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ANEXO X 

DIRETRIZES AMBIENTAIS 

Princípios 

• Prevalência do interesse público. 

• Melhoria contínua da qualidade ambiental. 

• Combate à miséria e seus efeitos, que prejudicam não apenas a qualidade de 
vida, mas também a qualidade ambiental da cidade e de seus recursos naturais. 

• Multidisciplinaridade no trato das questões ambientais. 

• Participação comunitária na defesa do Meio Ambiente. 

• Integração com as políticas de Meio Ambiente nas esferas de competência da 
União, Estado, Município e as demais ações do governo. 

• Manutenção de equilíbrio ambiental. 

• Uso racional dos recursos naturais. 

• Mitigação e minimização dos impactos ambientais. 

• Incentivo à pesquisa científica e tecnológica direcionada para o uso, proteção, 
monitoramento e recuperação dos recursos ambientais. 

• Recuperação do dano ambiental. 

Para o cumprimento do disposto no art. 30 da Constituição Federal, no que concerne 
ao Meio Ambiente, consideram-se como de interesse local: 

• o incentivo à adoção de posturas e práticas sociais e econômicas 
ambientalmente sustentáveis; 

• a adequação das atividades e ações econômicas, sociais, urbanas e do Poder 
Público, às imposições do equilíbrio ambiental; 

• a busca permanente de soluções negociadas entre o Poder Público e a iniciativa 
privada para a redução dos impactos ambientais; 

• a adoção no processo de planejamento, de normas relativas ao desenvolvimento 
urbano e econômico que priorize a proteção ambiental, a utilização adequada do 
espaço territorial e dos recursos naturais e que possibilitem novas oportunidades 
de geração de trabalho e renda; 

• a ação na defesa e conservação ambiental no âmbito regional e dos demais 
municípios vizinhos, mediante convênios e consórcios; 

• o licenciamento ambiental e o controle das atividades potencial ou efetivamente 
poluidoras; 

• a melhoria constante da qualidade do ar, da água, do solo, da paisagem e dos 
níveis de ruído e vibrações, mantendo-os dentro dos padrões técnicos 
estabelecidos pelas legislações de Controle de Poluição Ambiental Federal, 
Estadual e Municipal no que couber; 
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• o tratamento e a disposição final dos resíduos sólidos;  

• o cumprimento de normas de segurança no tocante à gestão de produtos, 
substâncias,  materiais e resíduos perigosos ou tóxicos. 

• a criação de unidades de conservação; 

• a conservação e recuperação dos rios, córregos e matas ciliares e áreas 
florestadas; 

• a garantia de crescentes níveis de salubridade ambiental, através do provimento 
de infra-estrutura sanitária e de condições de salubridade das edificações, ruas e 
logradouros públicos; 

• o estabelecimento de indicadores ambientais. 

Destinação Final 

Com relação à Destinação Final dos Resíduos Sólidos, esta deverá observar os 
itens especificados abaixo, de maneira a atender a legislação ambiental vigente. 

• A caracterização do uso e ocupação do solo.  

• Implantação do Novo Aterro Sanitário. 

• A concepção e a forma de operação e manutenção do Aterro Sanitário (existente 
e novo). 

• A realização de monitoramento geotécnico e ambiental, englobando o 
monitoramento da qualidade das águas subterrâneas e superficiais. 

• Caracterização da área quanto aos aspectos geológicos, geotécnicos e 
hidrogeológicos. 

• Implantação(ões) do(s) equipamento(s) de tratamento de resíduos de serviços de 
saúde. 

• A(s) concepção(ões) e a forma(s) de operação e manutenção do(s) 
equipamento(s) de tratamento de resíduos de serviços de saúde. 

• Implantação de Unidade de Processamento de Resíduos Provenientes de Podas 
e Cortes de Árvores. 

• A concepção e a forma de operação e manutenção da Unidade de 
Processamento de Resíduos Provenientes de Podas e Cortes de Árvores. 

• Caracterização da infraestrutura básica da Central de Tratamento de Resíduos, 
tais como fornecimento de energia elétrica, abastecimento de água, redes de 
esgoto, dentre outros. 

• Caracterização das áreas de vegetação nativa e/ou de interesse específico para 
a fauna, considerando o Código Florestal. 

• Caracterização das condições climáticas (pluviometria, temperatura, velocidade, 
direção e predominância dos ventos). 

• Fornecimento de dados sobre a qualidade do ar, considerando as disposições 
legais vigentes. 
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• Indicação dos níveis de ruído, de acordo com as Normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT NBR 10151 e NBR 10152. 

Topografia 

As áreas dos empreendimentos deverão ter levantamento planialtimétrico em escala 
1:1000 com curvas de nível de metro em metro e coordenadas geográficas. 

Climatologia 

Visando a caracterização climatológica da região deverão ser obtidos 
periodicamente  dados pluviométricos, de temperatura do ar, evapotranspiração e 
predominância e direção dos ventos. 

Vegetação 

Nas áreas de mata ciliar e onde serão implantados os empreendimentos ambientais, 
deverá ser realizado levantamento das espécies arbóreas de fragmentos de cerrado.     

Mata ciliar é a formação vegetal que ocorre nas margens dos rios, córregos, lagos, 
lagoas, olhos d’água, represas e nascentes e também é conhecida por mata de 
galeria, mata de várzea, vegetação ou floresta ripária. 

A mata ciliar funciona como filtro ambiental, retendo poluentes e sedimentos que 
chegariam aos cursos d’água, sendo fundamental para o equilíbrio dos 
ecossistemas aquáticos. Portanto, a manutenção da mata ciliar protege contra a 
erosão das ribanceiras e o consequente assoreamento dos recursos hídricos, 
conservando a qualidade e o volume das águas. 

A recuperação das matas ciliares dos cursos d’água das bacias abrangidas pelo 
empreendimento em questão tem por objetivo: 

• diminuir os processos de erosão e assoreamento, melhorando a qualidade e a 
quantidade dos recursos hídricos;  

• regularizar a vazão das águas superficiais pela redução de sua velocidade de 
escoamento;  

•  aumentar a infiltração das águas provenientes das chuvas para o abastecimento 
dos lençóis freáticos;  

• formar corredores naturais que garantam o fluxo entre populações silvestres que 
sofreram fragmentação e isolamento pela perda dos seus habitats;  

• conscientizar os proprietários rurais sobre a importância da manutenção da 
biodiversidade;  

• educação ambiental. 

A restauração de matas ciliares é uma medida que pode ser realizada por diferentes 
processos. O cercamento da área é fundamental para que animais domésticos não 
danifiquem as mudas, nem compactem o solo, o que prejudica o crescimento da 
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vegetação. É importante plantar espécies pioneiras que atraiam a fauna silvestre 
que serve de dispersora de sementes, principalmente pássaros, auxiliando no 
processo de regeneração natural. 

Para diversificar a vegetação que nasceu espontaneamente no local, pode-se fazer 
o plantio de sementes ou mudas de espécies de maior valor ecológico e econômico. 
Também podem ser re-introduzidas espécies ameaçadas de extinção e outras que 
apresentam diferentes estágios de crescimento, misturando-se grupos ecológicos 
distintos, como acontece na natureza. 


