé conforme altura con-
siderada na modelagem de dispersão atmosfé-

das Emissões Atmosféricas também nas novas 



IMPACTOS NO MEIO SOCIOECONÔMICO

- Incômodo à vizinhança em relação ao 
odor

Atualmente a soja é recebida principal-

Em função das perdas de produtos oriundas do 

do farelo, grande quantidade de soja foi obser-

porém com o tempo, chuva e sol, este resíduo 
degrada e gera um odor desagradável nas 

Medidas

-
balhadores no local do empreendimento na 

região serão devidamente acomodados em 
repúblicas durante a fase de implantação do 

serão empregados em torno de 25 novos fun-
cionários, sendo que grande parte relativa à 

como, as atividades de expedição e serviços 
-

verão ser oferecidas pelas empresas que pres-

Medidas

para contratação de mão de obra, para a fase 
de operação da fábrica, devendo dar prioridade 

- Incentivar algumas empresas presta-
doras de serviço na continuidade dos seus tra-

GERAÇÃO DE EMPREGOS DIRETOS E 
INDIRETOS

A fase de implantação apresenta o sur-
gimento de postos de trabalho temporários, 
seja para mão de obra diretamente vinculada 
ao empreendimento, seja indiretamente, para 
suprimento de insumos, serviços e consumo 

Dinamização da economia
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AUMENTO NA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

 A expansão da fábrica, bem como a 
criação de empregos diretos e indiretos, pro-
moverá aumento da arrecadação de tributos, 
os quais propiciarão aos executivos estaduais 
e municipais investimentos nas áreas sociais 

efeito multiplicador e está baseado nas teorias 
econômicas para estimar o impacto econômico 

 Assim, o aumento de arrecadação em 
função do empreendimento é considerado um 

Medidas

MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ESCOAMENTO 
DA MATÉRIA-PRIMA E O BIO DIESEL

proporciona a redução da circulação de veícu-
los nas rodovias, com evidentes vantagens 
ambientais relacionados à economia de com-
bustível, à redução das emissões de gases que 
contribuem com o efeito estufa e à redução da 

-
so, outras vantagens são observadas como a 
redução dos custos de transporte que propor-

-

 Além dessas, o transporte hidroviário 
também oferece as seguintes vantagens: maior 

Medidas

 - Implantar o desvio ferroviário e aumen-

DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA

 

tanto diretamente à atividade de implantação e operação do empreendimento quanto indiretamente, 

públicos, a partir do recolhimento de tributos

Medidas
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moagem de grãos de soja, da produção de farelo, da extração de óleo de soja e à implantação de 

-

PROGRAMAS AMBIENTAIS



PLANO AMBIENTAL DA 
CONSTRUÇÃO (PAC)

PROGRAMA DE 
GERENCIAMENTO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS)

PROGRAMA DE EMERGÊNCIA 
CONTRA INCÊNDIO 

PROGRAMA DE PREVENÇÃO 
DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA)

PROGRAMA DE SAÚDE, 
SEGURANÇA E MEIO 
AMBIENTE

PROGRAMA DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL

controle de aspectos ambientais a serem gera-
dos na obra, tais como: uso da água, geração 
de esgoto sanitário, geração de resíduo sólido, 
geração de ruído, geração de emissão atmosfé-

gerenciamento dos resíduos sólidos gerados na fase 

-
cêndio visa à preservação da vida, saúde e da 
integridade dos trabalhadores, assim como a 
proteção do patrimônio e a redução das conse-
quências sociais e ambientais de possíveis sin-
istros através da antecipação, reconhecimento, 
avaliação e consequente controle da ocorrência 

-
tegridade dos trabalhadores, através da antecipação, 
reconhecimento, avaliação e consequente controle 
da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que 
venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em 
consideração a proteção do meio ambiente e dos re-

O objetivo geral deste programa é informar 
e promover a participação dos funcionários da 

-
gurança e meio ambiente, na fase de implantação e 

busca criar condições para que o empreendi-
mento seja ampliado em condições favoráveis, 
protegendo os interesses das comunidades 

PROGRAMA DE GESTÃO 
AMBIENTAL

PROGRAMA DE MONITO-
RAMENTO DA QUALIDADE 
DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

-
biental é dotar o empreendimento de mecanis-

controle das ações planejadas nos programas 
ambientais, e a adequada condução ambiental, 
no que se refere aos procedimentos ambien-
tais, mantendo-se elevado padrão de qualidade 

O programa tem como principal objetivo 
-

terrânea, quanto a uma possível contaminação 

substâncias químicas, mesmo com todo sis-
tema de proteção de solo e água subterrânea 
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PROGRAMA DE 
GERENCIAMENTO DAS 
EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

PROGRAMA DE 
MONITORAMENTO DE RUÍDO

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS 
ÁGUAS SUPERFICIAIS

-
sões Atmosféricas proposto tem como meta 
principal assegurar que a operação das fontes 
de geração de emissões atmosféricas e seus 
respectivos equipamentos de controle de po-
luição, atendendo os padrões de emissão esta-

 Os principais objetivos deste programa 

da operação da fábrica e avaliar o nível de ruído 
nos limites da área operacional e nos pontos 

-

assegurar um acompanhamento da qualidade das águas que permita uma avaliação adequada de 
eventuais alterações decorrentes da operação do empreendimento com sua expansão, e visando 

Monitoramento de ruído
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PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE EFLUENTES
-
-

PROGRAMA DE MITIGAÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS NO TRÁFEGO 
-
-
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CONCLUSÃO

tem como objetivo principal operar a planta de 
biodiesel em plena carga, pois atualmente a 

a plena carga na produção de biodiesel, será 
necessária a expansão do setor de processa-
mento de grãos de soja (ruptura e descasca-
mento, condicionamento, laminação e extração 

-
mento de produção no processamento, haverá 

 O processo de produção de biodiesel é 

-
-

de glicerina, de forma a se obter um grau de 
-

tão direcionadas à indústria farmacêutica e de 

 Atualmente toda movimentação de 
carga (soja, insumos e produtos) na planta da 

porém visando atuar de modo ainda mais sus-

de sua produção, assim como do recebimento 
de soja, está prevista a implantação de uma 

estrutura física para carregamento do bio-
diesel na malha interna ferroviária (existente) 
e também o aumento do cais de barcaças no 

 A necessidade de mão de obra para am-

fator de geração de empregos diretos e indire-

na construção do empreendimento, caracteri-

na infraestrutura urbana, bem como a busca 
de convívio com a dinâmica social existente no 

estar instalada na região, pelo conhecimento 

-

fase de construção para seus municípios de 
origem, e continuar o trabalho de conscienti-

-

sobre: prostituição infantil, drogas, doenças 

atividades econômicas formais e informais e 
principalmente na área de comércio para inibir 

 
-
-

dos Impactos Ambientais foram apontados os possíveis impactos decorrentes da interação entre a 
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-
-

-
pectos tais como: clima e condições me-
teorológicas, geologia, geomorfologia e 
pedologia, recursos hídricos, qualidade 

estudo de análise de riscos e dispersão de 

 Em relação aos impactos decorrentes do 
consumo de água, os estudos efetuados con-

sendo que parte desse volume retorna ao rio 

 
-

adotando as melhores tecnologias disponíveis 
(BAT), e que também estão sendo considera-

 O estudo de dispersão hídrica mostrou 
que não haverá alteração da qualidade das 

-

máximo alguns metros do local de descarte, 

 

de riscos que constatou, após a simulação, que 
os efeitos de risco podendo atingir a população 
extra-muros, e o risco individual permanece na 
faixa aceitável, em função das baixas probabili-
dades de ocorrência, bem como, pôde-se con-
siderar o risco social como negligenciável, por-

análise é viável, reforçando-se o atendimento 

 A dinâmica da atmosfera, no local 
proposto para ampliação da indústria, apre-
senta condições favoráveis à dispersão das 
emissões atmosféricas não só atual como da 
expansão e das fábricas existentes na região, o 
que foi comprovado a partir de estudos especí-

atmosférica, os valores encontrados apre-
sentaram-se abaixo dos padrões secundários 

-

-

também que o impacto sobre a qualidade do 

controle das emissões atmosféricas baseando 
em política de gestão ambiental que consiste 

 Os estudos do meio biótico abrangeram 
-

elementos de destaque no meio ambiente lo-

 

ampliada dentro e ao lado da área atual, mini-

 Quanto aos estudos socioeconômicos 

os aspectos econômicos, a estrutura urbana 
e saneamento básico nas cidades e comuni-

modo a constituir-se uma imagem mais ampla 
do contexto em que se insere o empreendimen-

o diagnóstico ambiental, considerando os im-
pactos sinérgicos e cumulativos, a consultoria 
responsável pelo estudo constatou que:
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-
-

no meio socioeconômico, sendo 2 negativos, 2 

constatado 1 impacto negativo no meio socio-

-
dos 5 impactos negativos no meio físico, 2 im-

no meio socioeconômico, sendo 2 negativos e 

se no meio físico para os quais foram propostas 
medidas mitigadoras, que são ações que visam 

foram propostos programas nas quatro 
fases previstas para o empreendimento 
(planejamento, instalação, desativação das 
obras e operação), que apresentarão graus 

sociais e econômicos) são, em sua maioria, de 

 
 Todos os impactos positivos aparecem 
no meio socioeconômico e estão ligadas, fun-
damentalmente, ao aumento de empregos di-
retos e indiretos, aumento da arrecadação de 
tributos e aumento de oferta de infraestrutura 

visam o desenvolvimento socioeconômico e 
ambiental da região estão alinhadas às dire-

 Além disso, a expansão do empreendi-

mento na região vem a incrementar o programa 

-
prometimento com desenvolvimento econômi-

no decorrer deste Estudo de Impacto Ambien-
tal, o empreendimento apresenta-se adequado 
quanto aos aspectos da qualidade do meio 

maior vulnerabilidade são passíveis de miti-
gação, necessitando para tanto, que as medi-
das de controle ambiental sejam previstas no 
projeto executivo e corretamente implementa-

-
manecerão durante todo o período de operação 

-

que, na opinião da equipe que elaborou este 
EIA, questione a viabilidade ambiental da ex-

 

-
dade de processamento de grãos, a implantação 
de uma nova planta de glicerina, implantação do 
sistema de carregamento no ramal ferroviário e 
aumento do cais de barcaças, pode ser implanta-

-
preendimento viável do ponto de vista econômico, 
social, ambiental, técnico e jurídico, contribuindo 
para o crescimento social e econômico da região, 

77



EQUIPE TÉCNICA
 

-
-

Equipe da Pöyry Tecnologia – EIA Geral

 
Coordenador Geral

Coordenador Técnico

Coordenador Técnico

Caracterização do Empreendimento/Avaliação de Impactos / RIMA
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Diagnóstico Ambiental

Equipe Meio Físico

Equipe Meio Biológico

Equipe Meio Socioeconômico

Avaliação de Impactos



Estudos Complementares

Estudo de Análise de Risco

Estudo de Dispersão Atmosférica

Mattioli Martins Monteiro

Estudo de Dispersão Hídrica

Estudo de Tráfego

Laudos Ambientais

Laudo de Ruído
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