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2.2. Estudos Ambientais
Neste Tomo II estão apresentados os Estudos Ambientais do Trecho do Sistema Primavera, entre Primavera do Leste e Paranatinga, que segundo a Modelagem Financeira,
apresentada no Produto 4 deste PMI, é viável econômica e financeiramente de ser concessionado.
A seguir, está apresentada a tabela com os subtrechos a serem concessionados.

Subtrechos
Homogêneos
1
2
3
4
5
6
7
8

Tabela 1: Subtrechos a Serem Concessionados do Sistema Primavera do Leste - MT-130 - Primavera do Leste a Paranatinga
km do SRE - SINFRA
ID (aproximado) Rodovia
Local de Início
Local de Fim
Início
Fim
Extensão
Maio de 2018
(km)
(km)
(km)
130EMT0120/0123
Entroncamento BR-070 (Primavera do Leste)
Entroncamento MT-486
123,60 129,75
6,15
130EMT0125
Entroncamento MT-486
Entroncamento MT-334
129,75 136,30
6,55
130EMT0130
Entroncamento MT-334
Entroncamento MT-453
136,30 155,60
19,30
130EMT0140
Entroncamento MT-453
Entroncamento MT-448
155,60 172,80
17,20
130EMT0145
Entroncamento
MT-448
Entroncamento
MT-336
172,80
196,15
23,35
MT-130
130EMT0160/0170
Entroncamento MT-336
Entroncamento MT-251
196,15 216,50
20,35
Entroncamento Acesso Sul a Paranatinga
130EMT01180/0190/0200p
Entroncamento MT-251
216,50 259,40
42,90
(início do Anel Viário)
Entroncamento Acesso Sul a Paranatinga
Sug 130MT0200
Entroncamento MT-020 (final do Anel Viário)
(início do Anel Viário)

km Adotada no Estudo
Início
Fim
Extensão
(km)
(km)
(km)
0,00
6,40
6,40
6,40
12,80
6,40
12,80
32,30
19,50
32,30
49,50
17,20
49,50
73,10
23,60
73,10 103,20
30,10
103,20 138,10

34,90

138,10 140,60

2,50

Extensão Total

140,60

Planos Engenharia

8

A seguir, estão apresentados os Estudos Ambientais do trecho rodoviário (Subtrechos
Homogêneos de 1 a 8), anteriormente relacionados, pertencentes ao Sistema Primavera
do Leste, do Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI no 01/2017.
O presente Estudo foi estruturado nos seguintes itens:
 Diagnóstico Ambiental do Trecho a Ser Concessionado;
 Diretrizes Ambientais para a Futura CONCESSIONÁRIA;
 Licenciamento Ambiental no Estado do Mato Grosso;
 Processo de Orçamentação - Meio Ambiente.
O mapa, a seguir, localiza o trecho objeto de estudo.
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Localização do Sistema Primavera do Leste - MT-130
Mapa 1
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2.2.1. Diagnóstico Ambiental do Trecho a Ser Concessionado

2.2.1.1.1. Meio Físico

Neste item está apresentado o diagnóstico ambiental do Empreendimento, abordando
os aspectos que caracterizam os meios físico, biótico e socioeconômico, as Unidades
de Conservação, o inventário dos passivos ambientais existentes, a legislação ambiental
e, por último, as considerações e recomendações.

Estão abordadas, neste item, as principais características do meio físico da região interceptada pelo Sistema Primavera do Leste em estudo, através dos seguintes temas: localização, clima, geologia, pedologia e hidrografia.

2.2.1.1. Caracterização Socioambiental dos Componentes
dos Meios Físico, Biótico e Socioeconômico

A explanação deste item será feita da seguinte forma:
 Meio físico
 Localização: por municípios cortados pela Rodovia;
 Clima: do Estado e da região;
 Geologia: da região;
 Pedologia: da região;
 Hidrografia: do Estudo.


Meio biótico
 Vegetação: do Estado e da região;
 Biomas: do Estado.



Meio socioeconômico
 Localização: por municípios cortados pela Rodovia.

a) Localização
O Sistema Rodoviário Primavera do Leste atravessa as áreas dos municípios de Primavera do Leste, Santo Antônio do Leste e Paranatinga.
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a.1) Primavera do Leste

a.2) Santo Antônio do Leste

O município de Primavera do Leste, localizado no início deste trecho, pertence à mesorregião Sudeste Mato-Grossense, na latitude 15º31'40" S e longitude 54º20'45" O.

O município de Santo Antônio do Leste pertence à mesorregião Nordeste Mato-Grossense, na latitude 14º48'21" S e longitude 53º36'21" O, e é acessado pela
Rodovia MT-336, que pertence ao Sistema Rodoviário do Sistema Primavera do Leste,
mas não faz parte do presente Estudo, por não mostrar-se viável para Concessão.

Dista 240 km da capital do Estado e tem como municípios limítrofes: Paranatinga, Santo
Antônio do Leste, Poxoréu, Dom Aquino, Campo Verde, Planalto da Serra e Nova Brasilândia.

Dista 367 km da capital do Estado e tem como municípios limítrofes: Novo São Joaquim,
Primavera do Leste, Paranatinga e Campinápolis.

Figura 1: Localização do Município de Primavera do Leste - MT
Figura 2: Localização do Município de Santo Antônio do Leste - MT
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a.3) Paranatinga
O município de Paranatinga pertence à mesorregião Norte Mato-Grossense, na latitude
14º25'55" S e longitude 54º03'03" O e é o fim do trecho a ser concessionado.
Dista 368 km da capital do Estado e tem como municípios limítrofes: Campinápolis, Primavera do Leste, Planalto da Serra, Rosário Oeste, Nova Ubiratã, Feliz Natal, Sorriso,
Gaúcha do Norte, Santo Antônio do Leste e Querência.
Figura 3: Localização do Município de Paranatinga - MT

O mapa, a seguir, indica os municípios interceptados pelo Sistema Primavera do Leste.
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Municípios Interceptados pela Rodovia
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b) Clima

b.2) Clima da região

Neste item estão apresentadas as características climáticas do Estado e da região onde
está situado o trecho em estudo.

Segundo a classificação de Köppen, o clima da região de estudo é Aw, clima quente e
úmido, com chuvas de verão e inverno seco.

b.1) Clima do Mato Grosso

As chuvas se concentram de outubro a abril, enquanto que no resto do ano, entre maio
e setembro, as massas de ar seco sobre o Centro do Brasil inibem as formações chuvosas.

O Estado do Mato Grosso situa-se na região Centro-Oeste do Brasil, entre as latitudes
de 8º e 18º S e as longitudes de 50º e 62º O.

Figura 4: Classificação Climática de Köppen

Mato Grosso é um estado de clima bem variado, onde prevalecem os climas tropical
superúmido de monção, com elevada temperatura média anual, superior a 24ºC e alta
pluviosidade (2.000 mm anuais), e o tropical, com chuvas de verão e inverno seco, caracterizado por médias de 23°C no planalto. A pluviosidade é alta também nesse tipo de
clima, excedendo à média anual de 1.500 mm.
A capital, Cuiabá, é uma das cidades mais quentes do Brasil, com temperatura média
que gira em torno de 24°C e não raro bate os 40ºC.

Primavera do Leste

Já em lugares elevados, como na Chapada dos Guimarães, a cerca de 60 km da capital,
o clima muda completamente, sendo classificado como subtropical. É mais ameno, com
ventos diurnos e noites frias. A temperatura média anual da Chapada dos Guimarães é
de 24°C, sendo a maior máxima registrada de 40°C e a menor de 0°C.
Durante a atuação de uma intensa massa de ar polar, as temperaturas durante à tarde
nas cidades do Centro-Sul e Sudoeste do Estado podem estar próximas a 10°C, enquanto que no restante do território, as temperaturas ultrapassam os 30°C.
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Quando as frentes frias se dissipam, o calor, associado à fumaça produzida pelas constantes queimadas nessa época, faz com que a umidade relativa do ar caia a níveis impressionantes, às vezes abaixo de 15%, aumentando a ocorrência de doenças respiratórias. A precipitação média gira em torno de 1.300 mm anuais, com intensidade máxima
em janeiro, fevereiro e março. A temperatura máxima pode chegar aos 40°C nos meses
mais quentes. A mínima média em julho, o mês mais frio, é de 16,6°C.

Figura 5: Dados de Temperatura e Precipitação - Primavera do Leste

A região é famosa por seu forte calor, apesar de a temperatura no outono e inverno poder
cair esporadicamente abaixo de 10°C, devido principalmente às frentes frias que vêm
do sul, podendo isso durar apenas um dia ou até uma semana, para logo voltar ao calor
habitual.
b.3) Temperatura e Precipitação em Primavera do Leste e Paranatinga
A seguir, estão apresentados os dados climatológicos das cidades de Primavera do
Leste e Paranatinga (início e fim do trecho), observados pelo site da climate-data.org,
que apresenta uma série de dados climáticos desenvolvidos pelo Comitê de Registro de
Dados Climáticos dos Satélites Operacionais da NOAA, com dados registrados no
período de 1982 a 2012.

Fonte: climate-data.org, dados observados entre 1982 a 2012

Figura 6: Dados de Temperatura e Precipitação - Paranatinga

Fonte: climate-data.org, dados observados entre 1982 a 2012
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Observa-se pelas figuras anteriores, o seguinte:
 Primavera do Leste
 Temperatura média anual: 22°C;
 Precipitação média anual: 1.784 mm;
 Mês mais chuvoso: janeiro (320 mm);
 Mês menos chuvoso: julho (10 mm).


Paranatinga
 Temperatura média anual: 23,4°C;
 Precipitação média anual: 1.848 mm;
 Mês mais chuvoso: janeiro (330 mm);
 Mês menos chuvoso: julho (10 mm).

Esses dados pluviométricos foram considerados no planejamento das obras de adequação e melhorias do Empreendimento.
c) Geologia
De acordo com o Mapa Geológico do Estado do Mato Grosso (CPRM, 2004), a região
de estudo está assentada sobre as rochas sedimentares da Bacia do Paraná e do Grupo
Alto Paraguai e sobre as rochas metassedimentares do Grupo Cuiabá, além de depósitos aluvionares recentes (areias e cascalhos) junto às principais drenagens.
A seguir, está apresentado o mapa geológico do trecho a ser concessionado.
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Mapa Geológico do Trecho a ser Concessionado
Mapa 3
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A Coluna Estratigráfica das unidades geológicas da região da MT-130, com as formações ordenadas da mais recente para a mais antiga, está apresentada a seguir.
Tabela 2: Unidades Geológicas
Unidade Geológica

Idade
Mais
Recente

Formação Cachoeirinha
Bacia do Paraná

Mais
Antigo

Grupo Bauru

Grupo Bauru Indiviso

Sigla
ENch

Neoproterozoico
 Grupo Alto Paraguai - Formação Raizama (NP3ra): arenito, arcóseo com níveis
conglomeráticos e intercalações de siltito e argilito;
 Grupo Cuiabá/Subunidade 7 (NPcu7): metaparaconglomerado petromítico, matriz areno-argilosa, com clastos de quartzo, quartzito, calcário, rocha máfica e
granítica e raras intercalações de filito.

K2b

Grupo Alto Paraguai

Formação Raizama

NP3ra

Grupo Cuiabá

Subunidade 7

NPcu7

Fonte: CPRM, 2004

A descrição de cada unidade geológica está apresentada a seguir (da mais recente
para a mais antiga):
 Cenozoico
 Formação Cachoeirinha (ENch): sedimento inconsolidado, areno-argiloso, vermelho, parcialmente laterizado, arenito argiloso amarelo, lentes de conglomerado e
argilito cinza esverdeado.




Mesozoico
 Grupo Bauru Indiviso (K2b): arenito muito fino a fino, com intercalações de siltito,
argilito, arenito conglomerático e conglomerado, marrom a bege, róseo ou cinza
esverdeado, calcirudito, calcarenito e calcilutito.

Logo após a área urbana de Primavera do Leste até as proximidades do km 93 podem
ser encontrados sedimentos inconsolidados mais recentes, de textura areno-argilosa da
Formação Cachoeirinha.
Nas proximidades da área urbana de Primavera do Leste e do km 93 ao km 115, o Trecho
é caracterizado pela presença de rochas sedimentares, como arenitos, siltitos, argilitos,
conglomerados e calcarenitos, pertencentes ao Grupo Bauru da Bacia do Paraná.
Do km 115 ao km 136, pouco antes de Paranatinga, é encontrada uma sequência de
rochas pertencentes aos Grupos Cuiabá e Alto Paraguai, caracterizados pela presença
de metaparaconglomerados, quartzitos, calcários, filitos, arenitos com níveis conglomeráticos, intercalações de siltitos e argilitos, além de dolomitos, níveis de sílex e concreções silicosas.
Do km 136 da MT-130, até a área urbana de Paranatinga, podem ser encontrados folhelhos, argilitos, siltitos e arcóseos, da Formação Diamantino (Grupo Alto Paraguai).
Junto aos principais corpos d’água podem ser encontrados sedimentos recentes, constituídos por areia, cascalho, silte, argila e localmente turfa.
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d) Pedologia
De acordo com o Mapa Pedológico do Estado do Mato Grosso (IBGE, 2009), na região
em estudo são encontrados os seguintes tipos de solos:
 Latossolos Vermelho-Amarelos e Latossolos Vermelhos (LVA e LV): solos muito intemperizados, profundos, homogêneos ao longo do perfil e textura argilosa;
 Organossolos Háplicos (OX): solos pouco evoluídos, constituídos por matéria orgânica proveniente da acumulação de restos vegetais em graus variados de decomposição e mal drenados;
 Cambissolos (CX): solos que apresentam grande variação ao longo do perfil, constituí-dos por material mineral e textura pedregosa, cascalhenta e até mesmo rochosa;
 Neossolos Quartzarênicos (RQ): solos pouco evoluídos, constituídos por material mineral ou por material orgânico pouco espesso (menos de 30 cm de espessura) e
textura arenosa.

Do km 115 ao km 136 (pouco antes de Paranatinga), na presença da sequência de rochas pertencentes aos Grupos Cuiabá e Alto Paraguai, podem ser encontrados Cambissolos devido à presença de conglomerados na rocha original e, secundariamente, Latossolos.
Do km 136 da MT-130, até a área urbana de Paranatinga, há a predominância novamente
dos Cambissolos.
Junto às principais drenagens, como nos Rios das Mortes e Cumbuco, existentes no
início do trecho, são encontrados Organossolos, com a presença de matéria orgânica.
A seguir, está apresentada a distribuição dos solos na região de estudo, de acordo com
o IBGE (2009).

Nas proximidades da área urbana de Primavera do Leste, na presença de arenitos, siltitos, argilitos, conglomerados e calcarenitos, pertencentes ao Grupo Bauru (Bacia do
Paraná), podem ser encontrados Neossolos Quartzarênicos, de textura arenosa.
De Primavera do Leste até o km 74, na presença dos sedimentos inconsolidados da
Formação Cachoeirinha, podem ser encontrados Latossolos Vermelho-Amarelos e Latossolos Vermelhos, de textura argilosa.
Do km 74 ao km 93, na presença de rochas sedimentares da Formação Aquidauana e
do Grupo Bauru, podem ser encontrados novamente Neossolos Quartzarênicos, de textura arenosa.
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Pedologia do Trecho a ser Concessionado
Mapa 4
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De um modo geral, os cuidados deverão ser tomados na presença de solos de textura
arenosa, principalmente em áreas de maiores declividades, e junto às drenagens naturais (rios e córregos). Esses locais poderão apresentar uma maior suscetibilidade a processos erosivos e assoreamentos, demandando à adoção de medidas de controle ambiental durante as obras de melhorias do trecho em estudo.
Na presença de solos de textura mais argilosa, espera-se uma maior resistência do terreno a processos de dinâmica superficial.
e) Hidrografia
As bacias hidrográficas são áreas de captação natural da água da chuva, do seu escoamento superficial para o corpo d’água ou seu contribuinte. O limite de uma bacia hidrográfica é o relevo, pois as áreas mais elevadas constituem-se divisores de águas. O
nome da bacia é dado pelo seu corpo d’água principal, o qual recebe a contribuição de
seus afluentes que, por sua vez, recebem de outros menores, alimentados direta ou indiretamente por nascentes. Dentro de uma bacia pode haver várias sub-bacias.
A bacia hidrográfica é a unidade básica de gestão de recursos hídricos e de gestão
ambiental. Como os elementos físicos naturais encontram-se interligados pelo ciclo de
água, a bacia hidrográfica reflete as relações de causa e efeito da dinâmica natural e
ação humana existentes no conjunto de sub-bacias da área. Assim, são unidades fundamentais para a conservação e o manejo dos recursos hídricos através de uma gestão
sistêmica das águas.

O maior divisor de águas da América do Sul está em Mato Grosso, e o Estado é considerado a caixa-d'água do Brasil por conta dos seus inúmeros rios, aquíferos e nascentes.
A extensa rede hidrográfica que serve Mato Grosso abrange grande parte das duas
maiores bacias hidrográficas do Brasil: Amazônica e Paraguai, cujas águas se acham
separadas pela Chapada dos Parecis e pela Serra Azul. Além dessas, destaca-se a Bacia do Tocantins, na qual o tributário mais importante, em terras mato-grossenses, é o
Rio Araguaia. Cumprem desta forma, as chapadas mato-grossenses, o papel de divisor
entre estas bacias hidrográficas.
Os Rios de Mato Grosso estão divididos nessas três grandes bacias hidrográficas que
integram o Sistema Nacional. No entanto, devido à enorme riqueza hídrica do Estado,
muitos rios possuem características específicas e ligações tão estreitas com os locais
que atravessam que representam, por si só, uma unidade geográfica, recebendo o nome
de sub-bacias.
As principais sub-bacias do Estado do Mato Grosso são: Sub-bacia do Guaporé, Subbacia do Aripuanã, Sub-bacia do Juruena-Arinos, Sub-bacia do Teles Pires e Sub-bacia
do Xingu.
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Regiões Hidrográﬁcas do Brasil
Mapa 5

630 315
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Unidade da Federação
01 - Região Hidrográﬁca Amazônica
02 - Região Hidrográﬁca do Tocantins
03 - Região Hidrográﬁca do Paraguai

Datum e Sistema de Coordenadas Geográﬁcas: WGS 84
Fonte de Dados: IBGE

04 - Região Hidrográﬁca Atlântico Nordeste Oriental
05 - Região Hidrográﬁca Atlântico Leste
06 - Região Hidrográﬁca do Paraná
07 - Região Hidrográﬁca do Parnaíba

Brasil

08 - Região Hidrográﬁca do São Francisco
09 - Região Hidrográﬁca Atlântico Sul
10 - Região Hidrográﬁca do Uruguai
11 - Região Hidrográﬁca do Atlântico Sudeste

Oceano
Pacíﬁco
Oceano
Atlântico

12 - Região Hidrográﬁca Atlântico Nordeste Ocidental
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e.1) Bacia Hidrográfica Amazônica
A Bacia Hidrográfica Amazônica ocupa 45% do território nacional, abrangendo 7 Estados: Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará e Mato Grosso.
É caracterizada por extensa rede hidrográfica, com grande disponibilidade hídrica. Dentre os seus principais Rios, destacam-se: Amazonas, Purus, Juruá, Xingu, Solimões, Madeira, Negro e Guaporé. Divide-se em 29 unidades hidrográficas.
A densidade populacional é 10 vezes menor que a média nacional, entretanto, a região
concentra 81% da disponibilidade de águas superficiais do País. Cerca de 85% da área
da BH Amazônica permanece com cobertura vegetal nativa.
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Figura 7: Unidades Hidrográficas da Bacia Amazônica

Fonte: ANA, 2015
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e.2) Bacia Hidrográfica Paraguai

Figura 8: Unidades Hidrográficas da Bacia Paraguai

A Bacia Hidrográfica Paraguai ocupa 4,3% do território brasileiro, abrangendo parte dos
Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o que inclui a maior parte do Pantanal
Mato-grossense, a maior área úmida contínua do planeta.
Está dividida em duas grandes unidades hidrográficas: Pantanal e Planalto Paraguai.
Dentre seus principais cursos d’água, destacam-se: Paraguai, Taquari, São Lourenço,
Cuiabá, Itiquira, Miranda, Aquidauana, Negro, Apa e Jauru.

Fonte: ANA, 2015

Planos Engenharia

26

e.3) Bacia Hidrográfica Tocantins

Figura 9: Unidades Hidrográficas da Bacia Tocantins

A Bacia Hidrográfica Tocantins, ou Tocantins-Araguaia, corresponde a 10,8% do território brasileiro, abrangendo 6 Estados: Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, Mato Grosso e
Distrito Federal.
Está dividida em duas grandes unidades hidrográficas: Araguaia e Tocantins. Dentre os
principais cursos d’água dessas duas bacias, destacam-se: Tocantins, Araguaia,
Rio das Mortes, Capim e Guamá.
Na região estão presentes os Biomas Floresta Amazônica, ao norte e noroeste, e Cerrado, nas demais áreas.
Possui grande potencial turístico: pesca esportiva, turismo ecológico, praias fluviais, a
maior ilha fluvial do mundo (Ilha do Bananal), o polo turístico de Belém, o Parque Estadual do Jalapão (TO) e o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (GO), reconhecido
pelas belas cachoeiras.

Fonte: ANA, 2015
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e.4) Hidrografia do trecho a ser concessionado
O trecho em estudo está inserido nas Bacias Hidrográficas Tocantins e Amazônica.
Os principais cursos d’água atravessados pelo trecho são:
 Rio das Mortes e Rio Cumbuco.
Nesses locais deverão ser adotadas e intensificadas as medidas ambientais relacionadas ao controle de erosões e assoreamentos, para minimizar os impactos aos corpos
d’água.
e.5) Comitês de Bacias Hidrográficas do Mato Grosso

Através de consulta ao site da Agência Nacional de Águas - ANA, e do Comitê de Bacias
Hidrográficas do Brasil, realizadas para a elaboração deste Estudo, existem 6 Comitês
no Estado do Mato Grosso.
Tabela 3: Comitês de Bacias do Estado do Mato Grosso
Comitê
Instrumento e Data de Criação
CBH dos Ribeirões Sapé e Várzea Grande (COVAPÉ)
Resolução 001 - 05/11/1997
CBH Sepotuba
Resolução 035 - 14/05/2010
CBH da Margem Esquerda do Rio Cuiabá
Resolução 047 - 13/09/2012
CBH da Margem Esquerda do Baixo Teles Pires
Resolução 049 - 08/11/2012
CBH do Rio São Lourenço
Resolução. 050 - 08/11/2012
CBH dos Afluentes do Alto Araguaia
Resolução 051 - 21/03/2013
Fonte: http://www.ana.gov.br

Figura 10: Comitês de Bacias do Estado do Mato Grosso

Os comitês de Bacias Hidrográficas (CBHS) são colegiados instituídos por Lei no âmbito
do Sistema Nacional de Recursos Hídricos e dos Sistemas Estaduais.
Conforme o Artigo 17 da Lei 6945/97, o Sistema Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Mato Grosso é composto pelos Comitês de Bacias Hidrográficas - CBHs, pelo
Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CEHIDRO, e pela Secretaria de Estado de
Meio Ambiente - SEMA/MT, Órgão Coordenador/Gestor de Recursos Hídricos.
São considerados a base da gestão participativa, integrada e descentralizada da água,
têm papel deliberativo e são compostos por representantes do Poder Público, da Sociedade Civil e de usuários de água, podendo ser oficialmente instalados em águas de
domínio da União e dos Estados.

Fonte: http://www.cbh.gov.br

O trecho rodoviário em questão não está inserido na área de nenhum Comitê de Bacia.
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2.2.1.1.2. Meio Biótico

Figura 11: Biomas do Estado do Mato Grosso

Estão abordadas, neste item, as principais características do meio biótico da região interceptada pelo trecho em estudo.
a) Vegetação

Amazônia

a.1) Vegetação de Mato Grosso
A vegetação de Mato Grosso é privilegiada em termos de biodiversidade. É o único Estado do Brasil a ter os três principais Biomas do País: Floresta Amazônica, Cerrado e
Pantanal.
A Floresta Amazônica é a maior do mundo, cobrindo parte de 8 países e, também, a
região norte do Estado do Mato Grosso, chamada de Amazônia Legal. Suas principais
características são as árvores grandes e o solo florestal pobre, sobrevivendo do húmus
das folhas.
A região com vegetação de cerrado representa a maior parte do Estado. No entanto,
58% dos cerrados foram substituídos pela agricultura da soja e do algodão.
O Complexo do Pantanal é a maior área alagada do mundo e a maior diversidade animal
e vegetal na parte sul de Mato Grosso. Foi reconhecido pela UNESCO (Organização das
Nações Unidas, para a Educação, a Ciência e a Cultura), como Reserva da Biosfera e
Patrimônio Natural da Humanidade.

Cerrado

Pantanal

Fonte: IBGE, 2004

a.2) Vegetação da região
Conforme pode ser observado, a região em estudo insere-se totalmente no Bioma Cerrado (ou Savana).
No trecho em estudo predominam dois tipos de formações vegetais:
 A Savana Arborizada (Sa) ou Cerrado: o Cerrado Típico é a expressão mais comum
do Cerrado. As plantas lenhosas são mais distantes entre si e mais baixas que no
Cerradão. A altura média varia entre 3 e 5 m. Caracteristicamente, possui um tapete
graminoso que recobre o solo, arvoretas de troncos e galhos retorcidos e com casca
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espessa, e folhas grandes, muitas vezes coriáceas. Pode apresentar variações fisionômicas e estruturais, decorrentes das características pedológicas diferenciadas e
de perturbações antropogênicas;
 A Savana Parque (Sp) ou Campo Cerrado: nesta fisionomia prevalece a paisagem
campestre. O solo é totalmente recoberto por espécies herbáceas entremeadas espaçadamente por indivíduos arbustivos baixos (altura entre 1 e 2 m), de poucas espécies.

b) Biomas
b.1) Floresta Amazônica
Existem dois tipos de florestas em Mato Grosso: a Floresta Amazônica e a Floresta Estacional. Elas ocupam cerca de 50% do território mato-grossense. Concentrada no norte
do Estado, a Amazônia é o que existe de mais complexo em termos de biodiversidade
no mundo.

A seguir, estão apresentados os Biomas e as formações vegetais da área em estudo.
Figura 12: Biomas e Formações Vegetais do Trecho Rodoviário em Estudo

Canarana

Devido à dificuldade de entrada de luz, pela abundância e grossura das copas, a vegetação rasteira é muito escassa na Amazônia. Os animais também. A maior parte da fauna
amazônica é composta de bichos que habitam as copas das árvores. Não existem animais de grande porte no Bioma, como no Cerrado. Entre as aves das copas estão os
papagaios, tucanos e pica-paus. Entre os mamíferos estão os morcegos, roedores, macacos e marsupiais.

Paranatinga
Santo Antonio do Leste
Primavera do Leste

É uma das três grandes florestas tropicais do mundo. O clima na Floresta Amazônica é
equatorial, quente e úmido, devido à proximidade à Linha do Equador (contínua à Mata
Atlântica), com a temperatura variando pouco durante o ano. As chuvas são abundantes,
com as médias de precipitação anuais variando de 1.500 a 1.700 mm. O período chuvoso dura seis meses.
b.2) Cerrado
Uma vegetação riquíssima com uma biodiversidade gigante, o Cerrado é o principal
Bioma do Centro-Oeste brasileiro. Em Mato Grosso, o cerrado cobre 38,29% de todo o
território. Localizado principalmente nas depressões de Alto Paraguai - Guaporé, o sul e
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o sudeste do planalto dos Parecis e ao sul do paralelo 13º, até os limites de Mato Grosso
do Sul.
A riqueza florística do Cerrado só é menor do que a das florestas tropicais úmidas. A
vegetação é composta por gramíneas, arbustos e árvores esparsas. As árvores têm caules retorcidos e raízes longas, que permitem a absorção da água mesmo durante a estação seca do inverno.
No ambiente do Cerrado são conhecidos, até o momento, mais de 1.500 espécies de
animais, entre vertebrados (mamíferos, aves, peixes, répteis e anfíbios) e invertebrados
(insetos, moluscos, entre outros). Cerca de 161 das 524 espécies de mamíferos do
mundo estão no Cerrado. Apresenta 837 espécies de aves, 150 de anfíbios e 120 de
répteis.
b.3) Pantanal
É a maior área alagada do planeta, com uma fauna e flora exuberantes. Apesar de ocupar apenas 7,2% do Estado, o Pantanal é o Bioma mais exaltado quando se fala em Mato
Grosso.
A fauna pantaneira é, provavelmente, a mais rica do planeta. Há 650 espécies de aves.
A título de comparação, no Brasil inteiro existem 1.800 aves catalogadas. Talvez a mais
espetacular seja a arara-azul-grande, uma espécie ameaçada de extinção. Há ainda
tuiuiús (símbolo do Pantanal), tucanos, periquitos, garças-brancas, beija-flores, jaçanãs,
emas, seriemas, papagaios, colhereiros, gaviões, carcarás e curicacas.

No Pantanal já foram catalogadas mais de 1.100 espécies de borboletas. Contam-se
mais de 80 espécies de mamíferos, sendo os principais a onça-pintada (que atinge
1,2 m de comprimento, 85 cm de altura e pesa até 150 kg), capivara, lobinho, veadocampeiro, lobo-guará, macaco-prego, cervo do pantanal, bugio, porco-do-mato, tamanduá, anta, bicho-preguiça, ariranha, quati, tatu e outros.
A vegetação pantaneira é um mosaico de cinco regiões distintas: Floresta Amazônica,
Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e Chaco (paraguaio, argentino e boliviano). Durante a
seca, os campos se tornam amarelados e, constantemente, a temperatura desce a níveis
abaixo de 0°C, com registro de geadas, influenciada pelos ventos que chegam do sul
do continente.
A descrição das formações vegetais foi obtida no Atlas de Mato Grosso - Abordagem
Socioeconômico-ecológica, elaborado pela Secretaria de Estado de Planejamento e
Coordenação Geral e Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, de 2011.
2.2.1.1.3. Meio Socioeconômico

Este item apresenta as principais características socioeconômicas dos municípios interceptados pelo trecho rodoviário em estudo.
O trecho atravessa as áreas dos municípios de Primavera do Leste, Santo Antônio do
Leste e Paranatinga.
Segundo a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, as populações dos três municípios estão apresentadas na tabela a seguir.
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Tabela 4: Distribuição da População
2017
Município

População Total
(hab.)

Primavera do Leste
Santo Antônio do Leste
Paranatinga
Total

59.293
4.875
21.612
85.780

População Total
(hab.)
52.066
3.754
19.290
75.110

2010
Situação do Domicílio
Urbano
Rural
(%)
(%)
94,6
5,4
56,5
43,6
76,8
23,2

Fonte: IBGE

a) Localização

A principal atividade econômica do município é o agronegócio, com uma agricultura
forte, especialmente o cultivo de soja, milho e algodão.
A pecuária do município é composta pelo rebanho de bovinos, ovinos, caprinos, equinos, muares, asininos, suínos e aves.
Em 2015, o salário médio mensal era de 2,9 salários mínimos. Santo Antônio do Leste
apresentou um Índice de Desenvolvimento Humano - IDH (2010) de 0,655.

a.1) Primavera do Leste

O PIB (Produto Interno Bruto) do município em 2015 foi de R$ 300.312.000 e a renda per
capita de R$ 65.413,13.

O município de Primavera do Leste abrange um total de 5.472 km2 e uma população de
59.923 habitantes, de acordo com a estimativa do IBGE de 2017.

a.3) Paranatinga

A economia do município baseia-se na agricultura e no comércio.

O município de Paranatinga abrange um total de 24.177 km2 e uma população de
21.612 habitantes, de acordo com a estimativa do IBGE de 2017.

Em 2015, o salário médio mensal era de 2,5 salários mínimos. Primavera do Leste apresentou um Índice de Desenvolvimento Humano - IDH (2010) de 0,752.
O PIB (Produto Interno Bruto) do município em 2015 foi de R$ 3.145.819.000 e a renda
per capita de R$ 54.783,26.
a.2) Santo Antônio do Leste
O município de Santo Antônio do Leste abrange um total de 3.596 km2 e uma população
de 4.875 habitantes, de acordo com a estimativa do IBGE de 2017.

A economia do município baseia-se na agricultura (principalmente na produção de cereais, leguminosas e oleaginosas) e na pecuária (criação de bovinos e suínos).
Em 2015, o salário médio mensal era de 2,3 salários mínimos. Paranatinga apresentou
um Índice de Desenvolvimento Humano - IDH (2010) de 0,667.
O PIB (Produto Interno Bruto) do município em 2015 foi de R$ 646.989.000 e a renda per
capita de R$ 30.788,46.
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2.2.1.2. Unidades de Conservação

As Unidades de Conservação (UCs) são espaços especialmente protegidos, devido às
características ambientais naturais de grande relevância, como a biodiversidade e formações geológicas.
As UCs têm sua regulamentação definida pela Lei Federal n 9.985, de 18 de julho de
2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza
(SNUC), o qual estabelece 12 categorias de UCs conforme suas formas de proteção e
tipos de usos permitidos nas Unidades, além de determinar os critérios e normas para a
criação, implantação e gestão das Unidades de Conservação.
o

O Artigo 25 da referida Lei define que as Unidades de Conservação, exceto as Áreas de
Proteção Ambiental (APAs) e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs),
deverão possuir uma zona de amortecimento, a qual só poderá ser atravessada por corredores ecológicos, se houver uma autorização específica de seus responsáveis legais.
Em seu Artigo 36 dispõe que o licenciamento ambiental de qualquer empreendimento
que possa afetar a biota de uma UC, em um raio de até 10 km do limite da UC (zona de
amortecimento), só poderá ser concedido mediante a autorização do órgão responsável
por sua administração, e a Unidade afetada deverá ser uma das beneficiárias da compensação.
Ainda pela Lei no 9.985/00, se o licenciamento do empreendimento for fundamentado
através de Estudo de Impacto Ambiental, e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental
(EIA/RIMA), o empreendedor deverá apoiar a implantação e manutenção da Unidade de
Conservação do Grupo de Proteção Integral. Nesse caso, o montante de recursos a ser

destinado pelo empreendedor para esta finalidade não poderá ser inferior a meio por
cento (0,5%) dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, sendo
o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto
ambiental causado pelo empreendimento.
Segundo o Mapa Ilustrativo do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, do Ministério do Meio Ambiente - MMA, e consulta ao site da Secretaria
de Estado de Meio Ambiente - SEMA, no Estado do Mato Grosso existem as seguintes
categorias de UCs:
a) UCs Federais
1 Área de Proteção Ambiental (APA);
 3 Estações Ecológicas (EEs);
 4 Parques Nacional (PARNAs);
 15 Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs).


b) UCs Estaduais
6 Áreas de Proteção Ambiental (APAs);
 5 Estações Ecológicas (EEs);
 1 Estrada Parque (EP);
 1 Monumento Natural (MN);
 17 Parques Estaduais (PEs);
 2 Refúgios de Vida Silvestre (RVSs);
 1 Reserva Ecológica (RE);
 1 Reserva Biológica (RB);
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1 Reserva Extrativista (RESEX);
 7 Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs).


c) UCs Municipais
17 Áreas de Proteção Ambiental (APAs);
 16 Parques Naturais (PARNMUs);
 2 Monumentos Naturais (MONAs);
 1 Estação Ecológica (ESEC).


De acordo com os levantamentos realizados, não há Unidades de Conservação no trecho a ser concessionado.
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Unidades de Conservação
Mapa 6
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2.2.1.3. Terras Indígenas

No Brasil, quando se fala em Terras Indígenas, há que se ter em mente, em primeiro
lugar, a definição e alguns conceitos jurídicos materializados na Constituição Federal de
1988 e também na legislação específica, em especial no chamado Estatuto do Índio
(Lei 6.001/73), que está sendo revisto pelo Congresso Nacional.
A Constituição de 1988 consagrou o princípio de que os índios são os primeiros e naturais senhores da terra. Esta é a fonte primária de seu direito, que é anterior a qualquer
outro. Consequentemente, o direito dos índios a uma terra determinada independe de
reconhecimento formal.
A definição de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios encontra-se no § Primeiro
do Artigo 231 da Constituição Federal: "são aquelas por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao bem-estar e as necessárias à reprodução
física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições".
No Artigo 20 está estabelecido que essas terras são bens da União, sendo reconhecidos
aos índios a posse permanente e o usufruto exclusivo das riquezas do solo, rios e lagos
nelas existentes.
Não obstante, também por força da Constituição, o Poder Público está obrigado a promover tal reconhecimento. Sempre que uma comunidade indígena ocupar determinada
área nos moldes do Artigo 231, o Estado terá que delimitá-la e realizar a demarcação
física dos seus limites. A própria Constituição estabeleceu um prazo para a demarcação

de todas as Terras Indígenas (TIs): 5 de outubro de 1993. Contudo, isso não ocorreu, e
as TIs no Brasil encontram-se em diferentes situações jurídicas.
Grande parte das Terras Indígenas no Brasil sofre invasões de mineradores, pescadores, caçadores, madeireiras e posseiros. Outras são cortadas por estradas, ferrovias,
linhas de transmissão ou têm porções inundadas por usinas hidrelétricas.
Frequentemente, os índios colhem resultados perversos do que acontece mesmo fora
de suas terras, nas regiões que as cercam: poluição de rios por agrotóxicos, desmatamentos, entre outros.
De acordo com as informações obtidas nos sites do Ministério do Meio Ambiente - MMA
e da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, não há Terras Indígenas (TIs) na região cortada pelo trecho a ser concessionado.
2.2.1.4. Inventário dos Passivos Ambientais Existentes

A Portaria Interministerial MMA/MT 288/13 estabelece como passivo ambiental rodoviário, o conjunto de alterações ambientais adversas decorrentes de:
 Construção, conservação, restauração ou melhoramentos na rodovia, capazes de
atuar como fatores de degradação ambiental, na faixa de domínio ou fora desta, bem
como o uso e a ocupação irregular da faixa de domínio;
 Exploração de áreas de "bota-foras", jazidas ou outras áreas de apoio;
 Manutenção de drenagem com o desenvolvimento de processos erosivos originados
na faixa de domínio.

Planos Engenharia

36

Os Relatórios de Controle Ambiental - RCAs deverão apresentar um levantamento dos
passivos ambientais, descrição em fichas de identificação de passivos, relatórios fotográficos, croquis e representações, e estarem devidamente localizados (listagem de coordenadas).
Consideram-se passivos, entre outras, as seguintes situações ambientais resultantes da
implantação e operação da rodovia:
 Possíveis áreas contaminadas, jazidas ou áreas de mineração, empréstimos, botaforas ou outras áreas de apoio abandonadas ou não recuperadas;
 Processos erosivos em desenvolvimento;
 Interferências sobre as drenagens pluvial e/ou fluvial;
 Áreas de Preservação Permanente suprimidas;
 Ocupações irregulares existentes na faixa de domínio;
 Pontos críticos para a segurança dos usuários e comunidades lindeiras.
Segundo a Publicação do Instituto de Pesquisas Rodoviárias - IPR-729 do DNIT - Diretrizes Básicas para a Elaboração de Estudos e Programas Ambientais Rodoviários, considera-se Passivo Ambiental toda a ocorrência decorrente de falha de construção, restauração ou manutenção de rodovia, capaz de atuar como fator de dano ou de degradação
ambiental à Área de Influência Direta (AID), ao corpo estradal ou aos usuários, ou aquela
decorrente de condições climáticas adversas ou causadas por terceiros, capaz de atuar
como fator de dano ou de degradação ambiental à faixa de domínio da rodovia, ao corpo
estradal ou aos usuários.

Os passivos ambientais podem ser classificados como segue:
 Problemas ambientais ocorrentes na faixa de domínio e áreas adjacentes: envolvem
os problemas ambientais decorrentes da implantação, manutenção e operação da
rodovia (erosões, assoreamentos, ravinamentos, inundações, deslizamentos, entre
outros) que interfiram ou tenham potencial para interferir no corpo estradal ou em
áreas lindeiras à faixa de domínio;
 Ocorrências em antigas áreas utilizadas anteriormente na execução das obras: envolvem os problemas originados em áreas utilizadas para as atividades de construção, manutenção e apoio, tais como: jazidas de materiais de construção (brita, areia,
seixo, solo, cascalho), áreas ocupadas por bota-foras, acampamentos, entre outros;
 Problemas ambientais decorrentes de atividades estranhas à construção, conservação e operação da rodovia: envolvem as situações decorrentes de ações de terceiros
(por exemplo, lavouras, indústrias, atividades agrícolas, terraplenagem, lixos, entre
outras), que interfiram ou com potencial de interferência no corpo estradal ou na faixa
de domínio da rodovia;
 Problemas ambientais relacionados com as interferências com núcleos urbanos: envolvem as situações de não-conformidades, abrangendo equipamentos urbanos em
geral, tais como: ruas laterais, ruas transversais, passarelas, paradas de ônibus, estruturas de drenagem, ocorrência de acessos irregulares e ocupações indevidas da
faixa de domínio;
 Outras situações: inclusive, os eventuais casos de despejo de esgoto no sistema de
drenagem superficial, em função de ocorrência de acidentes.
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a) Caracterização
Para os critérios de inclusão dos problemas identificados no presente levantamento
como passivos ambientais foi utilizada a metodologia proposta no Manual de Atividades
Rodoviárias, conforme exigido pela Instrução de Serviço - IS-246 - Elaboração do Componente Ambiental dos Projetos de Engenharia Rodoviária (DNIT/2006), e pela “IPR-713 “Instruções de Proteção Ambiental das Faixas de Domínio e Lindeiras nas Rodovias Federais” (DNIT /2005).

levantados. Cabe ainda salientar, que tal levantamento foi realizado de forma visual e
que os passivos verificados são aqueles possíveis de serem visualizados ao longo do
trajeto percorrido de carro, junto ao tráfego normal de cada rodovia.
Foi utilizada a metodologia proposta pelo DNIT, através das Fichas de Caracterização
dos Passivos Ambientais e Ocupações Irregulares na Faixa de Domínio, retiradas da
IPR-713 - DNIT (2005), explicitadas nas fichas apresentadas adiante.
c) Caracterização dos Passivos Ambientais

Os passivos identificados no presente Estudo integram o Grupo I da Instrução do
DNIT - IPA 08, integrante das Instruções IPR-713, a saber:
 Grupo I - Faixa de Domínio e Áreas Adjacentes
Identificação de problemas ambientais decorrentes da implantação da rodovia (erosões, assoreamentos, ravinamentos, inundações, deslizamentos, entre outros), que
interfiram ou tenham potencial para interferir não só no corpo estradal, mas também
em áreas e/ou comunidades lindeiras à faixa de domínio da rodovia. Compreenderá
a análise e o registro de problemas ocorrentes internamente à faixa de domínio, em
evolução ou potencial de evolução, para as áreas adjacentes e vice-versa.
b) Metodologia
Para a realização deste Inventário, a equipe técnica multidisciplinar esteve em campo
percorrendo os trechos da MT-130, entre o km 0,00 e o km 140,36; da MT-020, entre o
km 0,00 e o km 77,6; e da MT-336, entre o km 0,00 e o km 67,7.
Para o levantamento de campo foi utilizada máquina fotográfica para o registro dos passivos verificados, além de GPS de mão para o registro das coordenadas dos pontos

A caracterização dos passivos ambientais utiliza uma codificação específica. São identificados os problemas de ordem ambiental com maior incidência em rodovias nacionais,
de modo a facilitar tanto o levantamento de campo, como o processamento das informações em escritório.
Assim, todas as externalidades que podem ser reconhecidas como passivo ambiental,
conforme definidos e identificados antes, serão objeto de levantamento, com caracterização, dimensões e localização.
Tal codificação foi realizada da seguinte maneira: duas letras correspondentes ao Código relacionado ao tipo de passivo e dois dígitos referentes ao número de ordem do
passivo:
 ER = Erosão;
 DS = Desagregação Superficial;
 ES = Escorregamentos;
 QB = Queda de Blocos;
 RB = Rolamento de Blocos;
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RE = Recalque;
 AI = Acessos Irregulares;
 OF = Ocupação da Faixa de Domínio;
 AS = Assoreamentos;
 AL = Alagamentos.


d) Fichas Individuais dos Passivos Ambientais Levantados
De uma forma genérica para a classificação funcional dos passivos, foram considerados
basicamente os seguintes aspectos:
 Coordenadas em graus, que representa a localização do passivo;
 Marco quilométrico de referência para a localização do passivo;
 Dimensões;
 Caracterização;
 Solução.
Foram cadastrados 8 (oito) Passivos do Grupo I no trecho a ser concessionado na
MT-130, relacionados a seguir, cujas fichas estão apresentadas na sequência:
 MT-130, km 127+499 - Sul;
 MT-130, km 125+820 - Sul;
 MT-130, km 122+929 - Sul;
 MT-130, km 122+106 - Sul;
 MT-130, km 116+484 - Sul;
 MT-130, km 116+484 - Norte;
 MT-130, km 121+890 - Norte;
 MT -130, km 122+442 - Norte.
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Tabela 5 - Levantamento de Passivo Ambiental - Grupo I - Ficha 1/8
LEVANTAMENTO DE PASSIVO AMBIENTAL: MT-130
GRUPO I - FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES
DISCRIMINAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA

DS (06)

LOCALIZAÇÃO: MT-130

NÚMERO DA FOTO

km
Sentido
Distância ao eixo (m)
Montante
Jusante
PRESENÇA DE ÁGUA
Lençol freático aflorante
Retenção de águas pluviais

Gramíneas

X

─
─

Arbustivas
Arbóreas
Inexistente

X
─
─

DIMENSÕES (m)
Comprimento
Largura
Altura

2351 E 2354
COORDENADAS
Latitude
-14,540171
Longitude
-54,023714
COBERTURA VEGETAL

127+499
Sul
6,00
─
─

150,00
3,00
10,00

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL
1ª Categoria
2ª Categoria
3ª Categoria

80%
─
20%

GRAVIDADE
Gravidade Interna (em relação à pista de rolamento)
Gravidade Externa (em relação às áreas adjacentes)
(00) Sem perigo
─
─
(00) Sem perigo
(01) Potencial para oferecer perigo
─
─
(01) Potencial para oferecer perigo
(02) Com perigo iminente
X
X
(02) Com perigo iminente
(03) Já interferente com o perigo
─
─
(03) Já interferente com o perigo
SOLUÇÃO PROPOSTA
SOLUÇÃO
QUANTITATIVOS

Implantação de medidas de contenção e proteção (gabiões ou cortina)
do talude afetado no referido curso, de forma a evitar a intensificação
dos processos erosivos e a consequente perda de material.

COMENTÁRIOS:
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Tabela 5 - Levantamento de Passivo Ambiental - Grupo I - Ficha 2/8
LEVANTAMENTO DE PASSIVO AMBIENTAL: MT-130
GRUPO I - FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES
DISCRIMINAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA

DS (06)

LOCALIZAÇÃO: MT-130

NÚMERO DA FOTO

km
Sentido
Distância ao eixo (m)
Montante
Jusante
PRESENÇA DE ÁGUA
Lençol freático aflorante
Retenção de águas pluviais

Gramíneas

X

─
─

Arbustivas
Arbóreas
Inexistente

X
─
─

DIMENSÕES (m)
Comprimento
Largura
Altura

2351 E 2354
COORDENADAS
-14,546961
Latitude
-54,011823
Longitude
COBERTURA VEGETAL

125+820
Sul
6,00
─
─

80,00
3,00
10,00

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL
1ª Categoria
2ª Categoria
3ª Categoria

100%
─
─

GRAVIDADE
Gravidade Interna (em relação à pista de rolamento)
Gravidade Externa (em relação às áreas adjacentes)
(00) Sem perigo
(00) Sem perigo
─
─
(01) Potencial para oferecer perigo
(01) Potencial para oferecer perigo
─
─
(02) Com perigo iminente
(02) Com perigo iminente
X
X
(03) Já interferente com o perigo
(03) Já interferente com o perigo
─
─
SOLUÇÃO PROPOSTA
SOLUÇÃO
QUANTITATIVOS

Implantação de medidas de contenção e proteção (gabiões ou cortina)
do talude afetado no referido curso, de forma a evitar a intensificação
dos processos erosivos e a consequente perda de material.

COMENTÁRIOS:
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Tabela 5 - Levantamento de Passivo Ambiental - Grupo I - Ficha 3/8
LEVANTAMENTO DE PASSIVO AMBIENTAL: MT-130
GRUPO I - FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES
DISCRIMINAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA

DS (06)

LOCALIZAÇÃO: MT-130

NÚMERO DA FOTO

km
Sentido
Distância ao eixo (m)
Montante
Jusante
PRESENÇA DE ÁGUA
Lençol freático aflorante
Retenção de águas pluviais

Gramíneas

x

─
─

Arbustivas
Arbóreas
Inexistente

x
─
─

DIMENSÕES (m)
Comprimento
Largura
Altura

2351 E 2354
COORDENADAS
-14,571246
Latitude
-54,004801
Longitude
COBERTURA VEGETAL

122+929
Sul
6,00
─
─

200,00
3,00
12,00

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL
1ª Categoria
2ª Categoria
3ª Categoria

100%
─

GRAVIDADE
Gravidade Interna (em relação à pista de rolamento)
Gravidade Externa (em relação às áreas adjacentes)
(00) Sem perigo
(00) Sem perigo
─
─
(01) Potencial para oferecer perigo
(01) Potencial para oferecer perigo
─
─
(02) Com perigo iminente
(02) Com perigo iminente
x
x
(03) Já interferente com o perigo
(03) Já interferente com o perigo
─
─
SOLUÇÃO PROPOSTA
SOLUÇÃO
QUANTITATIVOS

Implantação de medidas de contenção e proteção (gabiões ou cortina)
do talude afetado no referido curso, de forma a evitar a intensificação
dos processos erosivos e a consequente perda de material.

COMENTÁRIOS:
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Tabela 5 - Levantamento de Passivo Ambiental - Grupo I - Ficha 4/8
LEVANTAMENTO DE PASSIVO AMBIENTAL: MT-130
GRUPO I - FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES
DISCRIMINAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA

DS (06)

LOCALIZAÇÃO: MT-130

NÚMERO DA FOTO

km
Sentido
Distância ao eixo (m)
Montante
Jusante
PRESENÇA DE ÁGUA
Lençol freático aflorante
Retenção de águas pluviais

Gramíneas

X

─
─

Arbustivas
Arbóreas
Inexistente

X
─
─

DIMENSÕES (m)
Comprimento
Largura
Altura

2351 E 2354
COORDENADAS
-14,577298
Latitude
-54,000852
Longitude
COBERTURA VEGETAL

122+106
Sul
6,00
─
─

500,00
3,00
30,00

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL
1ª Categoria
2ª Categoria
3ª Categoria

80%
─
20%

GRAVIDADE
Gravidade Interna (em relação à pista de rolamento)
Gravidade Externa (em relação às áreas adjacentes)
(00) Sem perigo
(00) Sem perigo
─
─
(01) Potencial para oferecer perigo
(01) Potencial para oferecer perigo
─
─
(02) Com perigo iminente
(02) Com perigo iminente
X
X
(03) Já interferente com o perigo
(03) Já interferente com o perigo
─
─
SOLUÇÃO PROPOSTA
SOLUÇÃO
QUANTITATIVOS

Implantação de medidas de contenção e proteção (gabiões ou cortina)
do talude afetado no referido curso, de forma a evitar a intensificação
dos processos erosivos e a consequente perda de material.

COMENTÁRIOS:
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Tabela 5 - Levantamento de Passivo Ambiental - Grupo I - Ficha 5/8
LEVANTAMENTO DE PASSIVO AMBIENTAL: MT-130
GRUPO I - FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES
DISCRIMINAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA

DS (06)

LOCALIZAÇÃO: MT-130

NÚMERO DA FOTO

km
Sentido
Distância ao eixo (m)
Montante
Jusante
PRESENÇA DE ÁGUA
Lençol freático aflorante
Retenção de águas pluviais

Gramíneas

X

─
─

Arbustivas
Arbóreas
Inexistente

X
─
─

DIMENSÕES (m)
Comprimento
Largura
Altura

2351 E 2354
COORDENADAS
-14,61966
Latitude
-54,012279
Longitude
COBERTURA VEGETAL

116+484
Sul
6,00
─
─

150,00
3,00
15,00

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL
1ª Categoria
2ª Categoria
3ª Categoria

100%
─
─

GRAVIDADE
Gravidade Interna (em relação à pista de rolamento)
Gravidade Externa (em relação às áreas adjacentes)
(00) Sem perigo
(00) Sem perigo
─
─
(01) Potencial para oferecer perigo
(01) Potencial para oferecer perigo
─
─
(02) Com perigo iminente
(02) Com perigo iminente
X
X
(03) Já interferente com o perigo
(03) Já interferente com o perigo
─
─
SOLUÇÃO PROPOSTA
SOLUÇÃO
QUANTITATIVOS

Implantação de medidas de contenção e proteção (gabiões ou cortina)
do talude afetado no referido curso, de forma a evitar a intensificação
dos processos erosivos e a consequente perda de material.

COMENTÁRIOS:
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Tabela 5 - Levantamento de Passivo Ambiental - Grupo I - Ficha 6/8
LEVANTAMENTO DE PASSIVO AMBIENTAL: MT-130
GRUPO I - FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES
DISCRIMINAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA

DS (06)

LOCALIZAÇÃO: MT-130

NÚMERO DA FOTO

km
Sentido
Distância ao eixo (m)
Montante
Jusante
PRESENÇA DE ÁGUA
Lençol freático aflorante
Retenção de águas pluviais

Gramíneas

X

─
─

Arbustivas
Arbóreas
Inexistente

X
─
─

DIMENSÕES (m)
Comprimento
Largura
Altura

2351 E 2354
COORDENADAS
-14,61966
Latitude
-54,012279
Longitude
COBERTURA VEGETAL

116+484
Norte
6,00
─
─

150,00
3,00
15,00

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL
1ª Categoria
2ª Categoria
3ª Categoria

100%
─
─

GRAVIDADE
Gravidade Interna (em relação à pista de rolamento)
Gravidade Externa (em relação às áreas adjacentes)
(00) Sem perigo
(00) Sem perigo
─
─
(01) Potencial para oferecer perigo
(01) Potencial para oferecer perigo
─
─
(02) Com perigo iminente
(02) Com perigo iminente
X
X
(03) Já interferente com o perigo
(03) Já interferente com o perigo
─
─
SOLUÇÃO PROPOSTA
SOLUÇÃO
QUANTITATIVOS

Implantação de medidas de contenção e proteção (gabiões ou cortina)
do talude afetado no referido curso, de forma a evitar a intensificação
dos processos erosivos e a consequente perda de material.

COMENTÁRIOS:
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Tabela 5 - Levantamento de Passivo Ambiental - Grupo I - Ficha 7/8
LEVANTAMENTO DE PASSIVO AMBIENTAL: MT-130
GRUPO I - FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES
DISCRIMINAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA

DS (06)

LOCALIZAÇÃO: MT-130

NÚMERO DA FOTO

km
Sentido
Distância ao eixo (m)
Montante
Jusante
PRESENÇA DE ÁGUA
Lençol freático aflorante
Retenção de águas pluviais

Gramíneas

X

─
─

Arbustivas
Arbóreas
Inexistente

X
─
─

DIMENSÕES (m)
Comprimento
Largura
Altura

2351 E 2354
COORDENADAS
-14,578484
Latitude
-53,999186
Longitude
COBERTURA VEGETAL

121+890
Norte
6,00
─
─

500,00
3,00
30,00

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL
1ª Categoria
2ª Categoria
3ª Categoria

100%
─
─

GRAVIDADE
Gravidade Interna (em relação à pista de rolamento)
Gravidade Externa (em relação às áreas adjacentes)
(00) Sem perigo
(00) Sem perigo
─
─
(01) Potencial para oferecer perigo
(01) Potencial para oferecer perigo
─
─
(02) Com perigo iminente
(02) Com perigo iminente
X
X
(03) Já interferente com o perigo
(03) Já interferente com o perigo
─
─
SOLUÇÃO PROPOSTA
SOLUÇÃO
QUANTITATIVOS

Implantação de medidas de contenção e proteção (gabiões ou cortina)
do talude afetado no referido curso, de forma a evitar a intensificação
dos processos erosivos e a consequente perda de material.

COMENTÁRIOS:
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Tabela 5 - Levantamento de Passivo Ambiental - Grupo I - Ficha 8/8
LEVANTAMENTO DE PASSIVO AMBIENTAL: MT-130
GRUPO I - FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES
DISCRIMINAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO PROBLEMA

DS (06)

LOCALIZAÇÃO: MT-130

NÚMERO DA FOTO

km
Sentido
Distância ao eixo (m)
Montante
Jusante
PRESENÇA DE ÁGUA
Lençol freático aflorante
Retenção de águas pluviais

Gramíneas

X

─
─

Arbustivas
Arbóreas
Inexistente

X
─
─

DIMENSÕES (m)
Comprimento
Largura
Altura

2351 E 2354
COORDENADAS
-14,574478
Latitude
-54,001644
Longitude
COBERTURA VEGETAL

122+442
Norte
6,00
─
─

150,00
3,00
15,00

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL
1ª Categoria
2ª Categoria
3ª Categoria

100%
─
─

GRAVIDADE
Gravidade Interna (em relação à pista de rolamento)
Gravidade Externa (em relação às áreas adjacentes)
(00) Sem perigo
(00) Sem perigo
─
─
(01) Potencial para oferecer perigo
(01) Potencial para oferecer perigo
─
─
(02) Com perigo iminente
(02) Com perigo iminente
X
X
(03) Já interferente com o perigo
(03) Já interferente com o perigo
─
─
SOLUÇÃO PROPOSTA
SOLUÇÃO
QUANTITATIVOS

Implantação de medidas de contenção e proteção (gabiões ou cortina)
do talude afetado no referido curso, de forma a evitar a intensificação
dos processos erosivos e a consequente perda de material.

COMENTÁRIOS:
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2.2.1.5. Legislação Ambiental

A seguir, está apresentada a listagem de temas da Legislação Ambiental no Âmbito Federal, que podem ser relacionadas ao processo de licenciamento ambiental do empreendimento.
a) Controle da poluição
A Política Nacional de Meio Ambiente (Lei 6.938/81, Artigo 3o) define como poluição, a
degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:
 Prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
 Criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
 Afetem desfavoravelmente a biota;
 Afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
 Lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos.
O Decreto 99.274/90, que regulamenta a Política Nacional de Meio Ambiente, estabelece
ainda que compete ao CONAMA, entre outras atribuições, estabelecer, privativamente,
normas e padrões nacionais de controle da poluição causada por veículos automotores,
aeronaves e embarcações, mediante a audiência dos Ministérios competentes
(Artigo 7o, Inciso V).
De modo geral, qualquer atividade antrópica gera resíduos, seja na forma de energia ou
na forma de matérias sólidas, líquidas ou gasosas, os quais lançados no ambiente podem causar poluição. Assim, existem várias formas de poluição, em função dos resíduos

gerados ou ambiente em que são lançados, a saber: poluição do solo, do ar, da água,
acústica, radioativa, dos pesticidas, térmica, entre outras modalidades.
b) Poluição atmosférica
A qualidade do ar é controlada por padrões estabelecidos na legislação e baseados em
estudos científicos relativos aos seus efeitos. A legislação propõe valores para diferentes
poluentes em níveis que garantam uma margem de segurança adequada, especialmente no que diz respeito à saúde humana.
A Resolução CONAMA 005/89 dispôs sobre o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar - PRONAR, cujo objetivo era criar instrumentos de gestão ambiental que
permitissem um desenvolvimento econômico e social do País, de forma ambientalmente
segura e, ao mesmo tempo, em que assegurasse a proteção da saúde e bem-estar das
populações. São instrumentos do PRONAR:
 Os limites máximos de emissão e os padrões de qualidade do ar;
 O Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - PROCONVE
(Resolução CONAMA 018/86);
 O Programa Nacional e Controle da Poluição Industrial - PRONACOP;
 O Programa Nacional de Inventário de Fontes Poluidoras do Ar;
 Os Programas Estaduais de Controle da Poluição do Ar.
Posteriormente, a Resolução CONAMA 003/90 estabeleceu os padrões nacionais de
qualidade do ar e os respectivos métodos de referência. Segundo esta Resolução, em
seu Artigo 1o, “são padrões de qualidade do ar as concentrações de poluentes atmos-
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féricos que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à flora e à fauna, aos materiais e ao meio ambiente
em geral”.

dos às áreas de preservação (por exemplo: parques nacionais, áreas de proteção ambiental, estâncias turísticas, entre outras). Não se aplicam, pelo menos em curto prazo,
às áreas de desenvolvimento, onde devem ser válidos os padrões primários.

A Resolução CONAMA 003/90, em seu Artigo 1o, Parágrafo Único, define como poluente
atmosférico, toda e qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis estabelecidos pela legislação, e que tornem ou possam tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à
saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e à flora ou
prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da comunidade.

Como prevê a Resolução CONAMA 003/90, a aplicação diferenciada de padrões primários e secundários requer que o território nacional seja dividido em Classes I, II e III,
conforme o uso pretendido. A mesma Resolução prevê, ainda, que enquanto não for
estabelecida a classificação das áreas, os padrões aplicáveis serão os primários.

A Resolução CONAMA 003/90 estabeleceu dois tipos de padrões de qualidade do ar:
 Padrões primários: são as concentrações de poluentes que, ultrapassadas, poderão
afetar a saúde da população. Podem ser entendidos como níveis máximos toleráveis
de concentração de poluentes atmosféricos, constituindo-se em metas de curto e
médio prazos;
 Padrões secundários: são as concentrações de poluentes atmosféricos abaixo das
quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem-estar da população, assim como
o mínimo dano à fauna e à flora, aos materiais e ao meio ambiente em geral. Podem
ser entendidos como níveis desejados de concentração de poluentes, constituindo-se
em metas de longo prazo.
O objetivo do estabelecimento de padrões secundários foi o de criar uma base para uma
política de prevenção da degradação da qualidade do ar, indicados para serem aplica-

Na tabela, a seguir, constam os poluentes considerados e os respectivos padrões primários e secundários.
Poluente
Dióxido de Enxofre
Dióxido de Nitrogênio
Fumaça
Monóxido de Carbono
Ozônio
Partículas Inaláveis
Partículas Totais em
Suspensão

Tabela 6: Padrões de Qualidade do Ar
Tempo de
Padrão Primário (μ/m³)
Amostragem
Média de 24 horas *
365
Média aritmética anual
80
Média de 1 hora
320
Média aritmética anual
100
Média de 24 horas *
150
Média aritmética anual
60
Média de 1 hora *
40.000 (35 ppm)
Média de 8 horas *
10.000 (9 ppm)
Média de 1 hora *
160
Média de 24 horas *
150
Média aritmética anual
50
Média de 24 horas *
240
Média geométrica anual
80

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

Fonte: Resolução CONAMA 003/90
* Não pode ser excedida mais de uma vez por ano

As Resoluções CONAMA 008/90 e 382/06 trouxeram limites de emissão para as fontes
fixas, entendidos como instalações, equipamentos ou processos situados em local fixo
que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva.
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A Resolução CONAMA 382/06 é aplicável à emissão de poluentes atmosféricos provenientes de processo de geração de calor, a partir da combustão externa de óleo combustível, gás natural, biomassa de cana-de-açúcar, derivados de madeira; de turbinas
a gás para a geração de energia elétrica; de refinarias de petróleo; de fabricação de
celulose; de fusão secundária de chumbo; de indústria de alumínio primário; de fornos
de fusão de vidro; da indústria do cimento Portland; na produção de fertilizantes e ácido
sulfúrico; e nas indústrias siderúrgicas integradas e semi-integradas e usinas de pelotização de minério de ferro.

O IQAr é obtido através de uma função linear segmentada, na qual os pontos de inflexão
representam os Padrões Nacionais de Qualidade do Ar e os critérios para os episódios
agudos da poluição do ar estabelecidos conforme a Resolução CONAMA 003/90, para
seis poluentes atmosféricos, a saber: Partículas Totais em Suspensão (PTS), Partículas
Inaláveis (PI), Dióxido de Enxofre (SO2), Dióxido de Nitrogênio (NO2), Ozônio(03) e
Monóxido de Carbono (CO).
Tabela 7: Índice de Qualidade do Ar (IQAr)

Com a publicação da Resolução CONAMA 382/06, a Resolução CONAMA 008/90 passou a ser aplicável apenas para os processos de geração de calor não abrangidos pela
Resolução CONAMA 382/06.
A Resolução CONAMA 436/11 estabelece os limites máximos de emissão de poluentes
atmosféricos para as fontes fixas instaladas ou com pedidos de licença de instalação
anteriores a 02 de janeiro de 2007.
b.1) Índice de Qualidade do Ar (IQAr)
O Índice de Qualidade do Ar (IQAr) tem como objetivo principal proporcionar à população o entendimento sobre a qualidade do ar local, em relação a diversos poluentes atmosféricos amostrados nas estações de monitoramento.

O IQAr é divulgado diariamente com dados das últimas 24 horas para cada estação da
Rede Automática de Monitoramento da Qualidade do Ar e, semanalmente, com os dados
coletados ao longo da última semana, para cada estação da Rede Manual de Monitoramento da Qualidade do Ar, considerando-se o índice mais elevado dos poluentes monitorados, isto é, a qualidade do ar de uma estação é determinada pelo pior caso.

O Índice de Qualidade do Ar é uma ferramenta matemática utilizada para transformar as
concentrações medidas dos diversos poluentes em um único valor adimensional, que
possibilite a comparação com os limites legais de concentração para os diversos poluentes (Padrões de Qualidade do Ar - PQAr).

Na ultrapassagem de valores dos Padrões Nacionais de Qualidade do Ar para mais de
um poluente na mesma estação automática, todos serão divulgados, identificados pela
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qualidade Inadequada (IQAr maior que 100). A qualidade Má (IQAr maior que 200) indica a ultrapassagem do Nível de Atenção; a qualidade Péssima, a ultrapassagem do
Nível de Alerta; e a qualidade Crítica, a ultrapassagem do Nível de Emergência.
c) Poluição sonora
A Resolução CONAMA 001/90 estabelece normas referentes à poluição sonora e à emissão de ruídos. Esta Resolução estabelece que a emissão de ruídos, em decorrência de
quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, deve obedecer aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos na
referida Norma, tendo em vista o objetivo de preservar a saúde e o sossego público.
Estabelece, ainda, que são prejudiciais à saúde e ao sossego público, os ruídos com
níveis superiores aos considerados aceitáveis pela Norma NBR 10.151 - Avaliação do
Ruído em Áreas Habitadas visando ao conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Os níveis máximos de ruídos externos que esta Norma Técnica considera recomendável
para o conforto acústico, estão apresentados na tabela a seguir.
Tabela 8: Limites de Ruídos Conforme a Norma NBR 10.151, em dB(A)
Tipos de Áreas
Áreas de sítios e fazendas
Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas
Área mista, predominantemente residencial
Área mista, com vocação comercial e administrativa
Área mista, com vocação recreacional
Área predominantemente industrial

Diurno

Noturno

40
50
55
60
65
70

35
45
50
55
55
60

A reação pública a uma fonte de ruído normalmente só ocorre se for ultrapassado o limite
normalizado, e é tanto mais intenso quanto maior o valor desta ultrapassagem. Segundo
a NBR 10.151, “diferenças de 5 dB(A) são insignificantes; queixas devem ser certamente
esperadas se a diferença ultrapassar 10 dB(A)”. Embora este critério não possua efeito
legal, é útil para a qualificação da magnitude de eventuais impactos negativos de ruídos,
e servir de base para a priorização da implantação de medidas corretivas.
Conforme requerido pela Norma NBR 10.151, a classificação do tipo de uso e ocupação
do solo nos pontos receptores medidos deve ser realizada por observação local imediata durante as medições dos níveis de ruídos. Desta forma, a classificação do uso e ocupação nos pontos receptores não representa, necessariamente, o zoneamento oficial do
município, pois frequentemente a ocupação real não corresponde a este. Por outro lado,
os padrões de ruídos são estabelecidos em função da sensibilidade dos agentes receptores, que estão intrinsecamente relacionados com o tipo de ocupação existente.
A emissão de ruídos produzidos por veículos automotores e no interior dos ambientes
de trabalho deve obedecer às normas expedidas, respectivamente, pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, e pelo órgão competente do Ministério do Trabalho.
Consideram-se prejudiciais à saúde e ao sossego público, os níveis de sons e ruídos
superiores aos estabelecidos pelas normas municipais e estaduais ou, na ausência destas, pelas normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), sem
prejuízo da aplicação das normas dos órgãos federais de trânsito e fiscalização do trabalho, quando couber, aplicando-se sempre a mais restritiva.

Obs.: Caso o nível de ruído preexistente no local seja superior aos relacionados nesta tabela, então este será o limite
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Os órgãos municipais e estaduais competentes deverão determinar restrições a setores
específicos de processos produtivos, instalação de equipamentos de prevenção, limitações de horários e outros instrumentos administrativos correlatos, aplicando-os isolada
ou combinadamente.
A realização de eventos que causem impactos de poluição sonora em Unidades de Conservação e entorno dependerá de prévia autorização do órgão responsável pela respectiva Unidade.
d) Poluição do solo
A poluição do solo e do subsolo é a forma de contaminação que implica na alteração
negativa de suas qualidades, por meio de deposição, disposição, descarga, infiltração,
acumulação, injeção ou enterramento de substâncias ou produtos poluentes, em estado
sólido, líquido ou gasoso neste meio.
Os resíduos industriais, por sua vez, são de responsabilidade das indústrias que o produziram. No Brasil, ainda não se dispõe de instrumentos que regulamentem o padrão de
controle de qualidade de solo, apenas com relação aos resíduos lançados.
A Resolução CONAMA 006/88 estabelece que, no processo de licenciamento ambiental
de atividades industriais, devem ser objeto de controles específicos os resíduos gerados
ou existentes (Artigo 1o). Assim, as indústrias geradoras de resíduos, enquadradas nos
critérios estabelecidos no Artigo 2o desta Resolução, deverão submeter ao órgão ambiental competente seus relatórios de resíduos industriais, incluindo o plano de disposição
final dos mesmos.

A Resolução CONAMA 307/02 (alterada pela Resolução CONAMA 469/15) estabelece
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, definindo-os como os resíduos “provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de
terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais,
resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassas, gessos, telhas, pavimentos asfálticos, vidros, plásticos, tubulações, fiações elétricas, entre outros, comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha” (Artigo 2o, Inciso I).
A Resolução CONAMA 313/02 dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos
Industriais. Os resíduos existentes ou gerados pelas atividades industriais serão objeto
de controle específico, como parte integrante do processo de licenciamento ambiental
(Artigo 1o).
As indústrias deverão registrar mensalmente e manter na unidade industrial, os dados
de geração e destinação dos resíduos, para efeito de obtenção dos dados para o Inventário Nacional dos Resíduos Industriais (Artigo 8o).
A Lei 12.305/10, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelece que
estão sujeitos à elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS),
as empresas de construção civil e os responsáveis pelos terminais e outras instalações
que gerem resíduos de serviços de transporte.
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O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) deve conter, no mínimo, as
seguintes informações:
 Descrição do empreendimento ou atividade;
 Diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a origem, o
volume e a caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles relacionados;
 Devem ser observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA (Sistema
Nacional do Meio Ambiente), do SNVS (Sistema Nacional de Vigilância Sanitária) e
do SUASA (Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária) e, se houver, o
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;
 Explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de resíduos sólidos;
 Definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do gerenciamento de
resíduos sólidos, sob a responsabilidade do gerador;
 Identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros geradores;
 Ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento
incorreto ou acidentes;
 Metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos sólidos
e, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, do SNVS e do
SUASA, à reutilização e reciclagem;
 Se couber, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos, na forma do Artigo 31;
 Medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos;
 Periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de vigência da respectiva licença de operação a cargo dos órgãos do SISNAMA.

e) Poluição das águas
A qualidade da água está diretamente ligada às condições ambientais de um determinado ambiente e tem reflexos diretos na saúde pública e na qualidade de vida. Essa
qualidade, porém, é constantemente ameaçada, visto que são inúmeros os tipos de poluentes descartados no ambiente aquático, tais como: esgoto doméstico, efluentes industriais, agrotóxicos e pesticidas, detergentes sintéticos, rejeitos de mineração e poluição térmica, entre outros, que comprometem assim a qualidade dos corpos d’água.
Desde 1934, quando foi criado o Código de Águas, até a Constituição Federal de 1988,
as águas subterrâneas foram consideradas bens imóveis, associados à propriedade da
terra, limitando-se o direito à exploração. A Constituição, em seu Artigo 26, alterou esse
status, considerando-as de propriedade dos Estados e Distrito Federal, sendo as águas
minerais de competência da União.
O Código Nacional da Saúde (Decreto Federal 49.974-A/61, regulamentando a
Lei Federal 2.312/54), traz normas gerais sobre defesa e proteção da saúde em seus
Artigos 37, 38 e 39, dispondo sobre a proteção dos recursos hídricos.
O Decreto Federal 50.877/61 dispõe que “os resíduos líquidos, sólidos ou gasosos, domiciliares ou industriais, somente poderão ser lançados às águas, “in natura” ou depois
de tratados, quando essa operação não implique na poluição das águas receptoras”.
(Artigo 1o).

O PGRS é parte integrante do processo de licenciamento ambiental do empreendimento
ou atividade pelo órgão competente do SISNAMA (Artigo 24).
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A Lei Federal 9.433/97, que estabeleceu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou
o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, instituiu a outorga de direito de uso de recursos hídricos. Além disto, normalizou e regularizou os aspectos relacionados à poluição e superexploração dos aquíferos.
A Lei Federal 9.984/00 cria a Agência Nacional de Águas (ANA), a qual passa a ser a
autoridade outorgante e responsável pela implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Juntamente com o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos
Hídricos, dá competência ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), nos termos da Lei 9.433, para tratar do planejamento da utilização desses recursos.
A integração das águas subterrâneas e superficiais, no âmbito da Política Nacional de
Recursos Hídricos, foi implementada pela Câmara Técnica de Águas Subterrâneas
(CTAS), por meio da Resolução 15/01, que estabelece diretrizes para a gestão integrada
das águas, e pela Resolução 17/11, que determina as diretrizes complementares para a
elaboração dos Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas.
O Ministério da Saúde também é parte envolvida nesta rede, especialmente no que trata
do controle e vigilância da qualidade da água para o consumo humano, estabelecendo
padrões de potabilidade, através da Portaria 2.914/11.
A Resolução CNRH 022/02 estabelece que os Planos de Recursos Hídricos devem contemplar os aspectos de uso múltiplo das águas subterrâneas, função do aquífero e qualidade e quantidade, para o desenvolvimento social e ambiental sustentável.

A Resolução CONAMA 357/05, alterada pelas Resoluções CONAMA 410/09 e 430/11,
dispõe sobre a classificação dos corpos d’água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Em seu Artigo 3o classifica as águas em doces, salobras
e salinas, segundo seus usos preponderantes, e em treze classes de qualidade.
A Resolução CONAMA 396/08 dispõe sobre a classificação das águas subterrâneas e
dá diretrizes ambientais para o seu enquadramento, condições e padrões de qualidade,
cadastro de poços e prevenção e controle de poluição. No caso específico da água
subterrânea, a definição da qualidade ambiental está relacionada ao risco à saúde humana e é estabelecida pela Resolução CONAMA 420/09. São listadas concentrações
químicas máximas permitidas para as substâncias inorgânicas (metais e nitratos) e orgânicas (hidrocarbonetos aromáticos e poliaromáticos, organoclorados, fenóis, ftalatos
e pesticidas).
A Resolução CONAMA 430/11 dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de
efluentes nos cursos d’água. Estabelece que os efluentes de qualquer fonte poluidora
somente poderão ser lançados diretamente nos corpos receptores, após o devido tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos na legislação (Artigo 3o). Os efluentes não poderão conferir ao corpo receptor, características
de qualidade em desacordo com as metas obrigatórias progressivas, intermediárias e
finais, do seu enquadramento (Artigo 5o).
Os responsáveis pelas fontes poluidoras dos recursos hídricos deverão realizar o automonitoramento para o controle e acompanhamento periódico dos efluentes lançados nos
corpos receptores, com base em amostragem representativa dos mesmos (Artigo 24).
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A Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH 140/12 estabelece
critérios gerais para a outorga de lançamento de efluentes, com fins de diluição em corpos d’água superficiais.

Os Sistemas Rodoviários interceptam diversos cursos d’água naturais, sendo os principais: Rio das Mortes e Rio Cumbuco. Nesses locais deverão ser intensificados os cuidados ambientais relacionados à implantação de medidas de controle de erosões e assoreamentos.

2.2.1.6. Considerações e Recomendações

O trecho rodoviário em estudo está assentado sobre as rochas sedimentares da
Bacia do Paraná e do Grupo Alto Paraguai e sobre as rochas metassedimentares do
Grupo Cuiabá, além de depósitos aluvionares recentes (areias e cascalhos) junto às
principais drenagens.

O trecho estudado intercepta diversos fragmentos de vegetação. Nesses locais deverão
ser intensificados os cuidados ambientais relacionados à fauna e ao controle da supressão de vegetação.

Os principais litotipos encontrados na região são: arenitos, siltitos, argilitos e conglomerados, além de depósitos sedimentares recentes junto às drenagens.
A presença de diversos tipos de rochas na região confere ao solo local diferentes texturas. Solos de textura arenosa, principalmente em áreas de maiores declividades, e junto
às drenagens naturais (rios e córregos), podem apresentar uma maior suscetibilidade a
processos erosivos e assoreamentos, demandando à adoção de medidas de controle
ambiental durante as obras de melhorias/ampliação da rodovia. Na presença de solos
de textura mais argilosa, espera-se uma maior resistência do terreno a processos de
dinâmica superficial.
O trecho em estudo atravessa 3 municípios: Primavera do Leste, Santo Antônio do Leste
e Paranatinga. Nesses locais deverão ser intensificados os cuidados ambientais relacionados à implantação de sinalização de obras, ao controle de ruídos e ao controle da
qualidade do ar, visando evitar incômodos à população.
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2.2.2. Diretrizes Ambientais para a Futura CONCESSIONÁRIA



Neste item estão descritas as medidas ambientais que deverão ser adotadas pela futura
CONCESSIONÁRIA, durante a execução das obras de melhorias e ampliação no trecho
rodoviário a ser concessionado, para a minimização de eventuais impactos. Ressalta-se
que tais medidas deverão ser detalhadas anteriormente ao início das intervenções previstas na Rodovia.






A futura CONCESSIONÁRIA deverá exigir de seus contratados, a obediência às postulações ambientais.
2.2.2.1. Controle de Processos de Dinâmica Superficial

Os processos de controle serão os seguintes:
 Erosões
 Iniciar frentes de serviço e desmatamento num prazo inferior a 30 dias do início
dos serviços de terraplenagem;
 Implantar estruturas provisórias de controle e retenção das águas pluviais, com
base nas características naturais do local, tais como: terraços (ou murunduns) e
bacias de retenção;
 Implantar dispositivos definitivos necessários para o bom funcionamento do sistema de drenagem das águas pluviais, tais como: canaletas, guias, sarjetas, descidas d’água, escadas hidráulicas e dissipadores de energia, de acordo com o
estabelecido em projeto;
 Proceder à imediata execução de reparos ou adaptações nos sistemas implantados;

Monitorar, visualmente, o surgimento de processos erosivos em todas as áreas
de solo exposto, tais como: solapamentos, sulcos, ravinas e voçorocas;
Corrigir ou estabilizar os processos erosivos verificados no menor prazo possível;
Executar o revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua configuração final, através da aplicação de hidrossemeadura ou mediante o plantio de grama em placas.

Escorregamentos
 Realizar frequentes e cuidadosas inspeções no terreno nas áreas de maior declividade (junto às drenagens naturais) e nos eventuais taludes a serem construídos, visando observar as evidências de movimentações, tais como: trincas, degraus de abatimento, embarrigamento do talude, entre outras;
 Efetuar o estudo de estabilidade de taludes, quando diagnosticadas instabilizações;
 Implantar medidas e estruturas de recuperação de áreas com a ocorrência de
escorregamentos, tais como: aplicação de concreto projetado, muros de gabiões, muros de arrimo de sacos com solo-cimento, cortinas atirantadas, estacasraiz, entre outros;
 Adotar os procedimentos específicos nos casos da construção de taludes de
aterro, em áreas potencialmente instáveis, tais como: terrenos com a ocorrência
de solos moles e em terrenos com inclinação pronunciada;
 Executar o revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua configuração final, através da aplicação de hidrossemeadura ou plantio
de grama em placas.
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Assoreamentos
 Realizar o monitoramento visual da ocorrência de assoreamento dos corpos
d’água interceptados pelo trecho rodoviário e entorno imediato e comparar com
a situação, antes do início das obras;
 Caso seja verificado o acúmulo de sedimentos, o material do assoreamento deverá ser removido e destinado a bota-fora ou reutilizado na obra;
 A exigência de desassoreamento das áreas afetadas não se limitará às áreas de
intervenção direta das obras, mas abrangerá trechos afetados a jusante da
mesma e em propriedades de terceiros, desde que comprovada a origem do
material do Empreendimento;
 O desassoreamento mecânico dos corpos d’água só poderá ser realizado sem
causar prejuízos à vegetação ciliar;
 Na impossibilidade de se evitar danos à vegetação ciliar será realizado o desassoreamento manual do corpo d’água;
 O material oriundo do desassoreamento (mecânico ou manual) deverá ser disposto em local adjacente ao corpo d’água, para a drenagem da água contida e
a posterior destinação definitiva;
 Ao final dos serviços de desassoreamento, as margens do corpo d’água deverão
estar livres de materiais ou equipamentos, realizando o recobrimento vegetal das
áreas com solo exposto.
Controle de Inundações
 Implantar estruturas provisórias de controle e retenção das águas pluviais, com
base nas características naturais do local, tais como: terraços (ou murunduns) e
bacias de retenção;











Implantar sistemas provisórios e definitivos de drenagem das águas pluviais, tais
como: canaletas, guias, sarjetas, descidas d’água, escadas hidráulicas e dissipadores de energia;
Implantar o sistema definitivo de drenagem, logo após a realização dos serviços
de terraplenagem;
Executar o revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua configuração final, através da aplicação de hidrossemeadura ou mediante o plantio de grama em placas;
Verificar a ocorrência de assoreamentos dos sistemas de drenagem, os quais
compreenderão processos de acumulação de partículas (sedimentos), permitindo a formação de depósitos nesses sistemas, obstruindo e impossibilitando o
livre fluxo das águas pluviais, causando avarias no sistema implantado e favorecendo a formação de processos dinâmicos de superfície;
Avaliar a possibilidade de armazenar e reutilizar as águas pluviais nos serviços
de rega das áreas verdes e de limpeza de vias.
2.2.2.2. Controle da Qualidade da Água

A Legislação Ambiental Brasileira não permite o lançamento de quaisquer efluentes não
tratados nos corpos d’água superficiais. Além disso, a evolução de processos erosivos
pode gerar o carreamento de materiais para a drenagem, causando o assoreamento das
mesmas e comprometendo a qualidade da água.
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Sendo assim, para minimizar os impactos sobre os corpos d’água naturais da região,
deverão ser adotadas as seguintes medidas de controle ambiental durante as obras:
 Realizar coletas de água para a análise em todas as drenagens, antes do início das
obras e envolvendo os seguintes parâmetros: coloração, turbidez, pH, DBO, DQO e
óleos e graxas;
 Os efluentes domésticos e industriais gerados, tanto no canteiro quanto nas frentes
de obra, deverão ser adequadamente coletados, tratados e destinados de modo a
não causar impacto à qualidade das águas superficiais;
 Implantar dispositivos provisórios de contenção e de direcionamento ordenado das
águas pluviais, inibindo a desagregação, o transporte e a deposição de sedimentos
nos corpos d’água, tais como: terraços e bacias de contenção;
 Implantar dispositivos provisórios de contenção de sedimentos que possam ser carreados e depositados nos leitos dos cursos d’água, como leiras, barreiras de sacaria
e cercas de manta geotêxtil (cerca silte);
 Implantar sistemas provisórios ou definitivos de proteção das margens dos cursos
hídricos, quando houver obras em suas proximidades, visando impedir erosões fluviais, solapamentos e carreamento de materiais a montante do talude contíguo às
margens;
 Verificar a ocorrência de assoreamentos dos sistemas de drenagem, os quais compreenderão processos de acumulação de partículas (sedimentos), permitindo a formação de depósitos nesses sistemas, obstruindo e impossibilitando o livre fluxo das
águas pluviais, causando avarias no sistema implantado e favorecendo a formação
de processos dinâmicos de superfície.

2.2.2.3. Controle da Qualidade do Ar

Visando evitar incômodos relacionados à emissão de gases e poeira aos trabalhadores
e à população residente no entorno das obras, principalmente junto às áreas urbanas
interceptadas pelo trecho rodoviário, e também nas proximidades das áreas de apoio a
serem utilizadas, deverão ser adotadas as seguintes medidas para o controle da qualidade do ar:
 Averiguar, visualmente, o material particulado em suspensão (poeira);
 Aspergir a água nos locais onde haverá a passagem de veículos, principalmente em
dias muito secos;
 Na ocorrência de reclamações da comunidade, deverá ser realizada a umectação
do solo o mais breve possível;
 Recobrir o material seco transportado com lona ou umectar o mesmo, quando possível;
 Os estoques de materiais utilizados deverão estar localizados em locais abrigados e
ser alvo de umectação periódica, especialmente durante o período de estiagem;
 Realizar a manutenção periódica das condições mecânicas das máquinas, equipamentos e demais veículos empregados nas obras, em atendimento à
Resolução CONAMA 18/86, que instituiu o PROCONVE - Programa de Controle da
Poluição do Ar por Veículos Automotores;
 Realizar o monitoramento periódico da fumaça preta emitida por veículos e equipamentos utilizados nas frentes de obra, com base na Escala de Ringelmann, conforme
as Normas NBRs 6016, 6065 e 7027. Os índices de densidade não poderão ultrapassar 20% (no 1 da Escala).
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2.2.2.4. Controle da Geração de Resíduos e Efluentes

No Brasil, o gerenciamento de resíduos sólidos é orientado pela Lei 12.305/10, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e por normas específicas da ABNT.
Com o objetivo de evitar a poluição do solo e das águas superficiais e subterrâneas na
área de implantação das intervenções, deverão ser adotadas as seguintes atividades de
controle da geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos:
 Realizar o levantamento das fontes geradoras de resíduos sólidos e efluentes líquidos;
 Classificar os resíduos sólidos gerados de acordo com a Norma Brasileira
NBR 10.004 e Resolução CONAMA 307/2002, para que possam ter manuseio e destinação adequados;
 O armazenamento temporário dos resíduos deverá ser feito em locais individuais e
identificados de acordo com a classe do material;
 Distribuir latões ou tambores de lixo, com as devidas cores de identificação, em todas
as frentes de serviços, canteiros, alojamentos, bota-foras e outros, de acordo com a
Resolução CONAMA 275/01, para a coleta de materiais recicláveis não perigosos;
 Recolher o lixo doméstico gerado nas obras e nas áreas de apoio e encaminhar para a
disposição adequada em aterro sanitário devidamente licenciado, ou destiná-lo à coleta pública de lixo;
 Os resíduos susceptíveis de gerar contaminação da água ou do solo, pela ação da
diluição e percolação das águas pluviais, deverão ser armazenados em áreas cobertas e protegidas de ventos laterais;
 Encaminhar os resíduos da construção civil, de acordo com a classificação dos mesmos, para locais apropriados e devidamente licenciados, nos termos da
Resolução CONAMA 307/2002;

Implantar a coleta seletiva de resíduos sólidos, como a separação de lixos orgânicos
dos inorgânicos (alumínio, vidros, plásticos, entre outros);
 Os pneus utilizados nos veículos e equipamentos das obras deverão ser posteriormente destinados à reciclagem, conforme a Resolução CONAMA 258/99;
 Destinar à incineração todos os resíduos tóxicos provenientes de produtos químicos,
óleos, entre outros, ou dispor os mesmos em aterro industrial licenciado para esta
finalidade;
 Destinar à reciclagem todas as pilhas e baterias geradas nas obras, de acordo com
a Resolução CONAMA 257/99;
 O transporte dos resíduos deverá ser acompanhado dos cadastros e guias de acompanhamento, de acordo com a legislação vigente, lembrando que a jurisprudência
brasileira determina que o gerador do resíduo é o maior responsável por ele, e que
esta responsabilidade não pode ser repassada a terceiros;
 Realizar o tratamento de esgoto sanitário, no caso de locais não servidos pelo sistema
público de esgotos, através da construção de fossa séptica, ou utilizar banheiros
químicos nas frentes de obra e canteiros de apoio;
 Instalar caixas separadoras de óleo e água nos lavadores de máquinas e caminhões;
 Utilizar caixas de areia ou serragem sob os equipamentos para conter pequenos vazamentos de óleos, graxas e combustíveis;
 Realizar a manutenção periódica das máquinas e equipamentos utilizados nas obras,
para prevenir eventuais vazamentos de combustíveis e lubrificantes;
 Estocar em tambores todo o óleo lubrificante utilizado nas obras e nas áreas de apoio,
para a posterior destinação a empresas recicladoras de óleo, de acordo com a
Resolução CONAMA 009/93.
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2.2.2.5. Controle de Ruídos

Visando evitar incômodos relacionados à geração de ruídos à população do entorno das
obras, principalmente junto às áreas urbanas interceptadas pelo trecho rodoviário, e
também nas proximidades das áreas de apoio a serem utilizadas, deverão ser adotadas
as seguintes medidas para reduzir, ao máximo, os ruídos decorrentes da operação de
máquinas e equipamentos utilizados nas obras:
 Promover a cobertura ou enclausuramento de equipamentos, quando possível;
 Realizar a manutenção periódica de equipamentos e máquinas;
 Analisar todas as reclamações da população do entorno;
 Verificar com o reclamante as informações como localização, tipo de atividade construtiva que motivou a reclamação e período da queixa, para subsidiar a medição do
ruído na hora adequada;
 As áreas a serem monitoradas deverão ser relacionadas às tipologias de usos predominantes de acordo com a NBR 10.151;
 Caso não seja prevista a continuidade do tipo de atividade construtiva que motivou a
reclamação, o fato será informado ao reclamante sem a necessidade de medição;
 Sendo a queixa considerada pertinente, cuja fonte provir das obras, será programada
uma campanha de medição de ruídos;
 Em função do tipo de reclamação da comunidade, as medições poderão ser internas
às edificações, e deverão ser realizadas de acordo com a situação relatada pelo
reclamante (janelas abertas ou fechadas, entre outras);
 Os resultados da medição serão analisados e, caso comprovado o incremento, serão
formuladas recomendações cabíveis para promover os ajustes necessários, analisando a situação, caso a caso, e adotando a solução mais rápida, prática e viável

para a efetiva solução do problema, tais como: confinamento da fonte de ruídos, instalação de barreiras provisórias/definitivas, intensificação da manutenção preventiva
de máquinas e equipamentos, alteração do horário de trabalho, entre outras.
Quanto às ações de controle de ruídos referentes aos trabalhadores, portanto de natureza ocupacional e de responsabilidade da construtora a ser contratada, deverão ser
adotadas as seguintes medidas:
 Tornar obrigatório para os empregados, e suas subcontratadas, o uso de protetores
auriculares durante a realização de suas atividades;
 Submeter periodicamente os funcionários das obras a exames auditivos;
 Realizar periodicamente medições dos níveis de ruído ocupacional;
 Atender aos requisitos normativos vigentes, especificamente às Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho, relacionadas a seguir:
 NR-07: que institui o Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional
(PCMSO);
 NR-09: que institui o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA);
 NR-15: que define os limites de exposição a agentes insalubres, em particular, o
ruído, e institui a necessidade do Programa de Controle Auditivo (PCA);
 NR-18: que institui o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho
(PCMAT) na indústria da construção;
 NR-22: que institui o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), no qual se
inclui o ruído ocupacional.
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2.2.2.6. Utilização de Áreas de Apoio



As áreas de apoio previstas para a execução das obras estão relacionadas, principalmente, à implantação de canteiros de obras e à utilização de depósitos de material excedente (DMEs ou bota-foras) e áreas de empréstimo (jazidas).


As medidas, a seguir, visam definir critérios para a operação das áreas de apoio, de
forma adequada às condições ambientais locais existentes, e permitir a sua total recuperação ambiental e reintegração à paisagem ao final de sua utilização:
 Canteiros de obras
 Na escolha dos locais de canteiros de obras, priorizar as áreas sem restrições
ambientais (topografia suave, sem cobertura arbórea e drenagens naturais);
 Evitar desmatamentos ou remoções desnecessários de cobertura vegetal, durante a construção dos canteiros, restringindo a limpeza do terreno apenas às
áreas a serem efetivamente ocupadas;
 Implantar o sistema de drenagem superficial, com dispositivos de contenção e
condução das águas pluviais, evitando a instalação de processos erosivos nas
áreas limítrofes, e de carreamento de matérias, para as drenagens;
 A rede de efluentes será projetada de forma a conectar-se ao sistema de coleta
de esgotos existente, se houver, ou serão construídas fossas sépticas de dimensões adequadas, de acordo com as normas vigentes;
 Seguir às recomendações dos manuais da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, sobre as orientações para a instalação de dispositivos de tratamento e disposição de efluentes do esgotamento sanitário e para a instalação de
dispositivos de retenção de óleos e graxas (gorduras), em áreas de oficinas e
armazenamento de combustíveis;

















As áreas destinadas a oficinas e pátios de máquinas, onde haverá a manutenção
de máquinas e equipamentos, bem como o abastecimento e a lubrificação, serão
impermeabilizadas por meio de asfalto ou concreto, e nelas serão construídos a
drenagem periférica e os diques de contenção, para assegurar que eventuais
derramamentos de óleos e/ou combustíveis sejam posteriormente recolhidos;
Implantar caixas separadoras de água e óleo e bacias de decantação de sólidos
grosseiros nas áreas de lavagem dos veículos, máquinas e equipamentos;
Solicitar ao Setor de Coleta e Limpeza Pública dos Municípios cortados pelo trecho rodoviário, o recolhimento regular do lixo doméstico produzido no canteiro, o
qual deverá ser acondicionado adequadamente em sacos plásticos fechados,
nos locais e dias determinados pelo Setor;
Os resíduos sólidos recicláveis (lixo) serão separados em lixeiras distintas para a
sua coleta e reciclagem;
Recolher, armazenar e destinar corretamente o entulho gerado, como sobras de
metais, papéis e papelões;
A coleta de resíduos perigosos, como tintas, óleos e lubrificantes será realizada
por empresa especializada devidamente credenciada e licenciada;
Os depósitos de materiais de construção e materiais residuais da obra, bem
como o seu transporte, serão sempre acondicionados, cobertos e umedecidos;
Implantar um sistema de sinalização envolvendo advertências, orientações, riscos e demais aspectos do ordenamento operacional e do tráfego, com objetivos
internos e externos;
Observar o horário de operação das atividades no canteiro, compatibilizando-as
com a Lei do Silêncio dos municípios cortados pelo trecho rodoviário;
Atender aos critérios preconizados na Norma da ABNT, a NB-1367 (Áreas de Vivência em Canteiros de Obras) e às normas vigentes quanto à Segurança e Medicina do Trabalho;
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Manter todas as condições de higiene dentro do canteiro, com ênfase nos sanitários, vestuários, refeitório e alojamento;
Proibir a queima a céu aberto de qualquer tipo de material residual da obra;
Após o término das obras e o encerramento das atividades, serão feitas a recomposição e a reintegração das áreas utilizadas.

Depósitos de material excedente (DMEs ou bota-foras) e áreas de empréstimo (jazidas)
 Utilizar somente as áreas que estejam regularizadas junto aos órgãos ambientais
competentes;
 O material lenhoso proveniente da limpeza das frentes de obra não poderá ser
disposto em bota-foras comuns, devendo ser encaminhado a aterros sanitários
licenciados;
 Somente poderão ser depositados em bota-foras materiais inertes, Classe II B, de
acordo com a Norma NBR 10.004, compostos quase que essencialmente de solos;
 No caso de utilização de áreas próprias (não comerciais), priorizar áreas sem
restrições ambientais (cobertura arbórea significativa e drenagens naturais) ou
áreas atualmente degradadas, visando à recuperação das mesmas ao final de
sua utilização;
 Neste caso, implantar cerca e vigilância para evitar o lançamento ou a retirada
não autorizada de material por parte de terceiros;
 Implantar sistemas de drenagem provisórios contra os processos erosivos e de
estabilidade de taludes durante sua execução;
 Durante a utilização das áreas, as mesmas deverão ser conformadas de acordo
com o projeto executivo de configuração final do local;





Sempre que possível, estocar o material orgânico para futura reutilização na recomposição vegetal da área;
Ao final da utilização destas áreas de apoio, implantar sistema definitivo de drenagem e recobrimento vegetal dos taludes e platôs formados através de hidrossemeadura ou grama em placas.
2.2.2.7. Controle da Supressão de Vegetação e Interferência
em Áreas de Preservação Permanente (APPs)

Durante os serviços de abertura de frentes de obra e supressão de vegetação, deverão
ser adotadas as seguintes medidas mitigadoras:
 Iniciar os serviços de desmatamento somente após a emissão da autorização específica dos órgãos licenciadores competentes, seguindo todos os quesitos de segurança, bem como as diretrizes constantes dos projetos de monitoramento do desmatamento, resgate de flora/propágulos e afugentamento/resgate da fauna;
 As atividades de supressão vegetal deverão seguir estritamente o que foi estabelecido junto aos órgãos ambientais, através dos compromissos firmados nas Autorizações, as quais preveem desmatamentos nas áreas mínimas necessárias ao desenvolvimento das atividades construtivas;
 Os limites preestabelecidos nas licenças ambientais serão indicados no campo, através de estaqueamento dos perímetros objeto das intervenções para o corte da vegetação ocorrente;
 No caso de interferências próximas a APPs, será delimitado o limite das mesmas;
 No caso de utilização de motosserras, as mesmas deverão estar devidamente licenciadas no IBAMA;
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O material lenhoso gerado pelo corte das árvores será estocado em pilhas de baixa
altura, em locais onde não representem riscos de acidentes com usuários ou trabalhadores, e deverá ser encaminhado a aterro sanitário licenciado;
 Os serviços de remoção da camada superficial do solo deverão prever a estocagem
desse material em áreas não sujeitas à erosão, para a posterior reincorporação deste
em taludes de aterro, visando criar um substrato adequado ao pleno desenvolvimento
da cobertura vegetal a ser implantada nessas áreas;
 Deverão ser executadas as limpezas gerais desses locais, com a completa remoção
do material vegetal gerado (folhas e galhos), visando prevenir possíveis obstruções
dos dispositivos de drenagem ou possibilidade da ocorrência de fogo;
 Proibir a queima do material vegetal gerado nessas operações e atividades relacionadas à caça ou captura de espécimes na região de implantação das obras.






Pressão de caça e risco de fogo
 Proibir os trabalhadores envolvidos nas obras, de qualquer atividade relacionada
à caça ou captura de espécimes de animais;
 Elaborar um plano de contingência para determinar as ações emergenciais, em
caso de ocorrência de fogo na vegetação do entorno das obras. Em casos de
incêndios de grandes proporções, o plano deverá prever o rápido acionamento
do Corpo de Bombeiros dos municípios atravessados pelo trecho rodoviário;
 Adotar o controle de incêndios, de forma permanente durante as intervenções no
trecho rodoviário, intensificando as medidas nos meses mais secos do ano;
 Promover o treinamento adequado para o combate de focos de incêndio florestal
à equipe responsável.



Afugentamento e resgate de fauna
 A construtora deverá realizar o afugentamento de fauna anteriormente aos serviços de supressão de vegetação, em cada nova frente de serviço;
 Antes do início da supressão de vegetação, promover o resgate de fauna existente e de ninhos, tocas e colmeias;
 Ninhos e animais de baixa mobilidade poderão ser resgatados e soltos/reinseridos na região do entorno das obras;
 A equipe responsável pelo corte da vegetação deverá realizar, sob a supervisão
de um profissional habilitado (veterinário e/ou biólogo), uma varredura extensiva
de toda a área com a intenção de afugentar a fauna silvestre;
 Para o atendimento de animais feridos, deverá ser disponibilizado um médico
veterinário especialista em fauna silvestre;

2.2.2.8. Interferências com a Fauna

Durante os serviços de ampliação/melhorias do trecho rodoviário e, principalmente, durante as atividades de supressão de vegetação, deverão ser adotadas as seguintes medidas para os impactos relacionados à fauna, tais como: a redução de habitats, o afugentamento de animais, o aumento do risco de fogo e o aumento da pressão de caça.
 Monitoramento de fauna
 Inventariar e monitorar as espécies faunísticas presentes nas áreas direta e indiretamente afetadas pelas obras;
 Monitorar sazonalmente a fauna em áreas sob a influência do empreendimento;
 Avaliar a alteração das populações das espécies presentes nas áreas amostradas antes, durante e após a implantação das intervenções no trecho rodoviário;
 Subsidiar a proposição de ações de manejo específicas para as espécies consideradas ameaçadas;

Registrar a ocorrência de espécies ameaçadas nas proximidades do trecho rodoviário e propor medidas para a conservação das mesmas.
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Animais sem a possibilidade de recuperação sofrerão eutanásia e serão aproveitados cientificamente, assim como os animais encontrados mortos;
A construtora deverá habilitar pelo menos uma área de triagem, para receber
eventuais animais feridos durante as atividades de desmatamento.
2.2.2.9. Saúde e Segurança do Trabalho

Para o controle da saúde dos trabalhadores envolvidos nas obras, e em atendimento à
legislação do trabalho, deverão ser adotadas as seguintes medidas:
 Realizar exames médicos periódicos nos trabalhadores das obras visando à identificação de doenças infectocontagiosas e endêmicas;
 Monitorar as condições de saúde do pessoal envolvido nos trabalhos e adotar medidas preventivas ou corretivas, quando eventuais sintomas de doenças transmissíveis
forem detectados;
 Implantar programas e medidas exigidas pela CIPA - Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes, por meio de utilização de roupas apropriadas, botinas protetoras e
capacetes, sinalização de orientação aos usuários, restrição de acesso às áreas que
oferecem riscos, bem como a aplicação de orientação, treinamento e conscientização dos trabalhadores para a prevenção de acidentes e atendimento de primeiros
socorros, quando necessário;
 Equipar o canteiro de obras com todos os equipamentos e estruturas necessários
para o prontoatendimento de primeiros socorros e ambulatoriais, incluindo o serviço
e a remoção de trabalhadores acidentados para instituições hospitalares;
 Abastecer o canteiro com água potável e sistema de coleta de esgoto sanitário;
 Os locais de trabalho, com especial ênfase às demolições e frentes de serviço, deverão ser mantidos dentro de adequadas condições de higiene;

Durante as atividades que interferirem com os fluxos de trânsito, utilizar sinalização e
barreira de proteção dos trabalhadores, de maneira a orientar os usuários. Em condições noturnas, os sinais serão iluminados ou refletorizados;
 As operações com materiais betuminosos apresentam periculosidade aos operadores e, portanto, somente serão realizadas por pessoal devidamente treinado e orientado. As máquinas serão mantidas limpas e operando dentro dos padrões de temperatura e pressão. Será indispensável a colocação de extintores de incêndio em lugares facilmente acessíveis;
 Adotar todas as medidas de segurança para a proteção aos trabalhadores, visando
evitar acidentes decorrentes do transporte de máquinas e equipamentos;
 Os caminhões basculantes não serão conduzidos com a caçamba levantada. Não
será permitido que pessoas viajem dentro da caçamba ou do carregador frontal ou
na parte externa de qualquer equipamento, bem como será mantida vigilância absoluta sobre qualquer pessoa que esteja na frente ou atrás da máquina em operação;
 Manter sempre um engenheiro ou técnico de segurança do trabalho nas frentes de
obra e no canteiro e instalações industriais, para assegurar a aplicação das normas
de segurança.


2.2.2.10. Sinalização

Com o objetivo de reduzir ou até mesmo eliminar a possibilidade da ocorrência de acidentes envolvendo os trabalhadores das obras e a população do entorno, deverão ser
adotados os seguintes procedimentos de sinalização em todas as frentes de obras e
áreas de apoio, principalmente junto às áreas urbanas interceptadas pelo trecho rodoviário:
 Implantar placas de advertência, sinalização horizontal, iluminação e controle do trânsito de máquinas e equipamentos, durante o período de duração das obras;
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Assegurar que não há materiais depositados em locais perigosos e que estão sendo
tomadas todas as precauções apropriadas, quando do manuseio de substâncias perigosas, tais como: asfalto quente, substâncias corrosivas ou tóxicas, entre outras;
 Instalar placas de sinalização nas proximidades dos locais de serviço, de entrada e
saída de veículos e nas ruas do entorno;
 Manter os dispositivos de sinalização e controle de tráfego sempre limpos e visíveis;
 Instalar correta e firmemente os dispositivos de sinalização e controle de tráfego;
 Planejar previamente todos os desvios de tráfego que forem necessários para a execução das obras e mantê-los conservados, recuperando-os, após o término de suas
utilizações;
 Implantar um sistema de treinamento obrigatório de todo o pessoal encarregado dos
serviços referentes à segurança dos usuários e dos moradores no entorno das obras,
previamente ao início de sua efetiva atuação, com especial objetivo da conscientização quanto à necessidade da implementação das medidas de segurança.

A Lei 3.924/61 dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos. Prevê a necessidade de realização de estudos visando ao salvamento de sítio arqueológico, antes
de a área ser liberada para aproveitamento econômico. Esta Lei também considera
crime contra o patrimônio nacional, qualquer ato que importe na destruição ou mutilação
do mesmo.

2.2.2.11. Proteção dos Patrimônios Cultural,
Arqueológico e Paleontológico

A Instrução Normativa IPHAN 001/151 estabelece procedimentos administrativos a serem observados pelo IPHAN nos processos de licenciamento ambiental dos quais participe.



Os Patrimônios Cultural, Arqueológico e Paleontológico brasileiros são protegidos pela
Constituição da República Federativa do Brasil, pelas Leis Federais 3.924/61 e
10.257/01, e pelos Decretos-Lei 25/37 e 4.146/42.
O Decreto-Lei 25/37 organiza a proteção dos patrimônios histórico e artístico nacional e
o Decreto-Lei 4.146/42 dispõe sobre a proteção dos depósitos fossilíferos.

1

A Lei 10.257/01 (Estatuto das Cidades), item XII, Artigo 2, Capítulo 1, estabelece como
uma das diretrizes gerais da gestão das cidades a “proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, dos patrimônios cultural, histórico, artístico,
paisagístico e arqueológico”.
A Portaria do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN 07/88 estabelece os procedimentos necessários à comunicação prévia, permissões e autorizações
para as pesquisas e escavações arqueológicas.

No Artigo 6o da Resolução CONAMA 001/86 são informadas as atividades técnicas mínimas para o desenvolvimento do estudo de impacto ambiental. Entre estas atividades
consta o diagnóstico ambiental, no qual a caracterização socioeconômica deverá apontar os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais presentes na área de
influência do projeto (Inciso I, Alínea c).

Esta IN revogou a Portaria IPHAN 230/02
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A Resolução CONAMA 007/97 detalha as atividades e produtos esperados para cada
uma das fases anteriormente citadas e de sua obrigatoriedade para as obras civis rodoviárias e demais obras-de-arte a elas relacionadas.
No trecho rodoviário em estudo não há Patrimônios Cultural, Arqueológico e Paleontológico a serem preservados.

Planos Engenharia

66

2.2.3. Licenciamento Ambiental no Estado do Mato Grosso

O Licenciamento Ambiental no Estado do Mato Grosso está sob a responsabilidade da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, sendo a Coordenadoria de Infraestrutura (CEI),
o órgão responsável pelo licenciamento ambiental dos empreendimentos rodoviários.
Participam também do processo de licenciamento, conforme as características do empreendimento, a Coordenadoria de Mineração (CM), Coordenadoria de Indústria (CI),
Coordenadoria de Atividades Agropecuárias e Piscicultura (CAAP), Coordenadoria de
Gestão de Resíduos Sólidos (CGRS) e Coordenadoria de Avaliação de Impacto Ambiental (CAIA), todas vinculadas à Superintendência de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços (SUIMIS).
A Resolução CONSEMA no 85, de 24 de setembro de 2014, no Anexo Único, define as
tipologias de atividades, empreendimentos e obras que causam ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, considerando o porte, o potencial poluidor e a natureza
da atividade, para fins de licenciamento e fiscalização ambiental pelos órgãos municipais do meio ambiente.
A Portaria no 141, de 22 de abril de 2015, define os municípios do Estado do Mato Grosso
que estão habilitados a exercer as ações de licenciamento, monitoramento e fiscalização
das atividades e empreendimentos que causam ou possam causar impacto ambiental
de âmbito local. De acordo com a referida Portaria, estão aptos os municípios de Primavera do Leste, Água Boa e Campinápolis.

deste Trecho deverá ser realizado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, através
da Coordenadoria de Infraestrutura (CEI), órgão responsável pelo licenciamento ambiental dos empreendimentos rodoviários, conforme mencionado anteriormente.
De acordo com a Lei Complementar no 38, de 21 de novembro de 1995, que institui o
Código Ambiental do Estado do Mato Grosso, o licenciamento ambiental de empreendimentos rodoviários deverá ser realizado através de EIA/RIMA:
 “Artigo 23 - O licenciamento das atividades causadoras de significativa degradação
do meio ambiente será sempre precedido da aprovação do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e o respectivo Relatório do Impacto Ambiental - RIMA;”
 “Artigo 24 - Dependerá de elaboração do EIA e o respectivo RIMA, a serem submetidos à aprovação da FEMA (Fundo Especial de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável), o licenciamento da implantação da seguinte atividade modificadora do
meio ambiente:
 I - Abertura de estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento.”
As fases do licenciamento no Estado do Mato Grosso incluirão as seguintes etapas e
documentos:
 Licença Prévia (LP): é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade
ambiental, devendo ser observados os planos municipais, estaduais e federais de
uso dos recursos naturais e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a
serem atendidos nas próximas fases de sua implementação. A LP é emitida
pela Coordenadoria de Infraestrutura - CEI, Coordenadoria de Mineração CM, Coordenadoria de Indústria - CI, Coordenadoria de Atividades Agropecuárias e

No entanto, como o trecho rodoviário em estudo atravessa a área urbana de municípios, entende-se que o licenciamento ambiental das obras de melhorias/ampliação

Planos Engenharia

67

Piscicultura - CAAP, Coordenadoria de Gestão de Resíduos Sólidos - CGRS e Coordenadoria de Avaliação de Impacto Ambiental - CAIA, todas vinculadas à Superintendência de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços - SUIMIS;
 Licença de Instalação (LI): é concedida para autorizar 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. A LI é emitida pela Coordenadoria de Infraestrutura - CEI, Coordenadoria de Mineração - CM, Coordenadoria de Indústria - CI, Coordenadoria de Atividades Agropecuárias e Piscicultura - CAAP e Coordenadoria de Gestão de Resíduos Sólidos - CGRS, todas vinculadas à Superintendência de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços - SUIMIS;
 Licença de Operação (LO): é concedida após cumpridas todas as exigências feitas
por ocasião da expedição da LI, autorizando o início do empreendimento ou atividade
licenciada e o funcionamento de seus equipamentos de controle ambiental, de
acordo com o previsto nas Licenças Prévia (LP) e de Instalação (LI). A LO é emitida
pela Coordenadoria de Infraestrutura - CEI, Coordenadoria de Mineração - CM,
Coordenadoria de Indústria - CI, Coordenadoria de Atividades Agropecuárias e Piscicultura - CAAP e Coordenadoria de Gestão de Resíduos Sólidos - CGRS, todas
vinculadas à Superintendência de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços SUIMIS.
A CONCESSIONÁRIA deverá obedecer à legislação pertinente ao licenciamento ambiental existente na Coordenadoria de Infraestrutura e na SINFRA (Secretaria de Infraestrutura).

Planos Engenharia

68

2.2.4. Processo de Orçamentação - Meio Ambiente

Este Estudo tem por objetivo promover uma análise estimada dos custos ambientais associados ao escopo do Edital de Procedimento de Manifestação de Interesse no 01/2017.
Tabela 9: Trecho a Ser Concessionado do Sistema Primavera do Leste
Sistema
Primavera
do Leste

Rodovia

Trecho

Extensão
(km)

Do entroncamento da BR-070 (B) (Primavera do Leste) a
MT-130
MT-020, em Paranatinga
Total

140,6
140,6

Os itens, a seguir, demonstram o detalhamento da estrutura organizacional necessária
(Pessoal Técnico e Administrativo) para o Setor de Projetos e Gestão Ambiental do empreendimento.

Estimou-se a atuação de equipe básica composta por 05 profissionais, ao longo dos
30 anos de Concessão (360 meses).
Ao valor de referência salarial foram acrescidos os encargos sociais, da ordem de
76,11%, como pode ser visto na tabela a seguir.
Tabela 10: Detalhamento de Salários e Encargos
Salário
Salário Base
Equipe
Quantidade
Base + ES
(R$)
(R$)
Técnico Projetista
1
4.131,37
7.937,47
Engenheiro Ambiental
1
7.199,23 13.369,56
Técnico de Campo - Ambiental
2
3.160,18
5.565,40
Total de Mão-de-obra Mensal 27.523,03

Custo Mensal de
Mão-de-obra
(R$)
7.937,47
13.369,56
6.216,00
33.739,03

2.2.4.1. Custos da Implantação do Setor de Projetos e
Gestão Ambiental do Empreendimento

O Setor de Projetos de Gestão Ambiental deverá atender a todas as exigências aplicáveis às atividades de construção e operação do empreendimento, considerando o conjunto de programas de mitigação/compensação ambiental.
A equipe alocada para o Setor será a seguinte:
 01 Técnico Projetista;
 01 Engenheiro Ambiental;
 02 Técnicos de Campo - Ambiental.
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2.2.4.2. Demais Custos

Para o presente Estudo foi considerada uma verba referente à Compensação Ambiental
no valor de R$ 1.469.865,00, que representa 0,50% de todos os investimentos e cobrirá
os custos com os seguintes itens sobre os aspectos ambientais do empreendimento:
 Despesas gerais com a equipe de Gestão Ambiental;
 Implantação e manutenção do Programa de Comunicação e Educação Ambiental;
 Implantação e manutenção do Programa de Gerenciamento de Riscos e Emergências;
 Custos para a Compensação Ambiental;
 Custos com Emolumentos e Taxas e obtenção de Licenças Ambientais para o empreendimento;
 Custos Socioambientais (controle e monitoramento ambiental, monitoramento da qualidade da água, conservação da flora e fauna, gerenciamento de áreas contaminadas
e mobilização e desmobilização de mão-de-obra).
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Termo de Encerramento do Produto 2 - Tomo II
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Termo de Encerramento do Produto 2 Tomo II
Este Termo encerra o Tomo II do Produto 2 - Estudos de Engenharia, que compõem o
Estudo de Viabilidade para a Concessão do Sistema Primavera do Leste do Procedimento de Manifestação de Interesse no 01/2017 do Estado do Mato Grosso.
Este Tomo II possui 72 páginas, numeradas sequencialmente de 1 a 72.
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