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IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
O Empreendimento consiste na 1ª Fase de Implantação do Plano
Diretor para a Ampliação do Aeroporto Internacional de Campo Grande
(SBCG), localizado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
A ampliação faz parte do Acordo de Cooperação nº 07/2009/017,
firmado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, o Município de Campo Grande,
o Comando do Exército, o Comando da Aeronáutica e a INFRAERO e
considera a implantação das seguintes estruturas:

 novo Terminal de Passageiros (TPS) e áreas secundárias,
 Central de Utilidades (CUT),
 Centro de Manutenção (CEMAN),
 sistema viário de acesso;
 vias de serviço;
 Pátio de Aeronaves;
 nova Pista de Pouso e Decolagem (PPD);
 estacionamentos e obras complementares.

O Empreendimento localiza-se a uma latitude 20º 28' 08” S e a
uma longitude 54º 40' 11” W estando a uma altitude de 554 metros acima do
nível do mar.
A Figura a seguir traz sua localização no Município de Campo
Grande e no Estado de Mato Grosso do Sul.
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Plano de Emergência de Acidentes em Aeródromos
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Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
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Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde
Produto Interno Bruto
Instituto Municipal de Planejamento Urbano de Campo Grande
Plano de Emergência
Partículas Inaláveis
Prefeitura Municipal de Campo Grande
Política Nacional da Aviação Civil
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
Pista de Pouso e Decolagem
Posto de Primeiros Socorros
Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica
Brasileira
Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico e Social
Programa Federal de Auxílio a Aeroportos
Programa Nacional da Diversidade Biológica
Programa Nacional de Controle de Poluição do Ar
Programa de Observação de Segurança Operacional
Precipitação
Partículas Totais em Suspensão
Pressão atmosférica de superfície
Relação Anual de Informações Sociais
Relatório Ambiental Simplificado
Resolução da Diretoria Colegiada
Relatório de Impacto Ambiental
Sul
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Secretaria Municipal de Assistência Social
Aeroporto Internaional de Campo Grande
Sudeste
Serviço de Apoio a Pequena e Media Empresa
Secretaria de Estado de Habitação e das Cidades
Secretaria Estadual de Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciencia e
Tecnologia

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS
SEMADUR
SENAC
SENAI
SEOP
SEPROTUR
SESAU
SESC
SESCINC
SIPAER
SIRGAS
SISCEAB
SIT
SNUC
SO2
STMB
SUS
SW
TECA
TIC
TPS
TRV
TT
TWY
UFMS
US EPA
UTC
UR
VNT
W
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ZEIA

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Secretaria de Estado de Obras Públicas e de Transportes
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário da Produção, da
Indústria, do Comércio e do Turismo
Secretaria Municipal de Saúde
Serviço Social do Comercio
Serviço de Prevenção, Salvamento e Combate a Incêndio em Aeródromos
Civis
Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos
Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas
Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro
Sistema Integrado de Transportes
Sistema Nacional de Unidades de Conservação
Dióxido de Enxofre
Sistema de Transporte e Manuseio de Bagagens
Sistema Único de Saúde
Sudoeste
Terminal de Logística de Carga Aérea
Terminal Intermodal de Cargas de Campo Grande
Terminal de Passageiros
Trovoadas
Temperatura
Taxyway
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Environmental Protection Agency
Coordinated Universal Time – Tempo Universal Coordenado
Umidade Relativa
Ventos
Oeste
Zona de Convergência do Atlântico Sul
Convergência Intertropical
Zona Especial de Interesse Ambiental

INTRODUÇÃO

Este Relatório de Impacto Ambiental

Aeroporto Internacional de Campo Grande

(RIMA) é uma síntese do Estudo de
Impacto Ambiental (EIA) submetido à
apreciação

do

Instituto

de

Meio

Ambiente de Mato Grosso do Sul
(IMASUL) como parte integrante do
processo de licenciamento ambiental da
1ª Fase de Implantação do Plano Diretor
para a Ampliação do Aeroporto Internacional de Campo Grande, localizado em
Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Compartilhamento civil/militar do Aeroporto
Internacional de Campo Grande

Este Aeroporto pertence à jurisdição
do

IV

Comando

Aéreo

Regional

(COMAR IV) e é administrado pela
Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária

(INFRAERO).

Sua

operação é compartilhada com a Base
Aérea de Campo Grande e o Batalhão
de Aviação do Exército Brasileiro (3º
Bavex), além do Grupamento de Patrulhamento Aéreo de Mato Grosso do Sul.
Apoia voos internacionais e tráfego local, efetuando transporte de passageiros e
cargas, com voos comerciais regulares, voos particulares e taxis aéreos.
Há uma pista homologada para pouso/decolagem e efetua transporte de
passageiros e cargas, com voos comerciais regulares, voos particulares e taxis
aéreos, servindo de apoio a voos internacionais e tráfego local.
Numa primeira fase, conforme indicado no Plano Diretor Aeroportuário (INFRAERO,
2011), deverá ser construído um novo Terminal de Passageiros e áreas
secundárias, uma Central de Utilidades (CUT), um Centro de Manutenção (CEMAN),
um Pátio de Aeronaves, uma nova Pista de Pouso e Decolagem (NPPD), um
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sistema viário de acesso, novos estacionamentos e obras complementares. Prevêse, dessa forma, o atendimento da demanda de transporte de cargas e passageiros
para até o ano de 2022.
Esta ampliação integra-se à visão da aviação civil como fator de integração e
desenvolvimento nacional, conforme expresso pela Política Nacional da Aviação
Civil (PNAC), visando assegurar à sociedade brasileira o desenvolvimento de um
sistema de aviação civil amplo, seguro, eficiente, econômico, moderno, compatível
com a sustentabilidade ambiental, integrado às demais modalidades de transporte e
alicerçado na capacidade produtiva e de prestação de serviços nos âmbitos
nacional, sul-americano e mundial. Atualmente, o aeroporto apresenta saturação nos
Terminais de Carga, de Passageiros e nas áreas de manobra, em decorrência da
expansão dos diferentes setores da economia e das demandas do transporte de
passageiros e de carga no Estado e da localização estratégica do Aeroporto
Internacional de Campo Grande com relação ao Mercosul.
Ressalta-se que a ampliação que se pretende no Aeroporto Internacional de Campo
Grande complementa obras de estrutura que vêm sendo feitas nos setores rodo e
ferroviário, a fim de que se viabilize o Município como centro de distribuição,
exportação e importação de cargas, projeto estratégico de desenvolvimento do
Estado.
Para este Empreendimento foi firmado em 2011, o Acordo de Cooperação entre o
Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, o Município de Campo Grande, o
Comando do Exército, o Comando da Aeronáutica (COMAER) e a INFRAERO.
Para o desenvolvimento desses estudos, e tendo em vista o Acordo de Cooperação
acima mencionado, coube à Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos
(AGESUL), integrante da Secretaria de Estado de Obras Públicas e de Transportes
do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul (SEOP/MS), contratar a empresa
CITTÀ Planejamento Urbano e Ambiental.
Como consagrado em estudos ambientais, os métodos e técnicas adotados para a
elaboração do EIA sintetizado neste RIMA consideraram as interdependências
existentes entre as ações impactantes referentes à atividade, as condições atuais e
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evolutivas dos ecossistemas naturais e o uso e ocupação das terras nas áreas de
influência estabelecidas.
Por meio de esforço coletivo da equipe técnica envolvida, os dados de campo e as
informações levantadas durante pesquisa bibliográfica foram integrados com as
ações

que

serão

realizadas

nas

fases

de

implantação e

operação

do

Empreendimento, com a finalidade de identificar os impactos que poderão ocorrer e
propor procedimentos para prevenir ou reduzir os efeitos negativos e multiplicar os
efeitos benéficos do Empreendimento.
É importante que se mencione, porém, que o Termo de Referência caracteriza-se
por ser um instrumento orientador da equipe executora do EIA/RIMA, devendo ser
tomado como base para realização dos estudos sem, contudo, excluir as
possibilidades de inovação, visando à adequação ao Empreendimento em pauta.
Assim, sem prejuízo da inclusão das informações mínimas necessárias à
compreensão das características do projeto de ampliação do Aeroporto Internacional
de Campo Grande, bem como de suas inter-relações com o meio ambiente local,
alguns itens foram considerados desnecessários ao atendimento dos objetivos
propostos no EIA/RIMA, ou incompatíveis com a situação encontrada nos estudos
diagnósticos e prognósticos realizados
Espera-se que tenha sido cumprido o que foi determinado no Termo de Referência
emitido pelo IMASUL. Dessa forma, um Empreendimento de relevante significado
para o desenvolvimento econômico e social do Estado de Mato Grosso do Sul
poderá ser implantado com todas as precauções socioambientais.

1 - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

A

seguir

são

descritas

sucintamente

as

principais

características

do

Empreendimento com base nas informações repassadas pela INFRAERO.

1.1 LOCALIZAÇÃO
O Aeroporto localiza-se na Região Urbana do Lagoa, a aproximadamente 7 km de
distância do centro da cidade, junto a um dos principais corredores do sistema viário
no sentido leste/oeste formado pela Rua Joaquim Murtinho – Rua Ceará – Av.
Afonso Pena e a Av. Duque de Caxias interligada à BR 262 (Apêndice 1 – Mapa 1 Caracterização do Empreendimento).

1.2 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
1.2.1 Características Atuais
Com área total de 10.802.318 m², o Aeroporto Internacional de Campo Grande
possui uma pista homologadas para pouso/decolagem, com 2.600 m x 45 m; há uma
outra pista, classificada como secundária (taxyway), com 2.500 x 23.m. No Quadro
1 é mostrada a condição de movimentação de aeronaves e de pousos e decolagens
de passageiros e de caga transportados em 2011.

Quadro 1. Número de passageiros e de aeronaves, e quantidade de cargas no Aeroporto
Internacional de Campo Grande, 2011.
Item

Total

Domésticos

Internacionais

Número de aeronaves

30.991

29.568

1.423

Número de passageiros

1.515.540

1.497.012

18.528

Quantidade de carga (t)

5.124

4.971

153

Correios (t)

1.717

1.717

0

Fonte: INFRAERO, 2012.
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Outras características do sítio aeroportuário são: área do pátio de manobras 36.000 m²; área do terminal de passageiros - 6.082 m2; capacidade anual do
terminal de passageiros - 1.612.038 na alta e 1.074.692 na baixa; capacidade do
estacionamento - 280 vagas; estacionamento de aeronaves - 43 posições.
No Aeroporto encontram-se instaladas diversas facilidades para atendimento dos
passageiros e ainda: Posto da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC); Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); Destacamento de Controle do Espaço
Aéreo (DTCEA); Ministério da Agricultura; Polícia Civil; Polícia Federal; Receita
Federal. Conta também com as seguintes companhias aéreas: Gol; Ocean Air; Tam;
Trip; e Azul.
Atualmente, existem, como recursos em emergência 24 h:
 Seção de Contra Incêndio, com 34 bombeiros de aeródromos.
 Médico - atende no Esquadrão de Saúde da Base Aérea de Campo Grande e
conta com duas ambulâncias.
 Corpo de Voluntários Especiais (CVE) – executam as atividades de primeiros
socorros, com equipamentos de atendimento pré-hospitalar.
 Recursos externos – constituídos pela Defesa Civil, rede médica hospitalar e
patrulhamento viário.

1.2.2 Fase de Implantação das Novas Instalações
A Primeira Fase do Plano Diretor de Ampliação do Aeroporto Internacional de
Campo Grande para o horizonte de 2022 contemplará as seguintes novas
instalações: Terminal de Passageiros (TPS), Central de Utilidades (CUT), Terminal
de Carga (TECA), guarita; áreas comerciais, Parque de Abastecimento de
Aeronaves (PAA), campo de antenas, Centro de Manutenção (CEMAN),
estacionamento de veículos, área de comissaria e empresas de apoio, pátio de
estacionamento de aeronaves, taxiways e pista de pouso e decolagem,
contemplando, também, o acesso viário ao Empreendimento.
A Figura 1 apresenta o projeto de Ampliação do Aeroporto Internacional de Campo
Grande.

Figura 1. Projeto de ampliação do Aeroporto Internacional de Campo Grande.
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Serão implantados os seguintes componentes:
 novo TPS, com área de 52.595 m², contemplando novo acesso, pátio, obras civis
e instalações hidráulicas, elétricas, telefônicas, redes estruturadas (telemática),
sistemas eletrônicos;
 novo Terminal de Logística de Carga Aérea (TECA). A edificação principal terá
área de 1.000 m², possuindo, ainda, em seu complexo, a plataforma de docagem,
edifício administrativo, edifício de apoio que contemplará a edificação de apoio ao
caminhoneiro, área de carga restrita, área de carga viva, depósito de resíduos
sólidos, área de fumigação, manutenção, pit stop, central de utilidades, guaritas e
pontos de controle, área para contêineres e manobra e área para equipamentos
de rampa, totalizando, entre acessos de pedestres e viários, área de urbanização,
com um total de 15.649,77 m²;
 Central de Utilidades (CUT), com área de 2.519 m²;
 guarita com área de 80 m², localizada na via projetada entre as áreas destinadas
ao campo de antenas e área comercial adjacente, com portões de acesso;
 áreas comerciais alocadas em uma área de 5.312,42 m²;
 Parque de Abastecimento de Aeronaves (PAA), situado em dois lotes distintos,
em uma área total de 5.000 m²;
 campo de antenas alocado de 2.500 m², para instalação de antenas de
comunicação interna, VHF ou HF;
 Centro de Manutenção (CEMAN), composto de duas edificações, módulo
INFRAERO (565,23 m²), módulo contratada (2.239,97 m²), contemplando ainda,
estacionamento coberto para veículos de funcionários (270 m²), estacionamento
descoberto (1.080 m²), abrigo de viaturas funcionais (2.900 m²), garagem para
veículo de manutenção (170 m²), área destinada a armazenagem temporária de
material (50 m²), área para contêineres de lixo (10 m²);
 pátio de estacionamento de veículos em área reservada de 4.242 m²;
 área de comissaria e empresas de apoio de 7.774 m², com toda a infraestrutura
básica necessária;
 pátio de estacionamento de aeronaves, com 49.065m² para tender a primeira fase
de ampliação; o pátio de aeronaves, da nova área do terminal, com 4.450,00 m²,
será único e contíguo; estão previstas 8 pontes de acesso às aeronaves;
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 Nova Pista de Pouso e Decolagem (NPPD) em concreto armado, com dimensões
de 2.800m de comprimento e 45m de largura, portanto, com extensão de mais
235 m por 45 m a título de cabeceira (24R) deslocada (em função do zoneamento
de proteção da pista em relação à área terminal atual); terá suporte equivalente a
54 PCN (Pavement Classification Number);
 Pistas de Taxiamento de Aeronaves, incluindo taxiways e taxi de borda de pátio,
que deverão ser reformadas;
 rede de drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica na via de acesso
ao TPS;
 redes de distribuição de água e coletora de esgotos sanitários;
 subestação de energia elétrica para rebaixamento da voltagem;
 rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública;
 reservatórios de água, enterrado e elevado;
 sistema viário de acesso, com 6.966 m² de vias e calçamento, com drenagens
superficiais e orientações a deficientes visuais e a incorporação de uma área
verde de 1.945 m².
Além das edificações, serão necessários os seguintes serviços e infraestrutura de
apoio: canteiro de obras; locação; raspagem e limpeza do terreno e abertura de
acessos; serviços de terraplenagem (cortes e aterros); drenagem; serviços de
pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).
O material resultante da remoção da cobertura vegetal existente na área será
retirado e transportado para local apropriado. Os aterros requererão a importação de
materiais provenientes de cortes na área de implantação do Empreendimento e/ou
de jazidas existentes no Município de Campo Grande, devidamente licenciadas.
Serão executados dispositivos de drenagem constituídos de valas escavadas no
entorno das pistas e pátios e para direcionando das águas para o canal existente,
além de caixas coletoras e tubulações. A pavimentação em CBUQ será executada
nas vias de acesso do Empreendimento e nas vias de circulação internas do pátio
de estacionamento de veículos. O CBUQ será fornecido por usina licenciada.
No que se refere à infraestrutura, destacam-se: a distribuição da energia; a rede de
distribuição de água; e o esgotamento sanitário.
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A distribuição da energia será feita através de rede instalada em postes elevados e
em dutos subterrâneos nas áreas internas destinadas às aeronaves. A rede de
distribuição de água será executada a partir de reservatório e o esgotamento
sanitário, através de rede coletora interna ao Empreendimento, para interligação à
rede pública.
Todos esses serviços serão executados em conformidade com os projetos e normas
técnicas, com a utilização de mão de obra qualificada e ferramentas apropriadas. Os
serviços demandarão cerca de 80 trabalhadores e serão executados em 18 meses.

1.2.3 Funções Operacionais das Novas Instalações
São as seguintes as principais características operacionais das novas isntalações:
 estima-se 3.135.429 passageiros/ano para o horizonte de 2022;.
 no horizonte final de planejamento (2029), 13 aeronaves serão estacionadas
simultaneamente, no pátio na hora pico, sendo 9 aeronaves atendidas em pontes
de embarque e as demais aeronaves estacionadas em posições remotas;
 com a construção da NPPD, além das aeronaves que operam hoje, outras de
maior porte poderão executar pousos/decolagens;
 a CUT proverá os meios de abastecimento de água potável, água gelada para
consumo e apoio diverso às instalações do terminal de passageiros;
 para o horizonte de 2022, estima-se uma carga de 18.526 toneladas/ano no
TECA, que deverá ser desinsetizada segundo as normas legais;
 as áreas comerciais serão constituídas por lojas comerciais, praças de
alimentação, agências bancárias, cinemas e demais dependências, contemplando
desembarque

doméstico,

desembarque

internacional,

sala

de

embarque

doméstico, sala de embarque internacional, saguão de embarque, praça de
alimentação, áreas de depósitos e vestiários dos concessionários;
 no Parque de Abastecimento de Aeronaves existirá armazenamento de
combustíveis dos tipos querosene de aviação e gasolina de aviação;
 o CEMAN será empregado para atender as necessidades tanto administrativas
como operacionais e de manutenção;
 haverá capacidade para o estacionamento de cerca de 3.000 veículos;
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 o pátio de aeronaves atenderá à aviação regular e não regular de passageiros e
também de cargas; funcionarão oito pontes de acesso às aeronaves;
 a Área Terminal, incluindo taxiways e taxi de borda de pátio, atenderá a aviação
geral e aeronaves de estadia, com ligação ao novo pátio de aeronaves;
 existirão taxiways de saída rápida e adequadas para as aeronaves civis de
maneira a também garantir capacidade para o movimento total do Aeroporto.
Com relação às rotinas operacionais de manutenção e segurança, preocupação
específica das atividades aeroportuárias, destacam-se os seguintes aspectos:
 o Posto de Primeiros Socorros após a conclusão da ampliação deverá se situar
em local de fácil acesso, inclusive ao pátio de aeronaves, para facilitar as
remoções quando necessárias;
 a área de guarda de volume de passageiros não poderá ser localizada em local
dentro do terminal e nem em local isolado e sem movimento; deverá existir um
Sistema de Transporte e Manuseio de Bagagens embarcadas, semiautomatizado,
com cinco níveis de inspeção de segurança, para 100% das bagagens (padrão
IATA), sendo automatizada apenas até o nível de segurança 2;
 deverão ser instalados equipamentos de inspeção de segurança de raios X para
os níveis de inspeção 1 e 2; para o nível 3, deverão existir postos de trabalho com
equipamentos de inspeção de Detector de Traços Explosivos (ETD) e terminais
de visualização de imagens raios X de bagagens ao lado das linhas de
transportadores; quanto ao nível 4 a inspeção deverá ser efetuada em sala
fechada em área restrita, de fácil acesso aos passageiros donos de bagagens
identificadas como suspeitas;
 deverá ser considerada a possibilidade de uso da sala de embarque remoto para
quarentena, para acomodar passageiros desembarcando que apresentam
sintomas de epidemias, quando houver necessidade;
 as Áreas Restritas de Segurança (ARS) deverão ser segregadas das áreas
públicas e daquelas não sujeitas às restrições de acesso, por meio de barreiras
físicas adequadas mitigando atos ilícitos na área de movimento, com instalação
de barreiras patrimoniais/perimetrais e de segurança;
 deverá ser instalada barreira operacional tipo "cerca de arame trançado tipo
alambrado" para resguardar invasão física indesejada da área de movimento,
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correspondente à faixa de pista da pista de pouso e faixa de pistas de táxis
periféricas, assim como os pátios de aeronaves e equipamentos auxiliares à
navegação aérea próximos a essas áreas.
 deverão ser respeitados os limites de gabarito regulamentar do Plano de Proteção
do Aeródromo, áreas de transição, decolagem e aproximação, assim como
superfícies do Plano de Proteção de Equipamentos de Auxílio à Navegação Aérea
(NDB, ILS, GLIDE e outros). Poderá ser utilizada proteção física adicional, tais
como concertina, arames farpados, dilaceradores e proteção eletrônica.
 deverá ser atualizado com a ampliação, o Programa Específico de Segurança
(AVSEC), o Plano de Contra Incêndio (PCINC) e o Plano de Emergência (PLEM);
 em caso de necessidade de desinterdição de pista e coleta de destroços, o
Aeroporto conta com apoio de empresas aéreas, com talhas, caminhões,
macacos hidráulicos e demais ferramentas que poderão ser utilizadas
Quanto à infraestrutura, as estimativas operacionais com a ampliação do Aeroporto
são apresentadas no Quadro 2.

Quadro 2. Estimativas operacionais da nova infraestrutura prevista para a Ampliação do
Aeroporto Internacional de Campo Grande.
Infraestrutura
Água

Esgoto
Energia

Resíduos Sólidos
Telecomunicações

Componente
Estimativa de consumo de água
Volume estimado da reserva de água
Volume estimado da reserva de incêndio
Reserva total de água
Área estimada do reservatório elevado
Área estimada do reservatório enterrado
Volume diário de esgoto
Consumo mensal
Capacidade de instalação
Sistema de emergência (30%)
Produção diária de lixo
Telefones públicos
Telefones para atividades operacionais
Telefones para uso comercial

Fonte: INFRAERO, dez 2011.

Unidade
m³/dia
m³
m³
m³
m²
m²
m³/dia
kWh
KVA
KVA
kg
unid.
unid.
unid.

Quantidade
1.045,96
2.091,93
627,58
2.719,50
815,85
1.359,75
836,77
1.045.143
2.044,50
613,30
8.217
79
181
130
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2 - PLANOS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

2.1 ÂMBITO DA AVIAÇÃO CIVIL
Entre os Planos e Programas no âmbito da aviação civil de interesse para o
Empreendimento em pauta, destacam-se os seguintes:
 Plano Diretor Aeroportuário (PDIR);
 Programa de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (PPAA), com os respectivos
Planos Específicos:
 Plano Básico de Zona de Proteção;
 Plano Básico de Zoneamento de Ruído;
 Programa de Controle do Perigo Aviário no Brasil (PCPAB);
 Programa de Prevenção de Acidentes com Carga Perigosa.

O Plano Diretor Aeroportuário (PDIR) é o documento elaborado pelo operador do
aeródromo, que estabelece o planejamento para a expansão da infraestrutura
aeroportuária em consonância com a regulamentação de segurança operacional
expedida pela ANAC, que tem a atribuição da sua análise e aprovação.

O Programa de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (PPAA) consolida
anualmente as orientações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes
Aeronáuticos (CENIPA) no âmbito das competências de prevenção de acidentes
aeronáuticos do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos
(SIPAER). Este integra as aviações civil e militar, permitindo uma maior agilidade no
trâmite de informações diretamente entre os seus integrantes, com o objetivo de
prevenir acidentes aeronáuticos com base no conhecimento e conscientização.
O PPAA é elaborado por cada Unidade Regional do Sistema de Gerenciamento da
Segurança Operacional (SGSO), bem como pelas empresas de transporte aéreo
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público regular e não regular e pelas organizações privadas relacionadas à atividade
aeroportuária, considerando o tipo de atividade aérea desenvolvida e as possíveis
variáveis que possam afetar a segurança das operações.
O PPAA é concretizado por meio dos Programas e Planos Específicos. Entre estes
destacam-se para o Empreendimento objeto deste Estudo o Plano de Zona de
Proteção de Aeródromo (PZPA) e o Plano Básico de Zoneamento de Ruído (PBZR).
O Plano de Zona de Proteção de Aeródromos (PZPA) estabelece restrições ao uso
das propriedades dentro da Zona de Proteção do aeródromo e das instalações de
auxílio à navegação aérea, quanto a edificações, instalações, culturas agrícolas e
objetos de natureza permanente ou temporária, com relação a tudo que possa
embaraçar as operações de aeronaves ou causar interferência nos sinais dos
auxílios à radio navegação ou dificultar a viabilidade de auxílios visuais.
Nesse sentido, destacam-se a Resolução nº 004/1995 do CONAMA, que estabelece
a Área de Proteção Aeroportuária (ASA) e a fiscalização

exercida pelo Poder

Público Municipal do uso do entorno dos aeródromos (com dimensão que varia de
20 quilômetros de raio para aeródromos que operam no sistema de voo por
instrumento - IFR, e a 13 quilômetros de raio para os demais).
Com relação ao Aeroporto Internacional de Campo Grande, a Portaria n°
96/DGCEA/2006, aprovou o Plano Específico da Zona de Proteção de Aeródromo,
definindo os gabaritos para implantações e edificações localizados neste espaço
aéreo e proibindo a implantação de atividades consideradas perigosas nas Áreas de
Aproximação de Transição. Também, em termos amplos, a Lei Complementar
Municipal nº 94/2006, que dispôs sobre o Plano Diretor de Campo Grande, instituiu a
Zona de Proteção do Aeródromo (ZPA).
A ampliação do Aeroporto exigirá a elaboração de um novo Plano Específico de
Zona de Proteção.
O Plano Básico de Zoneamento de Ruído (PBZR) é a delimitação de áreas para a
indicação das atividades compatíveis com os níveis de incômodo sonoro. É um
documento normativo que estabelece as restrições ao uso e a ocupação do solo nas
áreas I, II e III, definidas pelas curvas de nível de ruído I e II.
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As áreas delimitadas nas Curvas de Nível de Ruído são as seguintes:
 Área I: área interior à curva de nível de ruído I, onde o nível de incômodo sonoro é
potencialmente

nocivo

aos

circundantes,

podendo

ocasionar

problemas

fisiológicos por causa das exposições prolongadas;
 Área II: área compreendida entre as curvas de ruído I e II, onde são registrados
níveis de incômodo sonoro moderados, não sendo permitidas as seguintes
atividades: residencial; saúde (hospital e ambulatório; consultório médico; e
equipamentos

urbanos

equivalentes);

educacional

(escola;

creche;

e

equipamentos urbanos equivalentes); serviços públicos ou de utilização pública
(hotel e motel; edificações para atividades religiosas; centros comunitários e
profissionalizantes; e equipamentos urbanos equivalentes); cultural (biblioteca;
auditório, cinema, teatro; e equipamentos urbanos equivalentes).
 Área III: área exterior à curva de ruído de nível de ruído II, onde normalmente não
são registrados níveis de incômodo sonoro significativo.
Ressalta-se a Resolução CONAMA nº 001/1990, que dispõe diretrizes acerca da
emissão de ruído decorrente de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais
ou recreativas, tendo como parâmetro várias Normas NBR expedidas pela ABNT.
O Aeroporto de Campo Grande possui um Plano de Zoneamento de Ruído que
deverá ser adequado à ampliação do Aeroporto.
O Programa de Controle do Perigo Aviário no Brasil (PCPAB) visa prevenir os riscos
decorrentes de colisões entre aeronaves e aves, ou perigo aviário (ou da fauna). As
colisões com a fauna são consequências diretas dos problemas encontrados na
maioria dos municípios brasileiros, onde há atividades atrativas, coleta inadequada e
destinação final de resíduos sólidos proporcionando alimento às aves no interior da
área de segurança aeroportuária.
Esse assunto deve ser tratado de forma descentralizada, tendo em vista a
especificidade de cada aeródromo, em função de sua localização geográfica, índice
pluviométrico, oferta alimentar e de água, atividades antrópicas no entorno, dentre
outras características.
O Programa de Prevenção de Acidentes com Carga Perigosa visa implementar
orientações específicas emitidas pela Organização da Aviação Civil Internacional
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(OACI ou ICAO – International Civil Aviation Organization) e a Associação
Internacional de Transportes Aéreos (AITA ou IATA - International Air Transport
Association) com base no conhecimento adquirido com a indústria do transporte
aéreo e as experiências de transporte desses materiais por outros meios.

2.2 ÂMBITO ESTADUAL
No âmbito de Mato Grosso do Sul, são importantes os Programas voltados ao
desenvolvimento da infraestrutura de transportes, entre os quais, descam-se os
seguintes:
 Programa de Transportes e de Desenvolvimento Sustentável do Estado de
Mato Grosso do Sul (PDE/MS) - com financiamentos obtidos junto a agências
internacionais,

tais

como

o

Banco

Internacional

de

Reconstrução

e

Desenvolvimento (BIRD) e o Fonplata, além do Programa para Aceleração do
Crescimento (PAC), objetiva a melhoria na conexão de localidades à dinâmica
produtiva regional, além da criação de novos corredores de transporte rodoviário,
visando à expansão, melhoria e conservação do sistema de transportes do
Estado, particularmente das vias vicinais., abrangendo a pavimentação asfáltica
de vários trechos de rodovias estaduais;
 Plano Estadual de Logística de Transportes (PELT) - envolve projetos de
obras de infraestrutura que permitirão uma redução considerável no custo de
transporte das mercadorias produzidas no Estado, que terá reflexo direto no
aumento da competitividade de Mato Grosso do Sul. Inclui-se entre estas obras a
implantação do Terminal de Cargas de Campo Grande (TICC), integrando o
ransportes rodoviário, ferroviário e aéreo

2.3 ÂMBITO MUNICIPAL
No âmbito do Município de Campo Grande, entre os diversos planos e programas
que vêm sendo implementados pelo Poder Público, são importantes para o
Empreendimento em pauta, os seguintes:
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 Plano Diretor de Campo Grande - contém as disposições sobre o uso e
ocupação do solo no Município de Campo Grande. O Aeroporto Internacional de
Campo Grande situa-se na Região Urbana do Lagoa., composta por 11 Bairros
(Bandeirantes, Batistão, Caiçara, Caiobá, Coophavila II, Leblon, São Conrado,
Taveirópolis, Tarumã, Tijuca e União). O Aeroporto Internacional foi inserido na
Zona de Proteção do Aeródromo (ZPA).
 Plano da Operação Urbana Consorciada para Qualificação Urbanística e
Ambiental nas Regiões Urbanas do Lagoa, Imbirussu e Segredo – instituído
pela Lei Complementar nº 181/2011; O uso e ocupação do solo das áreas do
entorno do Aeroporto requerem que sejam observadas as restrições e
recomendações da legislação em vigor (estaduais, municipais e a Portaria nº
1.141/GM5/1987), tanto para as questões de gabaritos das edificações, como
para seu uso propriamente dito, em função do incômodo gerado pelo ruído
aeronáutico.
 Programa de Desenvolvimento Integrado e Qualificação Urbana do
Município de Campo Grande (Viva Campo Grande) - visa preparar a cidade
para um novo ciclo de crescimento econômico, de modo a compatibilizá-lo com a
distribuição da riqueza e a melhoria da qualidade de vida; de interesse para o
Empreendimento em pauta, foi desenvolvido o componente Revitalização e
Mobilidade Urbana, com as intervenções nos trechos de amostra representativa
do

Programa,

compreendendo

os

seguintes

projetos:

Orla

Ferroviária

(Revitalização do Centro), Orla Morena (Mobilidade Urbana) e Via Morena (2ª
fase) (Mobilidade Urbana).
 Plano Municipal de Saneamento Básico – Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos (PMGIRS) do município de Campo Grande objetiva estabelecer o
planejamento das ações de gerenciamento de coleta, tratamento e destinação
dos resíduos sólidos de forma que atenda aos princípios da política nacional e
que seja construído por meio de uma gestão participativa, envolvendo a
sociedade de maneira organizada no seu processo de elaboração.
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 Programa de Arborização Urbana - visa aproveitar-se dos efeitos benéficos
ambientais e paisagísticos da arborização, que contribui para o controle da
poluição atmosférica, sonora e visual na cidade, promovendo a melhoria da
qualidade de vida dos seus moradores. O objetivo é incrementar o número de
árvores, porque algumas regiões da cidade são menos arborizadas que outras.
 Plano de Controle de Poluição Veicular (PCPV) - visa incitar o debate e a
reflexão entre técnicos e gestores públicos acerca dos direitos e deveres
relacionados à qualidade do ar, principalmente as emissões atmosféricas
provenientes da frota veicular.

2.4 PROGRAMA INFRAERO SOCIAL
É desenvolvido em parceria com governos municipais, estaduais e federal, além de
organizações não-governamentais e entidades filantrópicas. Tem enfoque em
capacitação, saúde e educação formal para crianças, jovens e adultos em situação
de risco social ou moradores de comunidades de baixa renda vizinhas aos
aeroportos.
Em Campo Grande, a INFRAERO vem implementando o Projeto "Araraúnas na
Pista da Informática" desde 2002, capacitando uma centena de jovens por ano
cursos básicos de informática e oficinas de cidadania, envolvendo temas sobre
educação ambiental, saúde, qualidade de vida, cultura, turismo, atividades
aeroportuárias, perigo viário, esporte e lazer.
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3 - ANÁLISE JURÍDICA
No conjunto de normas legais afetas à atividade aeroportuária, importam
particularmente aquelas relativas ao licenciamento ambiental e às normativas
específicas da aviação civil e do uso e ocupação do solo no entorno do Aeroporto.

3.1 LICENCIAMENTO AMBIENTAL: COMPETÊNCIA E REQUISITOS
As principais diretrizes com relação à execução do licenciamento ambiental no Brasil
concentram-se na Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981), que o
considera um instrumento de caráter preventivo da tutela do meio ambiente,.
Também são pertinentes as Resoluções do CONAMA nº 01/1986 e nº 237/1997 e
atualmente na Lei Complementar nº 140/2011.
Em âmbito estadual, o licenciamento é definido na Política Estadual de Meio
Ambiente de Mato Grosso do Sul (Lei nº 2.257/2001), Resolução SEMAC nº
008/2011,
O licenciamento ambiental do Empreendimento é uma exigência legal que deve ser
elaborada previamente ao início das obras de ampliação do Aeroporto.
No âmbito dos órgãos da aviação civil, a Resolução ANAC nº 158/2010 determina
que a construção de áreas destinadas a pouso e decolagem e movimentação de
aeronaves e modificação de suas características dependem de sua autorização
prévia, que deverá ser exigida em uma etapa preparatória a respectiva atualização
do aeródromo. Esta autorização prévia é necessária, portanto, à construção inicial,
bem como toda e qualquer modificação de características físicas do aeródromo
existente.
Porém, a emissão da respectiva autorização prévia não supre a necessidade do
licenciamento ambiental.
O Empreendimento em pauta possui Licença de Operação (LO nº 447/2010), sendo,
porém, necessário uma licença de instalação para a ampliação pretendida.
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Segundo a Resolução CONAMA nº 237/97 (art. 8, inc. II), a Licença de Instalação
“autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as
especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as
medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo
determinante. Quanto à Licença de Operação (art. 8, inc. III), “autoriza a operação
da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que
consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e
condicionantes determinados para a operação”.
Estes conceitos são reproduzidos na Lei Estadual nº 2.257/2001 e na Resolução
SEMAC nº 08/2011. É estabelecido que, enquanto perdurar os procedimentos de
ampliação

do

Aeroporto

Internacional

de

Campo

Grande,

este

ficará

concomitantemente, sob a égide da Licença de Operação e da Licença de
Instalação, sendo que ao final da ampliação, o interessado deverá requerer no órgão
ambiental nova Licença de Operação, que deverá incluir as novas ampliações.
A mesma legislação requer para o tipo de Empreendimento ora estudado a
elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) em decorrência de sua
complexidade e o significativo impacto ambiental a ser ocasionado em decorrência
de sua implantação.
Nesse processo de licenciamento ambiental com exigência de EIA, também é
instituída a audiência pública visando assegurar o cumprimento do princípio
democrático ou da participação. De caráter não obrigatório, porém deve ser
convocada: quando o órgão ambiental competente para a concessão da licença
ambiental julgar necessário; quando cinquenta ou mais cidadãos requererem ao
órgão ambiental a sua realização; quando o Ministério Público solicitar a sua
realização.
Relacionado ainda ao licenciamento ambiental, menciona-se a Compensação
Ambiental, prevista na Lei nº 9.985/2000 (regulamentada pelo Decreto Federal nº
4.340/2002, modificado pelo Decreto Federal nº 6.848/2009), para empreendimentos
e atividades geradoras de impacto ambiental negativo não mitigável, com
fundamento em Estudo de Impacto Ambiental e o respectivo Relatório de Impacto
Ambiental.
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Em nível estadual, a compensação ambiental foi prevista na Lei nº 3.709/2009
(regulamentada pelo Decreto Estadual nº 12.909/2009) e será esta legislação, mais
sua norma regulamentadora, as utilizadas para fazer os respectivos cálculos de
compensação ambiental para este Empreendimento.
O Decreto estabelece a Compensação Ambiental com fundamento em Estudo de
Impacto Ambiental e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA),
prevista no artigo 36 da Lei Federal nº 9.985/2000 e no parágrafo 3º do artigo 1º da
Lei Estadual nº 3.709/2009 será destinada a apoiar a criação, a implantação e a
manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral.

3.2 CONFORMAÇÃO LEGAL DO EMPREENDIMENTO
O sistema aeroportuário é conceituado e classificado pela Lei Federal nº 7.565/1986,
que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica. Aeródromo é toda área
destinada a pouso, decolagem e movimentação de aeronaves. Os aeródromos
podem ser civis ou militares, ou ainda, públicos ou privados.
O Aeroporto Internacional de Campo Grande é classificado como sendo um
aeródromo público e internacional, dotado de instalações e facilidades para apoio de
operações de aeronaves e de embarque e desembarque de pessoas e cargas.
Diversos imóveis particulares foram desapropriados para a ampliação do Aeroporto,
mediante a sua consideração dos mesmos como de utilidade pública, com base na.
Lei Federal nº 12.651/2012, que inclui as obras essenciais de infraestrutura
destinadas aos serviços públicos de transporte como é o caso do Empreendimento
em pauta. A declaração de utilidade pública sujeita o proprietário às operações
materiais e atos administrativos e judiciais necessários à efetivação da medida.
A Resolução Federal nº 6.780/2009 determina que devem ser tomadas ações
específicas no sentido de: estimular e apoiar a adoção de políticas relacionadas ao
meio ambiente nas áreas de entorno dos aeródromos nas esferas federal, estadual e
municipal, visando:
 estabelecer
aeronáuticas;

condições

mais

adequadas

para

a

prática

das

atividades
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 incentivar o desenvolvimento de tecnologias no âmbito da aviação civil, com
destaque para indústria aeronáutica, respeitando o meio ambiente;
 promover e aprimorar medidas que desestimulem o adensamento populacional
em áreas sujeitas a níveis significativos de emissão de ruídos e gases por parte
de motores de aeronaves, em conformidade com a legislação referente às zonas
de proteção de aeródromos, de ruídos, de auxílios à navegação e à área de
segurança aeroportuária;
 estimular e apoiar a adoção de políticas relacionadas ao meio ambiente nas áreas
de entorno dos aeródromos nas esferas federal, estadual e municipal, visando ao
estabelecimento de condições mais adequadas para a prática das atividades
aeronáuticas;
 aprimorar os procedimentos de navegação aérea em rota e em área terminal e de
técnicas de voo que resultem em redução do impacto de ruído e emissões de
gases de motores de aeronaves;
 fomentar a educação

ambiental junto à

comunidade aeroportuária,

às

comunidades residentes em áreas de entorno de aeródromos.
Quanto ao uso e ocupação do solo no entorno de aeroportos, importa a Lei Federal
nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) que dispõe sobre as diretrizes gerais da política
urbana, estabelece normas de ordem pública, de interesse social, e regula o uso da
propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos
cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.
O Município de Campo Grande possui um Plano Diretor (Lei Complementar nº
94/2006), que determina que dentre os objetivos das Políticas de Desenvolvimento
Municipal está à compatibilização do uso e ocupação do solo ao interesse da
coletividade, no que se refere à utilização da infraestrutura urbana, preservação e
melhoria da qualidade ambiental e promoção da justiça social (artigo 3º, inciso IV). A
Lei Complementar nº 163/2010, Anexo 2, Planta 5 determina o espaço de proteção
do Aeroporto.
O Plano Diretor de Campo Grande exige a elaboração de um Estudo Prévio de
Impacto de Vizinhança (EIV) com fundamento na Lei Federal nº 10.257/2001, Lei
Complementar nº 74/2005 e 76/2005, para os empreendimentos desta magnitude.
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A exigência em se realizar o EIV se prende ao fato de o Aeroporto ser um
Empreendimento/atividade capaz de gerar impacto que causa alteração significativa
nas características urbanas do entorno.
O EIV não substitui e nem dispensa o EIA/RIMA e para fins de regulamentação a
Guia de Diretrizes Urbanísticos (GDU), que é um instrumento de controle e aplicação
da legislação urbanística, equipara-se ao EIV.
Importante norma que também é observada é a Lei Complementar Municipal nº
74/2005 (alterada pela Lei Complementar nº 76/2005) que dispõe sobre o uso e
ocupação do solo no Município de Campo Grande. São objetivos desta legislação:
estabelecer normas para o adequado adensamento populacional da área urbana e
contribuir para o desenvolvimento sustentável; contribuir para a preservação do
patrimônio natural e cultural do Município; preservar, proteger, recuperar e melhorar
a qualidade do ambiente urbano e rural; assegurar às atividades e aos
empreendimentos públicos e privados, condições locacionais adequadas e de
definição precisa; estabelecer bases sistemáticas de referência e de direito para o
exercício do pode de polícia administrativa por parte da Prefeitura Municipal de
Campo Grande, em consonância com as diretrizes estabelecidas no processo de
planejamento municipal; atender primordialmente, a função social da propriedade e
da proteção ambiental.
O Empreendimento está de acordo com esta norma, conforme observa-se na
certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida pela Prefeitura Municipal de Campo
Grande.
Importante mencionar também a Lei Complementar nº 181/2011 que institui o Plano
de Operação Urbana Consorciada para a Qualificação Urbanística e Ambiental nas
Regiões Urbanas do Lagoa, Imbirussu, e Segredo. Um dos objetivos deste Plano é
qualificar ambientalmente as áreas junto aos córregos Imbirussu e Segredo incluindo
a preservação de áreas sujeitas à inundação, a recuperação de áreas erodidas e a
proteção da vegetação significativa mantendo maciços arbóreos existentes. Entre os
objetivos desta Lei está implantar obras de melhorias urbanas dotadas de
infraestrutura, rede de drenagem, coleta e tratamento de esgotos na Região Urbana
onde se insere o Empreendimento.
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3.3 POLÍTICA E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS
A Política Nacional de Aviação Civil (Decreto nº 6.780/2009) estabelece diretrizes e
estratégias

voltadas

ao

planejamento

das

instituições

responsáveis

pelo

desenvolvimento da aviação civil brasileira, de maneira integrada ao contexto das
políticas nacionais brasileiras, de maneira a se alcançar um sistema de aviação civil
amplo, seguro, eficiente, econômico, moderno, concorrencial, compatível com a
sustentabilidade ambiental, integrado às demais modalidades de transporte e
alicerçado na capacidade produtiva e de prestação de serviços nos âmbitos
nacional, sul-americano e mundial.
É de competência do Ministério da Defesa a “política aeronáutica nacional e atuação
na política nacional de desenvolvimento das atividades aeroespaciais” e a “infraestrutura aeroespacial, aeronáutica e aeroportuária” (Lei Federal nº 10.683/2003, art.
27, VII, x e z). Portanto, são diretamente vinculados ao Ministério da Defesa, o
Conselho Nacional de Aviação Civil (CONAC), a Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária (INFRAERO), o Departamento de Controle do Espaço Aéreo
(DTCEA). Já a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) vincula-se à Secretaria de
Aviação Civil (criada pela Medida Provisória nº 527/2011 e posteriormente
convertida na Lei Federal nº 12.462/2011), ligada diretamente à Presidência da
República. Esta Secretaria e a estrutura organizacional da aviação civil são a seguir
sucintamente descritas.
À Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República compete:
 formular, coordenar e supervisionar as políticas para o desenvolvimento do setor
de aviação civil e das infraestruturas aeroportuária e aeronáutica civil, em
articulação, no que couber, com o Ministério da Defesa;
 elaborar estudos e projeções relativos aos assuntos de aviação civil e de
infraestruturas aeroportuária e aeronáutica civil e sobre a logística do transporte
aéreo e do transporte intermodal e multimodal, ao longo de eixos e fluxos de
produção em articulação com os demais órgãos governamentais competentes,
com atenção às exigências de mobilidade urbana e acessibilidade;
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 formular e implementar o planejamento estratégico do setor, definindo prioridades
dos programas de investimentos; elaborar e aprovar os planos de outorgas para
exploração da infraestrutura aeroportuária, ouvida a ANAC;
 propor ao Presidente da República a declaração de utilidade pública, para fins de
desapropriação ou instituição de servidão administrativa, dos bens necessários à
construção,

manutenção

e

expansão

da

infraestrutura

aeronáutica

e

aeroportuária;
 administrar recursos e programas de desenvolvimento da infraestrutura de
aviação civil;
 coordenar os órgãos e entidades do sistema de aviação civil, em articulação com
o Ministério da Defesa, no que couber; e transferir para Estados, Distrito Federal e
Municípios a implantação, administração, operação, manutenção e exploração de
aeródromos públicos, direta ou indiretamente.
À Secretaria de Aviação Civil estão vinculadas a ANAC e a INFRAERO.
O CONAC é responsável pelas diretrizes gerais da aviação civil brasileira,
assessorando a Presidência da República para a formulação da política de
ordenação deste segmento.
A ANAC é uma autarquia responsável por editar as diretrizes específicas no que
tange à aviação civil, bem como observar e implementar orientações, diretrizes e
políticas estabelecidas pelo CONAC. Cabe-lhe no âmbito de suas competências,
exercer atividade regulatória técnica e econômica, indicar diretrizes e fiscalizar os
serviços de aviação civil e de infraestrutura aeronáutica e aeroportuária, incluindo a
aprovação e fiscalização da construção, reforma e ampliação de aeródromos e sua
abertura ao tráfego.
A INFRAERO é uma empresa pública de direito privado que tem por finalidade da
implantar, administrar, operar e explorar industrial e comercialmente a infraestrutura
aeroportuária que lhe for atribuída pelo Ministério da Aeronáutica. Cabe-lhe a
administração e a exploração comercial e industrial dos aeroportos nacionais a ela
concedidos, observando a regulamentação expedida pelo CONAC e pela ANAC.
Ao COMAER, subordinado ao Ministério da Defesa, cabe a coordenação, controle e
fiscalização das atividades de tráfego aéreo, telecomunicações aeronáuticas e dos
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auxílios à navegação aérea, de meteorologia aeronáutica, de busca e salvamento,
de inspeção do ensino técnico específico, de supervisão de fabricação, reparo,
manutenção e distribuição de equipamentos terrestres de auxílio à navegação aérea
e de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos (Lei nº 7.565/1986).
Entre os diversos órgãos subordinados ao COMAER, alguns têm com atuação
pertinente ao Empreendimento, tais como: o Centro de Investigação e Prevenção de
Acidentes (CENIPA) e o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DTCEA).
Como órgão central do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes
Aeronáuticos (SIPAER), o CENIPA tem como atribuição a supervisão, o
planejamento, o controle e a coordenação de atividades afins, em perfeita
consonância com todos os seus elos, na cadeia de comando operacional.
Com essa finalidade, o CENIPA emite recomendações de segurança específicas e
objetivas com base na análise de acidentes e incidentes aeronáuticos, orientando
proprietários, operadores de equipamento, fabricantes, pilotos, oficinas, órgãos
governamentais, entidades civis, etc. ao cumprimento de ações ou medidas que
possibilitem o aumento da segurança ou a otimização de mecanismos capazes de
eliminar ou diminuir a potencialidade de um desvio identificado.
Ao DTCEA, subordinado ao Ministério da Defesa e ao COMAER, compete planejar,
gerenciar e controlar as atividades relacionadas com o controle do espaço aéreo,
com a segurança da navegação aérea, com as telecomunicações aeronáuticas e
com a tecnologia da informação.
Com esse propósito, o DTCEA aprova a implementação de órgãos, de
equipamentos e de sistemas, bem como coordena a sistemática, controla e
supervisiona técnica e operacionalmente os órgãos, subordinados ou não,
encarregados das atividades ligadas ao Sistema de Controle do Espaço Aéreo
Brasileiro (SISCEAB).
A aviação civil brasileira também interage com organizações internacionais, entre as
quais, as mais importantes são a Organização da Aviação Civil Internacional (OACI
ou ICAO – International Civil Aviation Organization) e a Associação Internacional de
Transportes Aéreos (AITA ou IATA - International Air Transport Association), que são
a seguir descritas sucintamente.

28

A OACI ou ICAO é uma agência especializada das Nações Unidas que tem como
principais objetivos o desenvolvimento dos princípios e técnicas de navegação aérea
internacional e a organização e o progresso dos transportes aéreos, de modo a
favorecer a segurança, a eficiência, a economia e o desenvolvimento dos serviços
aéreos. Conta com 191 países membros, entre os quais o Brasil, que integra o
Primeiro Grupo, por possui uma aviação que se destaca por sua segurança. O
código aeroportuário ICAO do Aeroporto Internacional de Campo Grande é SBCG.
A AITA ou IATA é uma organização internacional que possui escritórios executivos
em todo o mundo, atendendo aos grupos engajados na operação equilibrada do
sistema de transporte aéreo mundial (o público em geral, governos, terceiros como
agentes de viagem e carga ou fornecedores de equipamentos e sistemas).
Representa o transporte aéreo internacional junto à OACI. O código IATA do
Aeroporto Internacional de Campo Grande é CGR.

3.4 QUADROS SINÓTICOS DAS LEGISLAÇÕES
A seguir estão elencadas as legislações, de nível federal, estadual e municipal, bem
como as Resoluções pertinentes ao Empreendimento analisado (Quadros 3 a 9).
São feitas algumas observações pontuais com o objetivo de estabelecer de forma
sucinta a pertinência e os pontos específicos da norma que se compatibilizam com o
Empreendimento.

Quadro 3. Legislação federal em matéria de aeroportos.
Legislação
Lei nº 4.132/1962
Lei nº 5.862/1972 alterada pela Lei nº
12.648/2012
Lei nº 6.009/1973 alterada pela Lei nº
11.182/05 - alterada pelo
Decreto Lei nº 2.060/83 alterada pela Lei nº
12.648/2012
Lei nº 7.565/1986

Ementas
Define os casos de desapropriação por interesse social e dispõe sobre
sua aplicação
Autoriza o Poder Executivo a constituir a empresa pública denominada
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO), e dá
outras providências.

Dispõe sobre a utilização e a exploração dos aeroportos, das facilidades
à navegação área e dá outras providências.

Código Brasileiro de Aeronáutica
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Legislação
Lei nº 73/93 alterada
pelas Leis nº
10.233/2001,
10.683/2003
10.869/2004,
11.204/2005,
11.284/2006,
11.497/2007,
11.518/2007,
11.754/2008,
11.958/2009,
12.094/2009,
12.314/2010,
12.375/2010,
12.462/2011, e
12.545/2011
Lei nº 11.182/2005
alterada pelas Leis nº
11.292/2006 e
12.462/2011
Lei nº 12.462/2011
Decreto nº 554/1969
Decreto nº 65.144/1969
Decreto nº 89.121/1983
alterado pelos Decretos
nº 91.438/85 e 91.783/85
Decreto nº 3.564/2000
alterados pelos Decretos
nº 6.223/2007,
6.815/2009, 6.970/2009 e
3.955/2011
Decreto nº 3.720/2001
Decreto nº 5.731/2006
Decreto nº 6.780/2009
Decreto nº 7.168/2012
Decreto-lei nº 3.365/1941
Decreto-Lei nº
1.075/1970.

Ementas

Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos
Ministérios, e dá outras providências.

Cria a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), e dá outras
providências.
Institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC).
Dispõe sobre desapropriação.por interesse. Social, de imóveis rurais,
para fins de reforma agrária, e dá outras providências
Institui o Sistema de Aviação Civil do Ministério da Aeronáutica e dá
outras providências.
Regulamenta a Lei nº 6.009, de 26 de dezembro de 1973, alterada pelo
Decreto-lei nº 2.060, de 12 de setembro de 1983, que dispõe sobre a
utilização e a exploração dos aeroportos e das facilidades à navegação
aérea.
Dispõe sobre a estrutura e o funcionamento do Conselho de Aviação Civil
(CONAC) e dá outras providências.
Determina a observância das Normas e Recomendações da Décima
Edição do Anexo 9 à Convenção de Aviação Civil Internacional.
Dispõe sobre a instalação, a estrutura organizacional da Agência
Nacional de Aviação Civil (ANAC) e aprova o seu regulamento.
Aprova a Política Nacional de Aviação Civil (PNAC) e dá outras
providências.
Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil Contra Atos de
Interferência Ilícita (PNAVSEC).
Dispõe sobre desapropriações por utilidade pública.
Regula a imissão de posse, initio litis, em imóveis residenciais urbanos.

30

Quadro 4. Legislação federal ambiental.
Legislações
Lei n° 5.197/1967
alterada pelas Leis nº
7.653/1988, 7.679/1988,
9.111/1999 e
9.985/2000
Lei nº 6.938/1981,
alterada pelas Leis nº
7.804/1989, 8.028/1990,
9.966/2000,
10.165/2000, 140/2011
e 12.651/2012
Lei n° 9.605/1998
alterada pelas Leis nº
9.985/2000,
11.284/2006,
11.428/2006,
12.305/2010 e
12.408/2011
Lei nº 9.985/2000,
alterada pelas Leis nº
11.132/2005,
11.460/2007 e
11.516/2007
Lei nº 11.445/2007,
alterada pelas Leis nº
11.457/2007,
11.497/2007,
11.518/2007
11.754/2008,
11.958/2009,
12.280/2010,
12.314/2010,
12.375/2010,
12.462/2011
Lei nº 12.651/2012
Decreto nº 2.119/1997
alterado pelo Decreto nº
4.927/2003
Decreto nº 4.340/2002,
alterado pelos Decretos
nº 5.566/2005 e
6.848/2009
Decreto nº 4.297/2002, alterado pelos Decretos
nº 6.288/2007 e
7.378/2010
Decreto nº 99.274/1990
alterado pelos Decretos
nº 3.942/2001 e
6.792/2009
Decreto nº 4.339/2002

Ementas

Dispõe sobre a proteção à fauna.

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente.

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas
e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza
(SNUC).

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis
os
n 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
o
a Lei n 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências.

Institui Código Florestal.
Dispõe sobre o Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais
do Brasil.
Regulamenta o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza (SNUC).

Estabelece critérios para o Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil
(ZEE).
Regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, e a Lei nº 6.938, de
31 de agosto de 1981, que dispõem, respectivamente sobre a criação de
Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente, e dá outras providências.
Institui princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional da
Biodiversidade.
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Legislações

Decreto nº 5.092/2004
Decreto Federal nº
5.975/2006 alterado
pelo Decreto nº
6.514/2008
Decreto nº 7.168, de 5
de maio de 2010.

Ementas
Define regras para identificação de áreas prioritárias para a conservação,
utilização sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade, no
âmbito das atribuições do Ministério do Meio Ambiente, as quais foram
instituídas pela Portaria nº 126/2004 do Ministério do Meio Ambiente.
Regulamenta alguns artigos do Código Florestal acerca da supressão da
vegetação.
Dispõe sobre o Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil contra
Atos de Interferência Ilícita (PNAVSEC).

Quadro 5. Legislação estadual.
Legislações
Constituição Estadual do Mato
Grosso do Sul
Lei nº 90/1980
Lei nº 1.069/1990
Lei nº 1.293/1992
Lei nº 2.043/1999

Lei nº 2.080/2000

Lei nº 2.256/2001

Lei nº 2.257/2001

Lei nº 3.709/2009

Lei nº 10.257/2001
Decreto nº 7.510/1993
Decreto nº 10.600/2001

Ementas
O Empreendimento está em conformidade com o que está
estabelecido no art. 222 de que toda pessoa tem direito a fruir de
um ambiente físico e social livre dos fatores nocivos à saúde.
Dispõe sobre as alterações do meio ambiente e estabelece
normas de proteção ambiental.
Estabelece sanções à pessoa jurídica que descumprir normas de
proteção ao meio ambiente.
Código Sanitário do Estado do Mato Grosso do Sul
Dispõe sobre a apresentação de projetos de manejo e
conservação de solos.
Estabelece princípios, procedimentos, normas e critérios
referentes à geração, acondicionamento, armazenamento, coleta,
transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos no
Estado de Mato Grosso do Sul visando o controle da poluição, da
contaminação e a minimização de seus impactos ambientais, e dá
outras providências.
Dispõe sobre o Conselho Estadual de Controle Ambiental, e dá
outras providências. Atua como órgão de função deliberativa e
normativa no estabelecimento das normas e diretrizes da Política
Estadual de Meio Ambiente, bem como, de instância recursal
administrativa, das decisões de multas e outras penalidades
impostas.
Dispõe sobre as diretrizes do licenciamento ambiental estadual,
estabelece os prazos para a emissão de Licenças e Autorizações
Ambientais, e dá outras providências.
Fixou a obrigatoriedade de compensação ambiental para
empreendimentos e atividades que sejam geradoras de impacto
ambiental negativo não mitigável. O § 1º do art. 1º desta Lei
estabelece que a metodologia para gradação do impacto utilizada
para determinar o valor da compensação.
Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal,
estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras
providências.
Define a competência para Fiscalização das Normas de Proteção
Ambiental.
Dispõe sobre a cooperação técnica e administrativa entre órgãos
estaduais e municipais de meio ambiente, visando ao
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Legislações

Decreto nº 11.204/2003.
Decreto nº 12.339/2007

Decreto nº 12.909/2009

Decreto nº 13.006/2010
Resolução SEMA-MS nº 004/89
Resolução conjunta Sema/Imap
n° 001/2003
Resolução Conjunta Sema/Imap
nº 004/2004
Resolução Semac/MS nº
12/2007
Resolução SEMAC/MS Nº 25
de 10 de novembro de
2008/MS.
Resolução SEMAC nº 008 de
31/05/2011
Resolução 256/CG5 de 2011.

Ementas
licenciamento e à fiscalização de atividades de impacto ambiental
local.
Dispõe acerca da competência para o licenciamento ambiental.
Dispõe sobre o exercício de competência do licenciamento
ambiental no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.
Regulamenta a Lei Estadual nº 3.709, de 16 de julho de 2009, que
fixa a obrigatoriedade de compensação ambiental para
empreendimentos e atividades geradoras de impacto ambiental
negativo não mitigável, e dá outras providências.
Altera e acresce dispositivos ao Decreto nº 12.909, de 29 de
dezembro de 2009, que regulamenta a Lei Estadual n° 3.709, de
16 de julho de 2009, e dá outras providências.
Disciplina a realização de Audiências Públicas no processo de
Licenciamento de Atividades Poluidoras
Dispõe sobre procedimentos de análise dos processos de
licenciamento ambiental, dá outras providências.
Dispõe sobre o Manual dos Procedimentos de Licenciamento
Ambiental.
Dispõe sobre o licenciamento ambiental das atividades de
manutenção, restauração e conservação de rodovias, ferrovias,
dutos, linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica e
telefonia.
Altera dispositivos da Resolução Conjunta SEMA/IMAP n° 08, de
26 de abril de 2005, que dispõe sobre a estrutura da Câmara de
Compensação Ambiental.
Estabelece normas e procedimentos para o licenciamento
ambiental estadual e dá outras providências.
Dispõe sobre Zonas de Proteção e Aprova o Plano Básico de
Zona de Proteção de Aeródromos.

Quadro 6. Leis municipais de Campo Grande.
Legislações
Lei Orgânica do Município de Campo
Grande
Lei Complementar nº 08/1996
Lei Complementar nº 74/2005

Lei Complementar nº 76/2005
Lei Complementar nº 94/2006
Lei Complementar nº 148/2009
Lei Complementar nº 163/2010

Ementas
Dispõe sobre a lei Orgânica do Município de Campo
Grande
Emissão de ruídos.
Dispõe sobre o ordenamento do uso e ocupação do
solo no Município de Campo Grande e dá outras
providências.
Altera o dispositivo da Lei Complementar nº 74/2005
que dispõe sobre o ordenamento do uso e da
ocupação do solo no Município de Campo Grande.
Dispõe sobre o plano diretor do Município de Campo
Grande.
Código Sanitário Municipal
Anexo 2, Planta 5 – Plano Diretor
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Legislações

Ementas
Institui o Sistema Municipal de Licenciamento e
Controle Ambiental (SILAM), cria o fundo municipal de
Meio Ambiente (FMMA) dá outras providências.
Dispõe sobre a gestão dos resíduos da construção
civil e institui o plano integrado de gerenciamento de
resíduos da construção civil de acordo com o previsto
na Resolução Conama nº 307/2002, no âmbito do
Município de Campo Grande.
Institui a Política Municipal de Resíduos Sólidos do
Município de Campo Grande – MS
Institui o Plano de Operação Urbana Consorciada para
Qualificação Urbanística e Ambiental nas Regiões
Urbanas do Lagoa, Imbirussu e Segredo e dá outras
providências.
Regulamenta a Lei nº 3.612/1999, que cria o SILAM e
FMMA, e dá outras providências.

Lei nº 3.612/199

Lei nº 4.864/2010

Lei nº 4.952/2011

Lei nº 181/2011

Decreto nº 7.884/1999

Quadro 7. Tratados internacionais.
Legislação
Decreto nº 21713/1946
Decreto 58.054/1966
Decreto 440/1992

Observações Pontuais
Promulga a Convenção obre Aviação Civil Internacional, concluída em
Chicago a 7 de dezembro de 1944 e firmado pelo Brasil, em Washington, a
29 de maio de 1945.
Promulga a Convenção para a proteção da flora, fauna e das belezas
cênicas naturais dos países da América.
Promulga o acordo relativo à conferência das Nações Unidas sobre meio
ambiente e desenvolvimento, entre o Governo da República do Brasil e as
Nações Unidas.

Quadro 8. Normas específicas.
Legislações
Resolução ANAC nº
28/2008
Resolução ANAC nº
110/2009
Resolução ANAC nº
116/2009
Resolução ANAC nº
153/2010
Resolução ANAC nº

Ementas
Autoriza os Governos Estaduais a procederem à atualização de seus
Planos Aeroviários Estaduais, sob a orientação técnica da
Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária.
Altera no regimento interno da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).
Dispõe sobre os serviços auxiliares ao transporte aéreo.
Dispõe sobre a aprovação de Planos Aeroportuários.
Dispõe sobre a autorização prévia para a construção de aeródromos e
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Legislações

Ementas

158/2010

seu cadastramento junto à ANAC.

Portaria ANAC nº
1.141/GM5/1987
Portaria nº 85, de 17 de
outubro de 1996
Portaria ANAC nº 122
/GC5/2005
Portaria
ANAC
nº
1.176/GC5/2009
Portaria
ANAC
nº
1.183/SAI/2010
Portaria
18/2012

ANAC

nº

IN nº 18/2009

IN nº 53/2011

IN nº 55/2011

IAC 4104/1984

IAC 5001/1999
IAC 5301/1999
RBAC nº 34
RBAC nº 36
RBAC nº 153
RBAC nº 154
RBAC nº 161
NSMA 58-146
Resolução ANVISA RDC
nº 351/2002
Resolução ANVISA RDC
nº 02/2003

Dispõe sobre Zonas de Proteção e Aprova o Plano Básico de Zona de
Proteção de Aeródromos, o Plano Básico de Zoneamento de Ruído, o
Plano Básico de Zona de Proteção de Helipontos e o Plano de Zona de
Proteção de Auxílios à Navegação Aérea e dá outras providências.
Considerando o que consta na Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993,
Artigos 3º e 15, na Resolução CONAMA nº 7, de 31 de agosto de 1993.
Altera dispositivos e acrescenta parágrafo à Portaria no 1.141/GM-5, de 8
de dezembro de 1987.
Altera dispositivos da Portaria nº 1.141/GM5/1987.
A relação detalhada dos documentos necessários para a análise do
pedido de aprovação de Plano Diretor Aeroportuário (PDIR).
Disciplina os requisitos mínimos para a aprovação de projetos de
investimento na área de infraestrutura, considerados prioritários no setor
de Aviação Civil, e a forma de acompanhamento e implementação dos
projetos, para efeitos do Decreto Nº 7.603, de 9 de novembro de 2011.
Estabelece procedimentos para a realização de audiências e consultas
públicas no âmbito da Agência Nacional de Aviação Civil.
Regulamenta os prazos de resposta a serem observados pelas áreas
técnicas da Agência quando da realização de atividades de consultoria
técnica em colaboração com a Ouvidoria, bem como os procedimentos
que permearão as atividades dos consultores.
Dispõe sobre os procedimentos gerais referentes à administração,
controle, uso, fornecimento, responsabilidade, guarda, transferência,
cessão, alienação e outras formas de desfazimento de materiais a serem
observados no âmbito da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).
Colige os principais aspectos relacionados à implantação de cortinas de
vegetação florestal para efeito de atenuação da poluição sonora no
entorno dos aeroportos. São analisadas as influências da configuração e
composição do cinturão na atenuação do ruído, bem como a influência de
sua localização e das condições climáticas. As externalidades positivas
de sua implantação, como a redução da poluição atmosférica, redução da
erosão do solo, amenização climática e outras são, também, analisadas.
Planejamento integrado de investimentos na infraestrutura aeroportuária –
09 de agosto de 2009.
Estabelecer os requisitos referentes à localização e às áreas necessárias
para abrigar as instalações das Seções de Aviação Civil (SAC) nos
aeroportos.
Requisitos para drenagem de combustível e emissões de escapamento
de aviões com motores a turbina.
Requisitos de ruído para aeronaves.
Aeródromos – operação, manutenção e resposta à emergência.
Projetos de aeródromos.
Plano de zoneamento de ruídos de aeródromos.
Norma para elaboração, revisão, aprovação e tramitação de planos
diretores aeroportuários – 06 de dezembro de 1994.
Para fins de gestão de resíduos sólidos em portos e aeroportos.
Aprova o regulamento técnico para fiscalização e controle sanitário em
aeroportos e aeronaves.
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Legislações

NR nº 04

NR nº 05

NR nº 07

NR nº 08

NR nº 10

NR nº 17

NR nº 18

NR nº 23
NR nº 26

NR nº 12

NR nº 16
NR nº 20
NR nº 24
Portaria nº
96/DGCEA/2006

Ementas
Empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta
e indireta e dos poderes Legislativo e Judiciário, que possuam
empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho manterão,
obrigatoriamente, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança
e em Medicina do Trabalho, com a finalidade de promover a saúde e
proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho.
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) tem como objetivo a
prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a
tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da
vida e a promoção da saúde do trabalhador.
Esta instrução técnica tem por objetivo a orientação de empregadores,
empregados, agentes da inspeção do trabalho, profissionais ligados à
área e outros interessados para uma adequada operacionalização do
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).
Estabelece requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas
edificações, para garantir segurança e conforto aos que nelas trabalhem.
Estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a
implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma
a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou
indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com
eletricidade.
Estabelece parâmetros que permitam a adaptação das condições de
trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a
proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.
Estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de
organização, que objetivam a implementação de medidas de controle e
sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no
meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção.
Medidas de prevenção de incêndios, em conformidade com a legislação
estadual e as normas técnicas aplicáveis.
Cor na segurança do trabalho.
Norma Regulamentadora e seus anexos definem referências técnicas,
princípios fundamentais e medidas de proteção para garantir a saúde e a
integridade física dos trabalhadores e estabelece requisitos mínimos para
a prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas fases de projeto e
de utilização de máquinas e equipamentos de todos os tipos, e ainda à
sua fabricação, importação, comercialização, exposição e cessão a
qualquer título, em todas as atividades econômicas, sem prejuízo da
observância do disposto nas demais Normas Regulamentadoras - NR
aprovadas pela Portaria n.º 3.214, de 8 de junho de 1978, nas normas
técnicas oficiais e, na ausência ou omissão destas, nas normas
internacionais aplicáveis.
Atividades e operações perigosas.
Segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis.
Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho.
Aprova o Plano Específico de Zona de Proteção do Aeródromo de
CAMPO GRANDE/Campo Grande e dá outras providências.
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Quadro 9. Resoluções CONAMA.
Legislações
Resolução CONAMA nº 01/86
Resolução CONAMA nº 09/87
Resolução CONAMA nº 05/89
Resolução CONAMA nº 01/90
Resolução CONAMA nº 03/90

Resolução CONAMA nº 08/90

Resolução CONAMA nº 06/91

Resolução CONAMA nº 05/93
Resolução CONAMA nº 09/93
Resolução CONAMA nº 05/93

Resolução CONAMA nº 04/95

Resolução CONAMA nº 273/00

Resolução CONAMA nº 357/05

Resolução CONAMA nº 358/05
Resolução CONAMA nº 307/02 - alterada
pelas Resoluções Conama nº 348/2004 e
428/2012.
Resolução CONAMA nº 382/06

Resolução CONAMA nº 436/11

Ementas
Dispõe sobre licenciamento ambiental.
Dispõe sobre audiência pública.
Dispõe sobre o Programa Nacional de Controle da
Poluição do Ar (PRONAR).
Dispõe acerca de emissão de ruídos.
Dispõe sobre padrões de qualidade do ar, previstos no
PRONAR. Complementa a Resolução CONAMA nº
05/89.
Dispõe sobre o estabelecimento de limites máximos
de emissão de poluentes no ar para processos de
combustão externa de fontes fixas de poluição.
Complementa a Resolução CONAMA 05/1989.
Dispõe sobre o tratamento de resíduos sólidos
provenientes de estabelecimentos de saúde, portos e
aeroportos.
Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos
gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários
e rodoviários.
Dispõe sobre o descarte do óleo lubrificante.
Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos
gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários
e rodoviários.
Estabelece a “Área de Segurança Aeroportuária ASA”, que são consideradas as áreas abrangidas por
um determinado raio a partir do centro geométrico do
aeródromo.
Dispõe sobre prevenção e controle da poluição em
postos de combustíveis e serviços
Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e
diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem
como estabelece as condições e padrões de
lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos
resíduos dos serviços de saúde e dá outras
providências.
Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestão dos resíduos da construção civil.
Estabelece os limites máximos de emissão
poluentes atmosféricos para fontes fixas.
Estabelece os limites máximos de emissão
poluentes atmosféricos para fontes fixas instaladas
com pedido de licença de instalação anteriores a
de janeiro de 2007.

de
de
ou
02
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4 - CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Para orientar os estudos diagnósticos, foram definidas inicialmente as Áreas de
Influência do Empreendimento, considerando-se as variáveis que serão alteradas
devido às obras realizadas no local, bem como a operacionalização do
Empreendimento. Com esse propósito, foram delimitadas a Área de Influência Direta
(AID), ou seja, onde incidem diretamente os impactos, e Área de Influência Indireta
(AII), entendida como a área onde incidem os impactos decorrentes dos impactos
diretos (Apêndice 1 - Mapa 2a e 2b - Áreas de Influência Direta e Indireta do
Empreendimento)
Neste Relatório de Impacto Ambiental são priorizadas as informações e dados
referentes à Área de Influência Direta, considerando-se os meios físico, biótico e
antrópico.

4.1 MEIO FÍSICO
Com relação ao meio físico, são considerados os aspectos climáticos, geológicos,
geomorfológicos, hidrogeológicos e pedológicos, a qualidade do ar, a emissão de
ruídos e a qualidade das águas superficiais.

4.1.1 Características do clima
O clima da região de Campo Grande, segundo a classificação de Koppen-Geiger,
situa-se na faixa de transição entre o subtipo (Cfa) mesotérmico úmido sem
estiagem ou pequena estiagem e o subtipo (Aw) tropical úmido, com estação
chuvosa no verão e seca no inverno.
Predominam apenas duas estações: uma estação seca, durante a qual a
evapotranspiração potencial largamente excede a precipitação, ocorrendo com
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frequência períodos sem chuva de longa duração levando a situações de umidade
relativa do ar com valores extremamente baixos.
A seguir, são descritos sinteticamente os seguintes aspectos referentes ao clima:
temperatura, precipitação.
a) Temperatura
Conforme mostram as Figuras 2 e 3, com base em dados de 1972 a 2010,
anualmente as temperaturas máximas apresentam-se no período de setembro a
dezembro, enquanto que as temperaturas mínimas se apresentam nos meses de
maio a agosto.

Figura 2. Gráfico das temperaturas médias de Campo Grande no período
de 1972 a 2010.

Figura 3. Gráfico das temperaturas máximas e mínimas absolutas de Campo
Grande no período de 1972 a 2000.
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b) Precipitação
Conforme mostra a Figura 4, considerando-se dados de 1961 a 2010, as chuvas
iniciam-se com maior intensidade em novembro e permanecem até o mês de março,
período este onde ocorrem os maiores índices de precipitação. O período das secas
inicia-se em maio e permanece até setembro.

Figura 4. Gráfico da precipitação média em Campo Grande no período de
1961 a 2010.

c) Umidade relativa do ar
No período de 1975 a 2010, como mostra a Figura 5, ocorre maiores valores de
umidade de dezembro a maio e menores de junho a outubro. O mês com maior
umidade é fevereiro e o mês de menor umidade é agosto.

Figura 5. Gráfico da umidade relativa do ar média em Campo Grande no
período de 1975 a 2010.
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A ocorrência de valores mínimos abaixo dos 20% associados à névoa seca (HZ) e
até fumaça (FUM) geralmente reduz a visibilidade abaixo dos 5.000 m com
interferências nas condições de pousos VFR e, em alguns casos, em pousos IFR.

d) Pressão atmosférica
Considerando o período de 1961 a 2010, quando se associa a pressão atmosférica
à superfície com a menor temperatura do período considerado, o mês com a maior
média mensal da pressão barométrica na pista de Campo Grande foi Julho, onde se
verificam as temperaturas mais baixas, enquanto que o mês com menor média
mensal é dezembro.

e) Trovoadas
Conforme mostrado na Figura 6, com base em dados de 1972 a 2010, a maior
média mensal de dias de ocorrência de trovoada no período foi o mês de janeiro,
seguido de dezembro. A menor média mensal de dias de ocorrência de trovoada se
deu no mês de julho seguido dos meses de junho e agosto.

Figura 6. Gráfico de dias de ocorrência de trovoada em Campo Grande no
período de 1972 a 2010.

f) Nevoeiros
Como mostra a Figura 7, o mês com maior ocorrência de nevoeiro foi junho e o
menor foi abril.
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Figura 7. Gráfico de dias de ocorrência de nevoeiro em Campo Grande no
período de 1972 a 2010.

g) Ventos
Considerando o período de 1981 a 2010, como mostra a Figura 8, há duas
predominâncias da direção do vento em Campo Grande: a primeira é de Este e a
segunda é de Norte.

Figura 8. Gráfico anual de porcentagem da direção do vento em Campo
Grande no período de 1981 a 2010.

O Setor que apresenta maior velocidade média no mesmo período, como mostra a
Figura 9, é o quadrante Sul, seguido pelo quadrante Este. Os ventos de NE e E são
mais constantes no inverno, e os ventos variáveis são mais comuns no verão.
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Figura 9. Gráfico da velocidade média do vento em Campo Grande no
período de 1981 a 2001.

A inversão térmica, comum no outono e inverno propicia, na presença de elevada
umidade, a formação de nevoeiros responsáveis por fechamentos dos aeroportos da
capital e da região. Esta situação de estabilidade, com tempo ensolarado, está
frequentemente sujeita a bruscas mudanças, registrando baixa umidade relativa do
ar e podendo formar névoa seca ou fumaça, fator meteorológico que resulta na
redução da visibilidade horizontal abaixo dos 5.000 m.

4.1.2 Qualidade do Ar

4.1.2.1 Medições da qualidade do ar
A qualidade do ar na área é boa, visto que as concentrações dos contaminantes
analisados se encontram muito inferiores aos padrões primários e secundários
estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 03/1990 (Quadro 10), ou seja, as
concentrações de poluentes atmosféricos que, ultrapassadas, poderão afetar a
saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à
fauna e à flora, aos materiais e ao meio ambiente.
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Quadro 10. Padrões de qualidade do ar, segundo a Resolução CONAMA nº 03/1990.
Tempo de
amostragem

Poluente

Padrão
Primário
(µg/m³)

24 horas¹
MGA²
24 horas¹
MAA³
24 horas¹
MAA³
24 horas¹
MAA³
1 hora¹

240
80
150
Partículas inaláveis
50
150
Fumaça
60
365
Dióxido de Enxofre
80
40.000
35ppm
Monóxido de
Carbono
8 horas¹
10.000
9ppm
1 hora¹
320
Dióxido de Nitrogênio
MAA³
100
Ozônio
1 hora¹
160
1 – não deve ser excedido mais que uma vez ao ano.
2 – média geométrica anual.
3 – média aritmética anual.
Partículas totais em
suspensão

Padrão
Secundário
(µg/m³)
150
60
150
50
100
40
100
40
40.000
35ppm
10.000
9ppm
190
100
160

Método de
medição
Amostrador de
grandes volumes
Separação
inercial/filtração
Refletância
Pararosanilina
Infravermelho não
dispersivo
Quimiluminescência
Quimiluminescência

o

Fonte: CONAMA n 03/1990 (adaptado).

A seguir, uma síntese dos principais registros obtidos na campanha de amostragem
realizada:
 Partículas Totais em Suspensão (PTS): concentração média geométrica - 43,1 µg
/m3; concentração máxima - 85,64 µg/m³.
 Material Particulado (PM10): concentração média aritmética - 17,3 µg /m3;
concentração máxima - 25 µg/m³.
 Monóxido de Carbono (CO): concentração média de 8 horas - 1.116,4 µg /m3;
concentração média aritmética de todas as concentrações médias de 8 horas 413,0 µg/m3; concentração máxima - 2.674,3 µg/m3.
 Dióxido de Enxofre (SO2): concentração média aritmética - 0,83 µg /m3;
concentração máxima - 34,5 µg/m3.
 Dióxido de Nitrogênio (NO2): concentração média aritmética - 0,83 µg /m3 - 0,26
µg /m3; concentração média aritmética - 0,26 µg /m3; concentração máxima - 0,74
µg/m3.
Na Figura 10 podem ser observados os dados referrentes à precipitação,
temperatura, umidade, pressão, radiação e vento registrados pela estação
meteorológica INMET - A702 durante o período de amostragem.
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Chuva
Temperatura
Umidade
Pressão
Radiação
Vento

0

mn

md

1 x 24

mn

md

2 x 24

mn

md

Figura 10. Variação dos parâmetros meteorológicos durante o período de amostragem. (mn
– meia-noite, coincide com a 00:00 h; md – meio-dia, coincide com às 12:00 h)

4.1.2.2 Estudo de Dispersão Atmosférica
Os principais poluentes devidos especificamente ao tráfego de aeronaves e de
veículos terrestres são: Monóxido de Carbono (CO), Hidrocarbonetos (HC), Óxidos
de Nitrogênio (NOx), Óxidos de Enxofre (SOx) e material particulado (fuligem).
Quanto às aeronaves, a estimativa das suas principais emissões aéreas é realizada
com base em um ciclo padronizado de pouso e decolagem. Considerando-se o total
de cerca de 26.000 pousos e decolagens por ano ocorridos no Aeroporto, chega-se
aos totais anuais constantes do Quadro 11.

Quadro 11. Estimativa de emissão de poluentes devido à movimentação de aeronaves no
Aeroporto Internacional de Campo Grande.
Poluente

Emissão diária (kg/dia)

Totais anuais (ton/ano)

CO
HC
NOx
SOx
Partículas

997,3
334,8
847,7
35,6
28,5

364,0
122,2
309,4
13,0
10,4

Fonte: INFRAERO, 2004.

Por sua vez, a operação das aeronaves exige a circulação de veículos de apoio que
também foi considerada no cálculo das emissões. Foram definidos para o modelo
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matemático usado para a modelagem, o gás Óxido de Nitrogênio (NOx) e as
Partículas Totais em Suspensão (PTS) como parâmetros avaliativos no estudo.
No Quadro 12 são apresentados os resultados das modelagens de emissões, com
valores de concentrações de PTS e NOx para os períodos de uma hora, 24 horas, 1
mês e 1 ano. (Apêndice 2 – Resultados das modelagens de emissões atmosféricas)

Quadro 12. Resultados das modelagens realizadas.
Resultados da Modelagem
Parâmetros
Partículas Totais em Suspensão
Partículas Totais em Suspensão
Partículas Totais em Suspensão
Partículas Totais em Suspensão
Óxidos de Nitrogênio
Óxidos de Nitrogênio
Óxidos de Nitrogênio
Óxidos de Nitrogênio

Períodos
1 hora
24 horas
Mês
Ano
1 hora
24 horas
Mês
Ano

r = 1,0km

r = 5,0km

r = 10,0km

0,02 µg/m
3
0,01 µg/m
3
0,00 µg/m
3
0,00 µg/m
3
0,59 µg/m
3
0,27 µg/m
3
0,06 µg/m
3
0,00 µg/m

0,02 µg/m
3
0,01 µg/m
3
0,00 µg/m
3
0,00 µg/m
3
0,65 µg/m
3
0,37 µg/m
3
0,11 µg/m
3
0,01 µg/m

0,03 µg/m
3
0,01 µg/m
3
0,00 µg/m
3
0,00 µg/m
3
0,77 µg/m
3
0,44 µg/m
3
0,13 µg/m
3
0,01 µg/m

3

3

3

Foi observado que as concentrações de NOx e PTS, em sua maioria, à medida que
decorre o tempo, tendem a oferecer uma significativa diminuição de seus valores,
sendo que o inverso acontece à medida que se distancia do centro de emissão.
A modelagem realizada para estudo da dispersão atmosférica na área do Aeroporto
Internacional de Campo Grande permitiu verificar que na totalidade das áreas
analisadas não houve emissões acima dos limites da Resolução CONAMA nº
03/1990.

4.1.3 Ruídos
São os seguintes os pontos de amostragem para as medições de ruídos (Apêndice
1 – Mapa 3 - Pontos de medição – Ruídos).
 PM 01 - em frente à Escola Estadual Professora Clarinda Mendes de Aquino (Av.
Murilo Rolim Júnior, Bairro Jardim Petrópolis - distante cerca de 600 m da
cabeceira 24;
 PM02 - Centro de Educação Infantil Serradinho;
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 PM03 - em frente à praça do Conjunto Residencial União, que faz divisa com o
Aeroporto, paralelamente às pistas e distante cerca de 1.300 m da primeira pista
e 1.100 m da segunda pista;
 PM04 - parte interna do Empreendimento;
 PM05 - direção da rota de pouso e decolagem das aeronaves, em uma área com
densa ocupação populacional - distante cerca de 930 m da cabeceira das pistas;
 PM06 - dentro dos limites da curva de ruídos 1, na direção da rota de pouso e
decolagem das aeronaves, área com ocupação habitacional, distante cerca de
1.400 m da cabeceira 24 da pista do Aeroporto;
 PM07 - na Praça Tomas Bernal Urbieta, Bairro Santo Antônio, dentro das limites
da curva de ruídos 2, na direção da rota de pouso e decolagem, em uma área
com ocupação habitacional, distante cerca de 2100 m da cabeceira 24 das pistas.

A Lei Complementar Municipal nº 08/1996 traz uma tabela com níveis máximos de
pressão sonora permitidos para cada período, determinando normas mais rígidas do
que as regulamentadas pelas NBRs (Quadro 13). A Figura 11 ilustra os pontos de
medição de ruídos.

Figura 11. Pontos de medição de ruídos, em sentido horário – PM01a; PM01b; PM02;
PM03; PM04; PM05; PM06; e PM07a e PM07b.
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Quadro 13. Zonas de uso segundo a Lei Complementar nº 08/1996, de Campo Grande.
Zonas De Uso
Todas as ZR
Todas as ZC
Todas as ZI
Todas as ZN, ZT e CM.

Diurno

Vespertino

Noturno

55 dB (A)
60 dB (A)
70 dB (A)
65 dB (A)

50 dB (A)
55 dB (A)
60 dB (A)
60 dB (A)

45 dB (A)
55 dB (A)
60 dB (A)
55 dB (A)

ZR - Zona Residencial: Z3, Z4, Z5, Z7, Z8, Z9; ZC - Zona Comercial e de Serviços: Z10, Z11, Z12; ZI
- Zona Industrial : Z6; ZN – Zona Institucional: Z1, Z2; ZT - Zona de Transição: Z1, Z2; CM Corredor de Uso Múltiplo: C1, C2, C3, C4, C5, C6

Foram considerados os níveis de ruídos comparativos observados no Quadro 14.

Quadro 14. Níveis máximos de ruídos permitidos, de acordo com a Lei Complementar nº
08/1996 segundo o Zoneamento Urbano.
Zona

Nível máximo
diurno dB(A)

Nível máximo
vespertino dB(A)

Nível máximo
noturno dB(A)

Institucional
70
60
60
Residencial
55
50
45
6. Avaliação do ruído; 6.1 Generalidades; O método de avaliação do ruído baseia-se numa
comparação entre o Nível de Pressão Sonora Corrigido LC com o Nível Critério de Avaliação NCA,
estabelecido conforme as tabelas 1 e 2; 6.2 Determinação do Nível Critério de Avaliação – NCA; 6.2.1
O Nível Critério de Avaliação NCA para ambientes externos está indicado na tabela 1, NBR
10151/2000.

Estudo de impacto de ruídos
As imagens apresentadas nas Figuras 12 a 17 foram obtidas após os cálculos da
simulação do impacto dos ruídos, considerando os dados informados, mostrando os
valores em uma malha numérica, considerando a imagem obtida do Google Earth
(2012).
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Figura 12. Raio dos impactos, considerando sua intensidade.
Fonte: CUSTIC, 2012.
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Figura 13. Raio dos impactos, considerando sua fonte geradora.
Fonte: CUSTIC, 2012.

Figura 14. Malha contendo os valores obtidos nos cálculos da simulação do impacto de
ruídos.
Fonte: CUSTIC, 2012.
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Figura 15. Raio dos impactos simulando a situação de ampliação do Aeroporto
considerando a intensidade de ruído (aterrissagem e/ou decolagem).
Fonte: CUSTIC, 2012.

Figura 16. Raio dos impactos simulando a situação de ampliação do Aeroporto
considerando a posição das fontes geradoras de ruído (aterrissagem e/ou decolagem).
Fonte: CUSTIC, 2012.
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Figura 17. Malha com os valores da simulação do impacto de ruídos na ampliação do
Aeroporto (aterrissagem e/ou decolagem) mostrando a posição das fontes geradoras de
ruídos.
Fonte: CUSTIC, 2012.

Conforme os valores das medições realizadas, conclui-se que a área onde está
localizado o Aeroporto Internacional de Campo Grande, pela Lei Municipal
Complementar nº 08/1996, não causa interferência significativa quanto ao nível de
ruídos gerado pelos pousos e decolagens das aeronaves da aviação comercial.
Os valores encontrados no Ponto PM 01 destacam-se dos demais devido a sua
localização, podendo-se afirmar que os valores encontrados neste ponto referem-se
ao intenso movimento de veículos da Av. Murilo Rolim Júnior.
O Ponto PM 04 (saguão do Aeroporto) apresentou valores acima dos permitidos,
mas não há interferência de ruídos de pousos e decolagens de aeronaves, sendo
registrado o ruído gerado pelas pessoas que esperam pelo embarque ou
desembarque de aeronaves e o funcionamento normal das atividades desenvolvidas
neste ambiente.
Dos Pontos levantados dentro das curvas de ruído 1 e 2, os Pontos PM 05 e PM 06
compreendidos dentro dos limites da curva de ruído 1, apresentaram

impactos

sonoros significativos de ruídos de aeronaves em todos os períodos medidos e o

52

Ponto PM 07, dentro dos limites da curva de ruídos 2 e, portanto, mais afastado da
cabeceira da pista, apresentou impactos desprezíveis para os ruídos das aeronaves
apenas no período vespertino.
Nos demais pontos, os ruídos provenientes de pousos e decolagens não causam
aumento dos níveis de ruído ambiental da área onde se localizam, ou seja, não
causam impacto negativo na população residente nestas áreas.
Os resultados obtidos após a simulação dos impactos gerados pela realização de
dois procedimentos - pouso e/ou decolagem – acontecendo ao mesmo tempo na
área do Aeroporto, mostram que o nível de ruídos não chegará às áreas habitadas
do seu entorno, com valores maiores que os medidos e considerados atualmente.

4.1.4 Geomorfologia, Geologia e Hidrogeologia
São descritos a seguir sinteticamente os principais aspectos geomorfológicos,
geológicos e hidrogeológicos.

a) Aspectos geomorfológicos
Na área do Aeroporto e arredores, o relevo é plano com leve caimento para os
talvegues dos cursos d´água, principalmente na direção do córrego Imbirussu e em
menor escala para o córrego Lagoa, representando uma baixa velocidade de
deslocamento das águas de escoamento e do lençol freático superficial, estando a
pista principal do Aeroporto localizada sobre este divisor. Estes córregos têm uma
intensidade de aprofundamento de talvegue muito baixa e baixos gradientes
(Apêndice 1 - Mapa 4 – Geomorfologia da AII e AID).
O relevo desenvolve-se sobre a cobertura sedimentar muito argilosa, pouco ou nada
arenosa, proveniente da alteração in situ da rocha basáltica, sobre a qual está
sobreposta. Está representado por uma superfície suavemente dissecada, com
forma tabular muito ampla. As cotas altimétricas variam entre 518 e 542 m.
Florenzano (2008) sugere uma classificação morfológica para unidades de relevo na
qual apresenta classes de declividade, conforme Quadro 15.
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Quadro 15. Classes de declividade.
Classes

Declividade (%)

Muito Baixa
Baixa
Média
Alta
Muito Alta

<2
2a6
6 a 20
20 a 50
> 50

Fonte: Florenzano (2008).

Na AID os resultados obtidos das declividades demonstram a predominância da
classe de declividades muito baixa a baixa (0 a 2%) (Apêndice 3 - Declividades da
AII e AID).

b) Aspectos geológicos
A geologia da área (Apêndice 1 – Mapa 5 - Geologia da AII e AID) está
representada pela presença de uma camada de sedimentos argilosos, transportados
e depositados sobre o pacote de rochas basálticas. A partir daí a rocha basáltica
passa em profundidade, de forma gradativa, de basalto alterado para rocha maciça.
A rocha basáltica ocorre até uma profundidade de 126 m no poço perfurado na área
do Aeroporto (Figura 18).
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c) Aspectos geotécnicos
Segundo a Carta Geotécnica de Campo Grande a área
está localizada na unidade homogênea IIIA (Figura
18), caracterizada pela presença do nível d’água muito
próximo à superfície. Os terrenos apresentam baixa
capacidade de suporte e carga, presença de solo
orgânico e alta erodibilidade do solo de alteração. De
uma forma geral, os principais problemas esperados
relacionados a essas características (PLANURB, 1991)
estão listados a seguir:

 danificação de edificações com fundações rasas
devido a recalques diferenciais ou expansão e
contrações do solo;
 danificação sistemática dos pavimentos viários;
 ruptura das redes subterrâneas por recalques
diferenciais ou expansão e contração do solo;
 dificuldade de escoamento das águas pluviais e
servidas;
 poluição das águas superficiais por fossas e infiltração
superficial;
 instabilidade marcante das paredes de escavação em
poços e valas;
 ocorrências de voçorocas devido a escoamentos
concentrados em cabeceiras de drenagens, bordas de
platôs e principalmente a partir dos embaciamentos;
 erosão remontante nos talvegues.

Figura 18. Perfil geológico
esquemático da área

Os furos de sondagem foram locados em planta planialtimétrica (Figura 19) onde
foram levantadas as cotas da boca de cada sondagem em relação a um referencial
local visando à definição do sentido do fluxo de água subterrâneo, nas áreas que
serão alvo de intervenção.
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Figura 19. Localização dos furos de sondagem.
Fonte: GOOGLE EARTH, 2012 (modificado por LUCKMANN, 2012).

A partir da descrição geológica realizada em campo, foram construídos perfis
geológicos individuais da sondagem.

d) Hidrogeologia
Os aquíferos presentes na região do Empreendimento e que são representativos
para captação de água são: Aquífero Serra Geral, Aquífero Botucatu/Pirambóia e
Aquífero superficial (Apêndice 4 - Coluna estratigráfica e hidrogeológica). A Figura
20 . ilustra a seção geológica e aquíferos presentes na área e entorno
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Figura 20. Seção geológica e aquíferos presentes na área e entorno.

O Aquífero Serra Geral é basáltico de meio fissurado, muito heterogêneo, com
características,

propriedades

hidrológicas

e

comportamento

hidrogeológico

marcados por intensas e abruptas mudanças. A espessura global dos basaltos na
área pode variar entre 190 a 220 m, de acordo com os perfis dos poços existentes
no entorno do Empreendimento. Os poços existentes na área do Aeroporto extraem
água deste Aquífero. As análises de água coletadas indicam a conformidade dos
parâmetros analisados com a Resolução CONAMA nº 396/2008 e Portaria do
Ministério da Saúde nº 518/2004.
O Aquífero Botucatu/Pirambóia na área em questão apresenta condições de
semiconfinamento e vazões que podem alcançar 150 m³/h. Com base nos dados
obtidos junto a poços perfurados na cidade e principalmente nos poços perfurados
no entorno do Empreendimento, pode-se inferir profundidades da ordem de 190 a
220 m, sendo que o nível piezométrico varia entre as cotas de 315 e 350 m.
Em relação ao aquífero superficial, observa-se que a área do Aeroporto está inserida
diretamente sobre um aquífero superficial livre (freático), relacionado à alteração
residual das rochas basálticas da Formação Serra Geral, sobre o qual está
sobreposto. A profundidade do nível d’água medida nos furos de sondagem variou
de 0,60 a 2,20 m.
Neste contexto, a pista principal do Aeroporto Internacional de Campo Grande está
localizada sobre um divisor de águas, onde parte das águas subterrâneas flui para a
o talvegue da bacia do córrego Lagoa e parte para a do Imbirussu.
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O sentido do fluxo d’água do aquífero superficial é preferencialmente NE para SW,
nas áreas que serão alvo de intervenção (à esquerda da atual pista de pouso e
decolagem) e NW para SE do outro lado da pista de pouso, como demonstra a
Figura 21.

Figura 21. Sentido geral do fluxo de água do aquífero superficial.
Fonte: GOOGLE EARTH, 2012 (modificado por LUCKMANN, 2012).

Vulnerabilidade do aquífero
Com base nas referências bibliográficas, furos de sondagem e perfis hidrogeológicos
dos poços na área e no seu entorno, pode-se considerar para o local do
Empreendimento:
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 Para o aquífero livre, não confinado, aflorante (1,0), e sedimentos inconsolidados
(0,7), com profundidade da água subterrânea verificada nos perfis de sondagens
entre 0,60 a 2,20 m (0,9).
 Para o aquífero fissural (não confinado-coberto) (0,6), rocha consolidada-basalto
(0,6), com profundidade da água subterrânea entre 5 e 20 m (0,7).
 Para o aquífero Botucatu, tem-se um aquífero confinado (0,2), rocha consolidadaporosa (0,7), com profundidade da água subterrânea entre 20 e 100 m (0,5).
Portanto, o índice de vulnerabilidade da área de estudo é classificado em:
•
-

Para o aquífero superficial:
Índice de vulnerabilidade natural baixa (1,0 x 0,3 x 0,9 = 0,27);

•
-

Para o aquífero fissural (Aquífero Serra Geral):
Índice de vulnerabilidade natural baixa (0,6 x 0,6 x 0,7 = 0,252);

•
-

Para o aquífero confinado (Aquífero Botucatu):
Não há índice de vulnerabilidade natural (0,2 x 0,7 x 0,5 = 0,07);

Como se observa no Quadro 16, os aquíferos locais estão classificados como de
vulnerabilidade Baixa (aquífero livre e fissural) e sem vulnerabilidade (Confinados).

Quadro 16. Quadro de classificação da vulnerabilidade natural dos sistemas aquíferos
locais.
Aquífero

Ocorrência da
água subterrânea

Litologia do
aquífero

Livre

Não confinado
Livre-aflorante (1,0)

Argila (0,3)

Fissural

Não confinado
Livre-coberta (0,6)

Rocha igneasbasalto
(0,6)

Confinada
(0,2)

Arenito
(0,7)

Confinado

Profundidade da
água subterrânea
Profundidade <5,0 m
(0,9)
Profundidade entre
5–20 m
(0,7)
Profundidade entre
20–100 m
(0,5)

Índice de
Classificação da
VulnerabiliVulnerabilidade
dade
0,27

Baixa

0,252

Baixa

0,07

Não há
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4.1.5 Pedologia
A seguir, são descritas as características do solo, aptidão agrícola das terras e
susceptibilidade erosiva do solo.

a) Levantamento pedológico
Na AID do Empreendimento foram diagnosticados dois tipos de solo: Latossolo
Vermelho Amarelo distrófico e Gleissolo Háplico (Apêndice 1 – Mapa 6 – Tipos de
solos). Na AID o Latossolo Vermelho Amarelo distrófico de textura média
predominam em 95% da paisagem, e os 5% restante são ocupados pelo Gleissolo
Háplico Tb distrófico.

 Latossolo Vermelho Amarelo distrófico
O Latossolo Vermelho Amarelo distrófico de textura média predomina em 95% da
paisagem da AID. Esta classe de solo apresenta uma consistência coesa, são duros
ou muito duros quando secos principalmente nos horizontes AB ou BA, cujas
características estão visualizadas na Figura 22.
A presença de plintita e de concreções ferruginosas tem sido constatada na parte
inferior de alguns perfis. São solos que ocorrem em relevo plano sendo a infiltração
um tanto lenta, devido sobretudo ao adensamento que existe no horizonte AB e/ou
BA (Figura 23). Devido às limitações de nutrientes para as plantas estes solos
necessitam de correção da acidez e de adubações para ter sua exploração agrícola
viável.
Para os Latossolos Vermelhos Amarelos, quando utilizados para a edificação,
estradas, ou qualquer outra obra de engenharia civil, o projeto de drenagem das
águas pluviais deve ser dimensionado em atendimento a essas características de
solo com vistas a mitigar possíveis problemas erosivos e ou assoreamento dos
cursos d’água próximos, como os verificados na área (Figura 24).
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Figura 22. Características do Latossolo Vermelho Amarelo.
Acima: detalhes dos perfis e abaixo, o relevo onde ocorrem.
Fonte: BONO, 2012.

Figura 23. Detalhes de áreas alagadas devido à baixa permeabilidade dos Latossolos
Vermelhos Amarelos na AID do Aeroporto.
Fonte: BONO, 2012.
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Figura 24. Detalhes do sistema de drenagem ao lado das pistas do Aeroporto com
instabilidade de talude e processos erosivos na AID.
Fonte: BONO, 2012.

 Gleissolos Háplicos, Tb, distróficos
Estão presentes em apenas 5% da área da AID. São solos minerais hidromórficos
(Figura 25). Apresentam cores de redução (normalmente cinzentas ou azuladas) em
decorrência da presença de Ferro em sua forma reduzida.

Figura 25. Perfil do Gleissolo Háplico, Tb, distrófico na AID da Ampliação do Aeroporto
Internacional de Campo Grande.
Fonte: BONO, 2012.
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São mal ou muito mal drenados, encharcados, ocorrendo em áreas baixas, com
textura

arenosa,

argila

de

atividade

baixa,

saturação

de

bases

baixa.

Invariavelmente desenvolvem-se a partir de sedimentos do Quaternário Recente,
geralmente aluvionares. São ou foram cobertos por vegetação campestre (Campo
Hidrófilo de Várzea) em planícies de inundação de córregos e rios.

b) Susceptibilidade ao processo erosivo
Na AID do Empreendimento a classe de susceptibilidade Moderada a Forte
representa 95% da área, e as áreas de acumulação 5% (Apêndice 1 – Mapa 7 Susceptibilidade ao processo erosivo das Áreas de Influência Empreendimento). A
seguir, é descrita a susceptibilidade à erosão dos solos encontrados na AID.

 Latossolos Vermelhos Amarelos
Praticamente a AID do Empreendimento apresenta susceptibilidade do processo
erosivo de Moderada a Forte, evidenciando que devem ser tomadas medidas
preventivas de controle de processos erosivos principalmente na Fase de
Implantação.

 Gleissolos
Esta classe de solo apresenta erodibilidade variável. A alternância de períodos em
que estão submersos com períodos secos se torna mais determinante devido ao
grande aporte de sedimentos, comandado pela dinâmica das águas. Predomina a
erosão laminar ou superficial, em áreas destituídas de cobertura vegetal (Figura 26).
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Figura 26. Áreas destituídas de cobertura vegetal onde predomina a erosão laminar.
Fonte: LUCKMANN, 2012.

Os processos erosivos associam-se também ao sistema de drenagem do Aeroporto
(Apêndice 5 – Sistema de drenagem do Aeroporto).
Na Figura 27 podem ser observados alguns exemplos de processos erosivos na
AID associados ao sistema de drenagem.
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Figura 27. Processos erosivos e de desestabilização de taludes ao longo do sistema de
drenagem do Aeroporto.

c) Aptidão agrícola das terras
Na AID foram identificadas as classes 3 abc e a 6 (Apêndice 1 – Mapa 8 - Aptidão
agrícola das terras nas Áreas de Influência do Empreendimento). A classe 3 abc
predomina com 95%. São terras do grupo 3 aptas a cultivos anuais e ou perenes
com aptidão regular nos níveis de manejo A, B e C. A classe 6 são terras sem
aptidão agrícola, ocorrendo em cerca de 5% da AID.

4.1.6 Recursos Hídricos Superficiais
O Aeroporto situa-se na Microbacia Hidrográfica do Imbirussu, que pertence à subbacia do rio Pardo (Apêndice 1 – Mapa 9 - Microbacia do córrego Imbirussu). O
principal formador da microbacia é o próprio córrego Imbirussu, que tem como
afluente da margem direita o córrego Gabiroba e outros menores, sem
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denominação, e da margem esquerda, os córregos Serradinho e Lagoa. Este último
está totalmente inserido na AID, desde a nascente até a foz.
O córrego Imbirussu apresenta grande volume de água, pois além do fluxo normal,
existem diversas pequenas nascentes ao longo do seu trecho que contribuem para a
manutenção do volume de água. Quanto ao córrego Lagoa apresenta baixa vazão,
pouco volume de água, entretanto é um curso de água perene.
Conforme a Resolução nº 357/2005 do CONAMA e a Deliberação CECA MS nº
36/2012, são estabelecidos limites e/ou condições de qualidade de água que
deverão ser mantidos nos corpos de água em função do seu enquadramento.
Em relação à qualidade das águas, conforme a Deliberação CECA nº 036/2012, a
classe de enquadramento do trecho do córrego Imbirussu na AID é a classe 3; já o
Lagoa está enquadrado na classe especial na nascente e classe 3 no restante do
curso de água.
A microbacia do córrego Imbirussu já é bastante impactada devido ao lançamento
nos leitos dos córregos de descargas de esgoto doméstico e o lançamento de
efluentes líquidos, contendo além da matéria orgânica, nutrientes e patogênicos.
Além do esgoto e efluentes líquidos industriais, o córrego Lagoa recebe o aporte de
sedimentos do deflúvio superficial urbano e rural, que acabam turvando a água,
aumentando

a

quantidade

de

sólidos

na

coluna

de

água,

provocando

assoreamento.Entretanto, observa-se na AID boa preservação da mata ciliar do
córrego Imbirussu em alguns trechos e do córrego Lagoa na área rural, no seu
trecho médio e baixo. A Figura 28 mostra aspectos dos córregos Lagoa e Imbirussu.
Cabe destacar que na área de drenagem do córrego Lagoa e próximo da área de
intervenção existe uma área úmida, que abriga uma pequena nascente que drena
para o córrego Lagoa, conforme mostra a Figura 29. Como esta área úmida não
recebe nenhuma forma de lançamento de água residuária, a sua qualidade é
melhor, o que acaba contribuindo para a melhora da qualidade das águas do
córrego Lagoa.
As águas dos córregos Imbirussu e Lagoa são usadas para recepção e diluição de
efluentes líquidos industriais e preservação da vida aquática.
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Figura 28. Condições dos córregos Lagoa e Imbirussu na AID do Aeroporto Internacional
de Campo Grande.
Acima: leito assoreado e vegetação ciliar do córrego Lagoa; abaixo: mata ciliar bem
preservada do Córrego Imbirussu.
Fonte: CITTÀ, 2010.

Figura 29. Área úmida, próxima ao córrego Lagoa, na AID, próximo ao Anel Rodoviário.
Fonte: CITTÀ, 2010.
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4.2 MEIO BIÓTICO
O diagnóstico do meio biótico envolve a avaliação da cobertura vegetal, da fauna e
das condições ecológicas dos ecossistemas situados na Área de Influência do
Empreendimento, bem como as Unidades de Conservação potencialmente
impactáveis.

4.2.1 Flora
O Aeroporto Internacional de Campo Grande está inserido no Bioma Cerrado, cujas
fitofisionomias podem ser agrupadas em formações savânicas (Cerrado sentido
restrito, áreas úmidas com buritizais e campo úmido) e formações florestais (mata de
galeria, mata ciliar e Cerradão). A ocorrência e distribuição dessas variadas
fitofisionomias dependem das condições do solo e da disponibilidade de água.
Entretanto, na AII do Empreendimento o Cerrado foi bastante alterado pelo uso e
ocupação do solo que o transformou em pastagens e áreas agrícolas na zona rural
próxima à mancha urbana, remanescendo em pequenas formações ou representado
por espécies isoladas.
Encontram-se ainda Áreas úmidas (veredas) e buritizais, constituídas de brejo
graminoso herbáceo em fundo de vale, geralmente de topografia plana ao longo da
mata de galeria onde esta não consegue se desenvolver. Porém, sua principal
característica é a presença de muitos indivíduos emergentes da palmeira buriti
(Mauritia flexuosa), que ocorre na parte mais úmida (fundo de vale).
A Figura 30 ilustra esses tipos fitofisionômicos predominantes.
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Figura 30. Vegetação na Área de Influência Indireta do Aeroporto Internacional de Campo
Grande.
À esquerda, espécies arbóreas de cerrado (pequi - Caryocar brasiliense) remanescentes
em ambientes mais conservados associados aos recursos hídricos; à direita, ambiente
úmido onde predomina o estrato herbáceo associado à mata ciliar e aos indivíduos
arbóreos de palmeiras buriti (Mauritia flexuosa).
Fonte: GERVÁSIO, 2012.

Quanto à Área de Influência Direta do Empreendimento compreende a atual
conformação civil do Aeroporto Internacional de Campo Grande, já que as futuras
interferências ocorrerão dentro desse perímetro, representado na Figura 31.

Figura 31. Área de Influência Direta do Empreendimento.
Fonte: GOOGLE EARTH, 2011 (adaptado por GERVÁSIO, 2012).

O Empreendimento será implantado na área do atual Aeroporto
Internacional de Campo Grande que, por premissa e segurança, não permite em
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suas normas a presença de espécies arbóreas ou espécies de qualquer tipo que
possam atrair a fauna, especialmente as aves.
Desta forma, atualmente, a área do Empreendimento apresenta uma cobertura
vegetal composta apenas por gramíneas e nenhuma árvore isolada ou
remanescente de vegetação, conforme Figura 32.

Figura 32. Fisionomia predominante na AID do Empreendimento: campos de gramíneas.
Fonte: GERVÁSIO, 2012.

4.2.2 Fauna
Pelas características do Empreendimento, especialmente na Fase de Operação, a
AII pode ser muito abrangente, principalmente para a avifauna. A delimitação da
área levou em consideração a área circular de 9 km de raio com centro no ponto
médio da pista do aeródromo. Grande parte dessa área de entorno é urbana e
dispõe de poucos habitats para a fauna; outra parte é rural com açudes, pastagens e
lavouras atraindo determinadas espécies silvestres, e há ainda as instalações
industriais que realizam atividades relacionadas à agropecuária com certo grau de
atração da fauna.
Os ecossistemas naturais, encontrados em diversos graus de conservação no
entorno do Aeroporo abrangem as formações capazes de sustentar populações da
fauna que venham a interferir, permanente ou temporariamente, nas operações do
Empreendimento, especialmente a avifauna. Dentre esses ecossistemas naturais,
destacam-se os grandes remanescentes de vegetação como a Reserva Legal da
Embrapa e as cabeceiras dos cursos d'água que drenam para o Pantanal e
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recobertos por densa e rica vegetação, o Parque Ecológico Alexandre Rodrigues
Ferreira, e a Reserva Florestal da Base Aérea, que abriga as nascentes do córrego
Lagoa. Outros remanescentes importantes estão representados pelas Áreas de
Preservação Permanente dos córregos Lagoa e Imbirussu. A Figura 33 mostra a
delimitação da área de influência e os principais ecossistemas nela inseridos.

Figura 33. Área de Influência Indireta para estudos da fauna.
Em rosa, ao centro, a localização da pista atual do Aeródromo de Campo Grande.
Destacados nos círculos pretos os principais ecossistemas naturais e antropizados: 1 = microbacia
hidrográfica do córrego Imbirussu; 2 = microbacia hidrográfica do córrego Lagoa; 3 = reserva de
Cerrado da Embrapa; 4 = cabeceiras e matas; 5 = área úmida (buritizal); 6 = remanescente de
cerrado; 7 = área antrópica com atividades atrativas da fauna.
Fonte: GOOGLE EARTH, 2012 (modificado por GERVÁSIO, 2012).

No que se refere à AID, ou seja, na área do Aeroporto e seu entorno imediato, a
locomoção e os deslocamentos feitos pelos animais, especialmente as aves, os
situam aleatoriamente dentro ou fora da AID inúmeras vezes. Assim, as aves
observadas também no entorno imediato do Aeroporto foram incluídas na lista das
espécies que ocorrem na AID.
O conjunto dos ecossistemas, especialmente os remanescentes naturais e seus
recursos, concorrem para a existência de uma fauna diversificada e sustentam as
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populações de animais silvestres, como é o caso das araras-canindé (Ara ararauna)
que habitam e se reproduzem nas matas alagadas associadas aos córregos Lagoa e
Imbirussu, especialmente junto aos troncos ocos de palmeiras buriti (Mauritia
flexuosa), entre outras regiões semelhantes existentes na cidade.
Os ecossistemas naturais associados aos córregos Lagoa, Imbirussu e outras
formações que contêm ambientes úmidos, atraem as aves e mamíferos que têm por
hábito esses habitats ou que os visitam atrás de alimento, abrigo ou reprodução.
Essas espécies deslocam-se entre os sistemas remanescentes e podem ser
avistadas em toda a região.
As áreas abertas favorecem ainda a ocorrência das aves de rapina e dos bons
planadores como os gaviões, falcões e urubus, comumente avistados na região
também em função da existência de outros empreendimentos que atraem essas
aves com os resíduos ou matérias-primas de origem orgânica e atividades
agropecuárias.
Chama a atenção a presença de vários casais de araras canindé (Ara ararauna) que
se utilizam das matas ciliares e veredas dos córregos Lagoa e Imbirussu repletas de
palmeiras buriti para se alimentar e acasalar no local. As áreas úmidas também
abrigam outras espécies de aves bem adaptadas a esses ambientes, além das já
citadas. Pode ser frequente na região a ocorrência de anatídeos, como marrecas e
patos, de diferentes espécies da família Ardeidae que engloba as garças e socós,
muitas delas dependentes de ambientes úmidos como o socozinho (Butorides
striatus), a maria faceira (Syrigma sibilatrix), a garça branca pequena (Egretta thula)
e a garça branca (Ardea alba).
A Figura 34 ilustra parte dos animais registradas na AII.
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Figura 34. Aves no espaço aéreo da AII.
Acima: à esquerda, carcará (Caracara plancus); à direita, bando de quero-queros (Vanellus
chilensis). Ao centro: à esquerda, o gavião de rabo curto (Buteo brachyurus) e à direita, o gavião
fumaça (Heterospizias meridionalis). Abaixo: à esquerda, Casal de araras-canindé (Ara
ararauna) em oco no tronco da palmeira buriti na área do córrego Lagoa; à direita, garça branca
(Ardea alba) em ambiente alagado.
Fonte: GERVÁSIO, 2012

Na região também são encontrados diversos ambientes antropizados pela atividade
agropecuária e pela ocupação urbana. Essa configuração da paisagem implica em
menor biodiversidade, visto que a medida de riqueza e abundância de espécies é
também decorrente da maior ou menor disponibilidade de habitats para a fauna.
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Quanto à fauna identificada na área do Aeroporto e seu entorno imediato, por meio
da observação direta, encontro de indícios, relatos de funcionários e dados
estatísticos oficiais disponibilizados pelo CENIPA está relacionada nos Quadros 17
e 18. As aves foram o grupo que apresentou maior riqueza de espécies observadas
no diagnóstico e relatadas pelo CENIPA com 35 espécies pertencentes a 11 ordens
e 20 famílias. Quanto aos mamíferos, foram identificadas 12 espécies pertencentes
a seis ordens e nove famílias. Algumas dessas espécies foram fotografadas e estão
apresentadas na Figura 35.
Não foi registrada a ocorrência de espécies de peixes e anfíbios na AID do
Empreendimento, enquanto apenas uma espécie de réptil foi relatada pelo CENIPA
em junho de 2011. Trata-se do avistamento de uma serpente denominada urutu
cruzeiro (Bothrops alternatus) durante uma atividade de revisão de pista.
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Quadro 17. Espécies da avifauna identificadas na AID do Empreendimento e entorno imediato.
Ordem/Família/Espécie

Nome popular

Localização
AID
Arredores

CTR

SPA

DAF

SCO

Ciconiiformes (Bonaparte, 1854)
Ardeidae (Leach, 1820)
Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)
Threskiornithidae (Poche, 1904)
Theristicus caudatus (Boddaert, 1783)

Garça-vaqueira

X

IN

BA

ID

-

Curicaca

X

ON

BA

ID

-

Urubu-de-cabeça-vermelha
Urubu-de-cabeça-preta

X
X

NR
NR

BA
BA

ID
ID

-

Cathartiformes (Seebohm, 1890)
Cathartidae (Lafresnaye, 1839)
Cathartes aura (Linnaeus, 1758)
Coragyps atratus (Bechstein, 1793)
Falconiformes (Bonaparte, 1831)
Accipitridae (Vigors, 1824)
Gampsonyx swainsonii (Vigors, 1825)
Heterospizias meridionalis (Latham, 1790)
Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788)
Buteo brachyurus (Vieillot, 1816)
Falconidae (Leach, 1820)
Caracara plancus (Miller, 1777)
Milvago chimachima (Vieillot, 1816)

X

Gaviãozinho
Gavião-caboclo
Gavião-carijó
Gavião de rabo curto

X

X
X
X

CR
CR
CR
CR

BA
BA
BA
BA

ID
ID
ID
ID

-

Caracará
Carrapateiro

X

X
X

ON
ON

BA
BA

ID
ID

-

Quero-quero

X

X

ON

BA

ID

-

Rolinha-caldo-de-feijão

X

X

GR

BA

ID

-

Charadriiformes (Huxley, 1867)
Charadriidae (Leach, 1820)
Vanellus chilensis (Molina, 1782)
Columbiformes (Latham, 1790)
Columbidae (Leach, 1820)
Columbina talpacoti (Temminck, 1811)
Columbiformes (Latham, 1790)
Columbidae (Leach, 1820)
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Columbina squammata (Lesson, 1831)
Patagioenas picazuro (Temminck, 1813)
Zenaida auriculata (Des Murs, 1847)

Fogo-apagou
Pomba-asa-branca
Pomba-de-bando

X
X

X
X
X

GR
GR
GR

BA
BA
BA

ID
ID
ID

-

X
X

FR
FR

ME
ME

SD
DD

-

Psittaciformes (Wagler, 1830)
Psittacidae (Rafinesque, 1815)
Brotogeris chiriri (Vieillot, 1818)
Amazona aestiva (Linnaeus, 1758)

Periquito-de-encontro-amarelo
Papagaio-verdadeiro

Cuculiformes (Wagler, 1830)
Cuculidae (Leach, 1820)
Crotophaga ani (Linnaeus, 1758)
Guira guira (Gmelin, 1788)

Anu-preto
Anu-branco

X
X

X
X

IN
IN

BA
BA

ID
ID

-

Coruja-buraqueira

X

X

ON

BA

ID

-

Coruja-de-igreja

X

ON

ME

ID

-

Bacurau
Corucão

X
X

IN
IN

BA
BA

ID
ID

-

Strigiformes (Wagler, 1830)
Strigidae (Leach, 1820)
Athene cunicularia (Molina, 1782)
Tytonidae Mathews, 1912
Tyto alba (Scopoli, 1769)
Caprimulgiformes (Ridgway, 1881)
Caprimulgidae (Vigors, 1825)
Hydropsalis albicollis (Gmelin, 1789)
Chordeiles nacunda (Vieillot, 1817)

Piciformes (Meyer & Wolf, 1810)
Ramphastidae (Vigors, 1825)
Ramphastos toco (Statius Muller, 1776)
Picidae (Leach, 1820)
Colaptes campestris (Vieillot, 1818)
Furnariidae (Gray, 1840)
Furnarius rufus (Gmelin, 1788)
Tyrannidae (Vigors, 1825)
Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766)
Pyrocephalus rubinus (Boddaert, 1783)

Tucano

X

ON

ME

SD

-

Pica-pau-do-campo

X

IN

BA

ID

-

X

ON

BA

ID

-

X
X

IN
IN

BA
ME

ID
SD

-

João-de-barro
Ferreirinho-relógio
Príncipe

X
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Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766)
Bem-te-vi
X
X
ON
BA
ID
Tyrannus melancholicus (Vieillot, 1819)
Siriri
X
IN
BA
ID
Hirundinidae (Rafinesque, 1815)
Progne tapera (Vieillot, 1817)
Andorinha-do-campo
X
X
IN
BA
ID
Mimidae (Bonaparte, 1853)
Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823)
Sabiá-do-campo
X
X
ON
BA
ID
Emberizidae (Vigors, 1825)
Ammodramus humeralis (Bosc, 1792)
Tico-tico-do-campo
X
X
GR
BA
ID
Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766)
Canário-da-terra-verdadeiro
X
X
GR
ME
ID
Icteridae (Vigors, 1825)
Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819)
Pássaro-preto ou Graúna
X
X
ON
BA
ID
Classificação quanto à categoria trófica (CTR): Insetívoros (IN), Frugívoros (FR), Granívoros (GR), Onívoros (ON), Carnívoros (CR), Necrófagos (NR); quanto
à sensibilidade às perturbações ambientais (SPA): Alta (AL), Média (ME) e Baixa (BA); quanto ao grau de dependência de ambientes florestados (DAF):
Independentes (ID), Semidependentes (SD) e Dependentes (DD); e quanto ao status de conservação (SCO).

77

Quadro 18. Espécies da mastofauna identificadas na AID do Empreendimento e arredores.
Espécies

Nome popular

Nível de ameaça

Gambá

DD

Tatu-galinha
Tatu-peba

DD
DD

Tamanduá-bandeira
Tamanduá-mirim

VU
DD

Lobinho

DD

Jaguatirica

DD

Veado-mateiro

DD

Capivara

DD

Cotia

VU

Ordem Didelphimorphia
Família Didelphidae
Didephis albiventris
Ordem Cingulata
Família Dasypodidae
Dasypus novemcinctus
Euphractus sexcinctus
Ordem Pilosa
Família Mirmecophagidae
Myrmecophaga tridactyla
Tamandua tretradactyla
Ordem Carnivora
Família Canidae
Cerdocyon thous
Família Felidae
Leopardus trigrinus
Ordem Artiodactyla
Família Cervidae
Mazama americana
Ordem Rodentia
Família Hydrochoerinae
Hydrochoerus hydrochaeris
Família Dasyproctidae
Dasyprocta azarae
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Espécies
Família Cricetidae
Cerradomys scotti
Oligoryzomys sp.

Nome popular

Nível de ameaça

Rato-do-mato
Camundongo-do-mato

DD
DD

O status de conservação foi considerado segundo IUCN (2010) e MMA (2008): VU= Vulnerável; A= Ameaçado; CA= Criticamente Ameaçado; DD= Dado
desconhecido.
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Figura 35. Fauna observada na AID do Empreendimento. 1ª linha: coruja buraqueira e
quero-quero. 2ª linha: urubus e carcarás. 3ª linha: quiriquiri e sabiá do campo. 4ª linha: tatu
e gavião do rabo curto.
Fonte: GERVASIO, 2012.

A maioria das espécies apresenta baixa sensibilidade às perturbações ambientais, o
que as caracterizam como adaptadas ao convívio humano e às suas atividades.
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Nenhuma das espécies de aves avistadas encontra-se na lista de espécies
brasileiras ameaçadas de extinção ou classificadas em outras categorias em
listagens semelhantes (MMA, 2008).
Dentre os mamíferos relatados, apenas o tamanduá bandeira (Myrmecophaga
tridactyla) e a cotia (Dasyprocta azarae) são classificadas como espécies
vulneráveis, apresentando algum grau de risco para sua conservação, embora na
região onde se insere o Empreendimento seja comum a ocorrência desses animais
nos ecossistemas do Cerrado e Pantanal.
Conclui-se que na região do Empreendimento, o uso e ocupação do solo pela
expansão urbana e industrial, e o crescimento da infraestrutura de transportes vêm
causando a diminuição dos ambientes naturais adequados para a manutenção de
espécies da herpetofauna, especialmente dos anfíbios que dependem dos
ambientes úmidos, de uma maior diversidade de espécies de aves e de populações
de mamíferos.
Já na área do Aeroporto e seus arredores imediatos, a fauna identificada é pouco
diversificada e ocorre em pequeno número de indivíduos. Predominam as aves,
embora mamíferos tenham sido observados.
Considerando que a AID corresponde à área do atual aeródromo, é de se esperar
essa baixa diversidade e abundância de fauna no local pois, o espaço é
constantemente monitorado nas verificações de pista, além de cercado, o que
impede a entrada de animais terrestres.
Muitos animais observados durante os levantamentos são residentes na AID do
Empreendimento, o que fica claro com os ninhos encontrados de corujas-buraqueira
(Athene cunicularia) e tocas de tatu-peba (Euphractus sexcinctus). A presença
permanente dessas espécies é constatada também nos registros de avistamento,
colisão e quase colisão do tráfego aéreo.
Apesar do cercamento da área, em determinados pontos há conexão direta com
ecossistemas do entorno onde a disponibilidade de água e acesso a outros recursos
favorecem a permanência da fauna. A Figura 36 ilustra essa situação onde um tatu
é afugentado pela segurança patrimonial do Aeroporto em direção a um ambiente
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vizinho à AID contendo ambientes úmidos e separado desta por uma cerca de fios
de arame.

Figura 36. À esquerda a toca do tatu e à direita o animal sendo afugentado pela segurança.
Destaque para a cerca de arame que permite o trânsito de animais na AID do
Empreendimento e arredores.
Fonte: GERVÁSIO, 2012.

Outras espécies observadas na AID permanecem no local, mas podem não ser
residentes. É o caso do Coragyps atratus e do Caracara plancus que se encontram
por toda a região incluindo também a AII.

Incidentes com a fauna
A literatura disponível é rica em relatos, relatórios e outros documentos que remetem
aos acidentes/incidentes de aeródromos com espécies da avifauna. Entretanto, as
estatísticas disponíveis pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes
Aeronáuticos (CENIPA) mostram que, além das aves, espécies de anfíbios, répteis e
mamíferos também podem se envolver em acidentes/incidentes aeronáuticos.
As espécies relatadas em colisões, quase colisões e avistamentos no Brasil foram:
urubus, falcões, gaviões, andorinhas, garças, gaivotas, patos, codornas, pica-paus,
batuíras, anus, marrecas, papagaios, periquitos, seriemas, tesourinhas e muitas
espécies de passeriformes (joão-de-barro, bem-te-vi, sabiá, etc.). Entre os anfíbios,
apenas os sapos foram envolvidos em acidentes/incidentes aeronáuticos. Os répteis
estão representados nas estatísticas com espécies de serpentes, iguanas e

82

tartarugas, enquanto os mamíferos estão representados por capivara, tatu,
tamanduá, ouriço, lobinho, lebre e morcegos.
Os dados divulgados pelo CENIPA sobre Risco Aviário no Aeroporto de Campo
Grande são mais recentes e estão apresentados no Quadro 19.

Quadro 19. Dados estatísticos sobre risco aviário no Aeroporto Internacional de Campo
Grande.
Ano

Colisões

Quase colisões

Avistamentos

2009
2010
2011
2012 até 02/07
TOTAL

11
30
31
18
90

5
12
5
3
25

4
1
39
15
59

Fonte: CENIPA, 2012.

De acordo com CENIPA (2012), das 49 colisões ocorridas entre aves e aeronaves
nos últimos 18 meses (2011-2012) no Aeroporto de Campo Grande, apenas quatro
foram fora da área do aeródromo (em situação de baixa altitude e em circuito de
tráfego), enquanto os 45 eventos restantes ocorreram na área do aeródromo, assim
distribuídos: revisão de pista (13), decolagem (11), pouso (10), corrida após o pouso
(7), táxi (3) e subida (1).
As espécies de aves relatadas envolvidas em colisões no Aeroporto de Campo
Grande foram: urubu, carcará, quero-quero, coruja buraqueira, coruja de igreja,
pomba de bando, bacurau, gavião carijó e passeriformes.
As espécies mais frequentemente envolvidas em acidentes aeronáuticos são o
quero-quero (Vanellus chilensis), o carcará (Caracara plancus) e a coruja buraqueira
(Athene cunicularia), geralmente na fase de taxi, corrida após o pouso, pouso e
decolagem. Como diagnosticado na AID do Empreendimento, essas espécies de
aves são comuns e abundantes na área do aeródromo atual, aumentando o risco
aviário.
Na aproximação para pouso ou na subida da decolagem, portanto na AII, o risco
aviário continua para as aeronaves só que agora com espécies que alçam grandes

83

altitudes e longos voos como urubus, carcarás, gaviões e falcões de diversas
espécies.
Há ecossistemas naturais e antrópicos na AII do Empreendimento com potencial
para abrigar uma fauna diversificada de mamíferos, aves, répteis e anfíbios capaz
de representar algum risco para a operação das atividades aeronáuticas na fase de
operação. Vale ressaltar que esse risco, especialmente o aviário, já existe
atualmente, pois o Empreendimento equivale à duplicação da pista já existente e em
operação do Aeroporto Internacional de Campo Grande.
Dentre os ambientes antropizados destacam-se empresas, indústrias e instalações
que têm sua operação baseada em matéria orgânica, seja como insumo ou como
dejeto. A maioria dessas empresas está localizada ao sul do Empreendimento na
região compreendida entre o Indubrasil e o aterro de lixo controlado de Campo
Grande.
É o caso das indústrias processadoras de grãos como a soja que
atraem dezenas de pombas-asa-branca (Patagioenas picazuro) para a região,
frigoríficos e curtumes que geram resíduos orgânicos e indústrias de compostagem
que tratam esses dejetos. Da mesma forma, o aterro controlado de Campo Grande,
apesar de situado fora da AII, atrai espécies como Coragyps atrataus (urubu
comum) e Caracara plancus (caracará), envolvidas em acidentes aeronáuticos, que
apresentam comportamento de voo de longo alcance e altitude.
Os ecossistemas naturais que também atraem e mantém a fauna na região foram
avaliados no diagnóstico da AID e AII e compreendem os ambientes úmidos e de
mata ciliar associados aos Córregos Lagoa e Imbirussu e seus pequenos tributários.
Esses ecossistemas dispõem de habitats para espécies silvestres que habitam a
região, tais como araras-canindé (Ara ararauna), garças-brancas (Ardea alba),
corujas-buraqueiras

(Athene

cunicularia),

gaviões-caramujeiros

(Rostrhamus

sociabilis), martins-pescadores (Megaceryle torquata) dentre as aves, e entre os
mamíferos sabe-se da ocorrência de tatus (Dasypus sp. e Euphractus sp.), lobinhos
(Cerdocyon thous), tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) e pequenos
roedores, entre outros.
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Ambientes rurais também possuem potencial atrativo da fauna como lavouras e
açudes, onde são observadas várias espécies de aves como garças vaqueiras
(Bubulcus ibis), jaçanãs (Jacana jacana), marrecas caboclas (Dendrocygna
autumnalis), periquitos e papagaios, entre outros.

4.2.3 Biota Aquática
Os ambientes aquáticos na AII do Empreendimento estão associados a veredas,
áreas úmidas e corpos d’água dos córregos Lagoa e Imbirussu, alguns deles
coincidentes com as áreas amostrais selecionadas para avaliação da cobertura
vegetal. Ambos os córregos têm suas cabeceiras e cursos superiores e médios
inseridos na área urbana da Cidade de Campo Grande, de modo que ao se
avizinharem da área do Empreendimento a qualidade das águas está bastante
comprometida pelo assoreamento e diversas formas de poluição.
Essas condições ambientais, onde parâmetros físico-químicos da água, como alta
turbidez e alta DBO, baixo Oxigênio dissolvido e, eventualmente, a presença de
outros poluentes, limitam a diversidade de espécies e a abundância de indivíduos da
ictiofauna e de outros grupos dependentes desses ecossistemas.
A maior diversidade de espécies encontra-se nas veredas que são áreas planas,
alagadas, onde predominam as palmeiras buriti (Mauritia flexuosa) no estrato
arbóreo e um tapete graminóide composto por espécies da família Poacea,
adaptadas aos ambientes úmidos, e espécies arbustivas das famílias Cyperacea e
Onagraceae.
Esses ecossistemas fornecem os habitats preferenciais para diversas espécies que
dependem desses recursos para sua manutenção. Dentre as espécies que podem
ser encontradas nesses ambientes há aquelas de hábito permanente e outras
consideradas visitantes. As espécies visitantes geralmente pertencem ao grupo das
aves que se utilizam dos recursos de modo direto, alimentando-se, por exemplo, ou
indireto, quando permanecem pousadas, descansando. Espécies de mamíferos
também podem utilizar os recursos disponíveis para alimentação, abrigo ou
reprodução.
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4.2.4 Áreas protegidas
O Empreendimento não se sobrepõe a nenhuma Unidade de Conservação, Terra
Indígena ou Zona de Amortecimento, pois a Unidade de Conservação mais próxima
(APA Municipal da Bacia do Córrego Ceroula) dista 2,132 km da AID. A Figura 37
representa a localização das Unidades de Conservação, Terras Indígenas e Zonas
de Amortecimento na região do Empreendimento de acordo com o órgão ambiental
de Mato Grosso do Sul (IMASUL, 2012).

Figura 37. Localização do Empreendimento (em vermelho, ao centro) e as Unidades de
Conservação, Terras Indígenas e Zonas de Amortecimento na região.
Fonte: IMASUL, 2012.

O relatório emitido pelo IMASUL relaciona seis Unidades de Conservação e duas
Zonas de Amortecimento localizadas próximas a 15 km do Empreendimento. O
Quadro 20 resume a situação encontrada.
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Quadro 20. Unidades de Conservação e Zonas de Amortecimento localizadas até 15 km do
Empreendimento.

Categoria

Distância do
Empreendimento

Nome

(km)

Unidades
de
Conservação

Zona
de
Amortecimento

Parque Estadual do Prosa
RPPN Est. UFMS
APA Municipal Mananciais do Córrego Lageado
APA Municipal da Bacia do Córrego Ceroula
APA Municipal Córrego Ceroula e Piraputanga
Parque Estadual Matas do Segredo
Parque Estadual do Prosa
Parque Estadual Matas do Segredo

10,124
6,500
8,644
2,132
10,078
9,744
7,310
7,276

Fonte: IMASUL, 2012

Considerando que a AII para o diagnóstico ambiental da fauna foi determinada como
a área existente num raio de até 9 km do centro da pista de pouso e decolagem
atual, é possível considerar que das Unidades de Conservação arroladas no Quadro
20, três delas estão inseridas na AII do Empreendimento, bem como as Zonas de
Amortecimento dos Parques Estaduais do Prosa e Matas do Segredo.
Essa distribuição geográfica das Unidades de Conservação próximas ao
Empreendimento

coincide

com

a

existência

dos

principais

ecossistemas

remanescentes na região urbana de Campo Grande e seu entorno imediato, que
foram analisados no diagnóstico ambiental do meio biótico.
Dadas as características do Empreendimento, essas Unidades de Conservação e
Zonas de Amortecimento localizadas na AII e proximidades não deverão sofrer
nenhum impacto resultante da implantação e operação das atividades previstas.
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4.3 MEIO ANTRÓPICO
O Município de Campo Grande possui uma área correspondente a 2,27% da área
territorial do Estado. Sua população, de acordo com o Censo de 2010 (IBGE, 2010),
é de 786.797 habitantes, o equivalente a 32,12% de Mato Grosso do Sul. A zona
urbana divide-se em algumas unidades administrativas, hierarquizadas em sete
Regiões Urbanas, 74 bairros e mais de 700 parcelamentos (loteamentos).
O Aeroporto situa-se na Região Urbana do Lagoa. Os bairros limítrofes são os que
serão afetados de forma mais contundente pelas atividades do Empreendimento
(sistema viário, serviços oferecidos e propagação de ruídos), entre os quais se
destacam os bairros: São Conrado, Caiobá, Parque União, Taveirópolis, Nova
Campo Grande, Santo Antônio/Imá e Vila Popular. O Núcleo Industrial, apesar de
não ter seus limites junto ao Aeroporto, algumas das atividades econômicas ali
desenvolvidas são consideradas focos de atração de aves.

4.3.1 Aspectos Demográficos
Observa-se, pelos dados da população, que Campo Grande apresenta, altos índices
de crescimento demográfico (Quadros 21 e 22).

Quadro 21. Taxa média geométrica de crescimento da
população residente em Campo Grande 1960/2010.

Período

1991/1996
1991/2000
1996/2000
2000/2007
2007/2010

Taxa Média
Geométrica de
Crescimento Anual
(%)
2,71
2,64
2,55
1,33
2,51

Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1960 a 2010.
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Figura 22. Evolução da população no período entre 1991 e 2011.
Campo Grande
Total

Anos
1991

2000

2007

2008

2009

2010

2011

526.126

663.621

724.524

747.189

755.107

786.797

796.252

Fonte: SEPLAN, Perfil Socioeconômico de Campo Grande, 2011.

Os bairros que se situam no entorno do Aeroporto Internacional de Campo Grande
possuem uma população de 91.358 habitantes, o equivalente a 11,61% da
população de Campo Grande. Trata-se de bairros com baixa densidade
demográfica, sendo que o Taveirópolis e o Núcleo Industrial com uma taxa de 4,99 e
1,48 hab/km2 respectivamente, são os que apresentam menor densidade.
Os bairros Taveirópolis e Santo Antonio apresentam os maiores índices de
envelhecimento e, consequentemente, os menores índices de dependência de
jovens.

4.3.2 Aspectos Sociais
As Figuras 38 a 43 mostram a distribuição de equipamentos sociais no entorno do
Aeroporto (rede municipal de educação; unidades de saúde, rede básica de
assistência social; rede de abastecimento de água; rede coletora de esgoto;
cobertura da coleta de lixo).
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Figura 38. Rede de educação, Campo Grande.
Fonte: CITTÀ, 2010

Figura 39. Rede de unidades de saúde, Campo Grande (2010).
Fonte: CITTÀ, 2010
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Figura 40. Rede básica de assistência social de Campo Grande.
Fonte: CITTÀ, 2011

Figura 41. Rede de abastecimento de água, Campo Grande (2010).
Fonte: CITTÀ, 2010
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Figura 42. Rede coletora de esgoto, Campo Grande (2009).
Fonte: CITTÀ, 2010

Figura 43. Cobertura da coleta de lixo, Campo Grande (2010).
Fonte: CITTÀ, 2010

Com relação aos aspectos sociais, destacam-se ainda as seguintes informações:
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 nas imediações do Aeroporto, próxima à Base Aérea, no Bairro Santo Antônio,
está sendo construída a sede do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS),
que deve oferecer cursos de ensino médio profissionalizante, com ensino técnico
integrado e Educação a Distância;

 a INFRAERO implantou em 2003 o Projeto Araraúnas na Pista da Informática que
consiste num curso básico de informática com palestras sobre higiene, saúde e
meio ambiente para os jovens na faixa etária de 14 a 17 anos, residentes nos
bairros próximos ao Aeroporto;

 além de possuírem unidades básicas de saúde, com estrutura que os possibilitam
a atender emergências leves, os bairros limítrofes ao Aeroporto têm também ao
lado do Aeroporto o Hospital da Base Aérea de Campo Grande (BACG), inserido
no Plano de Emergência de Acidentes Aeroviários (PEAA) do Aeroporto
Internacional de Campo Grande, atendendo acidentes com aeronaves;

 a menos de 3 km do aeródromo, no Bairro Amambaí, existe o Hospital Militar de
Área de Campo Grande, pertencente ao Exército Brasileiro, que não é limítrofe ao
Aeroporto, mas atende a militares e civis e a população civil em emergência nos
casos de calamidade pública;

 a Base Aérea possui o PEAA, que, entre outras medidas aciona a Defesa Civil e
todo o aparato de atendimento a vítimas em Campo Grande quando necessário;

 para a disposição dos resíduos sólidos, encontra-se em fase de implantação, um
aterro sanitário municipal; quanto aos Resíduos de Construção e Demolição, a
Prefeitura Municipal disponibiliza áreas licenciadas.
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.4.3.3 Infraestrutura
Pertinentes para a região são os seguintes programas e projetos de infraestrutura:

 Programa Viva Campo Grande
No contexto de melhoria da região onde se insere o complexo aeroportuário de
Campo Grande, as seguintes obras devem se citadas, que contribuem para a
valorização territorial dos bairros alvos dos investimentos (Apêndice 6 - Localização
dos Projetos Orla Morena, Orla Ferroviária, Via Morena e Júlio de Castilho).
Destacam-se:

 Orla Ferroviária (Revitalização do Centro): obras de requalificação urbanística dos
trilhos da Ferrovia em sua passagem pelo centro da cidade. Conhecida como Orla
Ferroviária, esta área, atualmente baldia, será transformada em um espaço
público de lazer, contribuindo para a preservação histórica da área e a
dinamização de sua atividade comercial, estando integrada com as obras da Av.
Duque de Caxias, onde se localiza o Aeroporto.

 Via Morena (2ª fase) (Mobilidade Urbana) – Adequação da avenida Duque de
Caxias, entre o acesso ao Aeroporto e a avenida Júlio de Castilhos, com a
incorporação da faixa de domínio da rede ferroviária (lateral a essa via). A Figura
44 ilustra o Projeto Via Morena.
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Figura 44. Detalhes da Via Morena. Abaixo, próximo ao Aeroporto.
Fonte: CITTÀ, 2012.

A intervenção criou uma área especial junto à “cerca” do Aeroporto para apreciação
de pouso e decolagens de aviões, com área de estacionamentos de veículos,
bancos e implantação de paisagismo.

 Projeto Imbirussu
Compreende um conjunto de obras e ações destinadas à recuperação e
revitalização da infraestrutura urbana e ambiental da região. As obras executadas
envolvem a reestruturação do sistema viário, com a implantação de vias urbanas
pavimentadas, pontes, calçadas e ciclovia e a implementação de redes de
distribuição de água, coletora de esgotos sanitários, drenagem, energia elétrica e
iluminação pública, proporcionando integração urbanística e mobilidade urbana para
as áreas adjacentes, interligando as Avenidas Duque de Caxias e Euler de Azevedo,
com a execução de pistas pavimentadas nas duas margens do córrego Imbirussu.
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 Projeto Lagoa
Constitui-se na implantação de obras de infraestrutura viária urbana, integrando
diversas áreas densamente povoadas. As intervenções distribuem-se ao longo da
bacia do córrego Lagoa. A principal obra é uma avenida de pista dupla, marginal ao
córrego, iniciando na Avenida Duque de Caxias (proximidades do Comando Militar
do Oeste) e terminando no Anel Rodoviário de Campo Grande, na saída para
Sidrolândia.

 Transporte público
O transporte público de Campo Grande é feito através da concessão de 5
concessionárias que operam o sistema; 6 linhas fazem o percurso centro-bairro,
passando pelo complexo aeroportuário, o que permite um tempo curto de espera
pelo usuário do transporte coletivo.

 Serviço de táxi do Aeroporto
Para atender a significativa demanda de passageiros que utilizam o transporte de
táxi do Aeroporto, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN),
recentemente incrementou o número de carros disponíveis no terminal, no horário
noturno, principal horário de estrangulamento devido a chegada simultânea de
aeronaves.
A frota diária é composta por 28 carros, com reforço no período noturno de mais 18,
e está previsto o aumento do efetivo diário em mais sete unidades. A frota instalada
no Aeroporto atende exclusivamente a demanda gerada pelo Empreendimento
Aeroportuário.

 Terminal Intermodal de Cargas de Campo Grande (TICC)
O TICC objetiva dinamizar e tornar mais eficiente o setor de exportação de Mato
Grosso do Sul. A formatação proposta pela Prefeitura é a de uma aduana, onde
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funcionará a Receita Federal, com a liberação de cargas para exportação, fator que
atrairia empresas exportadoras e facilitaria o trâmite, pois essas cargas chegariam
nos portos e aeroportos totalmente desembaraçadas. Não existe ainda, um
dimensionamento da área de armazenamento, mas isto não é o foco, pois as
mercadorias transitarão pelo mesmo, que não é área de estocagem.

4.3.4 Aspectos Econômicos
Relacionam-se a seguir os aspectos econômicos mais importantes e pertinentes ao
Empreendimento:

 o Núcleo Industrial de Campo Grande é constituído por 80 lotes com infraestrutura
de pavimentação, drenagem, energia elétrica, linha de ônibus, ramal de gás
natural, creche e assistência médica e odontológica. De acordo com o Cadastro
Industrial (FIEMS, 2011), estão atuando no local 30 empresas;
 quanto à participação do número de estabelecimentos por ramo de atividade em
relação ao total de estabelecimentos, o Transporte de Carga, representava
34,26% em 2010, seguido pelo ramo Serviços Diversos com 35,36% dos
estabelecimentos;
 a movimentação nos meios de hospedagem em Campo Grande aumentou 28%
no período de 2007 a 2009, estando prevista até 2013, a instalação de 6 novos
hotéis, que incrementarão a oferta de leitos em 30%, o que movimentará toda a
cadeia produtiva direta do turismo e indireta de toda a economia de Campo
Grande, com reflexos positivos para a região, vez a taxa de permanência do
turista em Campo Grande é de 3,3 dias;
 o foco do turismo em Campo Grande é o segmento de Eventos e Negócios,
conforme a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
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4.3.5 Uso do Solo
Campo Grande está organizada em Macrozonas, Zonas Especiais e Zonas e
Corredores. O Aeroporto Internacional de Campo Grande se insere nas seguintes
Macrozonas:

 Macrozona 2 – MZ2 – de adensamento secundário, destinada ao uso e ocupação
gradual, acompanhando a expansão da infraestrutura e serviços públicos;
 Macrozona 3 – MZ3 – de adensamento restrito, que são áreas reservadas para
futuro adensamento, estimulando –se os usos de lazer, recreação e cultura,
habitacional unirresidencial e hortifruticultura;
 Zona Especial de Interesse Ambiental - ZEIA – tem por finalidade garantir áreas
de permeabilidade e qualidade ambiental.

Porém, para atender as especificidades do território, a Lei Complementar nº 74, de
2005, estabeleceu 11 Zonas, sendo que delimitam a região do Aeroporto as
seguintes: Z2 – Zona de Transição; Z5 – Zona Residencial; Z6 – Zona Industrial.
Acompanhando a evolução do crescimento urbano, alguns itens desta lei foram
alterados, na Lei Complementar n0 186 de 2011, no parágrafo 30 do inciso IV do
artigo 25, estabelecendo usos específicos na Av. Duque de Caxias, que se enquadra
como Corredor de Uso Múltiplo - C3.
A Lei estabelece ainda que a Zona de Proteção do Aeródromo poderá ser
modificada a partir dos critérios estabelecidos pelo Poder Executivo Municipal e pelo
órgão federal competente.
As Figuras 45 e 46 apresentam respectivamente, o zoneamento do uso e ocupação
do solo e o tipo de uso dos imóveis no entorno do Aeroporto Internacional de Campo
Grande.
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Figura 45. Zoneamento do uso e ocupação do solo na Área de Influência Direta da
ampliação do Aeroporto Internacional de Campo Grande.
Fonte: PMCG (modificado por CITTÀ, 2010).

Figura 46. Tipo de Uso de Imóveis na Área de Influência Direta da ampliação do Aeroporto
internacional de Campo Grande.
Fonte: PMCG (modificado por CITTÀ, 2010).
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No mapeamento do uso e ocupação do solo no entorno do Aeroporto (Apêndice 1 –
Mapa 11 - Uso do solo na área do Empreendimento) foi priorizada a área mais
diretamente afetada pelo Empreendimento, mostrando, em fotos, parte da Av.
Duque de Caxias, o mirante e o tipo de comércio de vizinhança que é característico
dos bairros ao redor do sítio aeroportuário.
As fotos retratam também as atividades consideradas de risco, tais como: a
armazenagem e comercialização de combustíveis e gás próximo ao Aeroporto, ao
lado de casas residenciais; frigorífico localizado a poucos quilômetros, que é um
ponto de atração de aves.

4.3.6 O Complexo Aeroportuário na Visão da Comunidade
Trabalhadores do complexo aeroportuário e a comunidade que reside nos bairros
que fazem limite com o Empreendimento foram entrevistados para detectar a
percepção relativa à ampliação do Aeroporto.

a) Entrevistas realizadas no Aeroporto Internacional de Campo Grande
Foram entrevistados os seguintes atores: supervisores de balcão das empresas
aéreas; ouvidoria; atendentes e/ou proprietários dos empreendimentos comerciais do
terminal de passageiros;
Entre as observações feitas pelos supervisores de balcão das empresas aéreas
destacam-se:

 a ampliação do Aeroporto trará ampliação do número de voos, com possibilidade
de atendimento da reivindicação de uma aeronave pernoitar no pátio; dinamização do setor de cargas;
 o Aeroporto atual não tem capacidade de atender a demanda existente;
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 o terminal de passageiros constitui-se em ponto de estrangulamento para o
desenvolvimento do transporte aéreo em Campo Grande, principalmente no que
se refere à sala de reclame das bagagens;
 poderia haver uma agência bancária, lotérica, varandas maiores, sorveteria,
alternativas de alimentação, o que com certeza faria do terminal um ponto de
lazer para a população dos bairros vizinhos;
 é necessário um Juizado da Infância no terminal de passageiros;
 os preços praticados no estacionamento de veículos estão acima da média dos
estabelecimentos da cidade;

Na Ouvidoria, soube-se que as reclamações ou sugestões recebidas são sempre
dos passageiros, e nunca da comunidade do entorno.
Quanto aos atendentes e/ou proprietários dos empreendimentos comerciais do
terminal de passageiros, observaram que o Aeroporto necessita de: Lotérica;
alternativa para alimentação; melhor sinalização para orientação dos passageiros;
wireless/wi-fi.
Todos os entrevistados têm a convicção de que o Aeroporto Internacional de Campo
Grande deve ser um equipamento de apoio, lazer e utilidade para as pessoas que
moram nos bairros limítrofes.

b)Sondagem realizada junto aos moradores
Foram realizadas sondagens junto a 26 moradores cujas casas se encontram dentro
das curvas isofônicas de ruído, nível 1 e 2, e também nos bairros limítrofes ao
Aeroporto, incluindo 371 moradores (bairros Santo Antônio, São Conrado/Caiobá,
Parque União, Popular, Taveirópolis e Nova Campo Grande). São relacionados a
seguir os principais resultados:
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 quanto ao primeiro grupo, com relação ao incômodo trazido por morarem nas
proximidades do complexo aeroportuário, 16 dos 26 entrevistados se sentem
incomodados com esta proximidade. Destes 16, todos se incomodam com o
ruído, e dois moradores mencionaram se sentirem inseguros com o fato da
possibilidade de acidentes aeroviários. Este incômodo não é considerado alto e a
maioria afirma já ter se acostumado com o ruído;
 a maioria não vê nenhum benefício a ser trazido a eles por residirem nas
proximidades do Empreendimento.

Quanto ao segundo grupo, observa-se:
 com relação à utilização dos serviços existentes no Aeroporto isto ocorre apenas
pelos moradores dos bairros mais próximos – Nova Campo Grande, Popular e
Santo Antonio;
 muitos alegaram não utilizar serviços do terminal de passageiros por
incompatibilidade de renda com os preços vigentes no local, sendo os caixas
eletrônicos os mais utilizados, principalmente pelos moradores do Santo Antonio,
Popular e Nova Campo Grande, que alegam que a segurança do local;
 apenas 15% dos entrevistados afirmaram que morar junto ao Aeroporto é um
incômodo, principalmente pelo ruído ou por fatores como: tremor das janelas na
ocasião da passagem do avião, medo de queda da aeronave, interferência na TV,
e entrave no desenvolvimento urbano do bairro, pelo fato de não se permitir a
construção de edifícios altos;
 a maioria dos moradores entrevistados (73%), exceção dos Bairros União e São
Conrado, tem uma percepção de que o Aeroporto traz benefícios para a
comunidade; principalmente no Bairro Santo Antonio, em frente ao terminal de
passageiros, e no Taveirópolis, vendo como pontos positivos o desenvolvimento
do bairro e a valorização do imóvel, devido à infraestrutura construída,
principalmente no que se relaciona a transporte e sistema viário. Os Bairros União
e São Conrado, mais distantes, foram os que não encontram benefício por
estarem perto do Complexo Aeroportuário.
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4.3.7 Patrimônio Histórico e Cultural

4.3.7.1 Pesquisa arqueológica e resultados
A pesquisa arqueológica está submetida às Portarias no. 07/1988 e 230/2002 do
Instituto

do Patrimônio

Histórico

e

Artístico

Nacional (IPHAN),

as

quais

regulamentaram a emissão de autorizações de pesquisa e a sua realização por
arqueólogos sob responsabilidade do Empreendedor.
Assim, no âmbito do licenciamento ambiental da Ampliação do Aeroporto
Internacional de Campo Grande, foi submetido ao Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN) um projeto de Arqueologia preventiva na área a ser
impactada pelo Empreendimento, abrangendo o registro de sítios arqueológicos, o
estudo de seus conteúdos, a guarda e curadoria desse acervo e a divulgação
científica.
A história do povoamento humano na região de Campo Grande é conhecida há
menos de dois séculos e, como tal, já associada a um contexto histórico ligado à
expansão da pecuária oriunda do triângulo mineiro.
Não existe, até o momento, nenhuma referência escrita (fontes históricas) que
detalhe o quadro etnográfico municipal antes da chegada das primeiras famílias de
pioneiros, como a de João Nepomuceno, em 1872, ou a de José Antônio Pereira,
alguns anos depois.
No Município de Campo Grande, no presente, não há índios, exceto aqueles que
vivem na cidade, na condição de índios desaldeados, sobretudo índios Terena, mas
que, sabidamente, não são originários da área municipal.
A possibilidade de que houve, neste município, ocupações pré-indígenas, formadas
por bandos de caçadores/coletores pré-históricos, remontando alguns milhares de
anos atrás é arqueologicamente plausível.
Em outros pontos do Estado, essa hipótese já está confirmada por pesquisas
arqueológicas recentes, tais como aquelas desenvolvidas à margem direita do rio
Paraná, em Corumbá ou nas proximidades do trecho percorrido pelo gasoduto
Bolívia-Brasil, inclusive nas áreas municipais de Campo Grande e Terenos.
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Nos últimos dezoito anos, estudos acadêmicos resultaram na
localização, identificação e registro de dezessete sítios arqueológicos no interior da
área municipal. Os sítios arqueológicos localizados em Campo Grande estão
geralmente bastante descaracterizados em sua integridade devido à expansão
urbana, à intensa atividade agropastoril na área rural e à implantação de obras de
infraestrutura na órbita municipal.
Analisando-se a área a ser impactada pela ampliação do Aeroporto
Internacional de Campo Grande, o levantamento arqueológico sistemático e
prospecção abrangeram a pesquisa 20 locais (pontos registrados), visando realizar a
cobertura total da área a ser diretamente impactada pelo Empreendimento (Figura
47).

Figura 47. Pontos pesquisados e sítios arqueológicos localizados na área impactada pela
ampliação do Aeroporto Internacional de Campo Grande.

Esse trabalho resultou na identificação de dois sítios arqueológicos
denominados Córrego Imbirussu 2 e Córrego Imbirussu 1, desconhecidos antes
desta pesquisa. A Figura 48 ilustra os pontos vistoriados.

104

Figura 48. Imagens dos 20 pontos vistoriados, em ordem crescente, sentido horário.

Devido à intensa antropização da área de ampliação do Aeroporto
Internacional de Campo Grande, os vestígios arqueológicos coletados estavam
descontextualizados de seus estratos pedológicos originais. Foram localizados
apenas vestígios líticos lascados.
As peças líticas coletadas evidenciam o lascamento pretérito de blocos
de arenito silicificado nas margens do córrego Imbirussu (Figura 49).
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Figura 49. Material arqueológico coletado: acima - líticos lascados sítio Córrego Imbirussu 1
(IB1); ao centro e abaixo - líticos lascados coletados no sítio córrego Imbirussu 2 (IB2).

As ações foram legalmente autorizadas pela Portaria do IPHAN nº 1 de
14 de janeiro de 2011. O Relatório Final completo das ações técnico-científicas
realizadas conforme o que determina a mencionada Portaria do IPHAN foi
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protocolado nesse Instituto em 22 de junho de 2011 e aprovado conforme o
estabelecido no Ofício nº 360/11/GAB/IPHAN-MS.
No rol das atividades científicas, um projeto de arqueologia de
salvamento enquadra-se na modalidade intitulada “ciência aplicada” e os seus
objetivos apontam, pelo menos, para duas direções: uma é quanto ao atendimento
aos dispositivos legais que estabelecem os conceitos e critérios de preservação do
patrimônio arqueológico enquanto bem cultural do País; outra é relativa à produção
de conhecimento arqueológico sobre uma realidade afetada ou comprometida pela
implantação de algum empreendimento construtivo e, neste caso, os resultados
finais podem, conforme a situação, assumir um caráter apenas mitigatório, assim
como podem ser cientificamente positivos, isto é, enquanto ações geradoras de
novos dados empíricos propiciadores de problemáticas originais a serem
investigadas.
O referido projeto, ao executar todas as etapas previstas na sua
formulação inicial, atingiu as metas esperadas:
 procedeu ao levantamento e prospecção arqueológica na área a ser
diretamente impactada pela ampliação do Aeroporto Internacional de
Campo Grande, MS, os quais resultaram na localização de 2 sítios
arqueológicos (Córrego Imbirussu 1 e Córrego Imbirussu 2) que, estando
intensamente afetados por processos anteriores de uso do solo – o que
inviabiliza a realização de escavações arqueológicas –, apresentavam
algum material arqueológico em superfície, o qual foi objeto de coleta e
processamento laboratorial;
 conferiu um teor legal aos trabalhos de arqueologia preventiva na área a
ser impactada pela ampliação do Aeroporto Internacional de Campo
Grande, MS, assegurando, assim, que as exigências técnicas de
preservação do patrimônio arqueológico fossem rigorosamente cumpridas;
 colocou à disposição da comunidade científica e do público em geral, um
conjunto de dados arqueológicos originais para a compreensão do
processo arqueológico de povoamento humano da área urbana de Campo
Grande, MS.
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A partir desses resultados obtidos e de acordo com a Portaria IPHAN nº
230/2002, recomenda-se a realização do monitoramento arqueológico durante a
etapa de implantação do Empreendimento.
Dessa forma, face aos resultados obtidos no desenvolvimento desse
projeto e destacando-se a recomendação retroapresentadas, o parecer arqueológico
foi positivo quanto à implantação do Empreendimento.

7.3.3.2 Atividades de Educação Patrimonial
As atividades de educação Patrimonial Arqueológica (EPA) visaram
transmitir o conhecimento para comunidade escolar local, quanto às informações
conceituais relativas à arqueologia geral, do Brasil e da região com destaque para a
ocupação pretérita do atual município de Campo Grande. A divulgação do
conhecimento arqueológico objetivou estimular, junto aos alunos e professores, a
reflexão acerca dos valores patrimoniais quanto às memórias, histórias e
principalmente a arqueologia local.
As atividades de EPA foram realizadas através de: palestras relativas
aos temas patrimônio, memória, arqueologia e discussão dos seus conceitos
básicos; manuseio de réplicas e experimentação de lascamento de pedras;
apresentação de projeções de imagens e de um filme de EPA

para alunos e

professores da Escola Municipal Major Aviador Yjuca Pirama com a classes/séries
do 6°, 7°, 8° e 9° ano do ensino fundamental. A esc ola situa-se nas proximidades do
Aeroporto Internacional de Campo Grande. A Figura 50 ilustra as atividades
realizadas.
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Figura 50. Explanação sobre arqueologia aos alunos da Escola Municipal Major Aviador
Yjuca Pirama.

5 - IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

A construção e operação de aeroportos, ao responder a necessidades colocadas
pela sociedade, proporciona benefícios reconhecidos por todos. Entretanto, embora
o projeto seja ditado por normas técnicas que devem ser observadas pelos
projetistas do Empreendimento, há efeitos ambientais potenciais (positivos e
negativos) que devem ser identificados e, bem como previstas suas cadeias de
manifestações diretas e indiretas.
É o que será feito a seguir, considerando, de um lado, as características da
ampliação do Aeroporto Internacional de Campo Grande, sua concepção geral,
localização,

acessos,

componentes,

dimensões,

tecnologia,

infraestrutura,

equipamentos, mão de obra e planos de construção e operação, e, por outro lado,
as condições do meio físico, biótico e socioeconômico diagnosticadas, incluindo as
Fases de Planejamento, Implantação e Operação.

109

5.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia para o presente estudo envolveu a utilização de conceitos técnicos
amplamente aplicados na previsão e avaliação de impacto ambiental bem como os
requisitos que atendam a legislação em vigor.
O conceito de impacto considerado é o que consta da Resolução CONAMA nº
001/1986:
[...] qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do
meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia
resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente afetam:
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II - as atividades sociais e econômicas;
III - a biota;
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
V - a qualidade dos recursos ambientais.

Considerou-se nesse sentido, que o planejamento, a implantação e a operação do
Empreendimento obedecerão as normas legais em vigor estabelecidas pela
legislação ambiental e outras pertinentes, nos três níveis da administração pública,
bem como levarão em conta a concepção e definições prévias do projeto
apresentado para avaliação ambiental.
Destaca-se ainda que se considerou nesta avaliação dos impactos, que deverão ser
seguidas as disposições do RBAC n.° 154 da ANAC, qu e estabelece as regras a
serem adotadas no projeto de aeródromos públicos.
Por meio de discussões entre os integrantes da equipe de estudos, foram
estabelecidas as interações entre as ações impactantes do Empreendimento
verificadas nas Fases de Implantação e Operação e os aspectos ambientais com
probabilidade de serem impactados, com base nas suas atuais condições físicas,
biológicas e socioeconômicas, de maneira a permitir uma apreciação abrangente
das repercussões e importância do Empreendimento sobre o meio ambiente.
Os impactos potenciais foram então avaliados com relação aos seguintes atributos:
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a) Efeito (características benéficas ou prejudiciais)
 Positivo, quando a ação resulta na melhoria da qualidade de um fator
ambiental.
 Negativo, quando a ação resulta em danos a um fator ambiental.

b) Natureza (vínculo com a ação do Empreendimento)
 Direto, quando o impacto for primário, ou seja, resultante diretamente da
ação impactante.
 Indireto, quando o impacto for secundário, ou seja, decorrente de um
impacto primário.

c) Área de abrangência (espaço de incidência ou manifestação do impacto)
 Localizado, quando a ação afeta apenas o próprio sítio do Empreendimento
e suas imediações.
 Disperso ou regional, quando o efeito se espalha além da área do
Empreendimento em uma ou mais direções.

d) Prazo de ocorrência (tempo decorrido para o início dos efeitos a partir da
ação impactante)
 Curto (imediato), quando o efeito surge no instante em que se dá a ação.
 Médio, quando o efeito surge algum tempo depois de ocorrida a ação.
 Longo, quando o efeito surge muito tempo após decorrida a ação.

e) Duração (persistência do efeito da ação impactante no tempo, considerandose globalmente as diferentes fases do Empreendimento)
 Temporária, quando o efeito permanece por um tempo determinado depois
de ocorrida a ação.
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 Permanente, quando, uma vez ocorrida a ação os efeitos não cessam de
se manifestar num horizonte temporal conhecido.
 Sazonal, quando o efeito se manifesta de maneira intermitente ou cíclica,
ou se está determinado por fatores climáticos.

f) Reversibilidade
 Reversível, se o fator ambiental impactado pode retornar, naturalmente ou
por intervenção humana, às condições originais.
 Irreversível, se o fator impactado não retorna mais às condições originais.

g) Intensidade ou magnitude (grau de afetação que apresenta sobre o meio ou
medida da alteração no valor de um fator ou parâmetro ambiental, em
termos quantitativos ou qualitativos, à luz da importância do fator ou porção
do meio que poderá ser afetado)
 Alta, se os efeitos são de grande intensidade, ou seja, sua magnitude é
capaz de causar significativas alterações nos fatores dos meios físico,
biológico ou socioeconômico.
 Média, se os efeitos, embora não causem alterações socioambientais
expressivas, não são negligenciáveis, ou seja, podem desencadear
alterações danosas que, se não equacionadas podem ser potencializadas.
 Baixa, se os efeitos são negligenciáveis, ou seja, os meios físico, biológico
e socioeconômico podem facilmente absorvê-los por meio de mecanismos
automáticos de autorregulação.

h) Probabilidade de ocorrência (possibilidade plausível de ocorrência)
 Certa, se o impacto presume-se como certo de ocorrer.
 Provável, se o impacto pode não ocorrer, mas apresenta alguma
possibilidade de ocorrer.
 Remota, se o impacto dificilmente ocorrerá.
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i) Relevância
É o efeito global que um impacto poderá desencadear. Para tanto, considerou-se em
uma matriz a intensidade ou magnitude relacionada à probabilidade de ocorrência
de cada impacto, conforme definidas na Matriz de Avaliação dos Impactos, para
calcular o Grau de Relevância, de acordo com Quadro 23.

Quadro 23. Valores obtidos para o Grau de Relevância, Alto, Médio e Baixo, dos impactos
obtidos a partir da relação entre intensidade ou magnitude / probabilidade de ocorrência.
Probabilidade de ocorrência
Intensidade ou Magnitude
Certa (3)

Provável (2)

Remota (1)

Alta (3)

9

6

3

Média (2)

6

4

2

Baixa (1)

3

2

1

Desta forma, o Grau de Relevância é considerado:
 Alto, se o impacto é muito relevante: > 6 e ≤ 9 (vermelho).
 Médio, se o impacto apresenta-se como medianamente relevante: > 3 e ≤ 6
(laranja).
 Baixo, se o impacto é de pequena relevância: > 1 e ≤ 3 (amarelo).
 Insignificante, se o impacto é inexpressivo: ≤ 1 (verde)

5.2 DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS
A seguir, são descritas e analisadas as ações do Empreendimento e as respectivas
ações impactantes e impactos, nas Fases de Planejamento, Implantação e
Operação do Aeroporto com a ampliação pretendida. Os resultados da avaliação
dos impactos, incluindo as variáveis acima mencionadas, são apresentados no
Quadro 24.

Quadro 23 - Matriz de Avaliação de Impactos da Ampliação do Aeroporto Internacional de Campo Grande.

Insignificante

Baixa

Média

Relevância

Alta

Remota

X

Provável

X

Certa

X
X
X
X
X

X

Probabilidade

Alta

X
X
X

X

Média

X

Baixa

X
X

Magnitude/
Intensidade

Irreversível

Alteração da qualidade do ar
Contaminação do solo
Contaminação do solo
Proliferação de vetores
Predisposição do solo a processos erosivos
Alteração do escoamento das águas pluviais
Indução a processos erosivos
Interferências em sítios de interesse arqueológico
Alteração na qualidade das águas superficiais
Alteração do escoamento das águas pluviais
Alteração da qualidade do ar
Incômodo aos trabalhadores da obra e funcionários
Incômodos aos trabalhadores, usuários e à população do entorno
Incômodos aos trabalhadores, usuários e funcionários
Redução da disponibilidade hídrica subterrânea
Contaminação do solo
Degradação de áreas pela deposição inadequada de bota-fora
Incômodos ao trabalhador
Exposição a acidentes
Incremento de renda
Incremento de receita pública
Incremento de renda
Perda de postos de trabalho

X
X

Reversível

Emissões de poeiras e gases
Emissões de efluentes líquidos sanitários e oleosos

X

Permanente

X
X

X

Cíclico

Incremento de receita pública
Novas oportunidades de negócios

Temporário

Recolhimento de taxas e impostos
Influências no mercado

X

Publicidade do empreendimento

X

Longo

X

Médio

X

Reversibilidade

Duração

Curto

Incremento de renda

Prazo de
ocorrência

Disperso

Contratação de estudos básicos, projetos, planos e consultoria
especializados

Área de
abrangência
Localizado

Elaboração de estudos e projetos

Indireto

IMPACTOS

Direto

AÇÕES IMPACTANTES

Natureza

Positivo

AÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Negativo

Efeito

MAGNITUDE/INTENSI
DADE X
PROBABLIDADE

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

FASE DE PLANEJAMENTO

X

X

X

X

3

X

X
X

3
6

X

X

X
X
X

FASE DE IMPLANTAÇAO
Instalação e operação do canteiro de
obras

Geração de resíduos sólidos
Limpeza/ raspagem do terreno

Movimentação de terra
Implantação da pista de pouso e das
edificações e obras civis
complementares, instalação de
equipamentos e construção/ adequação
das vias de acesso

Impermeabilização do solo
Geração de gases e material particulado
Tráfego de veículos nas vias de acesso
Emissão de ruídos e vibrações
Demanda de água
Geração de resíduos sólidos e bota fora

Demanda de produtos e serviços
Demanda de mão de obra
Término das obras

Emissão de odor (pavimentação)
Movimentação de veículos e operação de máquinas pesadas
Dinamização da economia local
Recolhimento de taxas e impostos
Geração de empregos
Desmobilização de mão de obra

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

6
9
6
6
3
6

X

X

6

X

3

X

2

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

6
2
2
1
4
4
4
1
2
2
3
6
2
6
2
2
2
3
4
6
3
3
3

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

FASE DE OPERAÇAO
Utilização de novos equipamentos
Atendimento da demanda de transporte de cargas
Disponibilização do aeroporto ampliado

Atendimento da demanda de transporte de passageiros
Interferências no uso e ocupação do solo

X

X
X
X

X
X
X

X

Pressão sobre os serviços de transporte e de manutenção de vias
públicas

X

Alteração da qualidade do ar
Exposição a riscos de doenças
Incômodos à população do entorno
Riscos à segurança e saúde dos trabalhadores
Contaminação do solo
Contaminação do lençol freático
Exposição a acidentes
Exposição a danos à saúde
Redução da disponibilidade hídrica subterrânea
Contaminação do solo
Contaminação de águas superficiais
Alteração na qualidade das águas subterrâneas
Exposição a riscos de acidentes com descargas elétricas
Interferências no deslocamento da avifauna

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Movimentação de aeronaves em operações de pouso e decolagem Perigos de fauna e riscos de danos patrimoniais e à segurança da
população

X

X

Interferências do Sistema de Aproximação por Luzes

Alteração no cotidiano da população

X

Aquisição de produtos e materiais

Incremento do comércio local Aplicação de recursos no mercado

X

Geração de empregos permanentes e cíclicos
Recolhimento de taxas e impostos

Incremento de renda
Incremento de receita pública

X
X

Armazenamento, transporte e manuseio de materiais perigosos
Demanda de água
Emissão de efluentes líquidos
Operação das Subestações

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

3
3
2
2
1
1
2
2
3
2
1
1
2
3

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

X

X

3

X

X
X

X
X

3
3

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X

Incremento do tráfego nas vias de entorno provocado pela
demanda aeroportuária

Geração de resíduos sólidos

X
X

Dinamização da economia local

Emissão de ruídos

Demanda de produtos e serviços

Conflitos de interesses gerados pelas desapropriações de imóveis

X
X
X
X

Incremento de pontos comerciais e de serviços no Aeroporto

Emissão de gases e material particulado

Funcionamento do aeroporto

Incremento da segurança nas operações aeroportuárias
Possibilidade de ligações intermodais
Potencialização de negócios
Melhoria das condições de atendimento aos usuários
Exposição a riscos de transmissão de doenças
Expansão de infraestrutura urbana

X
X
X
X

X

X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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5.2.1 Fase de Planejamento
Na

fase de

planejamento,

podem-se considerar as

seguintes

ações

do

Empreendimento capazes de acarretar ações impactantes aos fatores do meio:
 elaboração de estudos e projetos;
 publicidade do Empreendimento.
A seguir, as ações impactantes são descritas e os respectivos impactos são
avaliados.

5.2.1.1 Elaboração de estudos e projetos
A fase de planejamento requer a elaboração de estudos e projetos técnicos,
ambientais, financeiros e econômicos relacionados a definições básicas e de
execução das obras e sua viabilidade ambiental. As seguintes ações impactantes
podem ser consideradas: Contratação de estudos básicos, projetos, planos e
consultoria especializados; Recolhimento de taxas e impostos.

a)

Contratação

de

estudos

básicos,

projetos,

planos

e

consultoria

especializados
Para a elaboração dos estudos e projetos requeridos na fase de planejamento é
necessária a contratação de equipes multidisciplinares de profissionais habilitados e
tecnicamente responsáveis pelos resultados, até a aprovação junto aos órgãos
competentes da aviação civil e de licenciamento ambiental.
Em decorrência, ocorrerá o incremento de renda oriunda da oferta de trabalho
técnico qualificado.
Impactos:
 Incremento de renda: positivo, direto, disperso, curto, temporário, irreversível,
magnitude baixa, probabilidade certa.
Relevância: baixa.
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b) Recolhimento de taxas e impostos
Deverá ocorrer o recolhimento de taxas e impostos correspondentes
aos serviços realizados e às exigências relativas à aprovação dos órgãos
competentes e licenciamento ambiental da atividade.
Impactos:
 Incremento de receita pública: positivo, direto, disperso, curto, temporário,
irreversível, magnitude baixa, probabilidade certa.
Relevância: baixa.

5.2.1.2 Publicidade do Empreendimento
A publicidade da ampliação do Aeroporto poderá acarretar como ação impactante
mais importante Influências no mercado imobiliário.

Esta ação impactante e

respectivos impactos são a seguir descritos.

a) Influências no mercado imobiliário
Na fase que antecede a implantação do Empreendimento quando for de amplo
conhecimento público a intenção de ampliação do Aeroporto, ocorrerá uma etapa de
importância para a economia local. Os proprietários e empresas dedicadas à
implantação de empreendimentos imobiliários, bem como os incorporadores,
potenciais compradores e aqueles promitentes compradores, passarão por
momentos de indefinição, com tendências de esfriar o comércio de imóveis e até
mesmo a locação de unidades em certos setores. Destacam-se como áreas cuja
economia será alterada, cessando-se os negócios temporariamente, ou reduzindose os valores pelo receio de danos provenientes da operação da pista de pouso.
Entretanto, estes efeitos são em muito relativizados pelo fato de o Empreendimento
se constituir em apenas na construção de mais uma pista dentro do próprio sítio
aeroportuário atual. Além disso, ao longo do processo, novas oportunidades de
negócios ocorrerão.
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Impactos:
 Novas oportunidades de negócios: positivo, indireto, disperso, curto,
permanente, reversível, magnitude média, probabilidade certa.
Relevância: média.

5.2.2 Fase de Implantação
O Empreendimento será implantado por meio das seguintes ações impactantes a
serem desencadeadas:
 instalação e operação do canteiro de obras;
 implantação da pista de pouso e das edificações e obras civis complementares,
instalação de equipamentos e construção/adequação das vias de acesso
 construção/adequação das vias de acesso;
 demanda de produtos e serviços;
 demanda de trabalhadores;
 término das obras.

Estas ações do Empreendimento, ações impactantes e respectivos
impactos são a seguir descritos.

5.2.2.1 Instalação e operação do canteiro de obras
A instalação e operação do canteiro de obras poderá produzir as seguintes ações
impactantes: emissões de poeiras e gases; emissões de efluentes líquidos sanitários
e oleosos; geração de resíduos sólidos; e compactação e impermeabilização do
terreno.
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a) Emissões de poeiras e gases
Na fase de instalação e operação do canteiro de obras, as emissões de poeiras e
gases serão provenientes da movimentação de máquinas, caminhões e veículos
gerando material particulado em suspensão no ar (poeira) e gases (tais como CO,
CO2, SOx, NOx) oriundos da descarga dos escapamentos, podendo provocar a
alteração da qualidade do ar.
Deve ser levado em conta porém que o material em suspensão deverá ser mínimo,
sendo o alcance da poeira limitado, tendendo a se depositar rapidamente no solo.
Impactos:
 Alteração da qualidade do ar: negativo, direto, localizado, curto, temporário,
reversível, magnitude média, probabilidade certa.
Relevância: média.

b) Emissões de efluentes líquidos sanitários e oleosos
Na Fase de Instalação será mantida a situação atual, ou seja, os esgotos serão
coletados pela concessionária e encaminhados a uma ETE (ETE Sayonara), onde
são tratados. Apenas será acrescentado mais um ponto de ligação da rede interna à
rede coletora pública. Os efluentes contaminados com óleos e graxas não
domésticos deverão receber tratamento adequado antes do encaminhamento para a
rede coletora pública.
A oficina onde será realizada a manutenção dos equipamentos é fonte geradora de
resíduos de óleos e graxas inerentes a estas atividades, tornando-se fonte potencial
de poluição do solo e das águas se não forem gerenciados adequadamente. Poderá
ocorrer

contaminação

por

produtos

químicos,

principalmente

combustíveis,

solventes e lubrificantes originados nas seguintes atividades: abastecimento;
manutenção de equipamentos; limpeza de estruturas e maquinário; vazamento em
equipamentos; derramamento ou transbordamento durante operações de carga e
descarga de produtos; lavagem de veículos e de pátio.
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Estes efluentes representam um potencial de ação impactante no solo, em
decorrência de eventual infiltração de efluentes domésticos do canteiro de obras, ou
vazamento ou derramamento acidental de óleo lubrificante e combustível, durante o
processo de manutenção e abastecimento de máquinas e equipamentos.
Entretanto, o Protocolo de Referência ANVISA nº 05/201 e sua alteração nº 03/2011
– Águas Residuárias e Dejetos Líquidos, padroniza os procedimentos para o
gerenciamento de águas residuais e dejetos líquidos para Áreas Aeroportuárias e
Portuárias.
Impactos:
 Contaminação do solo: negativo, direto, localizado, curto, temporário,
reversível, magnitude baixa, provável.
Relevância: baixa.

c) Geração de resíduos sólidos
No canteiro de obras serão gerados detritos e resíduos sólidos. Se a disposição final
ocorrer de forma inadequada poderá contaminar o solo. Durante as obras pode
haver também contaminação por vetores transmissores de doenças atraídos pelo
percentual de resíduos sujeito a tratamento especial por apresentarem risco
potencial à saúde pública e ao meio ambiente.
Os resíduos sólidos comuns ou domésticos podem acarretar também a proliferação
de vetores.
Impactos:
 Contaminação do solo: negativo, direto, localizado, curto, temporário,
reversível, magnitude baixa, provável.
Relevância: baixa.
 Proliferação de vetores: negativo, direto, localizado, médio, temporário,
reversível, magnitude baixa, probabilidade remota.
Relevância: Insignificante.
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5.2.2.2 Implantação da pista de pouso e das edificações e obras civis
complementares e instalação de equipamentos e de construção/adequação
das vias de acesso
As obras civis necessárias para a construção das edificações e das pistas de pouso,
pistas de táxi e estacionamento imporão as seguintes ações impactantes: Retirada
da cobertura vegetal; Movimentação de terra; e Serviços de pavimentação.

a) Limpeza/Raspagem do terreno
A ampliação do Aeroporto, incluindo as pistas de pouso e obras complementares
imporá a retirada da cobertura vegetal que hoje é composta apenas por gramíneas e
nenhuma árvore isolada ou remanescente de vegetação.
A remoção da capa vegetal, que protege o solo do impacto desagregador da chuva
e que permite também a lenta infiltração da água no perfil, expõe o solo à erosão
hídrica, laminar ou em sulcos.
Impactos:
 Predisposição do solo a processos erosivos: negativo, indireto, localizado,
curto, temporário, reversível, magnitude média, provável.
Relevância: Média.

b) Movimentação de terra
A movimentação de terras após a retirada da cobertura vegetal para implantação
das novas instalações implicará em desestruturação do solo e sua remoção pelo
escoamento das águas pluviais superficiais.
Em consequência poderá ocorrer em alguns pontos intensificação do processo
erosivo e assoreamento das partes baixas e planas. Embora as concentrações
maiores sejam de material inerte, é de se esperar que não apenas a turbidez, mas
também outros parâmetros de qualidade das águas sejam afetados se os sólidos
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carreados atingirem o córrego Lagoa ou um de seus afluentes sem denominação
oficial.
Do ponto de vista da preservação de valores arqueológicos, históricos ou
arquitetônicos, não foi observada nos estudos diagnósticos realizados na área de
intervenção, a existência de sítios de interesse que as obras pudessem colocar em
risco.
Impactos:
 Alteração do escoamento das águas pluviais: negativo, direto, localizado,
curto, cíclico, reversível, magnitude média, provável.
Relevância: Média.
 Indução a processos erosivos: negativo, indireto, disperso, médio, temporário,
reversível, magnitude média, provável.
Relevância: Média.
 Interferências com sítios de interesse arqueológico: negativo, direto,
localizado, curto, temporário, irreversível, magnitude baixa, probabilidade
remota.
Relevância: Insignificante.
 Alteração na qualidade das águas superficiais: negativo, indireto, disperso,
médio, temporário, reversível, magnitude baixa, provável.
Relevância: Baixa.

c) Impermeabilização do solo
Durante as obras, e mesmo após a implantação do Empreendimento, a
impermeabilização do solo tende a ser intensificada, ocasionando a redução da
infiltração da água no subsolo e o aumento do escoamento superficial, podendo
ainda alterar a alimentação do aquífero livre e aumentar a vazão do corpo receptor
das águas pluviais.
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O aumento do escoamento superficial da água pluvial, bem como sua velocidade,
pode provocar a erosão das margens dos cursos de água, no ponto de lançamento,
e o consequente transporte de sedimentos para jusante, ocasionando assoreamento
do leito do curso de água, além do aumento do volume de água, principalmente nos
períodos de precipitação pluviométrica.
Impactos:
 Alteração do escoamento das águas pluviais: negativo, direto, localizado,
curto, temporário, reversível, magnitude baixa, provável.
Relevância: Baixa.

d) Geração de gases e material particulado
Os resultados das medições realizadas para caracterização da qualidade do ar e do
estudo da dispersão atmosférica na área do Aeroporto mostram que as
concentrações dos contaminantes analisados são muito inferiores aos padrões
primários e secundários de qualidade do ar estabelecidos pela Resolução CONAMA
nº 03/1990.
Entretanto, espera-se na Fase de Implantação a elevação da emissão de material
particulado (terra), decorrente das remoções de camadas de solos e vegetação, das
demolições, dos movimentos de veículos, da operação de máquinas e de carga e
descarga de materiais provindos das jazidas ou destinados às áreas de bota-fora.
Ressalta-se, porém, que se trata de um componente inerte, que não causa
intoxicação, apenas problemas de menor gravidade a pessoas alérgicas, e cujo
diâmetro médio das partículas predominantemente amplo, reduz bastante a sua
agressividade à saúde.
A poeira suspensa durante a obra tem um alcance limitado, tendendo a se depositar
rapidamente no solo, dependendo das condições climáticas. Considerando a
distância entre o local do Empreendimento e as residências mais próximas, bem
como as dimensões do mesmo, é pequena a possibilidade de que a poeira gerada
na obra venha a atingir a população vizinha.
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Entre os poluentes há também as emissões de gases pelos motores de combustão,
em especial o Monóxido de Carbono (CO), os compostos orgânicos chamados de
Hidrocarbonetos, os Óxidos de Nitrogênio (NOx) e os Óxidos de Enxofre (SOx).
Impactos:
 Alteração da qualidade do ar: negativo, direto, localizado, curto, temporário,
reversível, magnitude baixa, probabilidade certa.
Relevância: Média.
 Incômodo aos trabalhadores da obra e funcionários: negativo, direto,
localizado, curto, temporário, reversível, magnitude média, provável.
Relevância: Média.

e) Tráfego de veículos nas vias de acesso
Na Fase de Implantação do Empreendimento, ocorrerão obras que demandam
elevado aporte de materiais, que provocarão interferências na infraestrutura de
transporte de serviços e de circulação de veículos de usuários e funcionários,
podendo provocar o aumento do desconforto para a população usuária e usuários
das vias periféricas do Aeroporto.
Os efeitos desses impactos deverão se fazer sentir de forma mais intensa durante o
período de implantação das obras e instalação dos equipamentos. Em decorrência
do porte da obra, prevê-se que durante a fase construtiva ocorra um aumento do
fluxo de veículos pesados e equipamentos no entorno das unidades existentes, que
poderá provocar interferências no trânsito nas vias de acesso e limítrofes do
Aeroporto, bem como ampliar as condições de insegurança na área e uma
intensificação na utilização do sistema viário elevando o risco de acidentes.
No sentido inverso prevê-se a colocação de diversos materiais de construção dentre
agregados de concreto (ou preparados), pisos, telhas, tijolos, equipamentos,
concreto betuminoso etc., transportados por caminhões basculante. Considerandose esse elevado volume de material a ser retirado e colocado na área do
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Empreendimento prevê-se o aumento do tráfego de veículos pesados e máquinas
no sítio das obras, desfavorecendo o atual sistema viário no entorno imediato ao
Aeroporto e no sentido dos locais de jazidas e de bota-fora.
Impactos:
 Incômodos aos trabalhadores, usuários e à população do entorno: negativo,
direto, disperso, curto, temporário, reversível, magnitude baixa, provável.
Relevância: Baixa.

f) Emissão de ruídos e vibrações
Na Fase de Implantação, existem ruídos produzidos por máquinas diversas, tais
como serras, britadeiras, bate-estacas, caminhões e equipamentos, equipamentos
de escavação e terraplenagem, por veículos menores, pela usina de asfalto, além do
ruído produzido pelos trabalhadores, pelos ônibus transportando pessoal. Em área
mista, preferencialmente residencial, a norma NBR 10151 determina como máximo
admissível, um ruído de 55 dB durante o dia e 50 dB à noite.
Nesta fase, grande parte dos trabalhadores estará exposta ao ruído aeronáutico e
de máquinas e equipamentos. No relativo às obras do TPS, devido à obra ser
realizada com as instalações em pleno funcionamento, haverá o acúmulo de ruídos
e vibrações que poderão criar desconfortos aos usuários e aos funcionários.
Nas diversas Fases de Implantação respondem pelo ruído nas obras máquinas e
equipamentos utilizados para a execução das pistas de táxi e acessos. Tais ruídos
também ocorrem por máquinas usadas para executar a terraplanagem, para
transportar solos e rochas, para pavimentar a pista de pouso, as pistas de táxi, entre
outros. Durante esta etapa a pista existente continua funcionando normalmente,
razão pela qual o incômodo das obras deverá se somar.
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Impactos:
 Incômodos aos trabalhadores, usuários e funcionários: negativo, direto,
localizado, curto, temporário, reversível, magnitude média, probabilidade
certa.
Relevância: Média.

g) Demanda de água
A água é um elemento importante, sendo essencial para atender necessidades de
consumo de trabalhadores, para higiene e limpeza. e indispensável na execução de
algumas atividades construtivas, componentes de concreto e argamassas, limpezas,
etc. e também para os serviços relacionados às oficinas.
Com base na ABNT, estima-se um acréscimo de consumo diário da ordem de 80
L/dia por pessoa; considerando-se aproximadamente 100 pessoas, somam-se 8.000
L/dia ou 8 m³/dia em relação aos funcionários.
Mas o maior consumo é previsto para uso nas obras em geral. Nos serviços de
construção civil, embora a água não seja vista e nem tratada como material de
construção, o consumo é bastante elevado, por exemplo, para a confecção de 1 m³
de concreto, gasta-se em média de 160 a 200 litros e, na compactação de um metro
cúbico de aterro, podem ser consumidos até 300 litros de água.
Impactos:
 Redução da disponibilidade hídrica subterrânea: negativo, direto, localizado,
curto, temporário, reversível, magnitude baixa, provável.
Relevância: Baixa.

h) Geração de resíduos sólidos e bota-fora
Estima-se em 800 kg/dia os resíduos sólidos gerados atualmente no Aeroporto. O
recolhimento e destinação final dos resíduos sólidos considerados domésticos, tanto
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os gerados no Aeroporto, como os provenientes dos setores administrativos,
lanchonetes e restaurantes são feitos pela Empresa Financial Ambiental, atual
concessionária dos serviços de limpeza urbana do Município de Campo Grande.
Estes resíduos são destinados ao local de recebimento e destinação de resíduos
sólidos do Município de Campo Grande.
Quanto à produção de resíduos de remoção de vegetação e camada dos solos e de
entulhos decorrentes de demolições, escavações e do próprio processo construtivo
da obra poderá resultar em degradação das condições ambientais decorrente da
disposição final desses entulhos em áreas de bota-fora.
Considerando que esses entulhos, apesar de não conterem substâncias tóxicas ou
nocivas, são de elevado volume e podem contaminar o solo e facilitar a proliferação
de vetores transmissores de doenças, bem como os resíduos de bota-fora onde
forem depositados podem degradar as áreas.
Entretanto, a INFRAERO possui um Plano de Gerenciamento de Resíduos
elaborado no ano de 2006, que se encontra implantado e as suas orientações são
seguidas de acordo com as condições operacionais. Dessa forma, os resíduos
sólidos estão sendo gerenciados conforme as suas características e classificação,
em conformidade com a legislação e normatização vigentes.
Impactos:
 Contaminação do solo: negativo, direto, localizado, curto, temporário,
reversível, magnitude baixa, provável.
Relevância: Baixa.
 Degradação de áreas pela deposição inadequada de bota-fora: negativo,
direto, disperso, curto, permanente, reversível, magnitude baixa, provável.
Relevância: Baixa.
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i) Emissão de odor (pavimentação)
Durante a Fase de Operação da usina de asfalto ocorrerá a emissão de odores
oriundos da utilização de produtos betuminosos. Esses odores trarão incômodos aos
trabalhadores.
A emissão de odor ocorrerá principalmente na usina de produção de CBUQ, um
revestimento resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de agregado
mineral, material de enchimento (cimento) e asfalto, e na pavimentação, onde será
espalhado e comprimido a quente.
Segundo a Resolução SEMAC nº 15/2009, a exemplo da extração mineral, a usina
de CBUQ é uma atividade sujeita ao licenciamento ambiental, ocasião em que serão
encaminhados ao órgão ambiental os estudos necessários para avaliação dos
impactos ambientais inerentes à atividade, assim como as medidas mitigadoras e de
controle ambiental.
Impactos:
 Incômodos ao trabalhador: negativo, direto, localizado, curto, temporário,
reversível, magnitude baixa, probabilidade certa.
Relevância: Baixa.

j) Movimentação de veículos e operações de máquinas pesadas
Merece destaque, na fase de obras, a possibilidade de aumento dos riscos quanto a
acidentes de trabalho e de pessoas próximas ao Empreendimento, em especial pela
existência de demolições, obras de porte e equipamentos modernos.
Sua abrangência é local e no entorno em vista da busca de material de construção e
de disposição de resíduos (acidentes no transporte entre caminhões e veículos que
circulam na periferia), da localização e acessos entre jazidas, obras e “bota-fora” e
também das medidas preventivas quanto a uso de equipamentos, proteção, placas
orientativas, de períodos de execução e planos de implementação das atividades.
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Na Fase de Implantação podem ocorrer acidentes, como atropelamentos e colisões,
tanto nas áreas de trabalho como nas vias de acesso mais imediatas ao Aeroporto e
nos sítios de jazidas e de deposição de material.
Impactos:
 Exposição a acidentes: negativo, direto, localizado, curto, temporário,
reversível, magnitude média, provável.
Relevância: Média.

5.2.2.3 Demanda de produtos e serviços
O Empreendimento apresenta necessidades, de altas quantidades de solos,
materiais de construção e equipamentos. Esta demanda de suprimento de alguns
materiais de construção poderá requerer aquisição ou a exploração de áreas de
empréstimos. Como consequência, ter-se-á como principais ações impactantes:
Dinamização da economia local; Recolhimento de taxas e impostos.

a) Dinamização da economia local
Na Fase de Implantação do Empreendimento ocorrerá o aumento do rendimento dos
trabalhadores, do comércio da indústria e dos setores prestadores de serviços, em
decorrência da injeção de recursos proporcionada pela execução das obras civis,
aquisição, montagem e teste de equipamentos e máquinas.
Impactos:
 Incremento de renda local: positivo, direto, disperso, curto, temporário,
irreversível, magnitude média, probabilidade certa.
Relevância: Média.
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b) Recolhimento de taxas e impostos
De uma maneira geral, os impactos sobre as receitas fiscais restringir-se-ão aos
impostos sobre serviços de construção a serem recolhidos pela Prefeitura Municipal
durante a execução das obras e aos impostos a serem gerados por eventuais
compras que venham a ser efetuadas localmente. Os recursos a serem gerados não
deverão alterar significativamente o quadro regional.
Impactos:
 Incremento de receita pública: positivo, direto, disperso, curto, temporário,
irreversível, magnitude baixa, probabilidade certa.
Relevância: Baixa.

5.2.2.4 Demanda de mão-de-obra
Estima-se a demanda de cerca de 80 trabalhadores para a instalação do
Empreendimento, incluindo obras civis e para a instalação de equipamentos. A
geração de empregos será a seguir analisada.

a) Geração de empregos
Nesta Fase de Implantação o impacto positivo na geração de empregos é mais
representativo tendo em vista o número de operários e funcionários que serão
engajados nas obras, pela necessidade do fornecimento de equipamentos e
serviços necessários à construção da pista de pouso e obras complementares.
Considerando-se as características das obras e especialmente parte dos
equipamentos e acessórios de maior precisão e tecnologia, poderá ser extrapolada a
capacidade de atendimento do mercado local e mesmo regional, alcançando o
nacional e em certas situações especificas farão uso de alta tecnologia existente
fora do País, especialmente as envolvidas nos equipamentos de controle, de
comunicação e dedicados à melhoria de segurança aeronáutica e dos usuários
(PDIR, dez. 2011).
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Impactos:
 Incremento de renda: positivo, direto, disperso, curto, temporário, irreversível,
magnitude baixa, probabilidade certa.
Relevância: Baixa.

5.2.2.5 Término das obras
Com o término da Fase de Implantação do Empreendimento, os
trabalhadores diretamente envolvidos com a construção serão dispensados e os
postos de trabalho do Aeroporto serão fechados. A desmobilização da mão-de-obra
será a seguir analisada.

a) Desmobilização de mão-de-obra
A desmobilização dos trabalhadores não significa que estarão
desempregados, em especial os profissionais mais especializados, porque as
empresas encarregadas desta fase podem manter o quadro de funcionários, se
novos contratos com outras obras forem assinados.
Impactos:
 Perda de postos de trabalho: negativo, direto, disperso, curto, permanente,
irreversível, magnitude baixa, probabilidade certa.
Relevância: Baixa.

5.2.3 Fase de Operação
A partir da entrada em operação do Aeroporto ampliado, prevê-se as
seguintes ações
 disponibilização do Aeroporto ampliado;
 funcionamento do aeroporto;
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 demanda de produtos e serviços e de trabalhadores.
A seguir, são descritos estes conjuntos de atividades e suas
respectivas ações impactantes e impactos resultantes.

5.2.3.1 Disponibilização do Aeroporto ampliado
A

disponibilização

do

Aeroporto

ampliado

trará

como

ações

impactantes: utilização de novos equipamentos; atendimento da demanda de
transporte de cargas; atendimento da demanda de transporte de passageiros;
interferências no uso e ocupação do solo.

a) Utilização de novos equipamentos
Os diversos componentes elétricos, eletrônicos e mecânicos serão atualizados com
os mais recentes avanços decorrentes da ciência e tecnologia aplicada aos
aeroportos, de maneira a aumentar a garantia dos procedimentos e segurança, tanto
do “lado ar”, como do “lado terra” do Empreendimento.
Nesse sentido, destaca-se na Fase de Operação do Empreendimento, o incremento
à segurança ao voo proporcionado pela nova pista de pouso e demais obras de
Engenharia.
A construção da segunda pista de pouso proporcionará melhoria operacional e
estratégica, pois permitirá o alcance de aeronaves de grande porte, da geração
atual. Considerando-se que o Empreendimento atenderá ao crescimento do
movimento de demanda, a construção da pista de pouso com as demais unidades
correlatas acompanhará o crescimento do movimento de aeronaves, permitindo a
segurança das operações que se tornariam não só mais frequentes com uma única
pista de pouso, como de controle de tráfego mais complexo.
De acordo com a versão preliminar do PDIR (INFRAERO, dez. 2011), com a nova
pista de 2.800m, as aeronaves B747/400, MD-11 e A-340/200 elevarão em 20% os
seus alcances de voo, um ganho de 1.500 km. Assim, excluindo Helsinki e Moscou,
poderão alcançar todos os aeroportos do continente europeu e do americano. O
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tempo de permanência das aeronaves na pista de pouso também foi minimizado
com a nova pista de táxi, paralela, o que mantém altas as condições de segurança.
A existência da pista de pouso também eleva a segurança geral por eventual
interrupção de uma das pistas evitando o deslocamento das aeronaves para outro
aeroporto.
Impactos:
 Incremento da segurança nas operações aeroportuárias: positivo, direto,
localizado, curto, permanente, reversível, magnitude média, probabilidade
certa.
Relevância: Média.

b) Atendimento da demanda de transporte de cargas
O desenvolvimento socioeconômico é produto de uma série de fatores sociais,
políticos e econômicos que se inter-relacionam de forma sistêmica. Aspectos
infraestruturais, dinâmica dos setores produtivos (primário, secundário, terciário), e,
especialmente, dos usos dos recursos naturais (desenvolvimento sustentável)
formam a relação sistêmica. Portanto, a noção de desenvolvimento socioeconômico
aqui utilizada contempla efeitos sinérgicos entre esses fatores.
A implantação do Aeroporto apresentou a possibilidade de incremento no
desenvolvimento regional e local em decorrência da função estrutural que um
aeroporto representa para os processos socioeconômicos, ou seja, na condição de
equipamento de infraestrutura básica de transporte, tem possibilitado fluxos
econômicos nacionais e internacionais que se refletem na geração de emprego e
renda. Para as atividades turísticas que se desenvolvem no Mato Grosso do Sul, o
Aeroporto Internacional de Campo Grande é considerado peça essencial já que
serve de infraestrutura de acesso principal aos pontos turísticos do Estado.
A ampliação da infraestrutura aeroportuária existente, em aspectos de segurança e
modernidade das instalações, aumenta as possibilidades de atendimento à
demanda e oferece um novo quadro à classe empresária, capaz de tirar proveito, em
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médio prazo, das potencialidades do transporte aéreo de cargas e passageiros. É
previsível, por exemplo, que os grandes empreendimentos de turismo em Campo
Grande sejam responsáveis por um incremento na utilização das instalações
aeroportuárias. A realidade é que a presença de infraestrutura adequada atrai
usuários potenciais.
Merece destaque ainda a possibilidade que o complexo aeroportuário apresenta de
potencial alavancagem do transporte intermodal.
A proximidade da linha férrea que passa próximo à área patrimonial do Aeroporto
torna possível imaginar o potencial existente não só para futura interligação de
estações de passageiros, como também de carga, para a criação de um sistema
intermodal.
Impactos:
 Possibilidade de ligações intermodais: positivo, indireto, disperso, médio,
permanente, reversível, magnitude alta, certo.
Relevância: Alta.
 Potencialização de negócios: positivo, direto, disperso, médio, permanente,
reversível, magnitude média, certo.
Relevância: Média.

c) Atendimento da demanda de transporte de passageiros
O Aeroporto existente possui capacidade anual de 1.612.038 pax na alta e de
1.074.692 pax na baixa. Ampliado, o Empreendimento terá capacidade estimada de
3.135.429 pax/ano, que contarão com a melhoria da infraestrutura aeroportuária
existente, em aspectos de segurança e modernidade das instalações (INFRAERO,
dez, 2011). É previsível, por exemplo, que os grandes empreendimentos de turismo
em Campo Grande sejam responsáveis por um incremento na utilização das
instalações aeroportuárias.
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Entretanto, o aumento estimado de passageiros e a interligação com maior número
de países oferece também maiores riscos sanitários decorrente da introdução de
portadores

de

doenças

contagiosas

pelo

transporte

aeronáutico,

mais

especificamente de doenças que não encontrem resistência pela população atingida.
Observa-se, porém, com relação à contaminação devida à emigração/imigração de
portadores de doenças (passageiros ou cargas animais/vegetais), que a ANVISA
tem como responsabilidade garantir o controle sanitário de portos, aeroportos e
fronteiras, bem como a proteção à saúde do viajante, dos meios de transporte e dos
serviços submetidos à vigilância sanitária. A Agência fiscaliza o cumprimento de
normas sanitárias e a adoção de medidas preventivas e de controle de surtos,
epidemias e agravos à saúde pública, além de controlar a importação, exportação e
circulação de matérias primas e mercadorias sujeitas à vigilância sanitária,
cumprindo, assim, a legislação brasileira, o Regulamento Sanitário Internacional e
outros atos subscritos pelo Brasil.
É importante ressaltar também que os procedimentos atuais correspondentes ao
Aeroporto em operação, já previnem as possibilidades de contaminação, devendo
somente ser adequados para nova demanda e novas instalações (INFRAERO,
2011).
Impactos:
 Melhoria das condições de atendimento aos usuários: positivo, indireto,
disperso, curto, permanente, reversível, magnitude média, provável.
Relevância: Média.
 Exposição a riscos de transmissão de doenças: negativo, indireto, disperso,
curto, permanente, reversível, magnitude baixa, probabilidade certa.
Relevância: Baixa.
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d) Interferências no uso e ocupação do solo
Uma das maiores características da Região Urbana do Imbirussu, além do
Aeroporto, é a presença marcante de atividades econômicas industriais, que se
localizam no Núcleo Industrial e nas margens da Av. Duque de Caxias. A região
passou a atrair atividades industriais a partir da elaboração do Plano de
Desenvolvimento Integrado de Campo Grande, elaborado em 1968, que propôs que
os depósitos de combustíveis e as indústrias poluentes se implantassem na saída de
Aquidauana. Frigoríficos, moinho de trigo, esmagadoras de soja e outras plantas
industriais compõem a paisagem de boa parte da região.
Por toda a região não existe verticalização, apenas alguns residenciais de até 4
pavimentos concentrados no Jardim Petrópolis, em frente ao Aeroporto.
O uso e ocupação do solo no entorno de aeroportos, estão orientados pela Zona de
Proteção do Aeródromo e o Zoneamento de Ruído (previstos no artigo 44 do Código
Brasileiro de Aeronáutica, com disciplinamento pela Portaria nº 1.141/GM5, de 8 de
dezembro de 1987, que dispõe sobre Zonas de Proteção e aprova o Plano Básico
de Zona de Proteção de Aeródromos, o Plano Básico de Zoneamento de Ruído, o e
o Plano de Zona de Proteção e Auxílios à Navegação Aérea).
Para efeito da Portaria nº 1.141/GM5/1987, a Zona de Proteção é composta pelas
seguintes áreas (art. 5º): faixa de pista, áreas de aproximação, áreas de decolagem,
áreas de transição, área horizontal interna, área cônica e área horizontal externa.
Importa mencionar que as restrições ao uso das Áreas compreendidas na Zona de
Proteção estão previstas na Portaria nº 1141/GM5.
Assim, deve haver a proibição expressa de ultrapassagem dos gabaritos nas Áreas
de Aproximação, Decolagem e Transição, excetuadas as torres de controle e demais
mecanismos de auxílio à navegação aérea (art. 14). É proibida também, nas Áreas
de Aproximação e Transição, implantação de natureza perigosa

que venha a

perturbar a navegação aérea, por mais que obedeça aos critérios fixados para os
gabaritos (art. 46), o que também está previsto na Resolução CONAMA nº 004/1994.
Ressaltam-se também as disposições constantes da legislação municipal, entre as
quais se incluem:

136

 a Lei Complementar nº 74, de 6 de setembro de 2005 (e suas alterações) que
dispõe sobre o ordenamento do uso e da ocupação do solo no Município de
Campo Grande. De acordo com esta lei, os pedidos de aprovação de projetos de
empreendimentos e de concessão de licença para realização de atividades,
situados em áreas adjacentes ao Aeroporto Internacional de Campo Grande,
deverão observar disposições específicas estabelecidas pela legislação federal, e
deverá ser aprovada pelo Departamento de Aviação Civil (DAC).
 o Decreto nº 9.817, de 11 de janeiro de 2017, que regulamenta a emissão de
Guias de Diretrizes Urbanísticas para Empreendimentos Geradores de Impacto
de Vizinhança (GUIV), pelo qual o Aeroporto deve apresentar Estudo de Impacto
de Vizinhança (EIV) abrangendo o perímetro formado pela distância mínima de
250m a partir dos seus limites externos.
 a lei complementar n° 181, de 15 de julho de 2011 , que institui o Plano da
Operação Urbana consorciada para Qualificação Urbanística e Ambiental nas
Regiões Urbanas do Lagoa, Imbirussu e Segredo e da outras providencias.
Devem ser considerados no EIV o serviço de abastecimento de água, o
esgotamento sanitário, a rede de energia elétrica, o sistema de drenagem, o serviço
de coleta de lixo, a rede telefônica, a rede de distribuição de gás canalizado,
indicando as respectivas medidas mitigadoras/compensatórias.
As restrições impostas poderão afetar a iniciativa privada e o próprio governo
municipal reduzindo as arrecadações de impostos (IPTU) em consequência da
diminuição de valor dos imóveis de certos setores, de certas propriedades
específicas. Os Governos do Estado e municipal, entretanto, terão incremento de
arrecadação de outros tributos dos negócios derivados do Empreendimento na fase
operacional (em especial ICMS).
Ressalta-se que a região (Região Urbana do Lagoa), com bairros já de há muito
consolidados, apresenta no entorno, além do Aeroporto, outras áreas institucionais
que já vêm se constituindo em entraves ao crescimento da cidade do sentido oeste
(PLANURB, 2007). Entretanto, tratando-se apenas de ampliação do Aeroporto atual,
nesta primeira fase de implantação, objeto deste EIA, as eventuais alterações dos
usos do solo, as limitações à expansão urbana e as mudanças nos gabaritos das
edificações, não sofrerão incremento significativo.
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Outro aspecto a ser destacado é que, para responder a necessidades da primeira
fase de implantação, e também a previsão de futuras necessidades, foram objeto de
Declaração de Utilidade Pública imóveis cogitados para incorporação ao Aeroporto
no entorno, por meio de Decretos publicados em janeiro de 2010.
Tal situação gera necessidade de negociação entre os proprietários e o Poder
Público, tornando-se esse fato um provável gerador de conflitos de interesse.
Impactos:
 Expansão de infraestrutura urbana: positivo, indireto, disperso, curto,
permanente, reversível, magnitude média, probabilidade certa.
Relevância: Média.
 Conflitos de interesses gerados pelas desapropriações de imóveis: negativo,
indireto, localizado, curto, temporário, irreversível, magnitude média,
probabilidade certa.
Relevância: Média.

5.2.3.2 Funcionamento do Aeroporto
Considera-se neste item as operações no TPS e edificações/infraestrutura
complementar, TECA, CEMAN, Pista de pouso e decolagem, taxiways e pátios,
hangares, oficinas, sistema viário, estacionamento, infraestrutura básica, além da
movimentação de aeronaves em operações de pouso e decolagem.
Em seu funcionamento e manutenção, o Aeroporto Internacional de Campo Grande
já ampliado deverá ser responsável pelas seguintes ações impactantes: incremento
de pontos comerciais e de serviços no Aeroporto; incremento do tráfego nas vias de
entorno provocado pela demanda aeroportuária; emissão de gases; emissão de
ruídos; geração de resíduos sólidos; emissão de efluentes líquidos; movimentação
de aeronaves e veículos de apoio no pátio.
A seguir, estas ações e respectivos impactos são descritos.
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a) Incremento de pontos comerciais e de serviços no Aeroporto
Espera-se que seja estimulada a criação de rendas adicionais pela transformação,
modernização e ampliação do complexo aeroportuário, decorrentes dos negócios
empresariais, aumento da oferta de empregos diretos e indiretos ligados às
atividades aeroportuárias, além de outras rendas como receitas tarifárias e
comerciais.
Tendo em vista a atenuação de custos, os rendimentos poderão ser ampliados ainda
pelo estímulo a ações governamentais com os sistemas constituintes do
Empreendimento, pela parceria das empresas de transporte aéreo, concessionárias
e empresas que passarão a beneficiar-se dos diversos componentes do complexo. A
ampliação dos negócios também estimulará o acréscimo da arrecadação de tributos.
Impactos:
 Dinamização

da

economia

local:

positivo,

indireto,

disperso,

médio,

permanente, reversível, magnitude baixa, certo.
Relevância: Baixa.

b) Incremento do tráfego nas vias de entorno provocado pela demanda
aeroportuária
Na Fase de Operação deverá ser incrementado o número de veículos para atender
a maior demanda do Aeroporto.
Entretanto, este incremento deverá ser absorvido sem maiores consequências em
vista da abertura de vias externas e adequação da capacidade do estacionamento
do Aeroporto. Assim, serão de pequena monta os impactos esperados sobre os
serviços públicos e sobre a população decorrente de eventuais congestionamentos
de tráfego.
Quanto aos veículos de usuários do Aeroporto, deverão ser instaladas cerca de
2.000 vagas (conforme 1 vaga para 1.500 pax/ano), conforme MCC da INFRAERO,
em estacionamento a céu aberto e em edifício garagem (INFRAERO, dez. 2011),
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vagas estas que satisfazem as necessidades da primeira fase de ampliação do
Aeroporto.
Impactos:
 Pressão sobre os serviços de transporte e de manutenção de vias públicas:
negativo, indireto, disperso, médio, permanente, reversível, magnitude baixa,
provável.
Relevância: Baixa.

c) Emissão de gases e material particulado
O Aeroporto é responsável pela emissão de diversos poluentes na
atmosfera (NOX, CO, HC, MP, SOX, CH4 e CO2). A extensão deste impacto não se
resume apenas aos limites do Aeroporto. O regime dos ventos, a umidade do ar, a
radiação solar, a temperatura ambiente, a estabilidade atmosférica, a altura da
camada de mistura e a ocorrência de chuvas são alguns fatores climáticos locais,
que podem interferir no tempo de permanência dos poluentes na atmosfera. A
circulação geral da atmosfera também interfere na dispersão, uma vez que a
movimentação das grandes massas de ar afeta a circulação local.
Dentre os poluentes emitidos pela operação de aeroportos, o Dióxido de Carbono
(CO2) é aquele que apresenta maior ordem de grandeza. Sua principal fonte são as
emissões provenientes das aeronaves durante as operações de pouso e decolagem.
Estas emissões são, efetivamente, de responsabilidade das empresas aéreas,
proprietárias das aeronaves, e não da INFRAERO. A redução de emissões de CO2
por parte das aeronaves pode ser alcançada através de maior restrição aos limites
de emissões e melhorias nas tecnologias e eficiências de consumo de combustível
de aeronaves. O uso de fontes renováveis de energia também pode ser pesquisado.
Além das emissões do aeroporto, que contêm precursores do O3, o tráfego das
avenidas que circundam o aeroporto também são fontes destes poluentes primários,
contribuindo com a formação de ozônio. Há de se considerar que toda a região
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circunvizinha ao Aeroporto é urbanizada e existem, portanto, outras fontes de
emissões de poluentes.
Assim, espera-se que na fase operacional do Empreendimento haja o impacto da
alteração da qualidade do ar.
Entretanto, como mencionado anteriormente, lembra-se que os resultados das
medições realizadas para caracterização da qualidade do ar (Dióxido de Nitrogênio NO2; Dióxido de Enxofre - SO2; Ozônio - O3; Monóxido de Carbono – CO; partículas
totais em suspensão – PTS; e partículas inaláveis - PM10), assim como o estudo da
dispersão atmosférica na área do Aeroporto (Partículas Totais em Suspensão – PTS
e Óxidos de Nitrogênio – NOx), não registraram emissões acima dos limites da
Resolução CONAMA nº 03/1990, evidenciando uma boa qualidade do ar na AID,
pois as concentrações dos contaminantes analisados são muito inferiores aos
padrões primários e secundários legalmente estabelecidos.
Na fase operacional do Aeroporto também merece salientar o incremento da
geração de gases decorrentes do processo de fumigação, tendo em vista o
Aeroporto de Campo Grande possuir TECA, da incineração dos resíduos sólidos. O
incinerador existente encontra-se desativado, porém, parte significativa do lixo
produzido terá que ser queimada em incinerador no Aeroporto. Esta operação
apresenta condições potenciais de poluição do ar, pelos gases produzidos, situação
que deverá perdurar durante todo o período de operação do sistema.
Impactos:
 Alteração da qualidade do ar: negativo, direto, localizado, curto, temporário,
reversível, magnitude baixa, probabilidade certa.
Relevância: Baixa.
 Exposição a risco de doenças: negativo, direto, localizado, curto, cíclico,
reversível, magnitude baixa, probabilidade certa.
Relevância: Baixa.
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d) Emissão de ruídos
São emissores de ruídos na fase operacional do Aeroporto, principalmente a
movimentação das aeronaves no pátio, as operações de pouso e decolagem, os
testes de motores e veículos de apoio e as atividades e nas salas de embarque do
TPS em decorrência do uso de autofalantes.
A Portaria nº 1.141/GM-5, de 08 de dezembro de 1987, instituiu as zonas e faixas de
segurança, inclusive para proteção das comunidades ao ruído, definindo o Plano
Básico de Zoneamento de Ruído. O Aeroporto de Campo Grande tem um plano
específico de zoneamento de ruído aprovado pela Portaria nº 0629/GM5, de 02 de
maio de 1984, que estabelece restrições de uso do solo, restringindo a implantação
em Área II das seguintes atividades: residencial, saúde, educacional, serviços
públicos e culturais.
Os valores das medições realizadas mostram que atualmente não há interferência
significativa quanto ao nível de ruídos gerados pelos pousos e decolagens das
aeronaves da aviação comercial, pois todos os pontos medidos apresentaram
valores acima dos estabelecidos para a Zona e os horários, conforme a Lei
Complementar Municipal nº 08/1996.
O movimento de aeronaves é por si grande gerador de ruídos, sendo que a
intensidade dos mesmos é sujeita às seguintes variáveis: tráfego aéreo, volume de
passageiros transportados, tipo de aeronave em operação, modo de operação,
direção do vento e características particulares do aeródromo em questão, como
tamanho da(s) pista(s), obstáculos no entorno e no alinhamento das pistas e
densidade urbana. O entorno do Aeroporto possui uma densa ocupação urbana.
Apesar do reboque de aeronaves ser efetuado pelas principais empresas de
transporte aéreo com equipamento certificado, muitas aeronaves de pequeno porte,
além de outros equipamentos como escadas e carretas de bagagem são
regularmente rebocados por veículos adaptados, com emissões de ruídos que pode
estar fora dos padrões.
Os incômodos causados pelos ruídos dos aviões e helicópteros, durante as
decolagens e pousos, propagam-se por todo o entorno do sítio aeroportuário
atingindo residências, escolas, hospitais, entre outros equipamentos, que se

142

encontram sob a rota destas aeronaves. A incidência constante desse ruído
provoca, no decorrer do tempo, diminuição da capacidade auditiva, níveis de
estresse e consequente baixa da imunidade.
Para a simulação dos impactos foram considerados os seguintes parâmetros:
 valor em decibel da Fonte Emissora considerado de 120 dB(A);
 altura de cálculo simulado de 1,20 m do solo, em conformidade com a NBR
10.151/2000 e NBR 13.368/95.
Conforme já demonstrado no item relacionado ao diagnóstico do meio físico – ruídos
-, os resultados obtidos após a simulação dos impactos gerados pela realização de
dois procedimentos - pouso e/ou decolagem – acontecendo ao mesmo tempo na
área do Aeroporto, mostra que o nível de ruídos não chegará as áreas habitadas do
seu entorno, com valores maiores que os medidos e considerados atualmente, devese considerar que se trata de uma simulação, gerada com dados que, embora sejam
conhecidos para o tipo de evento, não representam fielmente a realidade futura, a
ser obtida com o Aeroporto em funcionamento após a sua ampliação.
Porém, para que sejam confirmados, ou não, os resultados obtidos pela simulação
com o programa utilizado, deverão ser realizados monitoramento dos ruídos gerados
quando da entrada em funcionamento do Aeroporto onde, após análise dos
resultados obtidos, novas medidas poderão ser propostas de forma a manter o nível
de ruídos gerados em conformidade com a legislação vigente e em consonância
com os valores máximos das curvas de ruído 1 e 2, da INFRAERO.
Observa-se que, conforme o Plano Específico de Zoneamento de Ruído do
Aeroporto Internacional de Campo Grande, no interior da curva I de ruído, são
proibidas as atividades que provoquem a concentração de pessoas e residências, a
menos que ocorra, após avaliação técnica autorização específica emitida pelo órgão
competente. Além disto, no interior da curva II não são permitidos usos residenciais,
de saúde, educacionais, serviços públicos ou de utilização pública e culturais.
Contudo, a parte norte da curva incide sobre bairros residenciais e vias que
concentram atividades comerciais e mistas localizadas a norte da Av. Duque de
Caxias.
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Entretanto, as definições do Plano Diretor para a operação da área de teste de
motores bem como sua posição e das aeronaves deverão proporcionar uma
configuração adequada no que se refere à proteção das ocupações do entorno,
eminentemente residenciais.
Impactos:
 Incômodos à população do entorno: negativo, direto, disperso, curto, cíclico,
reversível, magnitude baixa, provável.
Relevância: Baixa.
 Riscos à segurança e saúde dos trabalhadores: negativo, direto, localizado,
curto, permanente, reversível, magnitude baixa, provável.
Relevância: Baixa.

e) Geração de resíduos sólidos
Conforme já mencionado anteriormente, quando da discussão da
geração de resíduos sólidos na Fase de Implantação, o incinerador de lixo do
Aeroporto encontra-se desativado. De acordo com o PDIR/2007, o volume médio de
lixo gerado mensalmente era de 1.500 kg, com densidade de 150 kg/m³, sendo a
coleta realizada pela INFRAERO que armazena os resíduos em um depósito
localizado próximo à ETE. Não há coleta seletiva. A Concessionária desse serviço
recolhe os resíduos e destina-os ao aterro municipal (INFRAERO, 2011).
Estima-se em 2022 no Aeroporto ampliado, uma produção diária de lixo de 8.217 kg
(INFRAERO, dez, 2011), compreendendo graxas, solventes e outros derivados de
petróleo; resíduos domésticos (materiais de escritório, embalagens dos produtos,
consumo de alimentos e bebidas), resíduos industriais (produtos químicos, pneus,
baterias, lâmpadas, etc.) e os resíduos de saúde.
Conforme a NBR nº 10.004 da ABNT, resíduos sólidos são os “Resíduos
nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades da
comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola,
de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos
provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em
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equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como
determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável seu
lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d’água, ou exijam para
isso soluções técnica e economicamente inviáveis, em face à melhor
tecnologia disponível”

O Manual de Critérios e Condicionantes de Planejamento Aeroportuário da
INFRAERO (MCC) determina a obediência à Resolução nº 005, do CONAMA, que
responsabiliza os aeroportos pelo gerenciamento de seus resíduos sólidos, desde a
geração até a disposição final, de forma a atender aos requisitos ambientais e de
saúde pública. Além disso, deve ser respeitada a mínima especificação exigida pela
NBR 08843/1985, que fixa as condições de tratamento de lixo em aeroportos.
Deverá ser avaliada a utilização da infraestrutura existente ou executar uma nova
infraestrutura para atender à Nova Área Terminal, conforme a Planta de Locação do
Estudo Conceitual, a qual indica as áreas destinadas à Central de Resíduos Sólidos,
Subestação de Energia e Reservatórios de Água. No caso de se criar nova área
para infraestrutura, deverão ser previstas as redes de distribuição e coleta,
interligando-a ao complexo aeroportuário (INFRAERO, 2011).
Impactos:
 Contaminação do solo: negativo, direto, localizado, curto, temporário,
reversível, magnitude baixa, probabilidade remota.
Relevância: Insignificante.
 Contaminação do lençol freático: negativo, indireto, localizado, longo,
temporário, reversível, magnitude baixa, probabilidade remota.
Relevância: Insignificante.

f) Armazenamento, transporte e manuseio de materiais perigosos
Considerando o horizonte de projeto 2022, é previsto um movimento de carga
nacional na ordem de 18.526 t/ano. Prevê-se uma média da carga internacional
desembarcada que entrará em armazenamento no TECA de 24t/dia. As cargas
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serão processadas tanto pela INFRAERO quanto pelas Companhias Aéreas e
Correios.
O sistema terminal de logística de carga envolve um complexo de instalações,
incluindo o terminal de carga, plataforma de docagem, edificações administrativas e
de apoio, estacionamento para caminhões e veículos pequenos, equipamentos de
rampas, contêineres, empilhadeiras, etc. O funcionamento deste sistema expõe os
trabalhadores a situações de riscos de acidentes.
Ressalta-se ainda a fumigação de cargas associadas a mercadorias em trânsito
internacional, com a finalidade de evitar a disseminação de pragas quarentenárias,
ou seja, as formas de vida que em condições naturais não ocorrem em determinada
região, mas têm potencial de causar danos à flora e fauna, se introduzida em um
ambiente que esteja em equilíbrio.
Para evitar a disseminação de pragas que podem afetar patrimônios agrícolas ou
florestais das nações, os países criam barreiras fitossanitárias. Existem barreiras
fitossanitárias específicas para cada produto agrícola, e os países que exportam
devem cumprir as exigências dos países importadores caso queiram competir no
mercado internacional. A fumigação (por exemplo com fosfina ou brometo de metila,
inseticidas que se aplicam na forma gasosa) é uma importante ferramenta para
execução destas barreiras.
Estes produtos podem expor os trabalhadores a agressões à saúde decorrentes da
exposição a substâncias químicas diversas utilizadas na fumigação das cargas.
Conforme já mencionado neste Estudo, o procedimento exige que se tenha um
responsável

técnico

devidamente

habilitado

no

seu

conselho

de

classe,

procedimentos operacionais escritos e outros, constantes no Protocolo nº 09, da
ANVISA, o qual padroniza os procedimentos para o controle de animais
sinantrópicos nocivos para área aeroportuária, apresentado em anexo.
Deve-se também levar em conta a Resolução CONAMA nº 267, de 14 de setembro
de 2000, que dispõe sobre a utilização de substâncias que destroem a camada de
ozônio, considerando os limites e restrições previstos no Protocolo de Montreal
(sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio) e a Instrução Normativa
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Conjunta nº 01, de 10 de setembro de 2002 e sua alteração de 14 de fevereiro de
2003 (ANVISA, Ministério da Agricultura, IBAMA). Deve-se observar ainda as
orientações constantes das fichas técnicas dos produtos utilizados.
Impactos:
 Exposição a acidentes: negativo, indireto, localizado, curto, permanente,
reversível, magnitude baixa, provável.
Relevância: Baixa.
 Exposição a danos à saúde: negativo, indireto, localizado, curto, permanente,
reversível, magnitude baixa, provável
Relevância: Baixa.

g) Demanda de água
Com relação ao uso da água, deverá haver aumento da demanda relacionada aos
seguintes usos: consumo humano; higiene e limpeza; serviços de oficina;
refrigeração (CAG); e atendimento do sistema de combate a incêndio.
Conforme já mencionado, o Aeroporto é abastecido pela concessionária dos
serviços de abastecimento de água do Município, Águas Guariroba e por dois poços
artesianos profundos. Destes, um abastece alternativamente (quando há falta de
água na rede pública) o terminal de passageiros, administração do Aeroporto, área
de manutenção, terminal de Carga Aérea; o outro exclusivo para o SESCINC.
Quanto ao uso da água para consumo humano, a INFRAERO deverá seguir o
Protocolo de Referência nº 04/2011 – Água para Consumo Humano, da ANVISA, o
qual padroniza os procedimentos para a gestão dos sistemas de abastecimento de
água para consumo humano nas áreas aeroportuárias e portuárias.
O consumo médio atual de água no aeroporto, de acordo com informação da
Coordenação de Manutenção é de aproximadamente 116 m³/dia. Prevê-se um
aumento para 1.045,96 m³/dia. As alternativas de suprimento de água para

147

atendimento ao acréscimo da demanda na fase de operação são as que se seguem:
2 caixas d’água elevadas, com capacidade para 30.000 e 35.000L; algibre, com
capacidade para 56.000L; e cisterna, com capacidade de 30.000 L.
Impactos:
 Redução na disponibilidade hídrica subterrânea: negativo, direto, localizado,
curto, permanente, reversível, magnitude baixa, probabilidade certa.
Relevância: Baixa.

h) Emissão de efluentes líquidos
Os

efluentes

líquidos

correspondem

aos

esgotos

sanitários,

de

limpeza,

hidrocarbonetos e outros produtos químicos - combustíveis, solventes e lubrificantes,
oriundos de fontes diversas.
Além dos efluentes sanitários, também devem ser considerados a constante
circulação, uso de caminhões, máquinas e outros equipamentos no local, as
frequentes manutenções em aeronaves e as atividades realizadas nos hangares.
Estes abrigam combustíveis, óleos, tintas, solventes, lubrificantes e outras
substâncias necessárias.
Os efluentes líquidos podem causar a contaminação do solo, das águas superficiais
e subterrâneas por produtos químicos pode ocorrer durante a limpeza, pintura e
atividades gerais onde estes são utilizados, caso os resíduos perigosos gerados não
sejam destinados adequadamente. Muitos destes efluentes são manipulados
diariamente, podendo, por falha técnica e humana, causar danos ao trabalhador.
Na fase de Operação, será mantida a situação atual, ou seja, os esgotos serão
coletados pela concessionária e encaminhados a uma ETE (ETE Sayonara), onde
são tratados. Apenas será acrescentado mais um ponto de ligação da rede interna à
rede coletora pública. Os efluentes contaminados com óleos e graxas não
domésticos deverão receber tratamento adequado antes do encaminhamento para a
rede coletora pública.
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A atual rede coletora do Município tem capacidade para receber um acréscimo de
aproximadamente 100% da atual carga e de acordo com informação verbal de
técnicos da empresa concessionária local (a ser confirmada), existe uma segunda
opção para a coleta das águas servidas através do Bairro Nova Campo Grande
(INFRAERO, dez 2011).
Observa-se ainda que deverá ser seguido o Protocolo de Referência ANVISA nº
05/201, e sua alteração 03/2011 – Águas Residuárias e Dejetos Líquidos, que
padroniza os procedimentos para o gerenciamento de águas residuais e dejetos
líquidos para Áreas Aeroportuárias e Portuárias.
Impactos:
 Contaminação do solo: negativo, direto, localizado, curto, temporário,
reversível, magnitude baixa, provável.
Relevância: Baixa.
 Contaminação de águas superficiais: negativo, indireto, disperso, médio,
temporário, reversível, magnitude baixa, probabilidade remota.
Relevância: Insignificante.
 Alteração na qualidade das águas subterrâneas: negativo, indireto, localizado,
longo, temporário, reversível, magnitude baixa, probabilidade remota.
Relevância: Insignificante.

i) Operação da subestação
No Aeroporto ampliado prevê-se uma subestação para atendimento das atividades
do Aeroporto, com capacidade estimada de 2.044,50 KVA + grupo gerador de
613,30 KVA (MCC/INFRAERO, citado por INFRAERO, dez. 2011).
É importante mencionar a exposição a riscos de acidentes com descargas elétricas,
seja por atitudes inadvertidas ou inobservância das regras de segurança.
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Impactos:
 Exposição a riscos de acidentes com descargas elétricas: negativo, indireto,
localizado, curto, permanente, reversível, magnitude baixa, probabilidade
remota.
Relevância: Baixa.

j) Movimentação de aeronaves em operações de pouso e decolagem
Conforme anteriormente mencionado quando da discussão da fase de planejamento
da ampliação do Aeroporto, segundo determinado pelo CBA (art. 44) e Portaria nº
1.141/GM5/1987 (que dispõe sobre Zonas de Proteção e aprova o Plano Básico de
Zona de Proteção de Aeródromos, o Plano Básico de Zoneamento de Ruído, o
Plano Básico de Proteção de Helipontos e o Plano de Zona de Proteção e Auxílios à
Navegação Aérea, art. 43), as propriedades vizinhas dos aeródromos e das
instalações de auxílio à navegação aérea estão sujeitas a restrições especiais,
relativas ao uso das propriedades quanto a edificações, instalações, culturas
agrícolas e objetos de natureza permanente ou temporária, e tudo mais que possa
embaraçar as operações de aeronaves ou causar interferência nos sinais dos
auxílios à radio navegação ou dificultar a viabilidade de auxílios visuais.
Tais restrições, além dos impactos previstos de interferências no uso e ocupação do
solo do entorno do Aeroporto, visam também prevenir quanto a riscos de acidentes e
colisões com aves, neste último caso, ao restringir usos que se possam configurar
como atrativos para a avifauna.
A incidência de colisão de aeronaves com pássaros tende a aumentar a cada dia,
tendo em vista o aumento do número de voos, a homologação de novos aeroportos
em regiões remotas, o crescimento urbano desordenado e uma série de fatores que
levam a comunidade de aviação civil a preocupar-se com o tema. O Perigo Aviário é
um assunto que envolve a participação de Governos Estaduais, Prefeituras,
administradores de aeroportos, órgãos ambientais, do CENIPA, da ANAC e do
Ministério Público. Os riscos de acidentes com aeronaves resultam de obstáculos
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presentes na área de abrangência da zona de segurança do Aeroporto, como
edificações e avifauna.
A colisão entre aeronaves e espécimes da avifauna é possível quando há alteração
da densidade populacional de algumas espécies na área de tráfego do Aeroporto,
em especial urubus, corujas, bacuraus e quero-quero. Os momentos de maior
probabilidade de colisão são a decolagem, a aproximação e a corrida de pouso.
O potencial de perigo representado pela presença de animais, principalmente aves,
bem como a existência de condições favoráveis, que possam servir de atração para
animais no sítio aeroportuário, representa forte impacto para a comunidade de
avifauna e influencia diretamente as operações do Empreendimento.
De maneira geral, todas as espécies de aves presentes na Área do Aeroporto
representam riscos significativos para a segurança de voo, podendo causar grandes
danos durante colisões, principalmente devido à alta velocidade das aeronaves. A
problemática destas colisões é dada em função da quantidade de aves presentes
nas rotas de voo das aeronaves e do número de vezes que estes elementos cruzam
no espaço aéreo e ao mesmo tempo pela presença de aves que passam viver
integralmente nas áreas do aeroporto interferindo diretamente em manobras e
diversas outras operações.
Como não existe quantidade significativa de vegetação na área do Empreendimento
e no seu entorno, a fauna acaba adaptando-se ao meio urbano existente, sendo que
a presença destas em aeroportos pode ser atribuída a diversos fatores de atração,
normalmente relacionada à busca de alimentação, abrigo, segurança e área para
nidificação, assim como à presença de formações aquáticas e a áreas para o
descanso. Fontes de alimentos disponíveis, tais como as geradas como resultante
de atividades antrópicas instaladas no entorno do aeroporto e outras formadas a
partir do mau gerenciamento dos resíduos orgânicos, acabam por aumentar a oferta
de alimento nestas áreas, e consequentemente o crescimento na população desses
indivíduos. Nesse contexto, a importância de garantir a limpeza constante e um bom
estado de conservação do sítio aeroportuário é indiscutível, pois, mantendo-se um
bom padrão de higiene e de controle do ambiente aeroportuário, minimiza-se,
sobremaneira, o crescimento do número de aves presentes no mesmo.
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A INFRAERO possui um programa denominado “Gestão do Perigo da Fauna
Aeroportuária, que se inicia com a identificação das espécies existentes, análise de
risco para identificar quais as espécies que representam maior perigo para a
atividade aérea e na eliminação de focos de atração de aves, tornando o sítio
aeroportuário o menos atrativo possível às espécies de aves.
Os aeroportos, no entanto, sofrem forte influência dos seus entornos. Apesar de
existirem legislações regulatórias, nas áreas circunvizinhas é grande a ocorrência de
focos de atração de aves, como lixões, matadouros, fábricas de alimentos etc. Além
disso, há o crescimento desordenado devido às invasões, os desmatamentos, as
monoculturas, as utilizações de herbicidas e inseticidas em plantações, fatores que
forçam as aves a buscarem áreas preservadas como os sítios aeroportuários.
Na ANAC, os esforços se concentram nas inspeções sistemáticas na área de
infraestrutura nos aeroportos, no âmbito do Programa Anual de Inspeções
Aeroportuárias (PAIA), onde são vistoriados os procedimentos de gerenciamento do
perigo da fauna, bem como as condições do sítio aeroportuário no tocante à
atratividade de pássaros. Outro trabalho importante é o processo de Certificação
Operacional dos Aeroportos, no qual o programa de gerenciamento do perigo da
fauna é parte integrante do processo. Além disso, são observadas as medidas
mitigadoras postas em prática pelos operadores aeroportuários, tais como manejo e
controle da fauna local, manutenção das áreas verdes, controle e eliminação de
áreas alagadas, estado de conservação das valas de drenagem e das cercas
patrimoniais.
A Resolução CONAC nº 3, de 23 de setembro de 2010, estabelece que a ANAC e o
COMAER, conjuntamente, devem desenvolver uma metodologia de avaliação do
risco aviário, a qual se constituirá em um instrumento importante para a mitigação
desse risco, pois estabelecerá níveis de risco em função de determinadas variáveis
presentes na ASA dos aeroportos (ANAC, Carta de Segurança Operacional, 2011).
Impactos:
 Interferências no deslocamento da avifauna: negativo, direto, disperso, curto,
permanente, reversível, magnitude baixa, probabilidade certa.
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Relevância: Baixa.
 Perigos de fauna e riscos de danos patrimoniais e à saúde e segurança da
população:

negativo,

direto,

disperso, curto,

permanente,

reversível,

magnitude baixa, probabilidade certa.
Relevância: Baixa.

k) Interferências do Sistema de Aproximação por Luzes
O sistema de luzes de aproximação ou balizamento noturno (Approach Lighting
System, ou ALS) é um sistema de iluminação instalado nas pistas dos aeroportos
para ajudar a orientar aviões que pousem ou decolem durante a noite, ou em
condições atmosféricas adversas.
Consiste em uma série de luzes brancas espaçadas de ambos os lados das pistas,
indicando o seu limite. Luzes verdes indicam o começo da pista, enquanto luzes
vermelhas indicam o seu término. Inclui ainda iluminação que estabelece o corredor
central da pista e que ajuda a indicar a abordagem.
As instalações do ALS da Pista de Pouso, embora distantes das residências
existentes no local, poderão causar incômodo aos moradores, especialmente
durante a noite.
Impactos:
 Alterações no cotidiano da população: negativo, indireto, disperso, curto,
permanente, reversível, magnitude baixa, probabilidade certa.
Relevância: Baixa.
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5.2.3.3 Demanda de produtos e serviços
Nesta fase ocorrem as seguintes ações impactantes: aquisição de produtos e
materiais; geração de empregos permanentes e cíclicos; geração (recolhimento) de
taxas e impostos de impostos.

a) Aquisição de produtos e materiais
Os efeitos na economia por esta ação impactante são marcantes, em vista da
elevação dos negócios decorrentes do complexo aeroportuário, em especial das
empresas de transporte aéreo de passageiros e cargas.
Impactos:
 Incremento do comércio local: positivo, indireto, disperso, médio, permanente,
reversível, magnitude baixa, probabilidade certa.
Relevância: Baixa.

b) Geração de empregos permanentes e cíclicos
O Aeroporto é um Empreendimento que necessita de mão obra de vários níveis e
para diversos fins, devido à complexidade de suas instalações e operações, gerando
um índice considerável de empregos diretos e indiretos (calcula-se uma relação 1:4
de empregos). Assim, deverão ser ofertados empregos em trabalhos de manutenção
e operação e para a agilização dos negócios das empresas de transporte aéreo de
passageiros, cargas e malas postais e comércio e serviços disponibilizados pela
ampliação e modernização do complexo aeroportuário, em especial do Terminal de
Passageiros e áreas de Embarque e Desembarque.
Também fora do sítio aeroportuário, em suas adjacências, poderão ser
incrementados os vários pontos comerciais e de serviços relacionados ao Aeroporto
existentes que geram empregos para a população.
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Portanto, estima-se a criação imediata e a médio e longo prazos, de empregos
temporários, permanentes e cíclicos nas atividades vinculadas ao complexo
aeroportuário, tanto no comércio e serviços correlatos como em atividades de
manutenção e operação.
Impactos:
 Incremento

de

renda:

positivo,

direto,

disperso,

curto,

permanente,

irreversível, magnitude baixa, probabilidade certa.
Relevância: Baixa.

c) Geração (recolhimento) de taxas e impostos
A ampliação do Aeroporto na Fase de Operação proporcionará incremento na
arrecadação de impostos derivados do comércio, serviços e da operação das
companhias aéreas. Tais atividades geram receitas suscetíveis à cobrança de
impostos municipais.
Impactos:
 Incremento da receita pública: negativo, direto, disperso, curto, permanente,
irreversível, magnitude baixa, probabilidade certa.
Relevância: Baixa.
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6 - PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS,
POTENCIALIZADORAS E COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS DE
ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS IMPACTO

Este Capítulo descreve as medidas mitigadoras dos impactos negativos,
identificados em cada uma das ações nas Fases de Planejamento, Implantação e
Operação do Empreendimento. Apresenta também propostas de Programas
Ambientais que sistematizam as principais medidas mitigadoras e o cálculo da
Compensação Ambiental.

6.1 MEDIDAS MITIGADORAS E POTENCIALIZADORAS
As medidas mitigadoras e potencializadoras dos impactos foram inseridas em uma
matriz que as correlacionou com cada uma das ações geradoras de impactos
previamente identificados e avaliados, bem como classificou-as quanto aos
seguintes atributos:


Natureza: preventiva ou corretiva;



Fase do Empreendimento: Planejamento, Implantação e Operação;



Fator ambiental a que se aplicam: físico, biológico ou socioeconômico;



Prazo de permanência: curto, médio ou longo;



Responsabilidade por sua implantação: empreendedor, poder público ou

outros.


Exequibilidade: todas as medidas mitigadoras e potencializadoras foram

consideradas exequíveis.
O Quadro 25 traz a proposição das medidas mitigadoras e potencializadoras
previstas para a ampliação do Aeroporto Internacional de Campo Grande.
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Quadro 25. Matriz de medidas mitigadoras e potencializadoras propostas para os impactos negativos e positivos do Empreendimento.
Ação Impactante e Impactos

Medidas Mitigadoras/Potencializadoras
Fase de Planejamento

AÇÃO DO PROJETO: Elaboração de estudos e projetos
Contratação de estudos básicos, projetos,
 Maximizar a contratação da mão de obra, de serviços e insumos locais.
planos e consultoria especializados
 Orientar os projetos de maneira a prevenir ou reduzir os impactos negativos e potencializar os
 Incremento de renda.
impactos negativos.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Planejamento; Fator Ambiental: Socioeconômico;
Classificação das Medidas Potencializadoras
Prazo: Curto; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor.
Recolhimento de taxas e impostos
 Esclarecer os diversos segmentos responsáveis pelo fornecimento de produtos e serviços sobre
 Incremento de receita pública.
os impostos e taxas a serem recolhidos.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Planejamento, Fator Ambiental: Socioeconômico;
Classificação das Medidas Potencializadoras
Prazo: Curto; Responsabilidade pela implantação: Poder Público.
AÇÃO DO PROJETO: Publicidade do empreendimento
Influências no mercado
 Novas oportunidades de negócios
Classificação das Medidas Potencializadoras

 Implantar Programa de Comunicação Social visando manter os segmentos socioeconômicos
interessados informados de todas as fases do Empreendimento.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Planejamento; Fator Ambiental: Socioeconômico;
Prazo: Médio; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor.
Fase de Implantação

Medidas mitigadoras/potencializadoras gerais para todas as etapas de implantação
 Atentar para o atendimento das exigências dos órgãos ambientais locais, estaduais e federais.
 Implantar os Programas Ambientais seguintes: Programa Ambiental da Construção; Programa de Monitoramento da Conservação do solo e da Água;
Programa de Comunicação Social; Programa de Educação Ambiental.
 Integrar os Programas Ambientais aos Planos Específicos de Zona de Proteção e de Zoneamento de Ruído implementados pela Infraero no
Aeroporto Internacional de Campo Grande.
 Escolher criteriosamente o local do canteiro de obras, obedecendo às diretrizes ambientais da Resolução SEMAC nº 15/2009 e considerar:
disponibilidade da infraestrutura requerida; não interferência com usos adjacentes; inexistência de qualquer restrição legal; distância com relação a
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Ação Impactante e Impactos

Medidas Mitigadoras/Potencializadoras

cursos d’água; topografia adequada.
 Manter em todo o tempo de desenvolvimento das obras, a plena operação do Aeroporto com o mínimo de transtorno aos passageiros e demais
usuários.
 Integrar, tanto quanto possível, as áreas de canteiros de obras, acampamentos, almoxarifados, etc. às condições ambientais locais.
 Seguir as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego aplicáveis (implementação de medidas coletivas e uso de EPI), de
maneira a garantir a segurança e saúde ocupacional de todos os trabalhadores e colaboradores envolvidos.
 Incrementar os atuais programas sociais implementados pelo Aeroporto, com o objetivo de compensar a população atingida pelos impactos
negativos.
 Seguir as disposições do RBAC nº 154 da ANAC, que estabelece as regras a serem adotadas no projeto de aeródromos públicos.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Implantação, Fator Ambiental: Fico. Biótico e
Classificação das Medidas Mitigadoras
Socioeconômico; Prazo: Curto; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor e Poder Público.
AÇÃO DO PROJETO: Instalação e operação do canteiro de obras
Emissão de poeiras e gases
 Alteração da qualidade do ar.

Classificação das Medidas Mitigadoras

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

 .Umedecer as vias de acesso e locais da frente de trabalho.
 Realizar manutenções preventivas nas máquinas e nos equipamentos usados nas obras e
orientação aos operadores, de acordo com a Portaria Ibama nº 85/1996.
 No caso de inevitável, suprimir a cobertura vegetal apenas na área destinada ao canteiro.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Implantação, Fator Ambiental: Físico; Prazo:
Longo; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor.
 Dispor os efluentes sanitários em tanques sépticos e sumidouros projetados e construídos no
local da obra, de acordo com norma da ABNT NBR – 7229/93 ou utilizar banheiros químicos de
fornecedores devidamente habilitados.
 Realizar as atividades de manutenção de máquinas e motores em local preparado especialmente
para tal finalidade, onde deverão ser tomadas as providências para evitar lançamento acidental
de óleos, graxas e combustíveis no meio ambiente.
 Construir sistemas de decantação, como caixas separadoras de óleo, para evitar a contaminação
oriunda de oficinas, locais de lavagem e pontos de manutenção.
 Implantar bacia de contenção ao redor de tanques de armazenamento de produtos químicos e
derivados de petróleo, de acordo com a norma da ABNT NBR 7505 – 1/2000.
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Ação Impactante e Impactos

Classificação das Medidas Mitigadoras

Geração de resíduos sólidos
 Contaminação do solo.
 Proliferação de vetores.

Classificação das Medidas Mitigadoras

Medidas Mitigadoras/Potencializadoras
 Orientar os trabalhadores sobre procedimentos socioambientalmente adequados, em relação ao
manejo e o descarte de produtos químicos.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Implantação, Fator Ambiental: Físico; Prazo:
Longo; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor.
 Respeitar a legislação vigente.
 Reaproveitar os resíduos sólidos gerados, conforme a possibilidade, e o restante encaminhar,
segundo a classificação da norma da ABNT NBR 10004/2004, às áreas de disposição final,
devidamente licenciadas.
 Analisar a direção dos ventos predominantes na escolha do local para implantação de futuras
estações de transferência ou tratamento de resíduos sólidos, de forma a não afetar as demais
instalações aeroportuárias.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Implantação, Fator Ambiental: Físico, Biótico e
Socioeconômico; Prazo: Longo; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor e Poder
Público.

AÇÃO DO PROJETO: Implantação da pista de pouso e das edificações e obras civis complementares, instalação de equipamentos e
construção/adequação das vias de acesso
 Implantar o Programa de Monitoramento da Conservação do Solo e Água.
 Elaborar plano de trabalho e orientações necessárias para evitar processos erosivos durante a
Limpeza/raspagem do terreno
execução das obras.
 Predisposição do solo a processos  Implantar medidas que estabilizem o processo erosivo nas áreas expostas.
erosivos
 Em caso de interrupção temporária das obras, adotar medidas provisórias para evitar processos de
erosão.
 Armazenar o solo orgânico e reaproveitá-lo na recuperação de áreas degradadas.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Implantação; Fator Ambiental: Físico; Prazo:
Classificação das Medidas Mitigadoras
Curto; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor e Poder Público.
Movimentação de terra
 Implantar o Programa Ambiental da Construção, com orientações para evitar alteração no
 Alteração do escoamento das águas
escoamento pluvial e processos erosivos durante a execução da obra.
pluviais.
 Implantar o Programa de Monitoramento da Conservação do Solo e Água, para acompanhar os
 Indução a processos erosivos.
impactos causados pelas águas pluviais e assoreamentos na área da planta civil.
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Ação Impactante e Impactos
 Interferências em sítios de interesse
arqueológico.
 Alteração na qualidade das águas
superficiais.

Medidas Mitigadoras/Potencializadoras

 Obedecer aos critérios das instruções técnicas de projeto, evitando-se quando possível cortes e
aterros.
 Implantar medidas que estabilizem o processo erosivo nas áreas expostas.
 Planejar serviços de terraplenagem em áreas de bota-fora/empréstimos para evitar processos
erosivos.
 Garantir a não ocorrência de erosão ou transporte de sedimentos para os cursos d’água e/ou
talvegues receptores.
 Em caso de interrupção temporária das obras, adotar medidas provisórias para evitar processos de
erosão
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Implantação; Fator Ambiental: Físico, Biótico e
Classificação das Medidas Mitigadoras
Socioeconômico; Prazo: Médio; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor e Poder Público.
 Minimizar as interferências nos ambientes úmidos existentes no sítio aeroportuário.
Impermeabilização do terreno
 Garantir a manutenção do fluxo hídrico desses ambientes sem interrupção da passagem de água
 Alteração do escoamento das águas
ou alteração da vazão por meio de obras de drenagem adequadas.
superficiais.
 Promover a recomposição e recuperação das áreas alteradas ou afetadas pelas obras de
pavimentação da Pista de Pouso, principalmente em locais onde pode ocorrer erosão.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Implantação; Fator Ambiental: Físico; Prazo:
Classificação das Medidas Mitigadoras
Curto; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor.
Geração de gases e material particulado
 Durante as obras, umedecer os trechos da via nos caminhos de serviços e nos locais de maior
 Alteração da qualidade do ar
movimentação de máquinas, em caso de tempo seco.
 Incômodo aos trabalhadores da obra e
 Realizar manutenções preventivas nas máquinas e nos equipamentos usados nas obras, além de
funcionários
orientar os operadores, de acordo com a Portaria Ibama nº 85/1996.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Implantação; Fator Ambiental: Físico; Prazo:
Classificação das Medidas Mitigadoras
Longo; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor.
 Planejar a segurança do tráfego durante a construção, visando interferir o mínimo possível nas
condições de acesso aos usos antrópicos adjacentes, de maneira a minimizar os incômodos aos
Tráfego de veículos nas vias de acesso
usuários e à população.
 Incômodos aos trabalhadores, usuários
 Realizar a sinalização adequada da obra.
e à população do entorno
 Solicitar, a partir da definição das áreas de empréstimo e bota-fora ao órgão responsável pelo
tráfego municipal diretrizes para circulação dos caminhões no que se refere aos trajetos e horários.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Implantação; Fator Ambiental: Socioeconômico;
Classificação das Medidas Mitigadoras
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Ação Impactante e Impactos

Emissão de ruídos e vibrações
 Incômodos aos trabalhadores, usuários
e funcionários.

Classificação das Medidas Mitigadoras

Demanda de água
 Redução da disponibilidade hídrica
subterrânea.

Medidas Mitigadoras/Potencializadoras
Prazo: Médio; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor e Poder Público.
 Implantar o Programa de Monitoramento de Ruído, com campanhas programadas de medição.
 Obedecer à legislação federal e municipal relativas ao uso e ocupação do solo na Área II referente
aos níveis de ruído.
 Evitar a operação de equipamentos e máquinas ruidosos durante a noite, limitando-a a uma
distância de até 700 m e nunca a menos de 250 m da área residencial; durante o dia, evitar a
distância de menos de 300 m das residências vizinhas.
 Compatibilizar os serviços com o tipo de zoneamento local, respeitando o limite do nível de ruído e
o horário de trabalho.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Implantação; Fator Ambiental: Físico; Prazo:
Longo; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor.
 Identificar as possibilidades de aproveitamento das águas de chuva, reciclagem e reuso de água, a
partir das características de cada sítio.
 Avaliar, na etapa de projeto, a possibilidade de utilização das águas provenientes do lençol freático
que já se encontram concentradas nos canais de drenagem existentes para reuso (irrigação dos
jardins, sistema sanitário do futuro TPS, etc.).
 Monitorar sistematicamente as ligações provisórias do sistema de abastecimento de água para
detectar vazamentos.
 Instalar medidores de água nas áreas de produção (incluindo nas frentes de trabalho) e de
vivência, de modo a conhecer os consumo e combater os desperdícios.
 Promover campanha de conscientização e estabelecer política de inspeção, para evitar todo
desperdício de água (identificação de vazamentos, torneiras deixadas abertas, reservatórios com
bóias desreguladas, etc.).
 Prever o reuso de água dos chuveiros e lavatórios para os sanitários.

Classificação das Medidas Mitigadoras

 Instalar redutores de vazão nas torneiras e duchas, que previnem significativamente o desperdício
de água.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Implantação; Fator Ambiental: Socioeconômico;
Prazo: Curto; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor.
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Ação Impactante e Impactos

Geração de resíduos sólidos e bota-fora
 Contaminação do solo.
 Degradação de áreas pela deposição
inadequada de bota-fora.

Classificação das Medidas Mitigadoras
Emissão de odor (pavimentação)
 Incômodo ao trabalhador.
Classificação das Medidas Potencializadoras

Movimentação de veículos e operação de
máquinas pesadas
 Exposição a acidentes

Classificação das Medidas Potencializadoras

Medidas Mitigadoras/Potencializadoras
 Respeitar a legislação vigente.
 Destinar, de acordo com a sua classificação, os resíduos sólidos (lixo doméstico, entulho da
construção civil, etc.) retirados das frentes das obras.
 Destinar, de acordo com a sua classificação, o material de bota-fora longe de áreas de mananciais
e drenagens.
 Evitar a disposição de resíduos no caminho preferencial das águas pluviais e próximo aos cursos
de água.
 Orientar os trabalhadores sobre procedimentos socioambientalmente adequados com relação ao
manejo e o descarte de produtos químicos e resíduos sólidos.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Implantação; Fator Ambiental: Físico; Prazo:
Longo; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor.
 Instalar a usina de asfalto em área adequada e dotar de sistema de controle ambiental.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Planejamento; Fator Ambiental: Socioeconômico;
Prazo: Curto; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor.
 Implementar os Programas previstos na Portaria nº 1.141/GM5/1987 relativos às Zonas de
Proteção e aos Planos Básicos de Zona de Proteção de Aeródromos, de Zoneamento de Ruído e o
Plano de Zona de Proteção e Auxílios à Navegação Aérea.
 Buscar a parceria do Governos Estadual, Prefeitura Municipal, Imasul e Semadur, do Centro de
Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), da ANAC e do Ministério Público
para prevenir o perigo aviário.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Planejamento; Fator Ambiental: Socioeconômico;
Prazo: Curto; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor.

AÇÃO DO PROJETO: Demanda de produtos e serviços
Dinamização da economia local
 Incremento de renda.
Classificação das Medidas Potencializadoras
Recolhimento de taxas e impostos

 Implantar Programa de Comunicação Social visando manter os segmentos socioeconômicos
interessados informados de todas as fases do Empreendimento.
 Maximizar a contratação de serviços e insumos locais
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Planejamento; Fator Ambiental: Socioeconômico;
Prazo: Curto; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor.
 Esclarecer os diversos segmentos responsáveis pelo fornecimento de produtos e serviços sobre os
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Ação Impactante e Impactos
 Incremento de receita pública.
Classificação das Medidas Potencializadoras

Medidas Mitigadoras/Potencializadoras
impostos e taxas a serem recolhidos.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Planejamento; Fator Ambiental: Socioeconômico;
Prazo: Curto; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor.

AÇÃO DO PROJETO: Demanda de mão de obra
Geração de empregos
 Incremento de renda.
Classificação das Medidas Potencializadoras

 Implantar Programa de Comunicação Social visando manter a população trabalhadora interessada
informada sobre a oferta de trabalho.
 Maximizar a contratação da mão de obra local.
 Reduzir as demissões ao final dos contratos.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Implantação; Fator Ambiental: Socioeconômico;
Prazo: Curto; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor.

AÇÃO DO PROJETO: Término das obras
Desmobilização de mão de obra
 Perda de postos de trabalho
Classificação das Medidas Mitigadoras

 Orientar os trabalhadores sobre seus direitos trabalhistas.
 Encaminhar os trabalhadores para os serviços públicos de preenchimento de postos de trabalho.
 Prever e implantar serviços de recuperação da área do canteiro.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Implantação; Fator Ambiental: Socioeconômico;
Prazo: Curto; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor e Poder Público.

FASE DE OPERAÇÃO
MEDIDAS MITIGADORAS/POTENCIALIZADORAS GERAIS:
 Implantar os seguintes Programas Ambientais: Programas de Educação Ambiental e de Comunicação Social, com a finalidade de divulgar debater
com a população do entorno, empresas e instituições, os benefícios da ampliação e estruturação dos aeroportos para o país, o Estado e o
Município de Campo Grande, bem como divulgar os riscos de acidentes e como preveni-los; Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
Programa de Monitoramento da Conservação do Solo e Água.
 Integrar os Programas Ambientais aos Planos e Programas implementados pela Infraero no Aeroporto Internacional de Campo Grande (Planos
Específicos de Zona de Proteção e de Zoneamento de Ruído).
 Atualiza o Plano Específico de Zona de Proteção para o Aeroporto.
 Incrementar os atuais programas sociais implementados pelo Aeroporto, com o objetivo de compensar a população atingida pelos impactos
negativos.
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Ação Impactante e Impactos

Medidas Mitigadoras/Potencializadoras

 Seguir as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego aplicáveis (implementação de medidas coletivas e uso de
equipamentos de proteção individual - EPI), de maneira a garantir a segurança e saúde ocupacional de todos os trabalhadores e colaboradores
envolvidos.
 Instituir parcerias entre a Infraero e as demais empresas.
Classificação
das
Medidas
Mitigadoras/ Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Implantação; Fator Ambiental: Socioeconômico;
Prazo: Curto; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor e Poder Público.
Potencializadoras
AÇÃO DO PROJETO: Disponibilização do Aeroporto Ampliado
 Implantação de um Programa de Comunicação Social que mantenha a população informada de
todos os passos da Infraero, que se relacionem diretamente com as condições de moradia da
população afetada.
Utilização de novos equipamentos
 Negociar com os proprietários para liberação da faixa de servidão, analisando criteriosamente as
 Incremento
da
segurança
nas
condições de uso e ocupação, contemplando o uso múltiplo das faixas sob as linhas e as
operações aeroportuárias.
especificidades das propriedades atingidas, de maneira a avaliar técnica e economicamente a
possibilidade de conciliação de interesses com base em critérios transparentes.
 Substituir gradualmente a frota de aeronaves e veículos de apoio em terra por unidades mais
modernas e eficientes.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Operação; Fator Ambiental: Socioeconômico;
Classificação das Medidas Potencializadoras
Prazo: Longo; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor.
Atendimento da demanda de transporte de
cargas
 Implantar Programa de Comunicação Social visando manter os segmentos socioeconômicos
 Possibilidade de ligações intermodais
interessados informados de todas as fases do Empreendimento.
 Potencialização de negócios
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Operação; Fator Ambiental: Socioeconômico;
Classificação das Medidas Potencializadoras
Prazo: Longo; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor, Poder Público e Outros.
Atendimento da demanda de transporte de
passageiros
 Melhoria das condições de atendimento  Implantar Programa de Comunicação Social visando manter os segmentos socioeconômicos
aos usuários
interessados informados de todas as fases do Empreendimento
 Exposição a riscos de transmissão de
doenças
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Ação Impactante e Impactos

Medidas Mitigadoras/Potencializadoras

Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Operação; Fator Ambiental: Socioeconômico;
Prazo: Longo; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor e Poder Público
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Operação; Fator Ambiental: Socioeconômico;
Classificação das Medidas Potencializadoras
Prazo: Longo; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor.
 Implantar Programa de Comunicação Social visando manter a população informada sobre as
Interferências no uso e ocupação do solo
restrições impostas ao uso e ocupação do solo.
 Expansão da infraestrutura urbana
 Estudar a conveniência da implantação de projeto de Atenuação da Poluição Sonora por Meio da
 Conflitos de interesses gerados pelas
Vegetação Florestal, no entorno do Aeroporto, conforme dispõem a Portaria 13/GM5/1994 e a IAC
desapropriações de imóveis
4104/1984.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Operação; Fator Ambiental: Socioeconômico;
Classificação das Medidas Potencializadoras
Prazo: Curto; Responsabilidade pela implantação: Poder Público.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Operação; Fator Ambiental: Socioeconômico;
Classificação das Medidas Mitigadoras
Prazo: Longo; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor, Poder Público e Outros.
Classificação das Medidas Mitigadoras

AÇÃO DO PROJETO: Funcionamento do Aeroporto
Incremento de pontos comerciais e de
serviços no Aeroporto
 Dinamização da economia local

 Implantar Programa de Comunicação Social visando manter os segmentos socioeconômicos
interessados informados de todas as fases do Empreendimento

Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Operação; Fator Ambiental: Socioeconômico;
Prazo: Longo; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor, Poder Público e Outros.
 Observar rigorosamente as disposições contempladas na legislação vigente relativas ao tráfego de
Incremento do tráfego nas vias de entorno
veículos no sítio aeroportuário.
provocado pela demanda aeroportuária
 Ampliar a oferta de vagas de estacionamento do Aeroporto.
 Pressão sobre os serviços de transporte  Incentivar a utilização de transporte coletivo ou público para acesso e saída do Aeroporto.
e de manutenção de vias públicas.
 Viabilizar planos governamentais para transportes alternativos de acesso ao Aeroporto.
 Expandir a capacidade da malha viária no entorno do Aeroporto.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Operação; Fator Ambiental: Socioeconômico;
Classificação das Medidas Mitigadoras
Prazo: Curto; Responsabilidade pela implantação: Poder Público.
Emissão de gases e material particulado
 Implantar Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar, visando à redução de emissões
 Alteração da qualidade do ar.
atmosféricas geradas pela atividade aeroportuária (internas ao aeroporto).
Classificação das Medidas Potencializadoras
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Ação Impactante e Impactos
 Exposição a riscos de doenças.

Classificação das Medidas Mitigadoras

Emissão de ruídos
 Incômodos à população do entorno
 Riscos à segurança e saúde dos
trabalhadores

Classificação das Medidas Mitigadoras
Geração de resíduos sólidos
 Contaminação do solo.
 Contaminação do lençol freático.

Medidas Mitigadoras/Potencializadoras
 Realizar periodicamente a manutenção preventiva de todos os veículos que trafegam nas áreas de
operação do sítio aeroportuário (veículos de apoio em terra), de modo a minimizar a emissão de
poluentes atmosféricos.
 Observar rigorosamente as disposições contempladas na legislação vigente relativas à emissão de
gases.
 Realizar vistorias e regulagens periódicas dos motores dos veículos que operam no Aeroporto.
 Comprometer-se com substituição gradual da frota de aeronaves e veículos de apoio em terra por
unidades mais modernas e eficientes;
 Minimizar os tempos de taxiamento e os congestionamentos de aeronaves.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Operação; Fator Ambiental: Físico; Prazo: Longo;
Responsabilidade pela implantação: Empreendedor e Poder Público.
 Implantar um Programa de Monitoramento de Ruído.
 Observar rigorosamente as disposições contempladas na legislação vigente relativas à emissão de,
ruído.
 Limitar o desenvolvimento urbano na Área II, onde podem ocorrer problemas de poluição sonora,
dando preferência ao uso do solo para unidades industriais, lazer ao ar livre e outros, e restringindo
residências, e para instituições hospitalares ou de ensino.
 Não realizar testes de motores no período noturno.
 Implantar barreiras acústicas na área de testes de motores.
 Instalar supressores de ruído nas aeronaves.
 Restringir o uso dos alto-falantes ao indispensável.
 Usar placares e monitores de chegadas e saídas como fonte principal de informações gerais.
 Estudar a conveniência da implantação de projeto de Atenuação da Poluição Sonora por Meio da
Vegetação Florestal, no entorno do Aeroporto, conforme dispõem a Portaria 13/GM5/1994 e a IAC
4104/1984.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Operação; Fator Ambiental: Físico; Prazo: Longo;
Responsabilidade pela implantação: Empreendedor.
 Executar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, conforme os princípios estabelecidos na
Resolução Conama nº 005/1993.
 Respeitar a legislação vigente.
 Observar no planejamento: as condições de gerenciamento de resíduos na região do aeroporto; as
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Ação Impactante e Impactos

Classificação das Medidas Mitigadoras

Armazenamento, transporte e manuseio de
materiais perigosos
 Exposição a acidentes
 Exposição a danos à saúde

Medidas Mitigadoras/Potencializadoras
características e volume do lixo gerado; a porcentagem do lixo/resíduos sujeito a tratamento
especial; a área apropriada para instalação dos equipamentos; a direção dos ventos predominantes
na escolha do local para implantação de futuras estações de transferência ou tratamento de
resíduos sólidos, de forma a não afetar as demais instalações aeroportuárias.
 Adequar para as novas demandas e novas instalações os procedimentos atuais correspondentes
ao Aeroporto em operação no que se refere à contaminação devido a emigração/imigração de
portadores de doenças (passageiros ou cargas animais/vegetais).
 Respeitar as especificações exigidas pela NBR 08843/1985, que fixa as condições de tratamento
de lixo em aeroportos.
 Implantar Aterro Sanitário municipal.
 Implantar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Aeroporto, atualizando-o conforme as
normas vigentes (NBR-1004/04, NBR-1005/04, NBR-1006/04 e NBR-1007/04) e as características,
quantidade de resíduos gerados, seu acondicionamento, armazenamento, tratamento e disposição
final do Aeroporto ampliado.
 Priorizar no PGRS a reciclagem e a otimização dos recursos, objetivando destinar o menor volume
de resíduo produzido ao aterro municipal.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Operação; Fator Ambiental: Físico; Prazo: Curto;
Responsabilidade pela implantação: Empreendedor e Poder Público.
 Observar todas as recomendações específicas da ABNT, em especial: a NB 98/1966 –
Armazenamento e manuseio de líquidos inflamáveis e combustíveis; NBR 14619/1998 – Transporte
terrestre de produtos perigosos - incompatibilidade química; NBR 11564/2002 – Embalagem de
produtos perigosos – Classes 1, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 - Requisitos e métodos de ensaio; NBR
15054/2004 – Contentores para produtos perigosos; NBR 7500/2005 – Identificação para transporte
terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos; NBR 7503/2005 – Ficha de
emergência e envelope para o transporte terrestre de produtos perigosos - Características,
dimensões e preenchimento.
 Estudar a melhor forma de sinalização para as mangueiras e demais equipamentos durante o
procedimento de abastecimento.
 Divulgar, em norma interna do Aeroporto, os procedimentos necessários para a sinalização da
área.
 Isolar a área do abastecimento, de forma visível, utilizando dispositivos que impeçam a ocorrência
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Ação Impactante e Impactos

Classificação das Medidas Mitigadoras

Demanda de água
 Redução da disponibilidade hídrica
subterrânea.

Medidas Mitigadoras/Potencializadoras
de acidentes/incidentes (cones, acesso restrito, fitas, pedestais refletivos etc.).
 Instalar dispositivos de proteção contra a formação de faíscas e geração de centelhamento nos
veículos que atuam no pátio.
 Instalar dispositivo visual e sonoro de indicação de marcha à ré nos veículos que atuam nos pátios.
 Disponibilizar todos os manuais de procedimentos de segurança nos abastecimentos.
 Seguir os procedimentos recomendados para o uso de produtos sanitários utilizados na fumigação
de cargas.
 Seguir as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego aplicáveis
(implementação de medidas coletivas e uso de equipamentos de proteção individual - EPI), de
maneira a garantir a segurança e saúde ocupacional de todos os trabalhadores e colaboradores
envolvidos.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Operação; Fator Ambiental: Socioeconômico;
Prazo: Longo; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor, Empresas de abastecimento e
Poder Público.
 Prever na etapa de planejamento e a partir das características de cada sítio, as alternativas de
suprimento de água para atendimento à demanda do Aeroporto na fase de operação.
 Identificar as alternativas mais viáveis para o abastecimento de água aos componentes
aeroportuários e propor a melhor solução.
 Identificar as possibilidades de aproveitamento das águas de chuva, reciclagem e reuso de água, a
partir das características de cada sítio.
 Avaliar, na etapa de projeto, a utilização das águas provenientes do lençol freático que já se
encontram concentradas nos canais de drenagem existentes para reuso (irrigação de jardins,
sistema sanitário do futuro TPS, dentre outros).
 Promover campanha de conscientização e estabelecer política de inspeção, para evitar todo
desperdício de água (identificação de vazamentos, torneiras deixadas abertas, reservatórios com
bóias desreguladas, etc.).
 Prever o reuso de água dos chuveiros e lavatórios para os sanitários.
 Instalar redutores de vazão nas torneiras e duchas, que previnem significativamente o desperdício
de água.
 Proceder ao licenciamento na eventualidade de perfuração de novos poços profundos para
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Ação Impactante e Impactos

Classificação das Medidas Mitigadoras

Emissão de efluentes líquidos
 Contaminação do solo.
 Contaminação de águas superficiais.
 Alteração na qualidade das águas
subterrâneas.

Classificação das Medidas Potencializadoras

Operação das Subestações
 Exposição a riscos de acidentes com
descargas elétricas

Classificação das Medidas Mitigadoras

Medidas Mitigadoras/Potencializadoras
abastecimento.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Operação; Fator Ambiental: Socioeconômico;
Prazo: Longo; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor e Poder Público.
 Avaliar os volumes de esgoto gerados, melhorar as condições de pré-tratamento e realizar consulta
junto aos órgãos competentes para a interligação da rede coletora à Rede Pública.
 Considerar na elaboração dos projetos, a destinação das águas servidas do novo TPS e áreas
adjacentes à rede de esgoto pública, tendo em vista a recente interligação da rede de esgoto do
atual aeroporto à rede coletora da concessionária local, e consequente desativação da ETE
existente.
 Seguir criteriosamente o Plano de Gerenciamento de Riscos.
 Implantar um plano de monitoramento a fim de que possa ocorrer a disposição do efluente final da
ETE sem quaisquer problemas para as áreas circunvizinhas ao empreendimento e suas drenagens.
 Realizar continuamente o monitoramento, através de vistorias, da rede de esgoto e do
funcionamento da ETE, evitando vazamentos de qualquer natureza.
 Estabelecer rotinas periódicas de treinamentos para os funcionários tanto da INFRAERO quanto de
terceirizadas e concessionárias que trabalham com produtos químicos.
 Prever medidas para conter os produtos provenientes de eventuais vazamentos.
 Seguir o Protocolo de Referencia ANVISA nº 05/201, e sua alteração 03/2011 – Águas Residuárias
e Dejetos Líquidos
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Operação; Fator Ambiental: Físico; Prazo: Longo;
Responsabilidade pela implantação: Empreendedor e Poder Público.
 Inserir no programa de Educação Ambiental informações quanto aos riscos de descargas e
choques elétricos;
 Instruir e fiscalizar os trabalhadores quanto a adoção de procedimentos necessários ao respeito
das normas técnicas de segurança.
 Seguir as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego aplicáveis
(implementação de medidas coletivas e uso de equipamentos de proteção individual - EPI), de
maneira a garantir a segurança e saúde ocupacional de todos os trabalhadores e colaboradores
envolvidos.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Operação; Fator Ambiental: Socioeconômico;
Prazo: Longo; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor e Poder Público.
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Ação Impactante e Impactos

Movimentação de aeronaves em operações
de pouso e decolagem
 Interferências no deslocamento da
avifauna:
 Perigos da fauna e riscos de danos
patrimoniais e à segurança da
população.

Classificação das Medidas Potencializadoras
Interferências do Sistema de Aproximação
por Luzes (ALS)
 Alteração do cotidiano da população.
Classificação das Medidas Potencializadoras

Medidas Mitigadoras/Potencializadoras
 Fortalecer o Programa de Gestão do Perigo da Fauna Aeroportuária da Infraero, que prevê rotinas
de vistorias para identificação e procedimentos para capturar animais na área de movimento,
controle da cobertura vegetal, incluindo manutenção de corte de grama e recolhimento de aparas,
desobstrução de valas de drenagem e galerias, eliminação de árvores frutíferas, operações para
dispersão de aves (rojões), patrulhamento e vistoria das cercas operacionais e patrimoniais.
 Criar/confirmar normativas visando estabelecer padrões a serem atendidos pelas companhias
aéreas em prazos determinados.
 Observar as determinações da Resolução Conama nº4/1995, que estabelece as Áreas de
Segurança Aeroportuária (ASAs).
 Fiscalizar o uso do solo no interior do sítio e nas áreas de entorno, de forma a se evitar ocupações
que atraiam pássaros.
 Controlar e suprimir as fontes atrativas de animais, especialmente de espécimes da avifauna, como
o aterro municipal e a área úmida existente nas proximidades, e implantar redes ou telas de
proteção sobre focos de água próximos ao sítio aeroportuário, visando cortar o suprimento de água
para as aves.
 Introduzir no Programa de Educação Ambiental temáticas relativas ao risco associado a disposição
inadequada de lixo em áreas próximas ao Aeroporto e intensificando campanhas educativas de não
alimentação de animais, entre os funcionários, dentro do sítio aeroportuário e esclarecendo a
população do entorno sobre os perigos advindos da incorreta armazenagem ou destino do lixo
gerado.
 Cortar regularmente a vegetação de gramíneas na área patrimonial do Aeroporto.
 Controlar o uso e ocupação do solo e fiscalizar os empreendimentos que venham a ser executados
na área de abrangência da zona de proteção do Aeroporto.
 Procurar alternativas mais eficientes, racionais e econômicas para o uso de água potável.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Operação; Fator Ambiental: Biótico e
Socioeconômico; Prazo: Longo; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor e Poder
Público.
 Implantar o Programa de Comunicação Social visando manter a população do entorno informada
sobre a ALS.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Operação; Fator Ambiental: Socioeconômico;
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Ação Impactante e Impactos

Medidas Mitigadoras/Potencializadoras
Prazo: Longo; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor.

AÇÃO DO PROJETO: Demanda de produtos e serviços
Aquisição de produtos e materiais
 Incremento do comércio local Aplicação
de recursos no mercado
Classificação das Medidas Potencializadoras
Geração de empregos permanentes e
cíclicos
 Incremento de renda
Classificação das Medidas Potencializadoras
Recolhimento de taxas e impostos
 Incremento de receita pública
Classificação das Medidas Potencializadoras

 Implantar Programa de Comunicação Social visando manter os segmentos socioeconômicos
interessados informados de todas as fases do Empreendimento.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Operação; Fator Ambiental: Socioeconômico;
Prazo: Médio; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor, Poder Público e Outros.
 Implantar Programa de Comunicação Social visando manter os segmentos socioeconômicos
interessados informados de todas as fases do Empreendimento
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Planejamento; Fator Ambiental: Socioeconômico;
Prazo: Longo; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor.
 Esclarecer os diversos segmentos responsáveis pelo fornecimento de produtos e serviços sobre os
impostos e taxas a serem recolhidos.
Natureza: Preventiva; Fase do Empreendimento: Operação; Fator Ambiental: Socioeconômico;
Prazo: Longo; Responsabilidade pela implantação: Empreendedor e Poder Público.
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6.2
PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS
IMPACTOS
Neste item são apresentadas propostas de programas destinados a acompanhar a
evolução dos impactos ambientais, positivos e negativos, causados pelo Empreendimento
nas Fases de Implantação e Operação. Estes programas buscam sistematizar as medidas
mitigadoras dos principais impactos avaliados. São os seguintes os Programas propostos:

a) Programa de Gerenciamento Ambiental
O Programa de Gerenciamento Ambiental tem por objetivo geral a implementação de
medidas de ordem técnica e gerencial eficientes de acompanhamento, monitoramento e
avaliação dos procedimentos necessários para o cumprimento das condicionantes
requeridas nas licenças ambientais, de maneira a garantir que as obras previstas e a
operação do Empreendimento sejam conduzidas de forma socioambientalmente
adequada, atendendo os regulamentos e normas legais em vigor e seguindo as
instruções e diretrizes requeridas pelo IMASUL.

b) Plano Ambiental para a Construção
Entre

seus principais

objetivos

deste Programa,

inclui-se o

gerenciamento e

monitoramento das medidas mitigadoras dos impactos ambientais adotadas, a análise
das alterações ambientais desencadeadas pela obra, comparando-as com situações
previamente diagnosticadas e com os impactos previstos, normatizando as diretrizes e os
procedimentos ambientais, que deverão ser implementados durante a 1ª fase da
ampliação do Aeroporto.

c) Programa de Monitoramento da Conservação do Solo e Água
Este Programa tem como objetivo Monitorar os processos erosivos e assoreamento que
podem surgir na fase de implantação do Empreendimento devido a alteração da dinâmica
das águas pluviais e a dificuldade de infiltração de água no solo na área em questão.
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d) Programa de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos
Há implantado no Aeroporto, pela INFRAERO, um Plano de Gerenciamento de Resíduos,
em conformidade com a legislação e normatização vigentes. Este Programa de
Gerenciamento dos Resíduos Sólidos tem como objetivo geral atualizar o Plano de
Gerenciamento existente na nova situação de implantação e operação da Ampliação do
Aeroporto, enquadrando os resíduos na resolução ABNT NBR 10.004/2004.

e) Programa de Monitoramento de Ruídos
O Programa de Monitoramento de Ruídos busca monitorar o nível de ruídos gerados pelo
Empreendimento e a sua interferência no ambiente adjacente ao mesmo, de forma a
subsidiar medidas de possíveis ajustes na obra, caso sejam necessárias, se for
constatado aumento do nível de ruídos acima do esperado pela atividade de construção.
Destaca-se neste Programa que o Aeroporto Internacional de Campo Grande possui um
Plano de Zoneamento de Ruído desenvolvido pela INFRAERO, o qual, com a ampliação,
deverá ser reelaborado para ser submetido à aprovação da ANAC. O Plano delimita as
áreas para a indicação das atividades compatíveis com os níveis de incômodo sonoro.

f) Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar
O objetivo deste Programa é monitorar possíveis impactos à qualidade do ar na área e no
entorno do Aeroporto decorrentes dos poluentes emitidos pela sua operação, incluindo o
tráfego de veículos de apoio e as aeronaves como principais fontes.

g) Programa de Educação Ambiental
As ações deste Programa, de caráter técnico e prático, terão como finalidade a
sensibilização

dos

empregados

envolvidos

na

implantação

e

operação

do

Empreendimento, bem como da população direta ou indiretamente afetada sobre as
questões ambientais, buscando-se a participação individual e coletiva na defesa da
qualidade do meio ambiente.
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h) Programa de Comunicação Social
Frente à dimensão do Empreendimento e suas múltiplas faces, faz-se necessário um
Programa de Comunicação Social para informar ao público em geral que será abrangido
de forma indireta e, especificamente, aos que o serão, de forma direta, sobre os passos
nas fases de planejamento e execução dos trabalhos.

i) Programa de Prospecção Arqueológica
O objetivo do Projeto de Prospecção Arqueológica é o de levantar e detalhar possíveis
evidências nas áreas de impacto direto e indireto do Empreendimento, conforme
determinado na Portaria nº 230/2002 do IPHAN.

j) Programa de Saúde e Segurança do Trabalhador
Com caráter eminentemente preventivo, este Programa tem o objetivo de estabelecer os
métodos aplicáveis à implantação dos requisitos de segurança, saúde e conforto do
trabalhador evitando risco em seu local de trabalho.

k) Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)/ Plano de Ação de Emergência
(PAE)
O PGR/PAE tem como objetivo identificar, monitorar e verificar as possíveis fontes
causadoras de riscos ambientais e sociais, garantindo a qualidade de vida dos seus
trabalhadores e manutenção da qualidade ambiental.

6.3 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
Todo empreendimento gerador de impactos ambientais significativos deve destinar um
determinado recurso financeiro com base no custo total do empreendimento para apoio e
manutenção de Unidades de Conservação de Proteção Integral como parques nacionais,
estaduais ou municipais, estações ecológicas, reservas biológicas, monumentos naturais
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ou refúgios de vida silvestre. É o que dispõe a Lei Federal nº 9.985/2000, que instituiu o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).
Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto Federal nº 4.340/2002, alterado pelo Decreto
Federal nº 6.848/2009 que estabeleceu os cálculos para o valor da compensação
ambiental.
No Estado do Mato Grosso do Sul, a Lei Estadual nº 3.709/2009 obriga a compensação
ambiental para empreendimentos e atividades geradoras de impacto ambiental negativo
não mitigável. O Decreto Estadual nº 12.909/2009 (alterado pelo Decreto nº 13.006/2010)
estendeu a obrigatoriedade da compensação ambiental, além dos empreendimento
sujeitos a EIA-RIMA, também para aqueles objeto de Estudo Ambiental Preliminar (EAP)
e Relatório Ambiental Simplificado (RAS).
Os Decretos Estaduais mencionados orientam o cálculo do Grau de Impacto. A Ampliação
do Aeroporto Internacional de Campo Grande alcançou o coeficiente 0,485. Significa que
este será o percentual do Valor de Referência do Empreendimento que será utilizado
como Compensação Ambiental.

7 - SÍNTESE CONCLUSIVA

Os estudos ambientais realizados permitem conclusões e recomendações quanto à
situação ambiental atual e relacionadas à situação futura com a implantação e operação
da ampliação pretendida para o Aeroporto Internacional de Campo Grande (SBCG).
Apresenta-se sucintamente neste Capítulo os aspectos destacados como significativos
nos estudos realizados, com ênfase à Área de Influência Direta. Esses aspectos referemse à situação atual dos fatores que compõem os ecossistemas naturais e a
socioeconomia os quais preliminarmente se espera que influenciarão e/ou poderão sofrer
mais intensamente os efeitos da implantação e operação do Empreendimento.
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7.1 CONDIÇÕES ATUAIS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA
A área da ampliação do Aeroporto Internacional de Campo Grande insere-se em
uma região da cidade que vem sendo ocupada desde a década de 1960. Nos
últimos anos, porém, registrou-se a intensificação da ocupação para atender a
carência de moradias urbanas, produzindo um significativo crescimento populacional
na região.
Embora ainda existam áreas em bom estado de conservação na região, são
evidentes as alterações significativas dos ecossistemas resultantes da intensa
pressão antrópica, representada pela destruição da vegetação nativa inclusive nas
margens dos córregos Imbirussu e Lagoa. Nesses ambientes, totalmente
antropizados e recobertos em grande parte por gramíneas de pastagem, são
escassos os remanescentes naturais, e apenas pequeno número de indivíduos de
uma fauna mais generalista e menos exigente na utilização dos habitats,
predominantemente de aves, consegue sobreviver.
Na área do Aeroporto a reduzida diversidade e abundância de fauna no local é de se
esperar, pois o espaço é constantemente monitorado nas verificações de pista, além
de cercado, o que impede a entrada de animais terrestres. Entretanto, os animais
observados durante os levantamentos são residentes na área do Empreendimento,
o que fica claro com os ninhos encontrados de corujas-buraqueiras (Athene
cunicularia) e tocas de tatu-peba (Euphractus sexcinctus). A presença permanente
dessas espécies é constatada também nos registros de avistamento, colisão e
quase colisão do tráfego aéreo.
Apesar do cercamento da área, em determinados pontos há conexão direta com
ecossistemas do entorno onde a disponibilidade de água e acesso a outros recursos
favorecem a permanência da fauna. Outras espécies observadas na AID
permanecem no local, mas podem não ser residentes. É o caso do urubu de cabeça
preta (Coragyps atratus) e do gavião carcará (Caracara plancus) que se encontram
por toda a região.
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Quanto à geologia local, está representada por um pacote sedimentar constituído
predominantemente por argila até os 25 m de profundidade, sendo que a partir daí
começa a ocorrer rocha basáltica, inicialmente alterada passando a rocha sã, bem
protegida por uma espessa camada de argila proveniente da alteração in situ da
rocha

basáltica.

Os

níveis

d’água

subterrânea

encontram-se

a

pequena

profundidade. O nível freático na área do Empreendimento ocorre a partir de 4,25 m
de profundidade e flui de uma forma geral de norte/nordeste para sul/sudoeste.
Predominam na paisagem os Latossolos Vermelhos Amarelos, os quais apresentam
classe de susceptibilidade do processo erosivo de Moderada a Forte. Na área de
entorno foram registradas com frequência situações de erosão do solo, recursos
hídricos assoreados e comprometidos em sua qualidade devido ao lançamento de
efluentes domésticos e outras águas residuárias, deposição não controlada de
resíduos sólidos e materiais de bota-fora de construções, retirada de terra, poluição
pelo lançamento de efluentes domésticos.
No que se refere às condições de qualidade do ar, observou-se que esta é boa na
área, de acordo comas medições efetuadas na área de ampliação do Aeroporto,
visto que as concentrações dos contaminantes analisados (PTS e PM10, NO2, SO2,
CO e O3) se encontram muito inferiores aos padrões primários e secundários de
qualidade do ar estabelecidos pela Resolução Conama nº 03/1990.
Cabe mencionar que não foram observadas fontes de emissão de contaminantes
atmosféricos na área e no entorno que provoquem impacto significativo na qualidade
do ar na área de estudo, embora pequenas variações possam ocorrer ao longo de
estradas vicinais, ruas dos bairros vizinhos (pavimentadas ou não) e Anel
Rodoviário, oriundas do tráfego de veículos, assim como nas áreas próximas ao
Núcleo Industrial e do Aeroporto. Considera-se que estas emissões são mais
significativas do que aquelas decorrentes da operação do Aeroporto.
O mesmo é válido com relação às medições de ruído ambiente efetivadas no
entorno da área. Embora não se tenha verificado extrapolação dos limites
permitidos, merecem atenção as atividades aeroviárias realizadas na área militar do
atual Aeroporto, tendo em vista a intensidade e frequência das emissões.
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Nesse sentido, é importante destacar as conversas mantidas com os moradores da
região. Das pessoas que se incomodam com os ruídos, ressalta-se que são os mais
idosos e mães com crianças pequenas que fazem esta observação; porém, o maior
nível de ruído é oriundo da operação de helicópteros militares próximo ao Bairro
União. Com relação ao ruído das aeronaves civis, é o Jardim Imá o que é mais
atingido, pela posição geográfica.
Ainda com relação à percepção do Aeroporto pelos moradores do entorno, verificouse que o mesmo pode ser um equipamento de utilidade e lazer para a comunidade,
se integrando ao cotidiano das pessoas. Serviços como agência bancária, lojas com
artigos de primeira necessidade que também são solicitadas pelos passageiros,
segundo entrevista feita com os trabalhadores de dentro do terminal, seriam de
grande valia. Porém, os bairros localizados na frente do aeroporto como Santo
Antônio/Imá e o Nova Campo Grande, um dos mais próximos, são aqueles cujas
comunidades se sentem mais envolvidas com o complexo aeroportuário.
Os moradores dos bairros União, São Conrado e Taveirópolis se dizem indiferentes
quanto aos serviços oferecidos, porque estão do lado oposto da entrada do terminal,
e não há vias de acesso que os liguem ao Empreendimento. Seria conveniente o
Aeroporto facilitar o acesso de vários cantos da cidade, assim beneficiando todos os
bairros.
É interessante pontuar que o Bairro Santo Antônio possui um comércio que supre a
demanda de passageiros que a infraestrutura do Aeroporto não consegue atender. A
relação da comunidade deste bairro é bastante estreita com o aeroporto, sendo que
várias pessoas trabalham no complexo e nas empresas aéreas, e prestam serviços
como os dos salões de beleza, fornecem salgados, e até recebem passageiros que
em conexão precisam esperar algumas horas, e o terminal não oferece
acomodação.
Finalmente, com relação à operacionalização do Aeroporto, observa-se uma
evolução dos volumes totais de movimentação de aeronaves, passageiros e carga
que mostra um crescente aumento na demanda, o que pode ser creditado ao
processo de desenvolvimento econômico regional e local, tendo em vista a função
estrutural que o Aeroporto representa para os processos socioeconômicos.
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7.2 SITUAÇÃO COM O EMPREENDIMENTO
A avaliação dos impactos potenciais da Ampliação do Aeroporto Internacional de
Campo Grande permitiu verificar que de maneira geral não deverão ser
intensificados significativamente os efeitos negativos registrados atualmente sobre
os meios físico, biótico e antrópico.
Nenhum impacto negativo foi classificado como de alta relevância. Os impactos mais
relevantes (classificados como de média relevância) e respectivas ações
impactantes são relacionados a seguir.
Fase de Implantação:
 processos erosivos (raspagem e limpeza da área e movimentação de terra);
 alteração no escoamento das águas pluviais (movimentação de terra);
 incômodos aos trabalhadores, usuários e funcionários (geração de gases e
particulados);
 incômodos aos trabalhadores, usuários e funcionários (emissão de ruídos e
vibrações);
 exposição a acidentes (movimentação de veículos e operação com máquinas
pesadas)
Fase de Operação:
 conflitos de interesses pela desapropriação de imóveis (interferências no uso e
ocupação do solo).
Influíram nessa classificação, de um lado o fato de se tratar de uma ampliação, com
fontes geradoras de impactos basicamente semelhantes às já existentes, e, de outro
lado, as características do meio ambiente e considerando os diversos aspectos
construtivos e de operacionalização que serão praticados.
Os cursos d’água encontram-se distantes e, também, não serão gerados efluentes
líquidos, pois todo o esgoto gerado será enviado para a rede pública de esgoto
sanitário.
A predominância na paisagem de solos com susceptibilidade erosiva de Moderada a
Forte impõe que sejam tomadas medidas preventivas de controle de processos
erosivos principalmente na Fase de Implantação. Devido à baixa drenagem natural
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destes solos, quando utilizados para a edificação, estradas, ou qualquer outra obra
de engenharia civil, o projeto de drenagem das águas pluviais deve levar em
consideração a baixa permeabilidade do solo.
Como o empreendimento não gerará efluentes líquidos que serão lançados
diretamente nos cursos de água inseridos nas áreas de influência, então não é
esperada a piora da qualidade da água e ou redução da vazão desses corpos
hídricos em função da instalação e operação do empreendimento. Nesse sentido,
cabe destacar ainda que a área do empreendimento está distante dos dois cursos
de água inseridos na Área de Influência Direta, o que limita qualquer influência
negativa na qualidade ou quantidade das águas desses dois cursos de água.
Quanto à presença de níveis d´água com pequenas profundidades na área exigirá a
projeção e execução de sistemas de drenagem com rebaixamento do nível freático o
que induzirá, entre outros aspectos, ao aumento de vazão de água no corpo
receptor e, consequentemente, deverá ser previsto no sistema de drenagem do
aeroporto estruturas de dissipação de energia. Também deverá ser previsto o
direcionamento do esgoto doméstico para a rede de coleta de esgoto, excluindo
qualquer alternativa baseada na infiltração local dos mesmos.
Para a implantação das edificações de qualquer porte, construção da nova pista de
pouso e decolagem, sistema de drenagem pluvial e esgoto, deverá ser procedia uma
investigação geotécnica do subsolo, de acordo com as normas da ABNT e
INFRAERO.
A base e sub-base dos pavimentos viários deverão ser dotadas de drenagem e o
sistema de drenagem com escoamento concentrado deverá ser provido de
estruturas

(tubos,

galerias,

valas

revestidas)

dotadas

de

elementos

filtrantes/drenantes em seus contatos com o terreno, de modo a impedir frequentes
fenômenos de “piping” (erosão regressiva que se desenvolve na forma de um tubo)
e descalçamento.
Em relação à captação de água subterrânea para atender a demanda necessária ao
empreendimento, caso haja necessidade de captação de água do aquífero, tanto o
aquífero Serra Geral, quanto o Botucatú podem ser utilizados. O projeto do poço
tubular deverá ser oportunamente elaborado e encaminhado ao IMASUL visando ao

180

licenciamento ambiental do poço tubular e futuramente deverá ser providenciada a
outorga do uso da água.
A ampliação do Aeroporto possibilitará o disciplinamento das águas pluviais,
propiciando por sua vez, a redução dos impactos nos cursos de água presentes no
trecho da AID, principalmente em relação ao aporte de sedimentos, que provocam
profundas alterações na morfologia dos cursos de água, bem como na qualidade
das suas águas.
Quanto à qualidade do ar, as emissões de contaminantes atmosféricos decorrentes
de fontes localizadas na área e no entorno do Aeroporto e de sua operacionalização,
após a Ampliação certamente haverá um aumento destas concentrações, o qual
deverá ser monitorado.
Quanto aos impactos positivos, destacam-se os esperados para a Fase de
Operação da Ampliação do Aeroporto, em especial:
 a possibilidade de ligações

intermodais e a potencialização dos negócios

(atendimento à demanda do transporte de cargas);
 o incremento da segurança nas operações aeroportuárias (utilização de novos e
modernos equipamentos);
 a melhoria das condições de atendimento aos usuários (atendimento à demanda
de transporte de passageiros);
 a expansão de infraestrutura urbana (interferências no uso e ocupação do solo).
Observa-se que a relevância significativa dos impactos positivos na Fase de
Operação se refere basicamente a aspectos socioeconômicos, que se constituem
em fatores determinantes da decisão de se ampliar o Aeroporto Internacional de
Campo Grande.
Ressaltam-se dois fatores nessa decisão: o fato de a Capital constituir-se no centro
estadual de poder e de propulsão do desenvolvimento econômico, centralizando o
trânsito viário e aeroviário; o crescimento e aproximação globalizada dos mercados,
estimulando as oportunidades de negócios e conferindo nesse contexto papel
fundamental ao aumento da capacidade, eficiência, qualidade e segurança do
transporte aeroviário de cargas e passageiros e ampliação do acesso a qualquer
destino.
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Nestas condições, a ampliação do complexo aeroportuário, dadas as características
da socioeconomia estadual, com grande potencial de crescimento, pode
desempenhar um papel vital no aumento do volume de negócios e da
competitividade das atividades econômicas do Estado em nível nacional, na
dinamização do turismo e dos serviços, além de gerar postos de trabalho diretos e
indiretos.
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APÊNDICE 2 – MODELAGENS DO ESTUDO DE EMISSÕES
ATMOSFÉRICAS
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Figura 1. Modelagem da simulação de emissões de PTS em 01 hora.

748000

750000

752000

754000

PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

MAX:

7732000

7734000

ug/m^3

7744000

Aeroporto Internacional de Campo Grande
Modelagem para dispersão de PTS em período de 01 hora

0,026

0,02875 ug/m^3
COMPANY NAME:

0,025

Città Planejamento Urbano e
Ambiental

0,024

MODELER:

Eng. Claudia Gomes
0,023

DATE:

19/7/2012
SCALE:

1:135.613

0,022
0

4 km

0,021

0,020
PROJECT NO.:

0,020
E:\PTS1h.isc

PROJECT TITLE:

COMMENTS:

0,01

0,01

SOURCES:

0

0,01

0,01

0,01

0,01
RECEPTORS:

7740000

0,01

0,01
0,01

0,01

7738000

0,01
0,01

0,01

0,01

0,01
0,01

0,01

r=5km0,01

0,01

0,01

0,01

0,01
0,01

0,01

7732000

0,01

0,015

0,01

0,01

0,01 0,01

0,01

0,01
0,01
0,01

0,01
0,01
0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01
0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01
0,01

732000

734000

736000

738000

740000

742000

744000

746000

ISC-AERMOD View - Lakes Environmental Software

Figura 2. Modelagem da simulação de emissões de PTS em 24 horas.

748000

Concentration
MAX:

0,01

0,01

0,01

7730000

OUTPUT TYPE:

0,01

0,01

0

0,01

r=1km
0,01
ÁREA FONTE
0,01

0,01

0,016

0,01

0,01
0,01

0,01

0,016

750000

752000

754000

PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

7742000

0,01

7734000

7736000

0,01

r=10km

7728000
7726000

0,01

ug/m^3

7744000

Aeroporto Internacional de Campo Grande
Modelagem para dispersão de PTS em período de 24 horas

0,01647 ug/m^3

0,014

COMPANY NAME:

Città Planejamento Urbano e
Ambiental

0,013
MODELER:

0,012

Eng. Claudia Gomes
DATE:

19/7/2012
0,011

SCALE:

0

1:135.613
4 km

0,011

0,010
PROJECT NO.:

0,009
E:\PTS24h.isc

PROJECT TITLE:

COMMENTS:

7740000

7742000

0,00

RECEPTORS:

0,00

0,004

0,00

0
OUTPUT TYPE:

0,00

r=5km
0,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

r=1km
0,00
ÁREA FONTE
0,00

7732000

0,00

7730000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
732000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

734000

736000

738000

740000

742000

744000

0,00
746000

ISC-AERMOD View - Lakes Environmental Software

Figura 3. Modelagem da simulação de emissões de PTS em 1 mês.
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Figura 4. Modelagem da simulação de emissões de PTS em 1 ano.
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Figura 5. Modelagem da simulação de emissões de NOx em 01 hora.
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Figura 6. Modelagem da simulação de emissões de NOx em 24 horas.
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Figura 7. Modelagem da simulação de emissões de NOx em 1 mês.
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Figura 8. Modelagem da simulação de emissões de NOx em 1 ano.
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APÊNDICE 3 – DECLIVIDADES DA AII E AID

Mapa de declividade das Áreas
de Influência do Empreendimento

APÊNDICE 4 – COLUNA ESTRATIGRÁFICA E HIDROGEOLÓGICA

Coluna Estratigráfica e Hidrogeológica do Estado de Mato Grosso do Sul.
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NEROZÓICO
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TRIÁSSICO
PERMIANO
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PALEOZÓICO

GRUPOS E FORMAÇÕES GEOLÓGICAS/LITOLOGIAS
HOLOCENO

PERÍODO

CENOZÓICO

EON

COLUNA ESTRATIGRÁFICA E HIDROGEOLÓGICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

DEVONIANO

SILURIANO

HIDROGEOLOGIA

Depósitos Aluvionares (Q2a)
Areia, areia quartzosa, cascalho, silte, argila e localmente turfa. Ambiente continental fluvial.
Fm. Xaraiés (Q2x)
Tufa calcária, travertino e conglomerado com cimento calcífero.
BACIA DO PANTANAL
Fm. Pantanal
Fácies depósitos aluvionares (Q1p2)
Sedimentos argilo-síltico arenosos.
Fácies terraços aluvionares (Q1p1)
(Q1p1
Sedimentos arenoso-argilosos, semi-inconsolidados, parcialmente laterizados.
Fácies depósitos coluvionares (Q1pc)
Sedimentos detríticos, parcialmente laterizados, conglomerados, areia, silte e argila.
Coberturas DetritoDetrito-Lateríticas (ENdl)
Sedimentos aluvionais e/ou coluvionais (areias, cascalheiras, siltes/argilas), total ou
parcialmente laterizados (arenitos, conglomerados e lamitos), e lateritos autóctones com
carapaças ferruginosas. Ambiente continental.

Aqüífero de Extensão Limitada
Aqüífero de Extensão Limitada

Aqüífero de Extensão Limitada

Fm. Cachoeirinha (ENch)
Sedimento inconsolidado, areno-argiloso, vermelho, parcialmente laterizado,
localmente arenito amarelado, argiloso, médio a grosso, lentes de
conglomerado; argilito cinza esverdeado com grãos de areia esparsos.

BACIA DO PARANÁ
GRUPO
GRUPO CAIUÁ
GRUPO BAURU
Fm. Marília (K2m)
Fm. Santo Anastácio (K2sa)
Arenito grosso a fino, vermelho a róseo, imaturo, conglomerado polimítico brecha e
Arenito quartzoso, fino a muito fino, seleção pobre e pouca matriz síltico-argilosa
subordinadamente lentes de calcário e chert. Ambiente de leque aluvial médio a distal, depósitos
com intercalação de argilito. Ambiente continental desértico, planícies de borda
de canais entrelaçados com retrabalhamento eólico.
de maré de areia.
Fm. Vale do Rio do Peixe (K2vp)
Grupo Caiuá Indiviso Caiuá (Kc)
Arenito muito fino a fino, cor marrom, rosa e alaranjado, seleção boa a moderada, camadas
Arenito quartzoso a subarcoseano, fino a médio, arenito quartzoso a
tabulares; intercalam camadas de siltito maciço, cor creme a marrom e lentes de arenito
subarcoseano, fino a médio. Ambiente continental desértico: dunas eólicas,
conglomerático com intraclastos argilosos ou carbonáticos Ambiente continental desértico,
interdunas e lagos efêmeros.
eólico.
Fm. Serra Geral*
Geral*
Basalto e basalto andesito de filiação toleítica, Intercalam camadas de arenito, litoarenito.
Formação Bot
Botucatu
Arenito fino a grosso de coloração avermelhada, grãos bem arredondados e com alta
esfericidade, disposto em sets e/ou co sets de estratificações cruzadas de grande porte.
Ambiente continental desértico, depósitos de dunas.
Suíte Alcalina Fecho dos Morros (TJλ
(TJλfm)
Sienito, nefelina sienito, augita sienito, fonolito e fayalita traquito.
Fm. Palermo (P1p)
Arenito fino cinza arroxeado com hummocky, siltito com wavy linsen siltito arenoso cinza avermelhado e intercalações de sílex e coquina silicificada.
GRUPO
GRUPO ITARARÉ
Fm. Aquidauana (C2P1a)
Arenito vermelho a róseo, médio a grosso, diamictito, arenito esbranquiçado, conglomerado, siltito, folhelho e arenito fino laminado, vermelho a róseo, intercalações de diamictito e
folhelho de cor cinza-esverdeado. Ambiente continental, fluvial e lacustre, associação em direção ao sul da bacia, com depósitos glaciais.
GRUPO PARANÁ
Fm. Ponta Grossa (Dpg)**
Folhelho com lentes de arenito fino; folhelho siltico e argiloso; siltito, arenito síltico. Macrofósseis: trilobitas, traquiópodos e tentaculites; microfósseis: acritarcas e quitinozoários.
Fm. Furnas (D1f)
Arcósio grosso imaturo, arenito conglomerático e conglomerado oligomítico. Arenito fino, interdigitado com argilito e siltito. Ambiente fluvial a transicional com depósitos de deltas de
rios entrelaçados e litorâneos.
GRUPO RIO IVAÍ (O3S1rv)
Arenito grosso a conglomerático, conglomerado e arenito fino. Leques aluviais e litorâneo deltaico, com ação de mares e ondas.
Fm. Coimbra (Sc)
Arenito grosso com estratificação plano-paralela e cruzada, cimento síltico-ferruginoso e níveis de conglomerado.

Aqüífero de Extensão Limitada

Aqüífero Regional

* Aqüífero Regional de Meio
Fissurado

Aquitarde de Extensão Limitada
Aqüífero Regional de Extensão
Limitada com Comportamento de
Aquitarde

** Aquiclude
Aqüífero Regional de Extensão
Limitada

ORDOVICIANO

PROTEROZÓICO

CRIOGENIANO

NEOPROTEROZÓICO

NEOPROTEROZÓICO III

CAMBRIANO
CAMBRIANO
FAIXA PARAGUAI
Suíte São Vicente (NP3y4 c,n,t) – 5D4 MA U Pb
Granito Coxim (c): Granito Rio Negro (n). Granito Tabcoc (t)
GRUPO CORUMBÁ
Fm. Tamengo (NP3t) (bc)
Calcário calcítico cinza escuro, com brecha carbonática intraformacional (bc) - com clastos de dolomito, calcário, silexito e fosforito - marga carbonosa, ritmitos (calcário calcítico preto
e folhelho carbonoso), calcário oolítico e rudstone com Cloudina. Fósseis: Corumbella wer neri e Cloudina. Ambiente periplataformal e de talude em condições pelágicas.
Fm. Bocaina (NP3bo) (d) (c)
Mármore dolomítico, dolomito estromatolítico colunar a pseudo colunar, rochas fosfáticas (microfosforito, estromatólitos e laminações algaceas fosfatizadas), brecha carbonática,
dolomito laminado estratificado e psoid rudstone; (d) dolomito maciço silicoso com níveis de silexito; (c) calcário calcítico, dolomítico, intraclástico e oolítico. Ambiente de plataforma
marinha sujeito a upwelling.
Fm. Cerradinho (NP3ce) (d) (c)
Paraconglomerado, arcósio, arenito arcosiano, arenito com lâminas de argilito, folhelho com intercalações predominantes de calcário calcítico (c) e dolomítico (d). Ambiente de
planície de maré litorânea com retrabalhamento distal dos leques aluviais

GRUPO JACADIGO
Fm. Santa Cruz (NPcz) (NPczba) (NPczcp)
Hematita, jaspelito, lentes de óxido de manganês, arcósio e arenito ferruginoso e manganesífero, conglomerado. Membro Banda Alta (NPczba) jaspelito com intercalações de arcósio,
jaspe e camadas de minério de manganês (criptomelana). Sedimentação química predominante ambiente glácio-marinho.Membro Córrego das Pedras (NPczcp) diamictito,
conglomerado e arcósio hematítico, com nódulos e concreções manganesíferas (sedimentação clástica – borda de bacia) transiciona para arcósio manganesífero e lentes de
criptomelana impura (sedimentação química – centro de bacia)
Fm. Urucum (NPu) (g)
Conglomerado polimítico, arcósio cinza esverdeado (sedimentação de piemonte-escarpa de falha); metagrauvaca (g).
Fm. Puga (NPpu)
GRUPO CUIABÁ
Subunidade Carbonática (NPcum)
Diamictito associado a paraconglomerado, arenito, siltito e folhelho.
Mármores calcíticos e dolomíticos com filitos subordinados.
Subunidade Pelítica (NPcuxt) (NPcufl) (NPcuxtqt) (NPcuflqt)
Xistos com filitos e quartzitos com intercalações de mármores (NPcuxt); filitos com quartzitos subordinados, além de xistos, metarenito e mármores (NPcufl); xistos quartzíticos
(NPcuxtqt); filitos quartzíticos com metagrauvacas subordinadas (NPcuflqt).
Subunidade Psamítica (NPcuqt) (NPcuqtfl) (NPcuqtgf) (NPcugqt)
Quartzito com filitos e xistos subordinados (Npcuqt); quatzito e filitos grafitosos (NPcuqtfl); quartzito grafitoso (Npcuqtgf); metagrauvaca e quartzitos (NPcugqt).
Subunidade Conglomerática (NPcucg)
Quarzitos conglomeráticos e metaconglomerado.
Unidade MetavulcanoMetavulcano-Sedimentar Rio Bacuri
Subunidade Sedimentar (NPrbx) (NPrbgx) (NPrbqfh)
(NPrbqfh)
Xistos filitosos(NPrbx); xistos grafitosos (NPrbgx); quartzitos ferruginosos e filitos hematíticos (NPrbqfh).
Subunidade Vulcânica (NPrbax)
Anfibolio xisto, metabasito e clorita xisto.

ESTENIANO

MESOPROTEROZÓICO

TONIANO
DOMÍNIO AMOLAR
Unidade
Unidade Amolar
Subunidade 5 (MPa5)
Ortoquartzito branco de granulometria muito fina e bem selecionado. Ambiente litorâneo.
Subunidade 4 (MPa4)
Metarenito ortoquarzítico por vezes sericíticos, de granulometria variada. Ambiente litorâneo
Subunidade 3 (MPa3)
Quartzito impuro com intercalações de quartzo-xisto fino, por vezes carbonoso e localmente
biotita-xisto com magnetita. Ambiente fluvial e lacustre.
Subunidade 2 (MPa2)
Sericita xisto e quartzo-sericitaxisto. Ambiente fluvial e lacustre.
Subunidade 1 (MPa1)
Metagrauvaca feldspática, metaquartzograuvaca e metarcósio, por vezes conglomerático.
Ambiente continental, fluvial de canal braided.

Grupo Novos Dourados
Formação Córrego Palmital (MPpm)
Metaconglomerado petromítico, quartzito, metarenito, metassiltito, metargilito,
filito, ardósia e, subordinadamente, metagrauvaca. Ambiente de turbidito
proximal.
Formação Mandioré (MPmd)
Metaconglomerado petromítico e, subordinadamente metadiamictito. Ambiente
continental – leque aluvial.

ESTATERIANO

ECTASIANO
CALIMIANO
Diques e Sills Básicos (PP4db)
Microgabro, diabásio e hornblendito.

MACIÇO RIO APA
Intrusão Gabro Anortosítica Serra da Alegria (PPδsr)
Metagabro, metagabro porfirítico, metamelanogabro, leucogabro e
metanortosito.

Intrusiva Básica Morro do Triunfo (PP4δmt
(PP4δmt)
δmt
Olivina gabro e troctolito coronítico.

OROSIRIANO

PALEOPROTEROZÓICO

Suíte Amoguijá
Vulcânicas Serra da Bocaina (PP34
(PP34sb)
Riolito pórfiro, riodacito, dacito, tufos riolítico e riodacitico, tufo vítrio, lapilli tufo e brecha vulcânica.
Granito Alumiador (PP3γ
(PP3γal) (mgr)
Biotita granito, monzogranito com autólitos de tonalito, micromonzogranito, granito granofírico alcalino, granodiorito, magnetita-biotita sienogranito, pegmatitos, sienogranito
granofírico e granófiro; microgranito (mgr).
Complexo Rio Apa (PP3ra)
Ortognaisse, biotita-granada gnaisse, migmatito, granitóide.
foliado, biotita granito, hornblenda-biotita granito, quartzo monzonito, sienogranito foliado.
Grupo Alto Tererê
Unidade Metassedimentar (PP3ats) (qt)
Granada-muscovita-quartzo xisto, muscovita-quartzo xisto, biotitaquartzo xisto, granada-sillimanita-cianita-estaurolita xisto e quartzito.
Unidade Metavulcânica Básica (PP3atv)
(PP3atv) (af)
Anfibólio xisto, metabasito, metavulcânica máfica e anfibolito.
Fonte: Divisão lito-estratigráfica e hidrogeologia baseados no mapa geológico (CPRM,2006) e Levantamento Hidrogeológico (TAHAL, 2003).

Aqüífero local de Meio Fissurado e
de Dissolução (Cárstico) com
Capacidade Limitada

Aqüífero local de Meio Fissurado
com Capacidade Limitada

APÊNDICE 5 – SISTEMA DE DRENAGEM DO AEROPORTO

Aspectos gerais do sistema de drenagem do Aeroporto.

APÊNDICE 6 – LOCALIZAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO
PROGRAMA VIVA CAMPO GRANDE
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