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1. APRESENTAÇÃO 

No dia 05 de novembro de 2015, por volta das 15 horas, ocorreu o rompimento da Barragem de 

Rejeitos de Fundão, de propriedade da Samarco Mineração S.A (Samarco), liberando cerca de 

33 milhões de m³ de rejeitos e água, de imediato, acrescidos de mais 11 milhões de m³ ao longo 

da estação chuvosa 2015/2016, totalizando 44 milhões de m³ (GOLDER ASSOCIATES, 2016).  

O material liberado pelo rompimento da barragem fluiu através do curso do córrego Santarém, 

adentrando em seguida o rio Gualaxo do Norte, que deságua no rio do Carmo, que por sua vez 

é tributário do Rio Doce. Ao longo do caminho de escoamento os rejeitos causaram erosão de 

solos, sedimentos, vegetação e outros materiais que foram depositados ao longo das planícies 

de inundação, das margens e calhas destes cursos d’água e seus tributários.  

Cerca de 110 km do ponto de rompimento o fluxo de rejeitos e materiais carreados pelo seu 

escoamento entrou no reservatório da barragem de Candonga (Usina Hidroelétrica Risoleta 

Neves), onde grande volume de material sedimentou enquanto as frações mais finas dos rejeitos 

e outros sólidos em suspensão foram continuadamente liberados através do vertedouro da 

barragem. Parte desses sólidos e materiais coloidais em suspensão se depositou na calha do 

Rio Doce e nos reservatórios ao longo de seu curso, e parte deste material permaneceu em 

suspensão na água até a foz do Rio Doce, com uma pluma de coloração alaranjada penetrando 

no ambiente estuarino e costeiro. 

Em março de 2016 foi assinado o Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC), 

firmado entre a União (incluindo as autarquias IBAMA, ICMBIO, ANA, DNPM FUNAI), o Estado 

de Minas Gerais (incluindo autarquias IEF, IGAM, FEAM), Estado do Espírito Santo (incluindo 

autarquias IEMA, IDAF e AGERH) e a Samarco e suas acionistas Vale S.A. e BHP Billiton Brasil 

Ltda.. O TTAC criou a Fundação Renova e tem como objeto a criação de programas a serem 

elaborados, desenvolvidos e implementados por meio da Fundação Renova, com o objetivo de 

recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área impactada pelo rompimento 

da barragem de Fundão, observada a situação anterior, além da adoção das medidas de 

mitigação, compensação e indenização necessárias e previstas nos  programas.  

O TTAC possui programas e cláusulas voltados para a para a recuperação da UHE Risoleta 

Neves, destacando-se (grifos nossos): 

SEÇÃO II: INFRAESTRUTURA 

SUBSEÇÃO II.2:Programa de recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves; 

CLÁUSULA 79: A FUNDAÇÃO deverá desenvolver um programa para tratar das ações 

necessárias ao desassoreamento do Reservatório da UHE Risoleta Neves e à 

recuperação das condições de operação da UHE Risoleta Neves. 
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CLÁUSULA 80: Deverão ser desenvolvidas ações para o desassoreamento do 

Reservatório da UHE Risoleta Neves e para o reparo na infraestrutura da Usina 

Hidrelétrica, observado o acordo judicial celebrado com o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS e com o ESTADO DE MINAS GERAIS em 6 de fevereiro 

de 2016 (processo n. 0024.15.086.405-6). 

SEÇÃO I: GESTÃO DOS REJEITOS E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA 

SUBSEÇÃO I.1: Programa de manejo dos rejeitos decorrentes do rompimento da 

barragem de Fundão, considerando conformação e estabilização in situ, escavação, 

dragagem, transporte, tratamento e disposição. 

CLÁUSULA 150: Caberá à FUNDAÇÃO realizar estudos de identificação e de avaliação 

detalhada da ÁREA AMBIENTAL 11, considerando a SITUAÇÃO ANTERIOR e os efeitos 

derivados do EVENTO2. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A avaliação das alterações e caracterizações deverá incluir a 

avaliação biogeoquímica, hidrodinâmica e hidrosedimentológica. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os estudos referidos no caput deverão ser divulgados até o 

último dia útil de julho de 2016, devendo conter cronograma para apresentação e 

implementação dos PROJETOS, devendo ser avaliados e aprovados pelos ÓRGÃOS 

AMBIENTAIS e de GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Especificamente quanto ao Reservatório da UHE Risoleta 

Neves, a SAMARCO realizará a dragagem dos primeiros 400m (quatrocentos metros) 

desse reservatório até 31 de dezembro de 2016. 

CLÁUSULA 151: Caberá à FUNDAÇÃO realizar o manejo de rejeitos decorrentes do 

rompimento da barragem de Fundão, conforme resultados decorrentes dos estudos 

previstos neste programa, bem como considerando os fatores ambientais, sociais e 

econômicos da região. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Inclui-se no manejo de rejeitos referido no caput a elaboração de 

projeto e as ações de recuperação das áreas fluviais, estuarinas e costeira, escavação, 

dragagem, transporte e disposição final adequada e/ou tratamento in situ. 

 

Portanto, as obrigações de reestabelecimento das condições de operação da UHE e da 

recuperação ambiental e manejo dos rejeitos depositados no reservatório da UHE Risoleta 

Neves (Candonga) estão definidas no TTAC. Todas as atividades desenvolvidas, inicialmente 

pela Samarco e atualmente pela Fundação Renova, visam atender aos objetivos de dois 

 

1 ÁREA AMBIENTAL 1: as áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do 

Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e tributários, bem como as regiões 

estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo EVENTO. 

2 EVENTO: o rompimento da barragem de Fundão, pertencente à SAMARCO, localizada no complexo minerário de 

Germano, em Mariana-MG, ocorrido em 5 de novembro de 2015 
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programas: Programa de recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves e Programa de 

manejo de Rejeitos. 

O TTAC instituiu o Comitê Interfederativo (CIF) formado pelas entidades do poder público, como 

instância externa e independente da Fundação, para definir prioridades na implementação e 

execução dos projetos, acompanhando, monitorando e fiscalizando os resultados. A Deliberação 

CIF no 03 de 07/06/2016, apresenta a seguinte avaliação dos órgãos ambientais sobre o papel 

do reservatório da UHE Risoleta Neves na mitigação do evento de rompimento: 

“Avaliando o evento, o efeito mais significativo de atenuação nas forças do fluxo de 

rejeitos e materiais arrastados pelo seu escoamento foi observado no reservatório da 

barragem de Candonga que se mostrou um verdadeiro “fiel da balança” modificando a 

escala dos impactos antes (a montante) e depois (a jusante) da UHE. O reservatório 

funcionou como uma gigante bacia de sedimentação promovendo a deposição de um 

volume estimado superior a 10 Mm³ de rejeitos e outros sólidos. 

(...) 

“Considerando que a UHE Candonga e seu respectivo reservatório, à época do evento 

de rompimento da barragem de Fundão, amorteceram a onda de rejeitos, funcionando 

como uma gigantesca bacia de sedimentação e promovendo a deposição de grande 

volume de rejeitos, demonstrando com clareza o importante papel que realizou, e pode 

realizar na gestão dos rejeitos e mitigação dos impactos causados pelo reiterado 

carreamento de rejeitos depositados ao longo dos rios a montante.  

Considerando que, assim, é de interesse ambiental que o reservatório de Candonga 

possa formar novamente um espelho d’água, que constituirá importante bacia de 

sedimentação promovendo a deposição de rejeitos remobilizados de áreas de montante”. 

 

Nesse contexto, foram  iniciados, ainda sob a responsabilidade da Samarco, estudos que 

forneceram subsídios para a escolha da técnica e equipamentos a serem utilizados na dragagem 

emergencial. Com o objetivo de conter parte dos sedimentos que foram depositados no 

reservatório da UHE Risoleta Neves em uma região anterior aos primeiros 400 metros do 

barramento principal, foi proposta a implantação de barramentos metálicos, criando-se três 

compartimentos com volumes de espera, e, viabilizando dragagens com intervenções em 

segmentos definidos.  

Dada a urgência da dragagem e disposição dos sedimentos, o conceito foi apresentado para o 

Consórcio Candonga3, com intuito de permitir a dragagem emergencial no reservatório e 

implantação dos barramentos metálicos.,  

 

3 Constituído pela VALE e Aliança Energia, para administração da UHE Risoleta Neves, por força de contrato de 

concessão celebrado com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para geração de energia elétrica. 
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Vale dizer que a dragagem emergencial no reservatório foi autorizada em acordo judicial 

celebrado entre a Samarco Mineração e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, tendo 

o Consórcio Candonga como interveniente, homologado nos autos da Ação Civil Pública n. 

6132918.29.2015.8.13.0024. 

Inicialmente o material proveniente da dragagem emergencial foi disposto em diques 

implantados nos talvegues naturais de drenagem (Setores), localizados na área de alagamento 

da UHE, não havendo, portanto, necessidade de intervenção em outras áreas para a construção 

das estruturas. 

Novos levantamentos batimétricos foram realizados em maio de 2016, os quais constataram a 

remobilização e acréscimo de sedimentos no reservatório da UHE, durante o período chuvoso 

2015/2016. O novo volume proveniente destes levantamentos excedeu a capacidade dos 

Setores, ocasionando a necessidade de realização de novos estudos, considerando áreas em 

propriedades privadas no entorno da UHE, que poderiam ser utilizadas para disposição dos 

sedimentos 

Diante das características topográficas, uso do solo, facilidade de acesso e da proximidade com 

a UHE, a propriedade da Fazenda Floresta foi adquirida para implantação das estruturas que 

seriam então utilizadas para disposição do sedimento dragado de forma definitiva. Tais 

estruturas vêm sendo implantadas a fim de garantir a segurança para a continuidade das 

operações de dragagem e disposição de sedimentos provenientes da UHE. 

Em paralelo, foram desenvolvidos uma série de estudos para embasar a melhor solução técnica 

para o manejo de rejeitos em Candonga, destacando-se: Programa de Caracterização 

Geoquímica de Rejeitos, Solos e Sedimentos (Golder, 2017); Avaliação dos Impactos no Meio 

Físico Resultantes do Rompimento da Barragem de Fundão (Golder, 2016); Volume 8 – 

Aplicação do Plano de Manejo de Rejeito no Trecho 12 (Jacobs, 2018); Estudos 

Hidrossedimentológicos (Potamos, 2019), Fase II dos estudos hidrossedimentológicos do 

Modelo computacional para a UHE Risoleta Neves - Previsão de assoreamento do reservatório 

com Fundo dragado (Themag, 2019), Adendo ao Projeto Básico (Themag, 2019) 

Assim, o objeto deste licenciamento refere-se à regularização ambiental das atividades já 

realizadas de forma emergencial, além daquelas necessárias à recuperação ambiental das áreas 

afetadas, incluindo a remoção por dragagem dos sedimentos, recuperação de áreas de 

disposição temporária e adequação ambiental das novas áreas de disposição com vistas ao 

retorno operacional da UHE Risoleta. 

Portanto, o conjunto de atividades que a partir deste momento será denominado como 

empreendimento, refere-se à Regularização Ambiental das Obras de Dragagem e Disposição de 
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Rejeitos na Fazenda Floresta e Recuperação das Margens e Setores da  área denominada como 

Trecho 12 (Área do Reservatório da UHE Risoleta Neves). Destaca-se que este EIA/RIMA teve 

como foco a avaliação dos impactos decorrentes das ações necessárias para recuperação do 

referido trecho e consequente  retomada operacional da UHE, abrangendo as atividades já 

implantadas e as demais ações futuras. 

Importante mencionar a Anuência concedida pelo Consórcio Candonga à Fundação Renova, em 

04 de junho de 2018, para realizar, em área no interior de sua propriedade, obras de recuperação 

das margens do reservatório da UHE Risoleta Neves, mediante licença autorizativa de 

intervenção e supressão vegetal a ser concedida pelo órgão ambiental estadual responsável pelo 

licenciamento corretivo das intervenções incorridas por efeito de obras emergenciais pela 

Samarco e/ou Fundação Renova, por efeito do deplecionamento do reservatório por decorrência 

do rompimento da barragem de Fundão.  

Cabe ainda mencionar que na decisão proferida pela 12ª Vara Federal Cível e Agrária da SJMG, 

a UHE Risoleta Neves é contextualizada com os seguintes dizeres:  

“Com efeito, é fundamental, no âmbito do processo reparatório do 
Desastre de Mariana, avançar-se concretamente no retorno 
operacional da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves ("Candonga"), 
inaugurada em 07 de setembro de 2004, com potencial de geração de 
140MW/h. 

Além da energia elétrica, a Usina Hidrelétrica Risoleta Neves 
("Candonga") é responsável pela geração de dezenas de empregos na 
região, investimentos e projetos sociais, tais como "oficina de ritmos", 
"oficina de idosos" "cine especial" e "ações de relacionamento". Cumpre, 
portanto, uma importantíssima função social na região, o que exige o 
esforço concentrado de todos para que sua retomada aconteça o mais 
rápido possível. 

Nesta mesma decisão definiu-se que  Caberá às empresas rés (Fundação Renova) apresentar 

ao órgão ambiental competente o estudo EIA/RIMA com vistas à obtenção de licença ambiental 

corretiva, inaugurando o procedimento de licenciamento do projeto Fazenda Floresta, disposição 

de rejeitos, e de recuperação do reservatório, incluindo estudo de alternativas, analisando os 

diferentes cenários de dragagem, variando volumes, locação, estudos de risco e planos de 

mitigação de riscos na data de 29 de fevereiro de 20204.  

 

 

4 Caberá às empresas rés (Fundação Renova) apresentar ao órgão ambiental competente o estudo EIA/RIMA com 

vistas à obtenção de licença ambiental corretiva, inaugurando o procedimento de licenciamento do projeto Fazenda 

Floresta, disposição de rejeitos, e de recuperação do reservatório, incluindo estudo de alternativas, analisando os 

diferentes cenários de dragagem, variando volumes, locação, estudos de risco e planos de mitigação de riscos. 
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2. OBJETIVOS 

Os objetivos do presente documento consistem em apresentar elementos necessários para 

regularização ambiental das intervenções emergenciais realizadas no reservatório da UHE 

Risoleta Neves e as atividades necessárias a serem realizadas para recuperação da área em 

decorrência do rompimento da barragem do Fundão. por meio da solicitação da Licença de 

Operação Corretiva. 

Como objetivos específicos do estudo tem-se:  

• Apresentar o diagnóstico do meio físico, biótico e socioeconômico; 

• Apresentar a definição dos métodos e técnicas para recuperação da área em questão 

contemplando: 

o Remoção e disposição dos rejeitos; 

o Recuperação das margens; 

o Tratamento dos efluentes; 

• Avaliar os impactos das ações futuras e das ações emergenciais já executadas; 

• Definir as ações mitigatórias, reparatórias e compensatórias por meio da implantação dos 

programas diferenciando ações específicas para os meios físico, biótico e 

socioeconômico. 

 

3. LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

As atividades de regularização ambiental das obras de dragagem e disposição de rejeitos na 

Fazenda Floresta e recuperação das margens e setores do Trecho 12 estão localizadas nos 

municípios de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. 

Para acessar a Fazenda Floresta e demais áreas de intervenção, tomando como ponto de 

referência a praça central da cidade de Ponte Nova, deve-se seguir na direção nordeste, 

percorrendo 69 km pela BR-120, onde se vira à esquerda, acessando a Av. Dr. Otávio Soares. 

Permanecer por 170 metros, até a Rua Assad Zaidan, vire à direita e prossiga por 350 metros, 

até a Rua Carangola. Mantenha na rua Carangola por 1,0 Km, até a BR-120. Vire à esquerda e 

permaneça na BR-120 por 22 Km, até o trevo de acesso à cidade de Rio Doce. Deve-se fazer o 

retorno e percorrer 350 metros, até a estrada secundária à esquerda, em direção ao distrito de 

Santana do Deserto. Seguir nesta estrada (sentido à Santana do Deserto) por 13,5 Km até a 

entrada principal da Fazenda Floresta. 
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Na Figura 1 a seguir pode ser visualizado o mapa de localização e roteiro de acesso às áreas do 

empreendimento em Rio Doce, MG, conforme a descrição feita aqui neste item.  
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Figura 1: Mapa de localização geográfica do empreendimento em relação aos municípios e ao estado 
de Minas Gerais. 
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4. HISTÓRICO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS  

Com o rompimento da Barragem de Fundão, o rejeito até então contido nesta estrutura avançou 

sobre o reservatório de Santarém, galgando a crista da barragem, que resistiu à passagem de 

todo o material.  

Esse material seguiu pelo córrego Santarém, pelos vales do rio Gualaxo do Norte e do rio do 

Carmo e, por fim, pela calha do rio Doce, até a foz, na região de Linhares (ES). 

Dada a situação de calamidade, diversas ações foram empreendidas em caráter emergencial, a 

fim de mitigar ou controlar os impactos causados pela passagem da lama. 

As primeiras ações foram comunicadas ao órgão, conforme previsto no artigo 8 da Resolução 

conjunta SEMAD/IEF n° 1.905/2013: 

Art. 8 - Será admitida a intervenção ambiental nos casos 

emergenciais, mediante comunicação prévia e formal ao órgão 

ambiental. 

§ 1º Para fins desta Resolução Conjunta, consideram-se casos 

emergenciais o risco iminente de degradação ambiental, 

especialmente da flora e fauna, bem como, da integridade física de 

pessoas. 

Em 16/11/2015 (protocolo R0509804/2015) a Samarco informou que haveria a necessidade de 

intervenção emergencial, ao longo do trecho impactado no Município de Santa Cruz do 

Escalvado, em Área de Preservação Permanente (APP) para remoção de resíduos e material 

lenhoso.  

No mesmo período, tiveram início as ações necessárias para a estruturação do plano de 

recuperação da área impactada, tais como serviços e estudos de engenharia para a dragagem 

e disposição dos sedimentos que ficaram retidos na barragem da Usina Hidrelétrica (UHE) 

Risoleta Neves. 

As ações imediatas incluíram a limpeza das margens e a recuperação dos acessos ao longo de 

9 quilômetros do reservatório e da calha fluvial a montante da UHE Risoleta Neves, onde se 

formaram grandes depósitos de material predominantemente lenhoso, arrastado pela lama 

constituída por uma mistura de rejeitos e sedimentos (Figura 2 a Figura 5). 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 54 

  
Figura 2: Situação logo após o evento. Figura 3 : Situação logo após o evento. 

  
Figura 4: Situação após a limpeza. Figura 5: Situação após a limpeza. 

No primeiro momento, até que os sedimentos depositados no reservatório da UHE Risoleta 

Neves pudessem ser mapeados e ter seu volume estimado, os esforços foram concentrados na 

remoção do material lenhoso, o qual foi classificado e depositado em diferentes locais.  

O material lenhoso com potencial energético foi armazenado temporariamente próximo à estação 

de tratamento de efluentes, Setor 8 e posteriormente foi transferido para a Fazenda Floresta.  

O material lenhoso sem potencial energético (com diâmetro menor que 10 centímetros) foi 

depositado em área rural no município de Santa Cruz do Escalvado, em uma pequena porção 

da propriedade denominada Sítio Fervedouro.  

No segundo momento, foi necessário elaborar um estudo detalhado, para embasar a estimativa 

do volume de sedimentos/rejeitos depositados no reservatório da UHE Risoleta Neves e 

consequentemente, a dimensão de local necessário para dispor este material.  

Neste sentido, em meados de novembro de 2015 foi realizado um levantamento batimétrico, que 

revelou uma redução do volume do reservatório da ordem de 8.000.000 m³, dos quais, 550.000 

m³ estavam depositados nos primeiros 400 metros imediatamente à montante da barragem da 

UHE Risoleta Neves, considerada até então como faixa de dragagem prioritária. Visando a 
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determinação de locais para disposição deste material, foram avaliadas áreas denominadas 

Setores. Dentre estas áreas avaliadas, aquelas denominadas como Setor 4 e Setor 5 

despontavam nas análises como as de melhor potencial considerando sua geometria, 

proximidade da faixa de dragagem prioritária, facilidade de acesso e por se caracterizarem como 

áreas antropizadas, cuja intervenção foi realizada quando da formação do reservatório da UHE 

Risoleta Neves. Tais áreas serão mais bem caracterizadas nos capítulos referentes às 

Avaliações Técnico-Locacionais e Caracterização do Empreendimento deste relatório. 

O estudo inicial dessas áreas apontou para uma capacidade potencial de armazenamento 

suficiente para a disposição do volume inicial identificado de 550.000 m³. O estudo de tais áreas 

foi apresentado em 14 de dezembro de 2015 na reunião de acompanhamento emergencial com 

representantes do NEA, IBAMA, SEMAD, entre outros. 

Entre dezembro de 2015 e janeiro de 2016, foram executados mais estudos geotécnicos que 

revelaram restrições técnicas, e resultaram no deslocamento do eixo do dique do setor 4 para 

montante e na consequente redução da sua capacidade de armazenamento , conforme pode ser 

verificado na Figura 6.  

  
Figura 6: Localização prevista para o eixo do 

dique do Setor 4. 
Figura 7: Deslocamento do eixo do Setor 4 após 

estudos geotécnicos. 

 

Contudo, o conjunto de outras áreas alternativas de disposição – as quais serão descritas a 

posteriori - em desenvolvimento na época, foi suficiente para a disposição dos 550.000 m³ da 

dragagem prioritária. Ao final do período chuvoso de 2015/2016, foi iniciada a montagem do 

equipamento de dragagem. A remobilização dos sedimentos depositados no reservatório 

impediu a movimentação do equipamento de dragagem do local de montagem até a área de 

interesse da dragagem prioritária. Para resolver o problema, seria necessário formar uma lâmina 

d’água na área, tendo sido desenvolvidos estudos de estabilidade da estrutura da UHE Risoleta 

Neves para possibilitar a formação desta lâmina e a movimentação da draga. 

A dragagem dos primeiros 400 m a montante do barramento iniciou-se efetivamente em março 

de 2016 e continuou pelos anos de 2017 e 2018, totalizando aproximadamente 960 mil m³. 
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Figura 8: Volumes dragados do reservatório da UHE Risoleta Neves. 

Com base em uma nova batimetria realizada em maio de 2016, após o período chuvoso 

2015/2016, foi confirmada a remobilização dos sedimentos e constatado um aumento do volume 

de sedimentos no reservatório  da ordem de 1.050.000 m³. Com isso, o volume estimado da 

dragagem prioritária passou de 550.000 para 1.600.000 m³. Esta diferença significativa no 

volume de sedimentos a ser dragado nos primeiros 400 metros em pouco tempo demonstrou a 

necessidade de entender melhor o comportamento hidrossedimentológico do curso d’água e 

reavaliar o projeto de dragagem.  

Em função disso, foram realizados novos levantamentos visando a revisão dos estudos e 

adequação do projeto à nova condição, tanto no que tange ao volume a ser dragado, quanto à 

capacidade real de disposição dos Setores avaliados. 

Entre junho e julho de 2016, foram desenvolvidos estudos preliminares pela Samarco Mineração 

para a avaliação da remobilização de sedimentos acomodados ao longo de 110 quilômetros das 

calhas dos cursos d’água entre a barragem de Fundão e o remanso da UHE Risoleta Neves, de 

forma a conhecer a dinâmica de transporte de sedimentos no período chuvoso 2016/2017,bem 

como a contribuição natural das bacias do rio do Carmo e do rio Piranga, obtendo-se a  

contribuição potencial de sedimentos para o referido período. 

Com isso, uma nova estratégia foi estabelecida, prevendo-se a dragagem parcial da faixa 

prioritária anteriormente estabelecida, otimização da operação das dragas e a construção de 

barramentos a montante da UHE Risoleta Neves. 

Esses barramentos são estruturas metálicas instaladas transversalmente no reservatório, com a 

finalidade de conter sedimentos em trechos segmentados e impedir ou minimizar o transporte de 

sedimentos para jusante do reservatório da UHE. Foram instalados três barramentos: 
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Barramento A, formando o primeiro segmento situado a 400 metros da barragem da UHE, 

Barramento B, a 5,1 quilômetros a montante da barragem da UHE, e o Barramento C, no 

remanso, a 6,4 km a montante da barragem da UHE.  

Esta nova configuração de segmentos delimitados pelos barramentos metálicos compatibiliza a 

necessidade de dragagem em áreas específicas, com a possibilidade de que os segmentos de 

montante possam reter e manter sedimentos sem prejuízos à qualidade ambiental do 

reservatório e, por consequência, do estirão de jusante do rio Doce. A flexibilidade para operar a 

dragagem em trechos específicos, associada à estabilização dos sedimentos em 

compartimentos do reservatório, permitirá retomar com segurança da operação da UHE Risoleta 

Neves, conforme definido no TTAC. 

Em 2018 e 2019, foram realizados estudos hidrossedimentológicos que concluíram que o volume 

de rejeito estimado no reservatório pelo rompimento é de cerca de 9,6 milhões de m³ (Potamos, 

2019). O mesmo estudo indica um volume médio de sedimentos afluentes (aportados) ao 

reservatório da ordem de 1 Mm³ por ano, o que é bastante significativo. Considerando estes 

estudos, foram desenvolvidos vários estudos de trade-off para definição do projeto de engenharia 

a ser implementado como solução para a recuperação do Trecho 12. Para tanto, foram definidos 

três cenários de recuperação, onde partiu-se do Cenário 1 que considera a remoção total dos 

sedimentos. A partir daí, avançou-se para os demais cenários que considerou a remoção parcial 

dos sedimentos. 

  

5. ÁREAS AFETADAS 

Quando do rompimento da barragem de Fundão, enquanto o fluxo de rejeitos se deslocava em 

direção a UHE Risoleta Neves, esta teve suas comportas abertas com intuito de amortecer a 

mistura de rejeitos, solos, detritos vegetais e antrópicos, reduzindo sua velocidade de 

deslocamento, ocorrendo acentuada disposição de rejeitos em seu reservatório. 

Quando a lama chegou nesta área, o nível d´água no reservatório não ultrapassou o seu nível 

máximo normal (cota 327,5 m), e, consequentemente, não houve a formação de depósitos 

extracalha. A deposição de materiais e o impacto restringiu-se, majoritariamente, às áreas do 

reservatório da UHE, conforme pode-se ser observado por meio da Figura 9 - Figura 14 (Golder 

Associates, 2020). 

De acordo com o limite da área impactada pelo rompimento da Barragem de Fundão, não houve 

supressão de vegetação pela lama no trecho 12, impactando nas áreas de uso antrópico (Figura 

15). 
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Figura 9 : Delimitação da área impactada em 

relação a área previamente ao rompimento da 
Barragem de Fundão, em 2013. 

Figura 10 : Delimitação da área impactada em 
relação a área após o rompimento da Barragem de 

Fundão, em 2016. 

  
Figura 11 : Delimitação da área impactada em 
relação a área previamente ao rompimento da 

Barragem de Fundão, em 2014. 

Figura 12 : Delimitação da área impactada em 
relação a área após o rompimento da Barragem 

de Fundão, em 2015. 

 

  
Figura 13 : Delimitação da área impactada em 
relação a área previamente ao rompimento da 

Barragem de Fundão, em 2014. 

Figura 14 : Delimitação da área impactada em 
relação a área após o rompimento da Barragem 

de Fundão, em 2015. 
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Figura 15 : Mapa de localização da área impactada pela lama em relação a área de alagamento da 

UHE Risoleta Neves. 
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6. ASPECTOS LEGAIS 

Em 30/06/20165, foi constituída a Fundação Renova, fruto da assinatura do Termo de Transação 

e Ajustamento de Conduta (TTAC)6 por Samarco, Vale, BHP Billiton, Governo Federal, Governos 

Estaduais de Minas Gerais e Espírito Santo, e outros órgãos governamentais, no bojo da Ação 

Civil Pública em trâmite perante a 12ª Vara Federal de Belo Horizonte (autos nº 0069758-

61.2015.4.01.3400).  

O TTAC define a Fundação Renova7 como o ente responsável pela criação, gestão e execução 

de programas de reparação socioambiental e socioeconômica, voltados aos impactados com o 

rompimento da Barragem de Fundão. A Fundação Renova, desde então, encontra-se em pleno 

funcionamento, desenvolvendo e executando os programas para a reparação dos impactos 

decorrentes do rompimento da barragem. 

O TTAC prevê a implementação de quarenta e dois programas de reparação socioambientais e 

socioeconômicos, nos quais se incluem obrigações específicas em relação ao manejo de 

rejeitos, deixando claro que as atividades desenvolvidas neste sentido devem se dar em 

observância às conclusões técnicas obtidas em estudos para que se respeitem fatores de 

natureza ambiental, social e econômica (cláusula 151). Prevê, também, a realização de 

tratamento para que se dê destinação ecologicamente adequada aos rejeitos (cláusula 152). 

Anteriormente à elaboração do TTAC, algumas medidas emergenciais já haviam sido 

empreendidas pela Samarco Mineração, amparadas pelas leis supracitadas, pela Deliberação 

Normativa COPAM nº 76/2004, e pela Resolução conjunta SEMAD/IEF nº 1905/2013, visando 

mitigar e reparar as áreas atingidas pelo rejeito advindo da barragem de Fundão, conforme 

histórico de comunicados disposto a seguir:  

• Em 10/03/2016 (Protocolo R0103880/2016) a Samarco protocolou descritivo sobre as 

ações emergenciais de dragagem e de disposição do material dragado, incluindo estudo 

de alternativas locacionais para disposição do material dragado, solicitando as devidas 

orientações para o encaminhamento do processo perante o órgão ambiental.  

• Em 25/05/2016 (Protocolo R212396/2016) a Samarco protocolou FCE nº 

R212396/2016, para regularização das atividades realizadas na região da UHE Risoleta 

 

5 Cláusula 209 do TTAC. 

6 Disponível em http://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2016/07/ttac-final-assinado-para-encaminhamento-e-

uso-geral.pdf.   

7 Cláusula 01, XX e Cláusula 05 - TTAC. 

http://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2016/07/ttac-final-assinado-para-encaminhamento-e-uso-geral.pdf
http://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2016/07/ttac-final-assinado-para-encaminhamento-e-uso-geral.pdf
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Neves. Este FCE resultou no Formulário de Orientação Básica – FOB nº 0631878/2016, 

que determinou quais os estudos ambientais (PCA) que deveriam ser produzidos para 

instruir essa regularização.  

• Em 22/07/2016 (protocolo SIGED 00148683-1501-2016 e protocolo SIGED 00161851-

1501-2016) – Samarco protocola comunicado de intervenções emergenciais nos Setores 

4 e 8 (comunica inclusive intervenções APP). 

• Em 06 /09/2016 a Samarco protocolou ofício contendo informações e documentos sobre 

as obras de dragagem e disposição de sedimentos executadas na região da UHE Risoleta 

Neves, que incluía o detalhamento sobre todas as atividades e estruturas previstas no 

processo, como os Barramentos A e B, além dos setores e Fazenda Floresta. 

• Em 11/11/2016 (Protocolo R0340062/16) a Samarco solicita prorrogação de prazo do 

FOB nº 0631878/2016 por mais 180 dias.  

• Em 12/01/2017 a Samarco recebe o ofício SURAM/SEMAD/SISEMA n°08/17 contendo o 

Relatório Técnico DGER n°004/16, em que a SEMAD solicita uma série esclarecimentos 

sobre a disposição de sedimentos a serem dragados nos cursos d’água a jusante da 

barragem de Fundão até a UHE Risoleta Neves.  

• Em 27/01/2017 (Protocolo SIPRO 17573-1170/2017) a Samarco encaminha resposta 

para o Relatório Técnico DGER 004/16 com caracterização completa das atividades de 

dragagem e disposição dos sedimentos na região da UHE, além de resposta aos outros 

questionamentos.  

• Em 20/02/2017 a SEMAD emitiu o Relatório Técnico DGER n° 001/2017, solicitando 

alguns esclarecimentos sobre as informações apresentadas sobre a dragagem e 

deposição dos sedimentos.  

• Em 17/04/2017 (SIGED 00083615-1501-2017), em atendimento ao Relatório Técnico 

DGER n° 001/2017, é protocolado o “Relatório de Caracterização do Projeto Candonga”  

• Em 05/05/2017 a SEMAD emite ofício Supri.Suram.Semad.Sisema 16/17 por meio do 

qual solicita o preenchimento de um novo FCE para reorientação do processo. Solicita 

ainda que sejam relacionados todos os FCEs que tenham relação com as atividades de 

dragagem na região da UHE Risoleta Neves, tendo em vista a necessidade de 

formalização de um único processo para permitir a análise integrada e global do 

empreendimento. 

• Em 10/05/2017 (SEQ 2808-01 -protocolo SIGED 00092652-1501-2017) é apresentado 

novo FCE para reorientação do processo de licenciamento, em atendimento ao ofício 

Suppri.Suram.Semad.Sisema 16/17. 

• Em 25/07/2017 (Protocola SIGED 15366615012017) é protocolado o FCE retificado 

conforme orientações da SEMAD. 
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• Em 07/08/2017 é celebrado Protocolo de Entendimentos entre a Samarco Mineração e a 

Fundação Renova com o objetivo de transferência de todas as atividades relacionadas 

ao programa de recuperação da UHE Risoleta Neves para a Fundação, tal como previsto 

no TTAC. 

Dentre os programas estabelecidos no TTAC e desenvolvidos pela Fundação Renova, o 

Programa de recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (cláusulas 79, 80, 81 e 150, 

parágrafo 3º, do TTAC ), prevê ações necessárias para o desassoreamento do reservatório e 

recuperação das condições de operação da UHE, além do reparo de suas estruturas.  

Em nível estadual, o licenciamento ambiental é regulamentado pelo Decreto nº 47.383/2018, 

alterado pelo Decreto n° 47.837/2020, além de Deliberações Normativas.  .  

Com base nos critérios previstos nas Deliberações Normativas (DN) COPAM nº 217/2017, DN 

nº 87/2005, DN nº 62/2002 e suas alterações, o empreendimento estudado e abordado neste 

documento foi categorizado como classe 5, sendo requerido o Licenciamento Ambiental 

Concomitante (LAC) para a obtenção da Licença de Operação de natureza Corretiva (LOC). 

Apresenta-se na Tabela 1 as atividades alvo do empreendimento consideradas para o 

licenciamento ambiental alvo deste estudo. Todas estas estruturas estarão detalhadamente 

descritas e caracterizadas no capítulo referente à caracterização do empreendimento. 

Tabela 1: Classificação do empreendimento conforme DN 217/2017. 

Código Descrição Parâmetro Quantidade Unidade 

A-05-04-5 Pilhas de rejeito/estéril Área útil 3,972 ha 

E-05-03-7 Dragagem para desassoreamento de corpos d’água 
Volume de 
dragagem 

127.000 m³ 

F-05-15-0 
Outras formas de destinação de resíduos não 

listadas ou não classificadas 
Área útil 41,2 ha 

E-01-13-9 
Mineroduto ou rejeitoduto externo aos limites de 

empreendimentos minerários 
Extensão 2,8 km 

A-05-03-7 
Barragem de contenção de resíduos ou rejeitos da 

mineração 
Categoria 

Classe 
3 - 

B-01-01-5 Britamento de pedras para construção Área útil 2,8 ha 

E-03-02-6 Canalização e/ou retificação de curso d’água Extensão 1,152 km 

E-03-01-8 
Barragem de acumulação de água para 

abastecimento público, industrial e na mineração ou 
para perenização 

Área Inundada 3,2 ha 

Devido à complexidade do empreendimento e de suas distintas atividades a serem contempladas 

no licenciamento, a classificação com base na DN COPAM n° 217/2017 foi objeto de detalhadas 

discussões técnicas. Isso se deve ao fato de que as atividades a serem licenciadas possuem 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 63 

uma relação direta com as consequências do rompimento da barragem de Fundão. No entanto, 

não podem ser categorizadas como atividades minerárias.  

Vale dizer que, conforme orientações da Superintendência de Projetos Prioritários (SUPPRI), 

adotou-se os códigos supracitados, mesmo que estes não condizem fielmente com as atividades 

que foram e/ou serão desenvolvidas pelo empreendimento. De modo a esclarecer de que forma 

o itens da DN se relacionam com as atividades efetivamente empreendidas, apresenta-se a 

seguir (Tabela 2), a correspondência dos enquadramentos utilizados em relação às 

estruturas/atividades alvo deste licenciamento. 

Tabela 2: Correlação com os enquadramentos conforme DN 217/2017. 

Código Descrição Estrutura/Atividade 

A-05-04-5 Pilhas de rejeito/estéril 
Pilha 01 – estrutura destinada para o 

acondicionamento do material dragado (sedimentos) 

E-05-03-7 
Dragagem para desassoreamento de corpos 

d’água 
Atividade de dragagem, propriamente dita 

F-05-15-0 
Outras formas de destinação de resíduos não 

listadas ou não classificadas 

Áreas nas quais foram depositados os sedimentos 

desde a realização das ações emergenciais, 

contemplando os setores e aterros. 

E-01-13-9 
Mineroduto ou rejeitoduto externo aos limites 

de empreendimentos minerários 
Tubulação que interliga a draga até a Bacia 2A 

A-05-03-7 
Barragem de contenção de resíduos ou 

rejeitos da mineração 

Bacia 2A e 2B, Dique Micaela, Diques 1A, 1B e 2, 

sumps (Micaela), Barramentos metálicos A, B e C e 

barramento do Setor 4. 

B-01-01-5 Britamento de pedras para construção Fazenda Corsini (já desativada) 

E-03-02-6 Canalização e/ou retificação de curso d’água Retificações realizadas no córrego Micaela e Borges 

E-03-01-8 

Barragem de acumulação de água para 

abastecimento público, industrial e na 

mineração ou para perenização 

Bacia 01 

 

Considerando ainda as peculiaridades da obra, foi protocolado no dia 07/11/2018 (Anexo I) uma 

proposta de Termo de Referência para elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e 

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) sendo este aprovado por meio do Ofício SEQ 2808-

13/2018/GJU (Anexo I). A partir deste momento o Termo de Referência se tornou orientativo para 

o desenvolvimento de todo o presente estudo  

Como previsto no Decreto 47.383/2018 (Subseção IV, Art. 32), parcialmente alterado pelo 

Decreto 47.837/2020, a modalidade de Licenciamento Ambiental com emissão de uma LOC, se 

deve à excepcionalidade deste empreendimento, especialmente relacionada às condições sem 

precedentes do caso em questão. As medidas emergenciais já mencionadas foram realizadas 
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sem a concessão das Licenças Previas (LP) ou de Instalação (LI), sendo necessário, desta 

forma, a obtenção e Licença de Operação (LO), em caráter corretivo (LOC).  

Importante mencionar que em 18.02.2019 a Fundação firmou com a Secretaria de Meio Ambiente 

de Minas Gerais, tendo o município de Rio Doce como interveniente, o Termo de Ajustamento 

de Conduta – TAC, com fulcro no § 1º, art. 32, do Decreto Estadual 47.383/2018, que dispõe: 

§ 1º – A continuidade de instalação ou operação da atividade ou do 

empreendimento concomitantemente ao procedimento de licenciamento 

em caráter corretivo dependerá da assinatura de Termo de Ajustamento 

de Conduta – TAC – junto ao órgão ambiental competente, 

independentemente da formalização do processo de licenciamento. 

Dentre a documentação necessária para a análise da LOC, e a fim de atender à solicitação n° 

2019.12.01.003.0003261, foi elaborado este EIA e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA). A exigência do EIA/RIMA previamente à implantação do empreendimento é 

regulamentada no Art. 3 da resolução CONAMA nº 237/1997, devendo esta ser utilizada de base 

para a elaboração de programas de mitigação, recuperação e compensação das atividades 

efetiva e possivelmente degradantes do meio, bem como para direcionamento da(s) audiência(s) 

pública(s) quando cabível(is). E como regulamentado no Decreto Estadual 45.175/2009, será 

utilizado pelo órgão responsável para elaboração das condicionantes previstas no processo de 

licenciamento.  

É sabido que a área estudada já não apresenta as características ambientais originais, havendo 

intervenções realizadas, implantadas e/ou em operação, em caráter emergencial, a serem 

regularizadas, por isso o licenciamento corretivo. Em sua Cláusula Primeira no inciso XXII o 

TTAC institui como SITUAÇÃO ANTERIOR o tempo que antecede o rompimento, ou seja, 

anterior a 05 de novembro de 2015. Após essa data, toda e qualquer atividade realizada no leito 

do Rio Doce e nos seus afluentes que receberam o rejeito, é um ambiente alterado, incluindo o 

reservatório da UHE Risoleta Neves. Em uma segunda fase, as medidas emergenciais, como a 

segmentação em 3 trechos pelos barramentos metálicos o próprio desassoreamento de parte do 

reservatório, assim como a implantação de setores provisórios para disposição do rejeito 

dragado, também modificaram o meio. 

Nesse contexto, deve-se levar em consideração as definições de área degradada citadas no 

inciso I do Art. 4º da Instrução normativa do IBAMA n. 04 de 13 de abril de 2011, segundo o qual 

área degradada é aquela impossibilitada de retornar, a um ecossistema que se assemelhe a um 

estado conhecido antes por meio de uma trajetória natural, ou para outro estado que poderia ser 

esperado. Esta contextualização e as definições são importantes para que se compreenda a 

excepcionalidade de todo do presente processo de licenciamento ambiental e da própria 

natureza da degradação ambiental aqui analisada.  
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Assim este EIA-RIMA busca apresentar a atual situação da área de estudo e elencar os impactos 

ambientais decorrentes das atividades já realizadas, aquelas em curso e as planejadas. Destaca-

se que tais atividades serão desenvolvidas em área já degradada.  

Assim, as legislações aplicáveis no âmbito jurídico das esferas federal, estadual e municipal, 

sessão as que se relacionam com as atividades peculiares associadas à falta de precedentes 

dos impactos caudados pelo rompimento da barragem de Fundão. Estas atividades abrangem 

os temas de dragagem e disposição do rejeito; segmentação do reservatório e a manutenção de 

parte dos rejeitos nele depositados; as intervenções em área de preservação permanente; a 

supressão de vegetação (fragmento florestal ou indivíduos isolados); intervenção na fauna; 

captação de água; intervenções em cursos hídricos. 

As tabelas apresentadas a seguir (Tabela 3, Tabela 4 e Tabela 5) contêm a listagem da 

legislação aplicável aos temas elencados, as quais serão devidamente citadas ao longo deste 

estudo. Busca-se dessa forma, subsidiar a elaboração do documento e nortear as medidas que 

visam mitigar, reparar, recuperar e compensar os impactos identificados para se chegar ao 

conjunto mais adequado de medidas. 
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Tabela 3: Aspectos legais aplicáveis à Regularização ambiental das obras de dragagem e disposição de rejeitos na Fazenda Floresta e recuperação das 
margens e Setores do Trecho 12, em nível Federal. 

LEGISLAÇÃO FEDERAL 

TEMA TIPO NORMA ASSUNTO 

Geral Constituição Constituição Federal de 1988 Artigo 225 - O meio ambiente na Constituição Federal. 

Flora Decreto Decreto nº 6.660 de 2008 
Regulamenta dispositivos da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a 

utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica. 

Licenciamento 

ambiental 
Decreto Decreto nº 8.437 de 2015 

Regulamenta o disposto no art. 7º, caput, inciso XIV, alínea "h", e parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011, para estabelecer as tipologias de 

empreendimentos e atividades cujo licenciamento ambiental será de competência da União. 

Mineração Decreto Decreto nº 9.406 de 2018 
Regulamenta o Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, a Lei nº 6.567, de 24 de setembro 

de 1978, a Lei nº 7.805, de 18 de julho de 1989, e a Lei nº 13.575, de 26 de dezembro de 2017. 

Política 

ambiental 
Decreto 

Decreto nº 4.340 de 2002 e 

suas alterações 

Regulamenta artigos da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC. 

Política 

ambiental 
Decreto Decreto nº 6.848 de 2009 

Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto no 4.340, de 22 de agosto de 2002, para regulamentar 

a compensação ambiental. 

Política 

ambiental 
Decreto Decreto nº 97.632 de 1999 Dispõe sobre a regulamentação do Artigo 2°, inciso VIII, da Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981. 

Política 

ambiental 
Decreto Decreto nº 4.297 de 2002 

Regulamenta o art. 9, inciso II, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, estabelecendo critérios 

para o Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil - ZEE, e dá outras providências. 

Política pública Decreto Decreto Nº 4.281 de 2002 
Regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental, e dá outras providências. 
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LEGISLAÇÃO FEDERAL 

TEMA TIPO NORMA ASSUNTO 

Recursos 

Hídricos 
Decreto Decreto nº 24.643 de 1934 

Decreta o Código das Águas e Classifica as águas de domínio público e disciplina o uso conforme 

os interesses de ordem pública ou privada. 

Mineração Decreto-Lei 
Decreto-Lei nº 1.985 de 1940 

e suas alterações 
Código de Minas. 

Mineração Decreto-Lei 
Decreto-Lei nº 227 de 1967 e 

suas alterações 
Dá nova redação ao Decreto-lei nº 1.985, de 29 de janeiro de 1940. (Código de Minas). 

Proteção do 

Patrimônio 

Histórico e 

cultura 

Decreto-Lei Decreto-Lei nº 25 de 1937 Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. 

Recursos 

Hídricos 
Decreto-Lei Decreto-Lei nº 852 de 1938 Mantém, com modificações, o decreto n. 24.643, de 10 de julho de 1934. 

Flora 
Instrução 

normativa 

IBAMA nº 22 de dezembro de 

2014 e suas alterações 

Estabelecer critérios e procedimentos para solicitação, análise e concessão de anuência prévia à 

supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou avançado de regeneração 

no Bioma Mata Atlântica. 

Flora 
Instrução 

normativa 
IBAMA nº 4 de março de 2015 Altera os Arts.  2º, 4°, 8°, 10 e 11 da Instrução Normativa IBAMA n° 22 de 2014. 

Licenciamento 

ambiental 

Instrução 

normativa 

IBAMA nº 11 de junho de 

2013 

Altera a Instrução Normativa nº 08/2011, que regulamenta, no âmbito do IBAMA, o procedimento 

para a Compensação Ambiental. 

Licenciamento 

ambiental 

Instrução 

normativa 
IBAMA nº 4de abril de 2011 

Procedimentos para elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada - PRAD ou Área 

Alterada, para fins de cumprimento da legislação ambiental. 
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LEGISLAÇÃO FEDERAL 

TEMA TIPO NORMA ASSUNTO 

Fauna Lei Lei nº 5.197 de 1967 Dispõe sobre a proteção à fauna. 

Flora Lei Lei nº 11.428 de 2006 Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica. 

Flora Lei Lei nº 12.727 de 2012 

Altera a Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; 

altera as Leis nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, 

de 22 de dezembro de 2006. 

Mineração Lei Lei nº 13.575 de 2017 

Cria a Agência Nacional de Mineração (ANM); extingue o Departamento Nacional de Produção 

Mineral (DNPM); altera as Leis nos 11.046, de 27 de dezembro de 2004, e 10.826, de 22 de 

dezembro de 2003; e revoga a Lei no 8.876, de 2 de maio de 1994, e dispositivos do Decreto-Lei 

no 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração). 

Mineração Lei 
Lei nº 6.567 de 1978 e suas 

alterações 

Dispõe sobre regime especial para exploração e o aproveitamento das substâncias minerais que 

especifica. 

Mineração Lei Lei nº 8.901 de 1994 

Regulamenta o disposto no § 2º do art. 176 da Constituição Federal e altera dispositivos do 

Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 - Código de Mineração, adaptando-o às normas 

constitucionais vigentes. 

Mineração Lei Lei nº 9.314 de 1996 Altera dispositivos do Decreto-lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, e dá outras providências. 

Política 

ambiental 
Lei 

Lei complementar 140 de 

2011 e suas alterações 

Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da 

Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas 

à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição 

em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora. 
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LEGISLAÇÃO FEDERAL 

TEMA TIPO NORMA ASSUNTO 

Política 

ambiental 
Lei Lei nº 10.165 de 2000 

Altera a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. 

Política 

Ambiental 
Lei Lei nº 12.305 de 2010 Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 

Política 

ambiental 
Lei Lei nº 12.651 de 2012 

Novo Código Florestal - Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, 

de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 

2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a 

Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001. 

Política 

ambiental 
Lei Lei nº 13.123 de 2015 

Dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento 

tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da 

biodiversidade. 

Política pública Lei Lei nº 12.334 de 2010 

Estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens destinadas à acumulação de água 

para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos 

industriais, cria o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens e altera a 

redação do art. 35 da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e do art. 4o da Lei no 9.984, de 17 

de julho de 2000. 

Política pública Lei Lei nº 9.795 de 1999 Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental. 

Proteção do 

Patrimônio 

Histórico e 

cultura 

Lei Lei nº 3.924 de 1961 Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos. 
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LEGISLAÇÃO FEDERAL 

TEMA TIPO NORMA ASSUNTO 

Recursos 

Hídricos 
Lei Lei nº 9.433 de1997. 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos. 

Recursos 

Hídricos 
Lei Lei nº 9.966 de 2000 

Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de 

óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras 

providências. 

Responsabilida

de penal e 

administrativa / 

Crimes 

ambientais 

Lei Lei nº 9.605 de 1998. 
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 

meio ambiente - Lei de crimes ambientais. 

Fauna Resolução CFBIO nº 301 de 2012 
Dispõe sobre os procedimentos de captura, contenção, marcação, soltura e coleta de animais 

vertebrados in situ e ex situ, e dá outras providências. 

Fauna Resolução CONCEA nº37 de 2018 
Baixa a Diretriz da Prática de Eutanásia do Conselho Nacional de Controle de Experimentação 

Animal – Concea 

Fauna e Flora Resolução CONAMA nº 009 de 1996 

Caracteriza-se corredor entre remanescentes como a faixa de cobertura vegetal existente entre 

remanescentes de vegetação primária em estágio médio e avançado de regeneração, capaz de 

propiciar habitat ou servir de área de trânsito para a fauna residente nos remanescentes. 

Fauna e Flora Resolução 
CONAMA nº 278 de 2001 e 

suas alterações 
Dispõe contra corte e exploração de espécies ameaçadas de extinção da flora da Mata Atlântica. 

Flora Resolução CONAMA nº 003 de 1996 
Define vegetação remanescente de Mata Atlântica, com vistas à aplicação de Decreto nº 750, de 

10 de fevereiro de 1993. 
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LEGISLAÇÃO FEDERAL 

TEMA TIPO NORMA ASSUNTO 

Flora Resolução 
CONAMA nº 010 de 1993 e 

suas alterações 
Estabelece os parâmetros básicos para análise dos estágios de sucessão de Mata Atlântica 

Flora Resolução CONAMA nº 317 de 2002 
Regulamentação da Resolução Nº 278, de 24 de maio de 2001, que dispõe sobre o corte e 

exploração de espécies ameaçadas de extinção da flora da Mata Atlântica. 

Flora Resolução CONAMA nº 302 de 2002 
Dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente de 

reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno. 

Flora Resolução CONAMA nº 300 de 2002 
Complementa os casos passíveis de autorização de corte previstos no art. 2º da Resolução nº 

278, de 24 de maio de 2001. 

Flora Resolução 
CONAMA nº 303 de 2002 e 

suas alterações 
Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente. 

Flora Resolução CONAMA nº 369 de 2006 

Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto 

ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação 

Permanente-APP. 

Flora Resolução CONAMA nº 392 de 2007 
Define vegetação primária e secundária de regeneração de Mata Atlântica no Estado de Minas 

Gerais. 

Licenciamento 

ambiental 
Resolução CONAMA nº 001 de 1990 Dispõe sobre critérios e padrões de emissão de ruídos das atividades industriais. 

Licenciamento 

ambiental 
Resolução 

CONAMA nº 002 de 1996 e 

suas alterações 

Dispõe sobre a compensação de danos ambientais causados por empreendimentos de relevante 

impacto ambiental. 

Licenciamento 

ambiental 
Resolução 

CONAMA nº 01 de 1986 e 

suas alterações 
Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para a avaliação de impacto ambiental 
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LEGISLAÇÃO FEDERAL 

TEMA TIPO NORMA ASSUNTO 

Licenciamento 

ambiental 
Resolução CONAMA nº 491 de 2018 Dispõe sobre padrões de qualidade do ar, previstos no PRONAR. 

Licenciamento 

ambiental 
Resolução CONAMA nº 006 de 1986 Dispõe sobre a aprovação de modelos para publicação de pedidos de licenciamento. 

Licenciamento 

ambiental 
Resolução CONAMA nº 009 de 1987 Dispõe sobre a realização de Audiências Públicas no processo de licenciamento ambiental 

Licenciamento 

ambiental 
Resolução CONAMA nº 237 de 1997 

Regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional do Meio 

Ambiente. 

Licenciamento 

ambiental 
Resolução CONAMA nº 281 de 2001 Dispõe sobre modelos de publicação de pedidos de licenciamento. 

Manejo e 

conservação 

do solo 

Resolução 
CONAMA nº 420 de 2009 e 

suas alterações 

Dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de 

substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas 

contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas. 

Política 

ambiental 
Resolução 

CONAMA nº 005 de 1989 e 

suas alterações 
Dispõe sobre o Programa Nacional de Controle da Poluição do Ar – PRONAR. 

Política 

ambiental 
Resolução CONAMA nº 454 de 2012 

Estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos referenciais para o gerenciamento do material 

a ser dragado em águas sob jurisdição nacional 

Política 

ambiental 
Resolução 

CONAMA nº 347 de 2004 e 

suas alterações 
Dispõe sobre a proteção do patrimônio espeleológico. 

Política 

ambiental 
Resolução CONAMA nº 275 de 2001 Estabelece código de cores para diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva. 
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LEGISLAÇÃO FEDERAL 

TEMA TIPO NORMA ASSUNTO 

Política 

ambiental 
Resolução 

CONAMA nº 307 de 2002 e 

suas alterações 
Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 

Política 

ambiental 
Resolução CONAMA nº 382 de 2006 Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas. 

Política 

ambiental 
Resolução CONAMA nº 463 de 2014 Dispõe sobre o controle ambiental de produtos destinados à remediação. 

Recursos 

Hídricos 
Resolução 

CONAMA nº 357 de 2005 e 

suas alterações 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá 

outras providências. 

Recursos 

Hídricos 
Resolução CONAMA nº 396 de 2006 

Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas 

subterrâneas e dá outras providências. 

Recursos 

Hídricos 
Resolução CONAMA nº 430 de 2011 

Dispõe sobre condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a 

Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. 

Política 

ambiental 
 

CONAMA nº 18 de 1986 e 

suas alterações 

Dispõe sobre a criação do Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores – 

PROCONVE. 
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Tabela 4: Aspectos legais aplicáveis à Regularização ambiental das obras de dragagem e disposição de rejeitos na Fazenda Floresta e recuperação das 
margens e Setores do Trecho 12, em nível Estadual. 

LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

TEMA TIPO NORMA ASSUNTO 

Geral Constituição Constituição Estadual de Minas Gerais de 1989 
Artigo 10 - O meio ambiente na Constituição 

Estadual. 

Fauna Decreto  Decreto nº 43.713 de 2004 

Regulamenta a Lei nº 14.181, de 17 de janeiro de 

2002, que dispõe sobre a política de proteção à fauna 

e à flora aquáticas e de desenvolvimento da pesca e 

da aquicultura no Estado e dá outras providências. 

Licenciamento 

ambiental 
Decreto  Decreto nº 45.175 de 2009 e suas alterações 

Estabelece metodologia de gradação de impactos 

ambientais e procedimentos para fixação e aplicação 

da compensação ambiental. 

Licenciamento 

ambiental 
Decreto  Decreto nº 47.383 de 2018 e suas alterações 

Estabelece normas para licenciamento ambiental, 

tipifica e classifica infrações às normas de proteção 

ao meio ambiente e aos recursos hídricos e 

estabelece procedimentos administrativos de 

fiscalização e aplicação das penalidades. 

Licenciamento 

ambiental 
Decreto  Decreto nº 47.749 de 2019 

Dispõe sobre os processos de autorização para 

intervenção ambiental e sobre a produção florestal 

no âmbito do Estado de Minas Gerais e dá outras 

providências. 

Mineração Decreto  Decreto n° 46.993 de 2016 
Institui a Auditoria Técnica Extraordinária de 

Segurança de Barragem e dá outras providências. 
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LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

TEMA TIPO NORMA ASSUNTO 

Recursos Hídricos Decreto  Decreto nº 41.578 de 2001 

Regulamenta a Lei nº 13.199, de 29 de janeiro de 

1999, que dispõe sobre Política Estadual de 

Recursos Hídricos. 

Fauna Deliberação Normativa COPAM nº 147 de 2010 
Aprova a Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção 

da Fauna do Estado de Minas Gerais. 

Fauna e Flora Deliberação Normativa COPAM nº 55 de 2002 

Estabelece normas, diretrizes e critérios para nortear 

a conservação da Biodiversidade de Minas Gerais, 

com base no documento: "Biodiversidade em Minas 

Gerais: Um Atlas para sua Conservação”. 

Flora Deliberação Normativa COPAM nº 236 de 2019 

Regulamenta o disposto na alínea “m” do inciso III do 

art. 3º da Lei nº 20.922, de 16-10-2013, para 

estabelecer demais atividades eventuais ou de baixo 

impacto ambiental para fins de intervenção em área 

de preservação permanente 

Licenciamento 

ambiental 
Deliberação Normativa COPAM nº 05 de 1981  

Estabelece normas para o licenciamento ambiental 

das atividades de extração mineral das Classes I, III, 

IV, V, VI, VII, VIII e IX. 

Licenciamento 

ambiental 
Deliberação Normativa COPAM nº 117 de 2008 

Dispõe sobre a declaração de informações relativas 

às diversas fases de gerenciamento dos resíduos 

sólidos gerados pelas atividades minerarias no 

Estado de Minas Gerais. 

Licenciamento 

ambiental 
Deliberação Normativa COPAM nº 213 de 2017 

Regulamenta o disposto no art. 9º, inciso XIV, alínea 

“a” e no art. 18, § 2º da Lei Complementar Federal nº 

140, de 8 de dezembro de 2011, para estabelecer as 
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LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

TEMA TIPO NORMA ASSUNTO 

tipologias de empreendimentos e atividades cujo 

licenciamento ambiental será atribuição dos 

Municípios. 

Licenciamento 

ambiental 
Deliberação Normativa COPAM nº 214 de 2017 

Estabelece as diretrizes para a elaboração e a 

execução dos Programas de Educação Ambiental no 

âmbito dos processos de licenciamento ambiental no 

Estado de Minas Gerais. 

Licenciamento 

ambiental 
Deliberação Normativa COPAM nº 217 de 2017 

Estabelece critérios para classificação, segundo o 

porte e potencial poluidor, bem como os critérios 

locacionais a serem utilizados para definição das 

modalidades de licenciamento ambiental de 

empreendimentos e atividades utilizadores de 

recursos ambientais no Estado de Minas Gerais. 

Política Ambiental Deliberação Normativa COPAM nº 232 de 2019  

Institui o Sistema Estadual de Manifesto de 

Transporte de Resíduos e estabelece procedimentos 

para o controle de movimentação e destinação de 

resíduos sólidos e rejeitos no estado de Minas Gerais 

e dá outras providências 

Licenciamento 

ambiental 
Deliberação Normativa COPAM nº 94 de 2006 

Estabelece diretrizes e procedimentos para 

aplicação da compensação ambiental de 

empreendimentos considerados de significativo 

impacto ambiental, de que trata a Lei nº 9.985, de 18 

de julho de 2000. 

Mineração Deliberação Normativa COPAM nº 228 de 2018 Revogada a Deliberação Normativa Copam nº 210, 

de 21 de setembro de 2016, estabelece diretrizes 
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LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

TEMA TIPO NORMA ASSUNTO 

específicas para licenciamento das atividades 

descritas sob os códigos A-05-06-2, A-05-08-4 e A-

05-09-5 da Delibe- ração Normativa Copam nº 217, 

de 6 de dezembro de 2017. 

Mineração Deliberação Normativa COPAM nº 62 de 2002 e suas alterações 

Dispõe sobre critérios de classificação de barragens 

de contenção de rejeitos, de resíduos e de 

reservatório de água em empreendimentos 

industriais e de mineração no Estado de Minas 

Gerais. 

Política ambiental Deliberação Normativa COPAM nº 07 de 1981  Fixa normas para disposição de resíduos sólidos. 

Política ambiental Deliberação Normativa COPAM nº 107 de 2007 

Adota o documento “Mapeamento e Inventário da 

Flora Nativa e dos Reflorestamentos de Minas 

Gerais” como um instrumento norteador de políticas 

públicas, em especial para o ordenamento territorial, 

a conservação da biodiversidade e produção 

sustentável dos recursos ambientais. 

Qualidade do ar Deliberação Normativa COPAM nº 187 de 2013 

Estabelece condições e limites máximos de emissão 

de poluentes atmosféricos para fontes fixas e dá 

outras providências 

Recursos Hídricos Deliberação Normativa CERH nº 37 de 2011 

Estabelece procedimentos e normas gerais para a 

outorga de direito de uso de recursos hídricos 

relativa a atividades minerárias, diretrizes para 

elaboração do Plano de Utilização da Água – PUA. 
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LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

TEMA TIPO NORMA ASSUNTO 

Recursos Hídricos Deliberação Normativa CERH nº 49 de 2015 

Estabelece diretriz e critérios gerais para a definição 

de situação crítica de escassez hídrica e estada de 

restrição de uso de recursos hídricos superficiais nas 

porções hidrográficas no Estado de Minas Gerais. 

Recursos hídricos Deliberação Normativa CERH nº 304 de 2011 
Aprova o Plano Integrado de Recursos Hídricos da 

Bacia Hidrográfica do rio Doce. 

Recursos Hídricos Deliberação Normativa COPAM/CERH nº 01 de 2008 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e 

diretrizes ambientais para o seu enquadramento, 

bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes. 

Recursos Hídricos / 

Mineração 
Deliberação Normativa CERH nº 07 de 2002 e suas alterações 

Estabelece a classificação dos empreendimentos 

quanto ao porte e potencial poluidor, tendo em vista 

a legislação de recursos hídricos do Estado de Minas 

Gerais, e dá outras providências. 

Recursos Hídricos 

e edáficos 
Deliberação Normativa COPAM/CERH nº 02 de 2010 e suas alterações 

Institui o Programa Estadual de Gestão de Áreas 

Contaminadas, que estabelece as diretrizes e 

procedimentos para a proteção da qualidade do solo 

e gerenciamento ambiental de áreas contaminadas 

por substâncias químicas. 

Recursos Hídricos 

e edáficos 
Deliberação Normativa COPAM/CERH nº 06 de 2017  

Dispõe sobre procedimentos gerais para o 

enquadramento de corpos de água superficiais. 

Recursos Hídricos/ 

Responsabilidade 

penal e 

Deliberação Normativa CERH nº 08 de 2003 Estabelece critérios objetivos para aplicação da 

sanção de multa em infração à legislação de 
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LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

TEMA TIPO NORMA ASSUNTO 

administrativa / 

Crimes ambientais 

recursos hídricos do Estado de Minas Gerais e dá 

outras providências. 

Responsabilidade 

penal e 

administrativa / 

Crimes ambientais 

Deliberação Normativa COPAM nº 61 de 2002 
 Dispõe sobre a aplicação da penalidade de 

advertência, e dá outras providências. 

Fauna e Flora Lei Lei nº 14.181 de 2002 

Dispõe sobre a política de proteção à fauna e à flora 

aquáticas e de desenvolvimento da pesca e da 

aquicultura no Estado. 

Licenciamento 

ambiental 
Lei Lei nº 13.796 de 2000 

Dispõe sobre o controle e o licenciamento dos 

empreendimentos e das atividades geradoras de 

resíduos perigosos no Estado. 

Licenciamento 

ambiental 
Lei Lei nº 14.940 de 2003 e suas alterações 

Institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades 

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 

Recursos Ambientais e a Taxa de Controle e 

Fiscalização Ambiental do Estado de Minas Gerais 

TFAMG. 

Política ambiental Lei Lei nº 15.441 de 2005 

Regulamenta o inciso I do parágrafo 1º do artigo 214 

da Constituição do Estado, que trata de educação 

ambiental. 

Política ambiental Lei Lei nº 18.031 de 2009 
Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos 

Sólidos. 
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LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

TEMA TIPO NORMA ASSUNTO 

Política ambiental Lei Lei nº 20.922 de 2013 
Dispõe sobre as políticas florestais e de proteção à 

biodiversidade no Estado. 

Política ambiental Lei Lei nº 21.972 de 2016 
Dispõe sobre o Sistema Estadual de Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos – Sisema. 

Política ambiental Resolução Resolução Conjunta SEMAD/FEAM n° 2.784 de 2019 

Determina a descaracterização de todas as 

barragens de contenção de rejeitos e resíduos, 

alteadas pelo método a montante, provenientes de 

atividades minerárias, existentes em Minas Gerais e 

dá outras providências. 

Política Pública Lei Lei nº 15.971 de 2006 

Assegura o acesso a informações básicas sobre o 

meio ambiente, em atendimento ao disposto no 

inciso II do §1º do art. 214 da Constituição do Estado. 

Recursos Hídricos Lei Lei nº 13.199 de 1999 
Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos 

Hídricos. 

Recursos Hídricos Lei Lei nº 13.771, de 2000 

Dispõe sobre a administração, a proteção e a 

conservação das águas subterrâneas de domínio do 

Estado. 

Fauna Portaria IEF nº 40 de 2017 
Dispõe sobre a proibição da pesca na bacia do rio 

Doce 

Flora Portaria IEF nº 140 de 2003 
Dispõe sobre a interferência em áreas consideradas 

de preservação permanente. 
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LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

TEMA TIPO NORMA ASSUNTO 

Licenciamento 

ambiental 
Portaria IEF nº 30 de 2015 

Estabelece diretrizes e procedimentos para o 

cumprimento da compensação ambiental decorrente 

do corte e da supressão de vegetação nativa 

pertencente ao bioma Mata Atlântica. 

Licenciamento 

ambiental 
Portaria IEF nº 65 de 2005 

Dispõe sobre procedimentos administrativos para 

cumprimento de medida de compensação ambiental 

prevista no artigo 36, da Lei Federal n°. 9.985, de 18 

de julho de 2000, referente a empreendimentos de 

significativo impacto ambiental. 

Licenciamento 

ambiental 
Portaria IEF nº 90 de 2014 e suas alterações 

Estabelece procedimentos para o cumprimento da 

medida compensatória a que se refere o Art. 75 da 

Lei Estadual nº.: 20.922/2013 e dá outras 

providências. 

Política ambiental Portaria  FEAM/IEF nº 2 de 2005 

Estabelece os procedimentos necessários para a 

inscrição no cadastro técnico estadual de atividades 

potencialmente poluidoras ou utilizadoras de 

recursos ambientais e dá outras providências. 

Política ambiental Portaria IEF nº 27 de 2017 

Estabelece procedimentos para o cumprimento da 

medida compensatória a que se refere o§ 2º do Art. 

75 da Lei Estadual n°. 20.922/2013. 

Recursos Hídricos Portaria IGAM nº 005 de 2007 e suas alterações 

Delega competência para a concessão de Certidões 

de Uso Insignificante e para a concessão de Outorga 

do Direito de Uso de Recursos Hídricos, nos 

processos de licenciamento ambiental de classes 3 

e 4 e nos processos de Autorização Ambiental de 
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LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

TEMA TIPO NORMA ASSUNTO 

Funcionamento, de classes 1 e 2, e dá outras 

providências. 

Recursos Hídricos Portaria IGAM nº 015 de 2007 

Estabelece os procedimentos para cadastro 

obrigatório e obtenção de certidão de registro de uso 

insignificante, bem como para protocolo e tramitação 

das solicitações de renovação de Outorgas de 

Direitos de Uso de Recursos Hídricos de domínio do 

Estado de Minas Gerais. 

Recursos Hídricos Portaria IGAM nº 048 de 2019  

Estabelece normas suplementares para a 

regularização dos recursos hídricos de domínio do 

Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

Política ambiental Resolução SEMAD/IEF nº 1.905 de 2013 

Dispõe sobre os processos de autorização para 

intervenção ambiental no âmbito do Estado de Minas 

Gerais. 

Recursos Hídricos Resolução SEMAD/IGAM nº 2.257 de 2014 

Estabelece os procedimentos para o cadastro de 

barragem, barramento ou reservatório em curso 

d’água no Estado de Minas Gerais, em observância 

a Lei Federal n° 12.334, de 20 de setembro de 2010, 

e convoca os usuários para o cadastramento. 

Flora Portaria IEF nº 55 de 2004 

Dispõe sobre a caracterização da Mata Atlântica no 

Estado de Minas Gerais, as normas de utilização da 

vegetação nos seus domínios e dá outras 

providências. 
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LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

TEMA TIPO NORMA ASSUNTO 

Licenciamento 

ambiental 
 Portaria IEF nº 55 de 2012 

Estabelece procedimentos para a formalização de 

processos de compensação ambiental, a que se 

refere o Art. 7º, § 1º do Decreto Estadual Nº 

45.175/2009. 

 

 

Tabela 5: Aspectos legais aplicáveis à Regularização ambiental das obras de dragagem e disposição de rejeitos na Fazenda Floresta e recuperação das 
margens e Setores do Trecho 12, em nível municipal. 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

TEMA  TIPO NORMA ASSUNTO 

Patrimônio Cultural Lei Lei Municipal n° 747 de 2005 
Estabelece as normas de proteção do Patrimônio Cultural do município de Rio Doce e seu 

respectivo procedimento. 

Política ambiental Lei  Lei Municipal nº 766 de 2006 
Dispõe sobre a Política de Proteção, do Controle e da Conservação do Meio ambiente, da 

Melhoria da qualidade de Vida e do Desenvolvimento Sustentável no Município de Rio 
Doce. 
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7. CARACTERIZAÇÃO DOS SEDIMENTOS PRESENTES NA UHE 

O transporte do sedimento pela calha fluvial ocorre de diferentes maneiras, tais como: a 

suspensão, saltação e o rolamento, influenciados pela granulometria das partículas (tamanho e 

forma) e as características das forças hidrodinâmicas exercidas sobre elas. O potencial de 

transporte do sedimento é o que define as cargas de sedimentos de fundo e em suspensão. 

A carga de sedimentos de fundo é formada por partículas de tamanhos maiores, como areia, 

cascalho ou seixos, que saltam ou rolam ao longo do leito fluvial. A carga de sedimentos em 

suspensão constitui-se de partículas finas, silte e argila, as quais se conservam suspensas na 

água até que a velocidade do fluxo consiga movimentá-las (Cunha, 2008). 

Essa deposição de sedimentos ocorre naturalmente em reservatórios de usinas hidroelétricas 

em todo o mundo (Kondolf et al., 2014), e estão associadas a uma séries de fatores que modulam 

a taxa de sedimentação, dentre eles, a redução da energia disponível para o transporte de 

sedimentos, resultantes de mudanças morfológicas (redução de declividade) e hidráulicas 

(redução de velocidade e turbulência do fluxo) causadas pelo barramento, além de alterações 

no uso do solo a montante (Schleiss et al., 2016).  

O rompimento da barragem em 2015 contribuiu significativamente com o aporte de sedimentos 

na calha fluvial do Rio Doce, liberando uma mistura de rejeitos sólidos e água, e que, ao longo 

do caminho de escoamento até o Trecho 12, arrastou solos, vegetação e outros materiais. Esse 

arraste deu origem a uma mistura de rejeitos, solos e detritos (vegetais e antrópicos) que foram 

depositados nas margens e no reservatório da UHE (Golder Associates, 2016).  

A Usina Hidroelétrica Risoleta Neves teve suas atividades iniciadas em 2004, desde então, uma 

série de batimetrias periódicas vêm sendo executadas a fim de estimar a deposição  de 

sedimentos no reservatório. De acordo com base na batimetria primitiva de 2004, estimou-se a 

disposição de 13,7 milhões de m³ de sedimentos em Candonga desde o início das atividades até 

o período anterior ao rompimento da barragem de Fundão, que corresponde a 24% do seu 

volume útil (Golder Associates, 2020; Potamos, 2018).  

Correlacionando as batimetrias prévias ao rompimento com aquelas realizadas em novembro de 

2015 e maio de 2016, estimou-se houve a deposição de 9,6 milhões de m³, totalizando 23,3 

milhões de m³ de sedimentos depositados no reservatório desde o início das operações da UHE, 

até o ano de 2019. Estes dados indicam um aumento abrupto na taxa de 

sedimentação/deposição em curto período, antecipando uma sedimentação que ocorreria 

normalmente no futuro (Potamos, 2019; Golder Associates, 2020; Potamos, 2019). Houve 

grande contribuição de deposição de sedimentos decorrente do rompimento da barragem de 

fundão, contudo cabe destacar que fenômenos como esses, de picos de sedimentação em 

reservatórios, podem ocorrer também de forma natural, quando da ocorrência de eventos 
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meteorológicos extremos, que estão cada vez mais recorrentes (Fan e Morris, 1992; Kondolf et 

al., 2014). 

Na própria bacia do rio Doce,  há um exemplo representativo associado ao  reservatório da UHE 

Mascarenhas, situado próximo a divisa dos estados de MG e ES. A produção média de 

sedimentos na região da UHE Mascarenhas era em média de 5,7 Mt/ano e após a cheia de 1979 

o aporte de sedimentos no reservatório aumentou para 25,2 Mt/ano. Este fenômeno ocorreu sem 

estar associado a um desastre ou a um fato específico. Supõe-se que o manejo inadequado das 

pastagens associado a um chuva muito concentrada em pouco tempo, como a ocorrida no ano 

de 1979, podem explicar tão aumento de sedimentos disponibilizados à época. 

A título de comparação, no caso da UHE Risoleta Neves -Candonga, o aporte de sedimentos do 

rompimento de Fundão correspondeu a cerca de 7 anos de assoreamento médio (13,7 Mm³ 

[condição anterior] / 10 anos de operação = 1,37 Mm³/ano; 9,6 Mm³ [aporte do evento de 

rompimento] / 1,37 Mm³/ano = 7 anos). No caso da UHE Mascarenhas, o aporte da cheia de 

1979 correspondeu a cerca de 4 anos de assoreamento médio (25,2 Mt / 5,7 Mt = 4,4 anos). 

Quando a UHE tiver suas atividades normalizadas, com as comportas fechadas e o nível d´água 

na cota normal de operação (327,5 m), a velocidade do fluxo de água será reduzida, criando um 

ambiente lêntico, com capacidade de sedimentação compatível com velocidades de um 

reservatório, e não de um curso d´água, como ocorre atualmente, com as comportas abertas, 

apresentando menor resistência ao fluxo hídrico e ao transporte de sedimentos a jusante 

(JACOBS CH2M, 2018). 

A sedimentação dos rios pode ser explicada pela granulometria das camadas de sedimentos 

presentes em seu leito. Em rios não represados ou com represas operando com comportas 

abertas, o fluxo hídrico possui energia o suficiente para transportar grãos do leito, retirando 

frações granulométricas mais finas (argila e silte), havendo um aumento proporcional de grãos 

mais grossos (areia) nos sedimentos do leito, formando uma camada de topo de maior 

granulometria. Em ambientes lênticos, como em reservatórios com comportas fechadas, ou 

ambientes lóticos, onde o fluxo hídrico é de baixa energia, a taxa de acumulação de finos é maior 

que sua retirada, podendo haver o soterramento das camadas mais grossas e o preenchimento 

dos interstícios do material presente no leito (Golder Associates, 2020; Dade, 2000; Ferdowsi et 

al., 2017; Suzuki e Kato, 1991). 

Estudos desenvolvidos para a região do reservatório da UHE Risoleta Neves, entre 2016 e 2019, 

apontam para a formação de uma camada lavada de rejeitos no topo da sequência estratigráfica, 

demonstrando que há condição hidráulica o suficiente para a remoção e transporte das frações 

mais finas, sugerindo que a taxa de remoção e transporte é maior que a de deposição. Além 

disso, quanto mais próximo das comportas, maior a granulometria do material (Golder 
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Associates, 2020; JACOBS CH2M, 2018). Devido a este panorama, viu-se a necessidade de se 

realizar amostragens com o objetivo de caracterização do sedimento e  elaboração de 

prognóstico. A definição do comportamento futuro é  utilizada como base para  o detalhamento 

dos processos de dragagem e de disposição final do rejeito. 

 

7.1. PROGNÓSTICO DO COMPORTAMENTO ANTERIOR E POSTERIOR AO 

ROMPIMENTO 

A empresa Potamos Engenharia e Hidrologia LTDA (2019), desenvolveu a Avaliação do Impacto 

das Frentes de Assoreamento nas Curvas de Remanso do Reservatório da UHE Candonga, com 

o intuito de apresentar os resultados de prognóstico de assoreamento e de vida útil do 

reservatório da UHE Candonga para o período anterior e posterior ao evento de ruptura da 

Barragem do Fundão, bem como mostrar os efeitos do remanso do reservatório na 

sedimentação. Em uma eventual retomada das operações de geração de energia, incluindo o 

efeito dos barramentos metálicos (A, B e C) implantados para contenção de sedimentos, Foram 

realizados, também, os estudos de prognósticos referentes a sedimentação e  erosão do 

reservatório da UHE Risoleta Neves. 

De acordo com os resultados dos estudos realizados pela Potamos (2019), em seu estudo, os 

quais consideraram 75 anos corridos de simulação, a taxa de sedimentação estimada foi de 

14.000 m³/ano durante os primeiros 27 anos, e após esse período, em 480.000 m³/ano na região 

entre o barramento da UHE e o barramento A. No trecho entre o Barramento A e o Barramento 

B, estimou-se a taxa de sedimentação de 150.000 m³/ano nos primeiros 9 anos, e 1.012.000 m³ 

nos anos subsequentes. Para o trecho entre o Barramento B e o Barramento C, a taxa de 

sedimentação foi estimada em 34.000 m³/ano durante os 3 primeiros anos, 473.000 m³/ano nos 

próximos 9 anos e 28.000 m³/ano nos anos subsequentes. Já para o trecho a montante do 

Barramento C, a taxa de sedimentação foi estimada em 739.000 m³/ano durante os 4 primeiros 

anos e de 52.000 m³ posteriormente.  

No momento em que o Barramento C atingir o equilíbrio  de sedimentação (quando o volume de 

entrada e de saída de sedimentos se igualam), o volume que antes era retido passa a atingir o 

Barramento B, causando um aumento abrupto na taxa de sedimentação do trecho em questão. 

Esse processo ocorrerá continuamente nos trechos compreendidos ente o Barramento B, o 

Barramento A, por último a câmara de carga ou seja  até o barramento da UHE Risoleta Neves 

(Potamos, 2019). 

O tempo de assoreamento previsto para elevação da tomada de água é de 15 anos, onde estima-

se  a disposição de 15.934.626 m³ de sedimentos. Já o tempo previsto para o equilíbrio do 
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reservatório é de 30 anos, com a disposição de 29.763.905 m³ durante esse período (Potamos, 

2019). 

No estudo apresentado pela empresa Themag (2019), foram simulados cenários de 

sedimentação com intervalo de 15 anos, a partir de uma série real de vazões e a topografia inicial 

com a câmara de carga dragada. Os resultados preveem que a sedimentação ocorrerá de forma 

predominante nas bordas do reservatório, onde há menor velocidade e competência de fluxo, e 

que na região próxima a tomada de água e vertedouro ocorrerá erosão, conforme pode-se 

observar na Figura 16. 

 
Figura 16 : Acúmulo/erosão de sedimentos em metros após simulação de 15 anos de operação da 

UHE, adaptado por Themag (2019). 

De posse das informações das simulações realizadas, espera-se que haja um aumento na taxa 

de sedimentação no reservatório, de forma semelhante ao que ocorria no período prévio ao 

rompimento, entre 2004 e 2014, ainda que ocorra uma remoção significativa de material nas 

proximidades do vertedouro (Potamos, 2019). Este padrão de sedimentação indica que os novos 
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sedimentos formariam uma camada sobre os rejeitos, soterrando-os em sua maior parte (Golder 

Associates, 2020). Embora existam trechos com quantidade significativa de rejeitos que podem 

ser remobilizados, espera-se que o aporte de material nativo aumente consideravelmente na 

condição de retomada das operações  de geração de energia da UHE Risoleta NEves(JACOBS 

CH2M, 2018). 

 

7.2. CARACTERIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA 

A partir da análise granulométrica e da largura da faixa dos sedimentos depositados pode-se 

realizar a caracterização e a classificação desses, correlacionando-os aos processos de 

transporte e a deposição no sistema.  

Buscando fazer a caracterização granulométrica do material presente no reservatório da UHE 

Candonga, foram realizados pela JACOBS CH2M (2018), sondagens em 43 pontos para 

realização de amostragens em transectos (Figura 17) e posteriormente  foram realizadas  

análises laboratoriais. Estes dados puderam subsidiar a caracterização  do depósito de 

sedimentos em diferentes contextos. Dos 43 pontos, 10 foram selecionados como 

representativos. 

 

Figura 17 : Seção transversal dos pontos de sondagem nos transectos (JACOBS CH2M, 2018). 

De acordo com análises granulométricas dos 10 pontos de sondagens realizadas pela empresa 

JACOBS CH2M (2018), foram identificados e descritos o rejeito lavado, rejeito inconsolidado e 

sedimento nativo, conforme apresentado a seguir: 

• Rejeito lavado: material de matriz arenosa, que varia de fina a média, coloração variando 

entre cinza claro a cinza escuro, friável, e granulometria arenosa predominando;  

• Rejeito inconsolidado: material de matriz arenosa, que varia de fina a média, com porções 

variáveis de argila e silte, de coloração marrom avermelhado, pouco plástico, 

inconsolidado e saturado, com granulometria siltosa predominando sobre as demais; 
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• Sedimento nativo: material diverso, formado por areia média a grossa, com grãos e seixos 

de quartzo, de coloração que varia de cinza escura a cinza claro; areia fina de coloração 

verde oliva; argila siltosa marrom escuro, plástica; alteração de rocha e rocha sã.  

Conforme apresentado na Tabela 6, no rejeito lavado foram detectadas uma alta porcentagem 

de areia e baixa proporção de argila e silte. Já no rejeito inconsolidado foi detectada proporções 

inferiores de material grosseiro, e alta proporção de silte e areia. A camada mais profunda 

intracalha, de substrato natural, apresentou textura grosseira como a camada de rejeito lavado, 

em que a matriz arenosa foi predominante (JACOBS CH2M, 2018). 

Tabela 6 : Análise granulométrica das sondagens realizadas por JACOBS CH2M (2018). 

Material Arenosa (%) Silte (%) Argila (%) Cascalho (%) 

Rejeito lavado 76,4 20,6 2,9 0,4 

Rejeito inconsolidado 38,9 54,8 6,2 0,3 

Sedimento nativo 53,2 24,5 19,9 1,2 

 

Em rios não represados por barramento ou em barramentos com comportas abertas, o fluxo 

hídrico possui energia o suficiente para transportar grãos do leito, retirando frações 

granulométricas mais finas (argila e silte), havendo um aumento proporcional de grãos mais 

grossos (areia) nos sedimentos do leito, formando uma camada de topo de maior granulometria 

(Jacobs CH2M, 2018). 

Estudos desenvolvidos no reservatório da UHE entre 2016 e 2019 apontam para a formação de 

uma camada lavada de rejeitos no topo da sequência estratigráfica seguido do rejeito 

inconsolidado e sedimento nativo (substrato natural), demonstrando que há condição hidráulica 

o suficiente para a remoção e transporte das frações mais finas, sugerindo que a taxa de 

remoção e transporte é maior que a de disposição. Além disso, quanto mais próximo das 

comportas, maior a granulometria do material (Golder Associates, 2020; JACOBS CH2M, 2018). 
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Figura 18: Ilustração sem escala da sequência estratigráfica encontrada para as sondagens do Trecho 
12 (JACOBS CH2M, 2018). 

 

Segundo a Jacobs CH2M (2018), quando normalizadas as atividades da UHE, com as comportas 

fechadas e o nível d´água na cota normal de operação (327,5 m), a velocidade do fluxo de água 

será reduzida, criando um ambiente lêntico, com capacidade de sedimentação compatível com 

velocidades de um reservatório, e não de um curso d´água como ocorre atualmente com as 

comportas abertas, apresentando menor resistência ao fluxo hídrico e ao transporte de 

sedimentos a jusante. 

Em ambientes lênticos, como em reservatórios de barramentos com comportas fechadas, ou 

ambientes lóticos, onde o fluxo hídrico é de baixa energia, a taxa de acumulação de finos é maior 

que sua retirada, podendo haver o soterramento das camadas mais grossas e o preenchimento 

dos interstícios do material presente no leito (Golder Associates, 2020; Ferdowsi et al., 2017; 

Dade, 2000; Suzuki e Kato, 1991).  

 

7.3. CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA  

Os metais pesados estão presentes naturalmente no meio ambiente, mesmo que não haja ação 

antrópica. O aumento em sua concentração pode ocorrer tanto por processos naturais, quanto 

por atividades humanas. O intemperismo e a lixiviação do solo são exemplos de processos 

naturais que geram o aparecimento de metais pesados na água e no solo, todavia a extração e 

o beneficiamento de metais, rejeitos industriais, efluentes domésticos, insumos agrícolas, 

descarte de produtos comerciais, queima de combustíveis fósseis e descarte de lodo de esgoto 

são atividades antrópicas associadas à contaminação do meio ambiente por tais metais 

(ALLEONI, BORBA & CAMARGO, 2005; GUILHERME et al., 2005; NRIAGU & PACYNA, 1988). 
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O aumento nas concentrações desses rejeitos no solo e nos efluentes próximos a zonas de 

mineração pode estar relacionado com processos químicos e biológicos que controlam a 

solubilidade, a disponibilidade biológica e a mobilidade desses metais (GUILHERME et al. 2005). 

Entretanto, mecanismos de transporte diversos atuam, paulatinamente, na sua remobilização e 

biodisponibilização. 

A caracterização química do sedimento e do rejeito proveniente da barragem de Fundão foi 

realizada considerando resultados de diferentes campanhas de coleta de amostras, levando em 

conta a influência da temporalidade na evolução das concentrações dos parâmetros analisados, 

subsidiando discussões acerca dos potenciais impactos decorrentes da permanência ou 

remoção dos rejeitos nas áreas impactadas e no reservatório da UHE (Golder Associates, 2020). 

Os resultados foram plotados em gráficos para permitir analisar a evolução temporal das 

concentrações dos elementos químicos presentes no sedimento e compará-los com os valores 

referentes aos limites legais estabelecidos pela Resolução Conama n° 454/2012, que define as 

diretrizes gerais e os procedimentos referenciais para o gerenciamento do material a ser dragado 

em águas sob jurisdição nacional.  

Além disso, foram realizadas análises de pontos externos às áreas impactadas, utilizadas como 

parâmetro de referência para as características químicas, e traçada uma baseline com a média 

de parâmetros que possuíam mais de um resultado associado (Figura 19; Golder Associates, 

2020). 
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Figura 19 : Pontos de coleta de sedimentos para caracterização química do material depositado no 
Trecho 12 (Golder Associates, 2020). 
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Em relação aos elementos que possuem valores de referência legal (i.e., arsênio, chumbo, 

cromo, cobre e zinco), não foram verificados valores em inconformidade com a Resolução 

Conama n° 454/2012 (Golder Associates, 2020). 

Para o arsênio, em todos os pontos amostrais analisados, nenhum local ultrapassou o limiar 

Nível 1 (5,9 mg/kg) e, consequentemente, muito menos o limiar Nível 2 (17 mg/kg), preconizados 

pela Resolução CONAMA no 454/12 (Figura 20).  

Com a diminuição das concentrações ao longo dos anos, a linha de tendência apresenta-se 

côncava, ou seja, com tendência a diminuição da concentração de arsênio ao passar do tempo. 

 

Figura 20 : Concentração de arsênio nas amostras analisadas (Golder Associates, 2020). 

 

A concentração de cromo variou ao longo da série de dados analisados (Figura 21). Nos períodos 

chuvosos manteve-se próxima ao valor do rejeito original, mas abaixo dos valores legais de 

referência e do baseline. Nos períodos secos, a concentração chegou a valores muito inferiores 

aos valores legais de referência e do baseline (Golder Associates, 2020). 

Em todos pontos amostrais nenhuma apresentou valores que ultrapassaram o limite máximo 

preconizado no Nível 1 (37,3 mg/Kg) e Nível 2 (90,0 mg/Kg) da Resolução CONAMA 454/12.  

Com a variação das concentrações ao longo dos anos, a linha de tendência apresenta-se 

côncava e tendência a oscilação da concentração ao passar do tempo, apresentando picos nos 

períodos chuvosos. 
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Figura 21 : Concentração de cromo nas amostras analisadas (Golder Associates, 2020). 

 

Para os parâmetros chumbo, cobre e zinco, os resultados das concentrações nos sedimentos 

permaneceram próximas aquelas observadas nas amostras de rejeito original (Figura 22, Figura 

23 e Figura 24 respectivamente), contudo, abaixo dos limites legais e de baseline (Golder 

Associates, 2020). 

O parâmetro chumbo, os pontos amostrais não apresentaram resultados que ultrapassou o limiar 

Nível 1 (35,0 mg/Kg) e Nível 2 (91,3 mg/kg), a concentração de cobre não ultrapassou limiar 

Nível 1 (35,7 mg/kg) e o limiar Nível 2 (197,0 mg/kg) estabelecido pelo CONAMA 454/12.  

Como para os três parâmetros as concentrações se assemelham a amostra de rejeito, a linha de 

tendência apresenta-se reta e pouca inclinação e com tendência para a diminuição da 

concentração de chumbo e aumento da concentração para o cobre e zinco ao passar do tempo. 

 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 95 

 

 

Figura 22 : Concentração de chumbo nas amostras analisadas (Golder Associates, 2020). 

 

 

Figura 23 : Concentração de cobre nas amostras analisadas (Golder Associates, 2020). 
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Figura 24 : Concentração de zinco nas amostras analisadas (Golder Associates, 2020). 

 

Quanto aos parâmetros ferro, manganês e alumínio, que não possuem referências legais na 

Resolução Conama n°454/2012, estes tiveram seus valores comparados aos valores do 

baseline, se mantendo abaixo para maior parte do período analisado (Golder Associates, 2020). 

As concentrações de alumínio variaram muito no intervalo entre uma análise e outra, a linha de 

tendência apresenta-se côncava e tendência a oscilação da concentração ao passar do tempo, 

sem possibilidade de definição se os picos ocorrem no período chuvoso ou seco. 

 

 

Figura 25 : Concentração de alumínio nas amostras analisadas (Golder Associates, 2020). 
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Pode-se observar uma tendência de redução da concentração de ferro e manganês ao longo do 

tempo (Figura 26 e Figura 27). Seus teores estão associados a presença de rejeitos mais finos. 

O fluxo hídrico do reservatório com as comportas abertas, possui energia o suficiente para 

remover e transportar frações granulométricas mais finas, prevalecendo o rejeito lavado de maior 

granulometria e menor teor de ferro e manganês (Golder Associates, 2020). 

Com a diminuição das concentrações ao longo dos anos, as linhas de tendência apresentam-se 

retas e tendência a diminuição das concentrações ao passar do tempo. 

 

 

Figura 26 : Concentração de ferro nas amostras analisadas (Golder Associates, 2020). 

 

 

Figura 27 : Concentração de manganês nas amostras analisadas (Golder Associates, 2020). 
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Os resultados analíticos das amostras de sedimentos coletadas nas campanhas de 

monitoramento mais recentes, apresentam de forma geral concentrações dos parâmetros 

avaliados abaixo dos valores das baselines e do nível 1 de classificação da Resolução Conama 

no 454/2012, indicando que o impacto de alteração da qualidade do sedimento no interior do 

reservatório atualmente é irrelevante. Indica também que as concentrações estão abaixo do 

limiar, no qual há menor probabilidade de efeitos adversos à biota, segundo a resolução citada 

anteriormente (Golder Associates, 2020). 

Portanto, não há evidências de que a permanência do sedimento depositado no reservatório da 

UHE Risoleta Neves possa vir a resultar em impactos relevantes em longo prazo (Golder 

Associates, 2020). 

Outro estudo de caracterização química relevante do material encontrado na região da UHE 

Candonga foi o ensaio de caracterização de resíduos realizado pelo Grupo EPA conforme a 

norma ABNT 10.004/2004, no qual foram retiradas amostras do aterro experimental de Fazenda 

Floresta, analisando-se o material que foi dragado do reservatório. Os resultados indicaram que 

o resíduo não lixiviou metais acima dos padrões preconizados na norma e o mesmo foi 

classificado como classe 2A, não perigoso e não inerte. 

 

7.4. AVALIAÇÃO DE RISCO À SAÚDE HUMANA 

Para avaliação de risco à saúde humana causado pela exposição de receptores humanos em 

cenários atuais e futuros às substâncias químicas associadas aos rejeitos de minério de ferro, 

liberados pelo rompimento da Barragem de Fundão, diversos estudos e diagnósticos foram 

elaborados.  

Para identificação de riscos, o primeiro ponto a se observar são os Compostos Químicos de 

Interesse (SQI) e sua interação com o ambiente. Nesse sentido, diversas caracterizações do 

rejeito vêm sendo executadas. 

Conforme apresentado no PMR – Trecho 12 (FUNDAÇÃO RENOVA, 2018) foram coletadas e 

analisadas amostras na região extracalha do rio Doce, intracalha e na área do reservatório. Como 

resultado das análises do material extracalha encontraram-se concentrações de Cobalto acima 

do Valor de Referência de Qualidade da DN COPAM 166/2011 (6mg/kg) em duas amostras 

(T12T1: 8,14 mg/kg e T12T2: 21,9 mg/kg). Entretanto, estudos pretéritos apresentados no 

mesmo relatório indicam detecções de Cobalto no solo da região com concentrações variando 

entre 3 e 40 mg/kg. A amostra T12T2 apresentou valores de Cromo e Níquel acima do Valor de 

Investigação Industrial da Resolução CONAMA 420/2009, porém não há indícios de presença 
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de rejeitos na superfície do solo. A classificação geral da amostra T12T1 é de Classe 2, segundo 

a Resolução CONAMA 420/2009, e Classe 4 para a amostra T12T2.  

Na amostragem da área de remanso (intracalha) não foram observadas concentrações acima 

dos valores de referência da Resolução CONAMA 454/2012. Nas amostragens da área do 

reservatório foram encontradas no sedimento do substrato natural valores de Cobre, Cromo e 

Níquel acima dos Níveis de Referência da Resolução CONAMA 454/2012. Para o Cobre foram 

encontradas concentrações de 38,6 mg/kg, valor acima do Nível 1 (35,7 mg/kg); para o Cromo o 

valor encontrado de 116,9 está acima do Nível 2 (90 mg/kg); e para o Níquel o valor encontrado 

de (56,6 mg/kg) está acima do Nível 2 (35,9 mg/kg). A única amostra de rejeito no reservatório 

com concentrações de metais acima do nível de referência da Resolução CONAMA 454/12 

apresentou concentrações de Cádmio de 2,42 mg/kg, enquanto o Nível 1 é aplicado a 

concentrações superiores a 0,6 mg/kg.  

Os levantamentos de estudos anteriores de qualidade de solo apresentados no mesmo 

documento (JACOBS CH2M, 2018) indicam concentrações acima dos Valores de Referência 

(VR) (COPAM 166/2011) para 5 das 6 amostras realizadas na região extracalha para Arsênio, 

Bário, Cobalto, Cromo, Níquel, Vanádio e Zinco. Sendo que nenhum resultado esteve acima do 

Valor de Investigação (VI) da Resolução CONAMA 420/2009. Os estudos anteriores de 

qualidade de sedimentos intracalha apresentam amostras com Arsênio acima do Nível 1. 

Ressalta-se que estudos anteriores devem ser interpretados com reservas porque refletem 

geralmente amostras de resíduos que foram posteriormente movimentados para dentro do 

reservatório. 

O estudo apresentado pela Golder Associates (2017) apresenta os resultados de análises 

geoquímicas para 9 pontos de amostragem no reservatório da UHE Risoleta Neves, conforme 

apresentado no item anterior de caracterização química do sedimento De forma adicional foram 

realizadas 9 amostragens em áreas adjacentes ao reservatório. As amostras do reservatório não 

apresentaram concentrações acima dos Valores de Referência da Resolução CONAMA 

454/2012 para nenhum dos elementos-traço analisados. Entretanto, amostras a montante do 

reservatório em áreas não afetadas (amostras SD01, SD03, SD05, SD06) indicam níveis 

elevados de Arsênio (acima do Nível 2), Chumbo, Manganês e Prata.  

A Gestão Ambiental Integrada para Saúde e Meio Ambiente (GAISMA), baseia-se em uma 

estratégia robusta e ampla de investigação constituída por etapas sequenciais, elencadas de 

forma sucinta, a seguir: 

• FASE I – Definição do Modelo Conceitual e Segmentação de áreas alvo; 

• FASE II –Investigação GeoAmbiental, Validação de Dados e Seleção de Substâncias 

Químicas de Interesse (SQIs); 
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• FASE III – Avaliação de Risco a Saúde Humana (Conforme diretrizes do Ministério da 

Saúde e da US EPA) e Ecológico; 

• FASE IV – Plano de Intervenção para Gestão Integrada da Saúde e Meio Ambiente; 

• FASE V - Execução do Plano de Intervenção para Gestão Integrada da Saúde e Meio 

Ambiente. 

 

Figura 1: Fluxograma Geral - GAISMA. 

O modelo conceitual, contemplado na fase I, permite a identificação das fontes de contaminação, 

mecanismos de transporte, rotas de exposição e receptores com base nas características da 

contaminação, do ambiente e do uso e ocupação do solo. Neste, todos os caminhos de 

exposição possíveis e aplicáveis ao caso do rompimento da barragem de Fundão deverão estar 

contemplados, de forma que este sirva de base para a análise inicial e levantamento de dados 

em todas as áreas alvo a serem estudadas. 

Na FASE II deverá ser executado o Plano de Caracterização de Investigação GeoAmbiental 

desenvolvido na FASE I, visando (1) obter dados detalhados sobre cada compartimento do meio 

físico e ambiental definidos como de interesse no MCA (modelo conceitual ambiental) de cada 

Área Alvo (AA), bem como estabelecer a correlação com aspectos regionais para definição clara 

do background local (níveis de base); (2) caracterizar espacialmente o impacto ambiental 

presentes nestes compartimentos e em Pontos de Exposição (POE) Humana e Ambiental; (3) 

investigar aspectos exposicionais associado às populações potencialmente expostas (PPE) que 

foram identificadas em cada AA. Nesta fase, caso sejam identificadas anomalias ambientais 

associadas diretamente ao evento de rompimento da Barragem de Fundão a AA deverá ser 
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classificada como Área Contaminada Sob Investigação (ACI) e a FASE III deverá ser 

obrigatoriamente executada. Caso o impacto supramencionado não seja constatado na FASE II, 

a área será classificada como Área com Potencial de Contaminação (AP) e a FASE VI deverá 

ser iniciada. Esta etapa deverá gerar todas as informações necessárias para subsidiar a fase de 

Avaliação de Risco a Saúde Humana pelas metodologias da US.EPA (RAGS, 1989) e ATSDR 

(ATSDR, 2005).  

FASE III – Avaliação de Risco a Saúde Humana. Nesta fase deverão ser investigados 

detalhadamente aspectos exposicionais ligados às populações potencialmente expostas em 

cada AA, visando definir todos os cenários de exposição que irão compor o Modelo Conceitual 

de Exposição (MCE) que será a base para quantificação do risco a saúde humana pelas 

metodologias da US.EPA (RAGS, 1989) e ATSDR (ATSDR, 2005). Deverão ainda ser 

desenvolvidas as etapas de seleção e validação de dados, avaliação da exposição, análise de 

toxicidade, quantificação do risco, quantificação de metas de remediação e reabilitação, análise 

de incertezas e gestão de riscos. Ao fim desta etapa, quando for constatada a existência de risco 

à saúde humana, a AA será classificada como Área Contaminada com Risco Confirmado (ACri), 

caso o risco não seja constatado a AA será classificada Área em Processo de Monitoramento 

para Reabilitação (AME). 

A FASE IV consolidará todas as medidas de intervenção (institucionais, de engenharia e de 

remediação) a serem aplicadas na área de interesse, bem como protocolos de saúde pública 

desenvolvidos para cada AA, considerando a execução de ações de controle para a eliminação 

da exposição, redução a níveis aceitáveis dos riscos identificados na FASE III, e 

acompanhamento da saúde das populações potencialmente expostas identificadas em cada AA. 

No plano em questão também devem ser consideradas as ações de monitoramento continuado 

da eficiência das medidas a serem implantadas. A Execução do Plano de Intervenção é a 

segunda etapa da FASE IV. Quando os objetivos estabelecidos no plano de intervenção forem 

alcançados, quando for eliminada a exposição e o risco for considerado aceitável, bem como 

quando os protocolos de saúde pública estiverem implantados, a área deverá ser classificada 

como Área em Processo de Monitoramento para Encerramento (AME) e a etapa de 

monitoramento para encerramento (FASE V) deverá ser iniciada. Ao final do ciclo de 

monitoramento, caso as condições iniciais tenham sido mantidas, a AA deverá ser classificada 

como Área Reabilitada para Uso Declarado (AR) e o GAISMA finalizado. 

Por fim, cabe ressaltar que na GAISMA, já aplicado nos municípios de Mariana e Barra Longa, a 

presença dos metais na concentração encontrada não é prejudicial à saúde e, por isso, não é 

possível associar diretamente a presença destes metais à doenças. Para atividades 

agropecuárias e o consumo do pescado, por exemplo, o relatório em questão, para estas áreas 

recomenda que estas atividades sejam desempenhadas sem  limitações.   
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8. ALTERNATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE ÁREAS PARA A DESTINAÇÃO DE REJEITOS 

Neste capítulo são detalhadas as áreas avaliadas para a destinação dos sedimentos dragados 

e removidos pelas ações emergenciais pós rompimento. 

A seleção de áreas requer estudo preliminar que possui alta relevância para definição do projeto 

detalhado da dragagem, uma vez que, considerando existem diversas fases do processo para 

dragar o material. O local selecionado  deve reunir várias características e requisitos os quais 

devem ser avaliados, , dentre os quais a cobertura vegetal existente, o uso do solo, o tempo 

necessário para a disposição do material dragado, a complexidade de execução da atividade de 

dragagem e disposição. É necessário que  seja feita uma avaliação dos riscos relacionados à 

atividade de disposição e considerando a perspectiva dos prazos previstos para a vida útil dos 

depósitos. 

Nesse estudo, foram considerados vários critérios, incluindo os aspectos ambientais, 

socioeconômicos e legais, como também a proximidade ao reservatório da UHE.  

Inicialmente, para as dragagens na fase de atividades emergenciais, os principais critérios de 

seleção foram as condições da área (se já degradada/antropizada), e seu relevo (se favorável à 

disposição e sua capacidade (contenção de grandes volumes de sedimentos).  

 

8.1. ESTUDO DAS ÁREAS DE DISPOSIÇÃO  

Conforme descrito a seguir, foram mapeadas, as áreas que potencialmente comportariam a 

disposição dos sedimentos que precisavam ser removidos do reservatório da UHE Risoleta 

Neves.  

As seguintes premissas foram consideradas para a potencial definição das áreas para 

disposição: 

• Áreas preferencialmente dentro do próprio reservatório da UHE Risoleta Neves na 

faixa de depleção; 

• Menor intervenção em vegetação nativa; 

• Relevo favorável à disposição dos sedimentos de dragagem; 

• Facilidade de acesso;  

• Áreas não cultivadas e não habitadas, de menor significado socioeconômico; 

Importante ressaltar que estas alternativas foram mapeadas em dois momentos distintos. 

Aproximadamente um mês após o rompimento da Barragem do Fundão, em dezembro/2015, foi 

necessário estabelecer áreas para uma disposição imediata dos sedimentos que precisavam ser 

removidos, ocasião em que foram identificadas as seguintes áreas: Fazenda Velho Soberbo, 
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Depósito Pequeno (Setor 1), Antigo Soberbo (Setor 8.1), Curva Banco de Areia (Setor 8.2), Praça 

do Lago (Setores 4 e 5), Depósito Jusante (Área 6) e Depósito Jusante Alto (Faz. Bocaina). 

Posteriormente, após o refinamento das informações de engenharia e a atualização do volume 

de disposição necessário, outras alternativas precisaram ser estudadas – Fazendas Floresta, 

Bocaína e Paraíso. 

Todas as alternativas supracitadas estão descritas a seguir e apresentadas de forma conjunta 

na Figura 28 e Tabela 7, cujas características eram favoráveis à disposição do material dragado, 

à execução do projeto e ao tratamento do material no momento em que foram estudadas. 
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Figura 28: Localização das áreas avaliadas para a disposição de sedimentos dragados do reservatório 

da UHE Risoleta Neves 
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Tabela 7: Áreas avaliadas para a disposição dos sedimentos acumulados no reservatório da UHE 
Risoleta Neves. 

Alternativas de áreas de disposição obtidas no estudo inicial (Dezembro/2015) 

Área 

Coordenadas 

dos pontos 

centrais 

Capacidade 

estimada de 

armazenamento 

Dentro do 

reservatório 

Área 

impactada  

Distância 

aproximada 

da operação 

Fazenda 

Velho 

Soberbo¹ 

20° 13'43.94"/ 

42°52'10.99" 
400.000 Não Não 6 KM 

Depósito 

Pequeno 

(Setor1)¹ 

20°11'56.53"/ 

42°52'38.84" 
15.000 Sim Sim 1 KM 

Antigo 

Soberbo  

(Setor 8.1)¹ 

20°14'15.34"/ 

42°52'33.12" 
140.000 Sim Sim 7 KM 

Curva Banco 

de Areia  

(Setor 8.2)¹ 

20°14'15.46"/ 

42°52'54.07" 
100.000 Sim Sim 8 KM 

Praça do 

Lago 

(Setores 4 e 

5)¹ 

20°12'12.34"/ 

42°52'39.31" 
500.000 Sim Sim 2,5 KM 

Depósito 

Jusante  

(Área 6)¹ 

20°11'37.17"/ 

42°50'58.59" 
150.000 Não Não 2,5 KM 

Depósito 

Jusante Alto 

(Faz. 

Bocaina)¹ 

20°12'44.77"/ 

42°50'55.07" 
50.000 Não Não 1,3 KM 

Alternativas estudadas após o refinamento dos projetos de engenharia 

Fazenda 

Bocaina² 

725031,54/ 

7763425,13 
5.318.000 Não Sim 2,5 KM 

Fazenda 

Floresta² 

724076,43/ 

7766621,89 
7.338.143 Não Sim 3,0 KM 
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Alternativas de áreas de disposição obtidas no estudo inicial (Dezembro/2015) 

Área 

Coordenadas 

dos pontos 

centrais 

Capacidade 

estimada de 

armazenamento 

Dentro do 

reservatório 

Área 

impactada  

Distância 

aproximada 

da operação 

Fazenda 

Paraíso² 

725171,19/ 

7768596,48 
4.622.225 Não Sim 6,5 km 

¹ Alternativas inicialmente estudadas em Dezembro/2015 

² Alternativas estudadas após o refinamento dos projetos de engenharia 

 

• Fazenda Velo Soberbo: Trata-se de um vale com capacidade estimada de 

armazenamento de sedimentos de 400.000 m³, localizado fora do reservatório da UHE.  

Ainda que a área seja dominada por campos antrópicos, há um fragmento de floresta 

estacional semidecídua em estágio inicial de regeneração, conforme pode ser verificado 

por meio da Figura 29 e Figura 30. 

  
Figura 29: Vista geral da Fazenda Velho 

Soberbo. 
Figura 30 : Vista geral da Fazenda Velho 

Soberbo. 

• Depósito pequeno - Setor 1: Esta área é caracterizada como um vale, com capacidade 

máxima para armazenar 15.000 m³ de sedimentos. A área é dominada por uso antrópico, 

sendo uma pastagem com indivíduos arbóreos isolados.  

• Antigo Soberbo – Setor 8.1: O Setor 8.1 insere-se dentro da área do reservatório da 

UHE Risoleta Neves, onde se localizava o distrito de Velho Soberbo, inundado com 

enchimento do reservatório. 

Assim como as áreas supracitadas, conta com características que permitem a execução  

do projeto e o armazenamento do material em camadas crescentes e sucessivas. A área 

tem capacidade estimada de armazenamento de 140.000 m³. Conforme pode ser 
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observado na Figura 31, a área é um terreno exposto, na faixa de depleção do 

reservatório, já impactada. 

 
Figura 31: Vista do Setor 8.1 – Antigo Soberbo. 

• Banco de areia – Setor 8.2: Este setor, também se encontra inserido na faixa de 

depleção do reservatório da UHE Risoleta Neves, em uma curva, na planície fluvial, 

sendo um depósito de sedimentos, permanentemente inundado com a formação do 

reservatório. 

É um terreno formado por uma camada superior de sedimentos recentes sobre uma 

camada inferior, mais antiga, de areia. Tem capacidade estimada de armazenamento de 

100.000 m³. Conforme pode ser observado por meio da Figura 32, a área é um terreno 

exposto formado por planície inundada pela formação do reservatório. 

 
Figura 32: Vista do Setor 8.2 – Banco de areia. 

 

• Praça do Lago – Setores 4 e 5: Os Setores 4 e 5 são particularmente adequados às 

premissas de projeto, pois são duas planícies relativamente amplas de tributários diretos 

do reservatório, na faixa de depleção. Estas áreas não são e tampouco eram cobertas 

por vegetação densa (Figura 33 e Figura 34).   
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Figura 33: Setores 4 e 5 – Praça do Lago. Figura 34 : Setores 4 e 5 – Praça do Lago. 

• Depósito Jusante: Trata-se de uma área em uma planície na margem esquerda do 

reservatório, apresentando conformação favorável para o desaguamento do material 

dragado, permitindo o armazenamento em camadas crescentes e sucessivas.  

Esta área está fora dos limites do reservatório e tem capacidade estimada de 

armazenamento de 150.000 m³. O depósito jusante está localizado em área de 

preservação permanente do reservatório, com vegetação ribeirinha secundária, em 

estágio inicial de regeneração. 

• Depósito Jusante Alto: Esta área encontra-se localizada na margem do reservatório, 

apresentando topografia favorável ao desaguamento do material dragado e 

armazenamento em camadas crescentes e sucessivas. Possui capacidade estimada de 

armazenamento de 50.000 m³; e está fora da área do reservatório. Se trata de uma 

pastagem com indivíduos arbóreos isolados e um pequeno fragmento florestal em estágio 

inicial de regeneração  

• Fazenda Floresta: A propriedade em questão constitui um vale encaixado de um curso 

d’água perene, o córrego Micaela, tributário direto do rio Doce, estando localizada 

aproximadamente a 3 quilômetros a jusante da barragem da UHE Risoleta Neves. A área 

é favorável para a disposição do material dragado e tem capacidade para armazenar 

cerca de 7.338.143m³ de material desaguado e empilhado. A propriedade é usada em 

quase sua totalidade como pastagem, sendo os campos dominados por gramíneas com 

poucas árvores isoladas. Destaca-se a presença de fragmentos florestais na parte mais 

alta da propriedade (Figura 35 e Figura 36).  



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 109 

 

  
Figura 35: Características do relevo e da 

vegetação da Fazenda Floresta. 
Figura 36 : Características do relevo e da 

vegetação da Fazenda Floresta. 

 

• Fazenda Bocaina: trata-se de uma área com um vale mais amplo, com capacidade para 

disposição de aproximadamente 5.318.000 m³ de sedimentos. Localizada cerca de 2,5 

quilômetros de distância da barragem da UHE Risoleta Neves compreende uma 

propriedade recoberta por campos antrópicos (pasto limpo e pasto sujo), dominados por 

gramíneas. Constata-se fragmentos da floresta estacional semidecídua na propriedade 

(Figura 37 a Figura 39).  

  
Figura 37: Características do relevo e da 

vegetação da área avaliada na Fazenda Bocaina. 
Figura 38 : Características do relevo e da 

vegetação da área avaliada na Fazenda Bocaina. 
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Figura 39: Características do relevo e da vegetação da área avaliada na Fazenda Bocaina. 

 

• Fazenda Paraíso: a propriedade em questão é um vale amplo, com capacidade para 

disposição aproximadamente 4.622.225 metros cúbicos de sedimentos. Localiza-se a 

jusante da UHE Risoleta Neves, na margem direita do rio Doce, a aproximadamente 6,5 

quilômetros ao norte da barragem. É uma área dominada por gramíneas (pastos limpos 

e sujos), com manchas de floresta estacional semidecídua (Figura 40 e Figura 41). 

  
Figura 40: Características topográfica e da 
vegetação presente na Fazenda Paraiso. 

Figura 41 : Características topográfica e da 
vegetação presente na Fazenda Paraiso. 

 

8.1.1. MATRIZ DE AVALIAÇÃO DAS ÁREAS ESTUDADAS  

Considerando as áreas alvo de disposição do material dragado, foram estabelecidos critérios 

para que fossem elencados os melhores locais, considerando principalmente o volume de 

armazenamento, a proximidade com a área alvo de dragagem e as fitofisionomias vegetais.  

Partindo do pressuposto que todas as áreas estavam legalmente aptas a serem selecionadas 

para a disposição de sedimentos, elas receberam pontuação conforme critérios apresentados na 

Tabela 8  

Tabela 8: Critérios e pontuação adotados na avaliação das alternativas de disposição de sedimentos 

Critério Valor Pontuação 

Capacidade estimada de 

armazenamento 

> 2.500.000 m³ 10 

500.000 a 2.500.000 m³ 5 

< 500.000 m³ 1 

Dentro da área do reservatório 
Sim 5 

Não 1 

Área Antropizada Sim 5 
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Critério Valor Pontuação 

Não 1 

Distância aproximada da 

operação 

< 3 km 5 

3 a 6 km 3 

> 6 km 1 

 

Com a pontuação acumulada, as áreas foram priorizadas para a disposição do material dragado 

(Tabela 9). 

 

Tabela 9: Pontuação das áreas analisadas. 

Alternativas de áreas de disposição obtidas no estudo inicial (Dezembro/2015) 

Área 

Capacidade 

estimada de 

Armazenamento 

(m3) 

Dentro da 

área do 

reservatório 

Área 

Impactada 

Distância 

aproximada 

da 

operação 

Pontos 

Acumulados 

Fazenda Velho 

Soberbo¹ 
400.000 Não Não 6 KM 6 

Depósito 

Pequeno 

(Setor 1)¹ 

15.000 Sim Sim 1 KM 16 

Antigo 

Soberbo (Setor 

8.1)¹ 

140.000 Sim Sim 7 KM 12 

Curva Banco 

de Areia (Setor 

8.2)¹ 

100.000 Sim Sim 8 KM 12 

Praça do Lago 

(Setores 4 e 5)¹ 
500.000 Sim Sim 2,5 KM 25 

Depósito 

Jusante (Área 

6)¹ 

150.000 Não Não 2,5 KM 8 

Depósito 

Jusante Alto 

(Fazenda 

Bocaina)¹ 

50.000 Não Não 1,3 KM 8 

Alternativas estudadas após o refinamento dos projetos de engenharia 
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Alternativas de áreas de disposição obtidas no estudo inicial (Dezembro/2015) 

Área 

Capacidade 

estimada de 

Armazenamento 

(m3) 

Dentro da 

área do 

reservatório 

Área 

Impactada 

Distância 

aproximada 

da 

operação 

Pontos 

Acumulados 

Fazenda 

Floresta² 
7.338.143 Não Sim 3,0 KM 29 

Fazenda 

Bocaina² 
5.318.000 Não Sim 2,5 KM 27 

Fazenda 

Paraíso² 
4.622.225 Não Sim 6,5 KM 23 

 

De acordo com a pontuação acumulada, obteve-se as áreas prioritárias para a disposição do 

material dragado, conforme apresentado na Tabela 10. 

Tabela 10: Priorização das áreas de disposição. 

Alternativas de áreas de dsposição obtidas no estudo inicial (Dezembro/2015) 

Área 
Pontuação 

acumulada 
Prioridade 

Praça do Lago (Setores 4 e 5) 25 1 

Depósito Pequeno (Setor 1) 16 2 

Antigo Soberbo (Setor 8.1)¹ 12 3 

Curva Banco de Areia (Setor 8.2) 12  

Depósito Jusante (Área 6) 8 5 

Depósito Jusante Alto (Faz. Bocaina) 8 6 

Fazenda Velho Soberbo 6 7 

Alternativas estudadas após o refinamento dos projetos de engenharia 

Fazenda Floresta 29 1 

Fazenda Bocaina 27 2 

Fazenda Paraíso 23 3 

 

Dentre as áreas estudadas em Dezembro/2015, foram priorizadas a disposição de sedimentos 

nos Setores 1, 4, 5 e 8.  
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Dentre as alternativas estudadas após o refinamento dos projetos de engenharia – Fazendas 

Floresta, Bocaína e Paraíso, todas foram consideraras comparáveis nos quesitos de capacidade 

de armazenamento de sedimentos, distância do reservatório e presença de condições 

antropizadas, i.e. são áreas degradadas. Das três, duas são mais próximas à UHE, sendo as 

fazendas Bocaina e Floresta, classificadas como as melhores alternativas neste quesito. 

Constatou-se que a Fazenda Bocaina apresentava problemas fundiários e uma alta 

complexidade para a sua regularização, impossibilitando a aquisição dentro do prazo necessário 

para o projeto. Com isso, a Fazenda Floresta foi selecionada, sendo considerada a melhor opção. 

A Tabela 11 apresenta a classificação dentre estas alternativas de disposição, organizadas em 

ordem decrescente de adequação ao projeto, incluindo informações sobre outros atributos 

utilizados para seleção. A lista é encabeçada pela Fazenda Floresta, sendo uma alternativa 

favorável em todos os requisitos, seguida pela Fazenda Bocaina e posteriormente pela Fazenda 

Paraíso. 

Tabela 11: Classificação das áreas avaliadas para a disposição de sedimentos 

Área 
Limitações 

fundiárias 

Capacidade de 

armazenar 

sedimentos (m³) 

Área 

degradada 

Distância 

aproximada 

da 

operação 

(Km) 

Custo 

Projeto 

Pontos 

acumulados 

Fazenda 

Floresta 
1 7.338.143 sim 3 5 29 

Fazenda 

Bocaina 
7 5.318.000 sim 2,5 1 27 

Fazenda 

Paraíso 
2 4.622.225 sim 6,5 1 23 

 

Os detalhamentos da utilização dessas áreas estarão descritos no capítulo referente à 

Caracterização do Empreendimento deste documento. 
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9. ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 

As alternativas tecnológicas de um determinado empreendimento são primordiais para uma 

análise de distintos processos. Para isso, deve-se considerar uma correlação entre impactos 

ambientais e sociais, alternativas locacionais e cronograma para execução. A análise das 

atividades aqui apresentadas tem como objetivo principal a retomada da UHE Risoleta Neves. 

O rompimento da Barragem de Fundão em 5 de novembro de 2015 resultou no escoamento do 

rejeito contido na barragem. No relatório apresentado pela Golder Associates (2016) estima-se 

que aproximadamente 43,7 Mm³ dos 56,6 Mm³ armazenadas na barragem tenham avançado 

sobre a bacia de drenagem da região. Do volume perdido durante o acidente calcula-se que 32,4 

Mm³ tenham vazado no momento do rompimento, enquanto, aproximadamente 11,3 Mm³, foram 

liberados ao longo dos meses seguintes. (GOLDER, 2016). O volume de rejeito fluiu através do 

curso do córrego Santarém, adentrando em seguida no rio Gualaxo do Norte, rio do Carmo e por 

sua vez no rio Doce. 

O estudo apresentado à Renova e elaborado pela Jacobs CH2M (2018), o qual foi analisado pela 

Câmara Técnica de Rejeitos e que emitiu Nota Técnica, onde no referido estudo, afirma que a 

barragem da UHE Risoleta Neves atuou como um obstáculo para a massa de fluida de rejeitos. 

Deste modo, a barreira física representada pela represa e o regime de menor energia permitiram 

a deposição do material na região, a qual é estimada na ordem de 9,7Mm³. 

As comportas da UHE foram abertas para rebaixar o nível d’água e, assim, permaneceram 

durante a chegada da onda de cheia. Deste modo, o nível d’água no reservatório não ultrapassou 

o seu nível máximo normal e, consequentemente, não houve a formação de depósitos 

extracalha. O nível de água normal, de 327,5 m, foi deplecionado até a elevação da cota da crista 

da ogiva do vertedouro, 311,0 m, tendo as comportas permanecidas abertas desde então 

(THEMAG, 2019; POTAMOS, 2018).  

No mesmo documento, Jacobs CH2M (2018), são descritas algumas ações tomadas visando a 

mitigação e remediação dos impactos causados. Entre elas destaca-se a obra emergencial de 

dragagem do material depositado a montante da barragem. Na qual o material dragado foi 

disposto em áreas adjacentes ao reservatório. Essas áreas de disposição foram denominadas 

de “Setores” (Figura 1) e são utilizadas até o presente para a disposição do material dragado nas 

ações do projeto de recuperação da UHE Risoleta Neves. Visando a destinação final do 

sedimento removido durante as fases emergenciais a Fundação Renova adquiriu, para a 

disposição de todo o material disposto nos setores e também o futuro material a ser dragado, a 

área denominada Fazenda Floresta. Entre as intervenções realizadas também destaque a 

instalação das barreiras metálicas “A, B e C”, cuja função é reter os sedimentos carreados de 
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montante para jusante, retardando o assoreamento da barragem e facilitando a dragagem nos 

400mts para a retomada da usina.  

De forma paralela iniciou-se a implementação do projeto de recuperação da área afetada, 

Programa de Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (PG09), atendendo às 

cláusulas do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta, firmado entre Fundação Renova 

e órgãos ambientais (Cláusulas 79, 80, 81 e 150 – parágrafo terceiro). 

Para as definições utilizadas no Plano de Manejo de Rejeitos  (PMR) foi adotada a definição de 

“rejeito” como a mistura de rejeitos (fração estéril produzida pelo beneficiamento de minério) 

proveniente da Barragem de Fundão, que durante o trajeto do curso d´água incorporou detritos 

diversos, sedimentos e solos presentes nos contextos intracalha e extracalha. Também fazem 

parte da composição do rejeito, as frações minoritárias em volume e compostas por cascalhos 

remobilizados dos sedimentos aluvionares das calhas e da própria planície aluvionar afetada 

pela onda de cheia, além de fragmentos rochosos remobilizados das encostas pela erosão, 

transportados por arraste de fundo e depositados quando da perda de velocidade do fluxo. 

Nos Plano de Manejo de Rejeito o objeto  foi analisar as áreas físicas diretamente afetadas pelos 

rejeitos oriundos do rompimento da barragem de Fundão, como as planícies de inundação, as 

margens e calhas dos rios, as lagoas lindeiras aos rios, sejam naturais ou resultantes de 

atividades antrópicas, como o garimpo ou a criação de peixes, bem como as vertentes da bacia 

de contribuição, delimitadas em cada Trecho conforme o conceito de Ottobacias. 

Para fins de aplicação do Plano de Manejo de Rejeito, a área impactada foi subdividida 

considerando os aspectos físicos dos processos de deposição dos materiais sólidos carreados 

pelo evento, as características dos cursos de água e seu relevo e abrangência espacial das áreas 

afetadas. Esta subdivisão resultou ainda em 17 trechos.  

O Trecho 12 caracteriza-se pela abrangência de curto trecho do curso do rio Doce, cujos 

depósitos se concentraram basicamente na seção intracalha e, particularmente, pela presença 

da barragem da UHE Risoleta Neves, em Candonga, que atuou como um grande obstáculo para 

a massa de fluida de rejeito que, ao alcançar a região da barragem, encontrou um reservatório 

previamente rebaixado, exatamente para comportar a onda de cheia e evitar o seu galgamento. 

Deste modo, foi no reservatório de Candonga que a massa fluida, contendo os rejeitos, 

permaneceu por mais tempo e encontrou um regime de menor energia, o que resultou na 

deposição de grande volume de sólidos transportados em suspensão, totalizando à época, um 

valor estimado de 9.700milhões de metros cúbicos, evitando impactos ainda maiores a jusante.  

O trecho 12 do Plano de Manejo de Rejeitos, abrange parte da área alvo de EIA referente à 

retomada da UHE Risoleta Neves, o qual foi anteriormente caracterizado como 
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especificadamente a área de abrangência do reservatório da UHE, conforme apresentado na 

Figura 42. 

 

Figura 42: Parte impactada pela Lama referente a área parcial (Plano de Manejo de Rejeitos) – área alvo 
de recuperação. 

 

Para definição das alternativas tecnológicas, é importante revisitar os objetivos que se quer 

atingir, ou seja, a retomada da operação da UHE e o adequado manejo dos rejeitos a serem 

dragados, considerando a necessidade de recuperação, mitigação, remediação e reparação, 

inclusive indenização, pelos impactos socioambientais e socioeconômicos, causados pelo 

rompimento da barragem de Fundão, conforme definido no TTAC. 

No caso da retomada da Operação da UHE, o que se deve buscar é a alternativa que permita o 

retorno com o menor impacto ambiental e socioeconômico. Como após o rompimento o 

reservatório foi assoreado praticamente até a altura da soleira do vertedouro (El. 311 m) e a 

elevação das tomadas d’água do circuito de geração (El. 308 m) é inferior à elevação da soleira 

do vertedouro, é necessário remover o sedimento junto à tomada d’água para que as mesmas 

fiquem desobstruídas e possam operar. A remoção deve considerar ainda o potencial de arraste 

do sedimento para a tomada d’água, de modo a criar uma zona livre de sedimentos que possam 

ser carreados para as turbinas. Por se tratar de uma deposição de rejeitos subaquáticos e, na 
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impossibilidade de desviar o curso d’água para permitir uma remoção a seco, a alternativa 

técnica aplicável para a remoção é a dragagem.  

No caso do manejo de rejeitos, a alternativa deve proporcionar recuperação ou mitigação dos 

impactos resultantes do rompimento, sem que os impactos adicionais da alternativa de manejo 

selecionada excedam o benefício das ações de reparação ou mitigação. Cabe lembrar que 

dentro das alternativas de manejo possíveis, devem ser consideradas as atividades de 

escavação, dragagem, transporte e disposição final adequada e/ou tratamento in situ. 

Como a atividade de dragagem em si, bem como a subsequente necessidade de disposição do 

material dragado, têm o potencial para causar impacto ambiental, é necessário avaliar o volume 

de dragagem que maximize os benefícios (ex.: permita o retorno da operação) e minimize 

impactos (ex.: geração de turbidez durante dragagem ou pela permanência, necessidade de área 

de disposição). 

Para definição dos impactos alvo de recuperação do trecho 12 foram realizados diversos estudos 

os quais apontaram aos principais: 

Impactos Físicos: 

• Desestabilização das encostas e intensificação dos processos erosivos das 

margens do reservatório; 

• Alteração das propriedades físico-químicas da água superficial; 

• Carreamento de sedimentos em cursos d’água. 

Impactos Bióticos: 

• Perda e alteração do equilíbrio das comunidades aquáticas. 

Meio Socioeconômico: 

• Alteração no modo de vida das comunidades e municípios do entorno; 

• Paralisação no fornecimento de energia elétrica da UHE Risoleta Neves. 

Neste sentido, têm-se que para alcançar os objetivos do empreendimento, será necessário 

realizar obras de bioengenharia ao longo das áreas de preservação permanente (APPs) e 

remover os sedimentos/rejeitos por meio de dragagem, permitindo, consequentemente, a 

retomada da UHE Risoleta Neves. 

Obras de bioengenharia 

As obras de bioengenharia serão realizadas para estabilizar todos os pontos de erosões 

verificados ao longo das margens do trecho 12, os quais foram ocasionados quando da abertura 

das comportas da UHE com o rebaixamento rápido do nível da água. Esse rebaixamento 
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provocou alteração na tensão dos taludes, em função da variação na pressão que o fluido (água), 

que antes exercia no interior dos poros do solo e das rochas (Poropressão). 

Foram mapeados 75 pontos críticos de erosões, os quais, majoritariamente, apresentam sulcos 

e outros processos erosivos. Buscando recuperar e garantir a integridade dos taludes 

impactados, cada um dos pontos foi analisado individualmente, sendo proposta a aplicação de 

técnicas que obtenham o fator de segurança para deslizamento superior ao mínimo previsto na 

norma brasileira ABNT n° 11.682/2009, que dispõe sobre a estabilidade de taludes (WALM, 

2018E). 

As técnicas a serem aplicadas contemplam: retaludamento (terraplanagem), aplicação de 

hidrossemeadura, remoção de materiais inconsolidados, conformação manual de taludes, 

instalação de sacos solo-cimento, lançamento de enrocamento e retirada de material solto. Cada 

ponto e a melhor técnica a ser aplicada poderá ser verificado quando da caracterização da 

atividade de “Recuperação das margens”, sendo uma etapa do empreendimento. 

Processo de Remoção e Disposição de Sedimentos 

A atividade de dragagem se faz necessária para desobstruir as tomadas d’água bem como criar 

uma zona livre de arraste de sedimentos para as turbinas. Assim, a escolha da tecnologia do 

equipamento de dragagem depende basicamente da natureza e do volume de material que será 

removido e da distância da área de dragagem até a área de disposição, devendo ser analisado 

os aspectos técnicos, socioeconômico e ambiental. 

Toda e qualquer alternativa de dragagem, transporte e disposição final de sedimentos envolve 

riscos e impactos ambientais de maior ou menor relevância para os meios. No entanto, todos 

esses efeitos podem ser previstos e quantificados, e, em sua grande maioria, perfeitamente 

mitigados ou até mesmo evitados. 

Antes de efetuar a escolha do equipamento e da técnica de execução, devem ser analisados os 

seguintes fatores: características físicas do material a ser dragado; profundidade da dragagem; 

distância até a área de disposição; nível de contaminação dos sedimentos; método de 

disposição; produção requerida do equipamento; tipos de dragas disponíveis e custos 

envolvidos. Para minimizar os efeitos impactantes da dragagem foram avaliados ainda a 

eficiência de remoção, a taxa de produção, suspensão sedimentos e liberação de contaminantes 

durante o processo de dragagem, sedimentos residuais deixados no local de dragagem, 

compatibilidade com o transporte, tratamento e disposição. 

Conforme apresentado anteriormente, foi possível evidenciar que a maior parte dos sedimentos 

é constituída de areia fina ou muito fina, fofa ou pouco compactada com presença de siltes 

argilosos muito moles. Com tais características dos sedimentos a serem dragados foi possível 
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compatibilizar o modelo de operação da dragagem, o qual deve ser realizada por draga hidráulica 

por sucção e recalque. 

As dragas hidráulicas proporcionam um meio econômico de remoção de grandes quantidades 

de sedimentos e são amplamente utilizados tanto para a dragagem de navegação quanto, mais 

recentemente, para dragagem ambiental. 

Como vantagens tem-se: 

• Capaz de escavar a maioria dos tipos de materiais com maior produção se 

comparadas a dragas mecânicas de mesmo tamanho; 

• Capaz de dragagem em uma base praticamente contínua, com maior produção 

de dragas mecânicas de tamanho similar; 

• Capaz de realizar bombeamento direto para local de descarte controlado; 

• Capaz de comutar cabeças de dragagem para diferentes tipos de sedimentos e 

resíduos gerados. 

Desvantagens: 

• Dificuldade com detritos, pedras soltas, pedregulhos, galhos e obstruções; 

• Água em excesso é gerada, com potencial de elevado custo de desaguamento de 

sedimentos e posterior tratamento/disposição. 

Partindo dos pressupostos, a Fundação Renova direcionou as atividades de dragagem em dois 

equipamentos, sendo a draga Rohr-IDRECO 5535 e a Beaver 50 (HC). As especificações 

técnicas de cada um dos maquinários pode ser visualizada na Tabela 12. 

Tabela 12: Especificações dos equipamentos de dragagem. 

DRAGA POTÊNCIA 
PROFUNDIDADE DE 

DRAGAGEM 
VAZÃO DE DRAGAGEM 

Rohr-IDRECO 3500 600 HP 35 m 1000- 2000 m³/h 

Beaver 50 (HC) 1.810 HP 14 m 2000 - 3500 m³/h 

Não obstante, a caracterização química do sedimento a ser dragado também é extremamente 

importante para as definições do tipo de disposição do material e até mesmo para a tomada de 

decisões de dragagem e não dragagem. 

Neste sentido e conforme apresentado anteriormente, após realizações de estudos na área alvo 

deste licenciamento corretivo, concluiu-se que os sedimentos depositados ao longo do Trecho 

12 não apresentam potencial de contaminação. Trata-se de um rejeito não perigoso, informação 

que fomenta uma gama de alternativas para a definição do volume de dragagem bem como para 

a disposição dos sedimentos. 
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Tendo em vista as propriedades físicas e químicas dos sedimentos, torna-se necessário então 

estimar o volume de material a ser retirado, para contextualizar os cenários, bem como o local 

alvo para disposição. Assim, considerou-se como o primeiro cenário a ser avaliado a remoção 

total do volume de sedimentos aportado pelo rompimento da barragem de Fundão (Cenário 1). 

A partir do Cenário 1, avaliou-se outros dois cenários com fulcro no conceito de reabilitação 

sendo o Cenário 2 condicionando o volume de remoção dos sedimentos à capacidade máxima 

de disposição na Fazenda Floresta e o Cenário 3 considerando a remoção suficiente de 

sedimentos para a retomada da UHE Risoleta Neves.  

Assim, em síntese, apresenta-se os cenários: 

I. Cenário 1 

• Recuperação dos pontos de erosão das margens; 

• Dragagem total de sedimentos aportados pelo rompimento da barragem de 

Fundão por meio da Draga 050 em conjunto com a Draga Rohr-IDRECO 5535, 

disposição em 03 pilhas, sistema sedimentação por meio de ensecadeiras e 

tratamento de efluentes em duas bacias; incluindo: 

▪ Remoção total dos sedimentos depositados nos setores, aterro 

experimental e provisório quando das ações emergenciais; 

▪ Remoção dos barramentos metálicos A, B e C; 

▪ Remoção total dos sedimentos depositados no trecho 12 (área do 

reservatório da UHE Risoleta Neves) resultantes do rompimento da 

barragem de Fundão; 

• Retomada da UHE. 

II. Cenário 2  

• Recuperação dos pontos de erosão das margens; 

• Dragagem parcial de sedimentos (volume máximo de disposição na Fazenda 

Floresta) por meio da Draga 050 em conjunto com a Draga Rohr-IDRECO 5535, 

disposição em 02 pilhas, sistema sedimentação por meio de ensecadeiras e 

tratamento de efluentes em duas bacias; incluindo: 

▪ Remoção parcial dos sedimentos depositados nos primeiros 400 m à 

montante da barragem da UHE; 

▪ Remoção dos sedimentos depositados no setor 1, 4 e 5, aterro provisório 

e experimental.  

• Descomissionamento dos setores 3, 6 e 8 sem remoção de sedimentos; 

• Permanência das estruturas dos barramentos metálicos A, B e C; 

• Retomada da UHE. 

III. Cenário 3 

• Recuperação dos pontos de erosão das margens; 
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• Dragagem parcial de sedimentos (volume necessário retomada UHE) por meio da 

Draga B50, disposição em 01 pilhas, sistema sedimentação e tratamento de 

efluentes em duas bacias; incluindo: 

▪ Remoção parcial dos sedimentos depositados nos primeiros 60 m à 

montante da barragem da UHE; 

▪ Remoção dos sedimentos depositados no setor 1, 4 e 5,  

• Descomissionamento dos setores 3, 6 e 8, aterro provisório e experimental, sem 

remoção de sedimentos; 

• Permanência das estruturas dos barramentos metálicos A, B e C; 

• Retomada da UHE. 

 

Importante destacar que para delinear os cenários supracitados várias alternativas tecnológicas 

de disposição foram consideradas. Inicialmente partiu-se da concepção de um Dique de 

Contenção para o processo de desaguamento do rejeito. No entanto, comprovada a existência 

de uma falha geológica na região, essa tecnologia foi abortada e partiu-se para a concepção de 

dois Sumps que seriam utilizados de forma alternada.  

Os sumps permitem uma capacidade nominal de 500 mil m³ por ano, e propicia a retirada de 

todo o volume de rejeito disposto no reservatório da UHE Risoleta Neves, variando apenas no 

tempo de retirada para cada cenário considerado neste estudo. Entretanto, para o Cenário 3, 

onde considera-se apenas um volume mínimo de retirada de sedimentos, esta tecnologia se 

mostra superdimensionada e pode ser substituída por outra que requer uma intervenção muito 

menor, possibilitando uma menor intervenção em áreas do que os sumps previstos no Cenário 

1 e 2.  

Assim, para o Cenário 3, definiu-se pela utilização das Bacias de Sedimentação já implantadas, 

para o desaguamento dos sedimentos e posterior tratamento do efluente. Nos cenários 1 e 2 o 

rejeito seria dragado para as ensecadeiras onde será desaguado, seu efluente seria direcionado 

para os sumps, iniciando o tratamento dos efluentes, que seguiriam para as bacias de 

sedimentação, e sistema de filtragem.  

Cada um dos cenários supracitados será apresentado com maiores detalhes de operação e 

cronogramas a seguir. Todos os cenários a serem avaliados possuem potenciais para serem 

executados, no entanto, para a tomada de decisão, deverão ser adotados técnicas que 

fomentem, principalmente, o alcance dos objetivos do empreendimento, com menor impacto 

ambiental nos meios físico, biótico e socioeconômico congregado ao tempo de execução. Para 

isso, será realizada uma análise por meio de uma matriz de valoração a qual indicará a escolha 

do melhor cenário a ser adotado para o empreendimento. 
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Conforme apresentado anteriormente é importante destacar que a atividade a ser 

desempenhada não possui objetivo econômico, tratando-se da recuperação de áreas 

impactadas e utilizadas em decorrência do rompimento da barragem de Fundão; i.e. não será 

um empreendimento com vida útil prolongada. Alcançando-se os objetivos alvos, as atividades 

alvo do licenciamento serão permanentemente cessadas. 

9.1. CENÁRIO 1 

O cenário 1 contempla a dragagem de todo volume de sedimento depositado nas áreas de 

alagamento da UHE Risoleta Neves pelo rompimento da Barragem de Fundão, bem como a 

remoção dos barramentos metálicos e dos sedimentos depositados nos setores. De acordo com 

os levantamentos topobatimétricos, estima-se que o volume de material depositado é de cerca 

de 9,6 Mm³, sendo este o volume previsto a ser dragado. A figura a seguir mostra as estruturas 

necessárias para viabilizar este cenário (Figura 43, Fundação Renova, 2020A). 

É importante ressaltar que não é possível garantir que todo o rejeito depositado no reservatório 

de Candonga pelo rompimento será removido, uma vez que, por se tratar de dragagem em um 

ambiente com um aporte natural significativo de sedimentos com características similares ao 

rejeito, não é possível segregar o material durante o ato de dragagem. Por este motivo, este 

cenário considera a dragagem do volume equivalente de sedimentos.  

Além disso, como existe um aporte anual de sedimentos significativos, este material se 

depositaria sobre os rejeitos ainda não dragados. Para obter a remoção completa de rejeitos, 

seria necessário remover este aporte anual além de uma parcela de rejeitos. Como a capacidade 

de dragagem é limitada, a tentativa de remoção completa de rejeitos implicaria na dragagem de 

um volume de sedimentos significativamente maior do que o que foi aportado pelo rompimento. 

Considerando que: i) a capacidade de dragagem fosse aumentada para compensar o volume de 

sedimentos que se deposita anualmente no reservatório; ii) que este o volume é 

aproximadamente metade do aporte anual calculado por Potamos 2019 como cerca de 1 Mm³, 

ou seja, cerca de 500 mil m³ por ano se depositam; iii) que o período de dragagem previsto para 

o Cenário 1 seria de 17 anos; conclui-se que o volume final de dragagem deste cenário seria 9,6 

Mm³ + 17 x 0,5 Mm³ = 18,1 Mm3, ou seja, quase o dobro do volume aportado pelo rompimento. 
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Figura 43: Localização das estruturas propostas para o Cenário 1. 
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Para isso, será necessário realizar a dragagem em duas etapas. A primeira será realizada 

durante a remoção dos barramentos metálicos, visando garantir o retorno operacional da UHE 

(dragagem inicial), enquanto a segunda requer o reservatório na cota operacional, por conta do 

porte do equipamento de dragagem necessário para a remoção deste volume de material 

(dragagem de manutenção), e para impactar menos na qualidade da água a jusante. 

A dragagem inicial será realizada por meio de uma draga estacionária de sucção e recalque, IHC 

Beaver 50, capaz de alcançar 14 metros de profundidade, que deverá permanecer dragando até 

a conclusão da remoção dos barramentos metálicos (Figura 44). 

 

Figura 44 : Ilustração de draga de sucção e recalque (Allonda Ambiental, 2020). 

 

A remoção dos barramentos metálicos foi contemplada neste cenário, por conta da solicitação 

feita pela SEMAD junto a Fundação Renova por meio do Ofício SEMAD/CT-REJEITOS nº 

95/2019. 

Sua remoção está prevista para ser realizada durante os períodos secos, sendo necessária 

remoção de um barramento metálico por ano. Diante da complexidade da sua remoção, a sua 

sequência de descomissionamento será do Barramento C para o Barramento A.  

A remoção dos barramentos requer a construção de ensecadeiras nas duas margens, em tempos 

alternados e a movimentação de máquinas e equipamentos no leito do rio pelo período de 1 ano 

para cada barramento. Espera-se que com a remoção do barramento, fluxo hídrico que antes 

vertia sobre esta estrutura, tende a retornar ao leito natural do rio, revolvendo os sedimentos que 

se encontrava estabilizado, e carreando para o barramento seguinte. Com isso, como impacto 

imediato, além de toda a intervenção no leito do rio, teríamos mais um período de acomodação 

dos rejeitos e perturbação na biota aquática, para no ano seguinte, nova movimentação ocorrer 

na retirada do próximo barramento. Assim, verifica-se inicialmente que no mesmo no Cenário de 

Remoção Total, deve-se considerar no mínimo a manutenção destas estruturas no leito do rio. 
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Após a remoção dos barramentos e dragagem dos sedimentos até a cota 300 na câmara de 

carga da UHE, pode-se dar início ao seu enchimento do lago. Com o lago na cota operacional, 

será necessário utilizar uma draga de maior porte, capaz de dragar maiores profundidades e 

volumes, que terá de ser importada para executar as atividades. A dragagem será realizada por 

meio da draga 3500 series da ROHR-IDRECO, capaz de alcançar cerca de 35 metros de 

profundidade (Figura 45). 

 

Figura 45 : Ilustração da dragagem utilizando-se a draga ROHR-IDRECO. 

 

O transporte de polpa será realizado utilizando-se dois tipos de tubulação, a de PEAD PN10, que 

fará parte do trecho inicial e permanecerá imersa sobre a água, e a tubulação de aço, que seguirá 

pelo restante da rota (Allonda, 2019). 

Cabe destacar que por conta da distância de disposição associada a elevação manométrica, 

entre a área de dragagem até o ponto de lançamento nas ensecadeiras, há uma diferença 

altimétrica de aproximadamente 80 metros, sendo necessária a instalação de um sistema de 

bombeamento auxiliar compostos por dois boosters (Figura 46). 
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Figura 46 : Perfil geométrico da rota da tubulação. 
Fonte: Allonda (2019). 

 

Buscando evitar danos e aumentar a vida útil da tubulação, estão previstas a instalação de 5 

válvulas ventosas cinéticas de 6” nas cotas mais altas. As válvulas evitam a presença de ar nas 

tubulações, minimizando ou evitando a sobrepressão e subpressão do sistema.  

O sedimento dragado do reservatório UHE será direcionado para as ensecadeiras norte e sul, 

por meio do sistema de transporte de polpas. O material será disposto para seu desague natural, 

onde, ao atingir umidade que permita sua remoção, será removido mecanicamente e disposto 

temporariamente em praças de trabalho, onde permanecerão até atingir umidade adequada para 

ser disposta no empilhamento (Figura 47).  
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Figura 47 : Arranjo proposto para os cenários 2 e 3 no Complexo fazenda Floresta (SPEC, 2019). 

 

A dragagem será realizada de forma alternada entre as ensecadeiras norte e sul, sendo realizada 

a dragagem de sedimentos até atingir sua capacidade máxima, e, posteriormente ao deságue, 

será feita a remoção, transporte e empilhamento.  

O efluente gerado pelo lançamento do sedimento dragado nas ensecadeiras será direcionado 

para o “sump”, onde será realizada a primeira dosagem de coagulante e floculante, com intuito 

de desestabilizar os colóides, neutralizar as cargas elétricas, aumentando o tamanho dos flocos, 

removendo parte dos sólidos por decantação.  

Do “sump”, o efluente será bombeado para a Bacia 2B, e, com base na análise do efluente, será 

realizada uma dosagem de ajuste de coagulante e NaOH, para remoção dos sólidos maiores, 

restando os sólidos mais finos e de difícil remoção. O processo de preparação e dosagem destes 

reagentes será realizado em uma planta de dosagem de químicos, localizada às margens da 

Bacia 2B. 

Da Bacia 2B, o efluente irá verter na Bacia 2A, para isso, as Bacias 2A e 2B terão seus canais 

extravasores reconstruídos. Na saída da Bacia 2A ocorrerá a dosagem com hipoclorito de sódio, 

que atuará como oxidante e na desisfecção do sistema de filtragem. O material em suspensão, 

ferro e manganês contidos no efluente serão removidos por filtração (filtro zeólita), por meio do 

sistema de filtragem que será instalado às margens da Bacia 2A. Serão instalados filtros 

horizontais, com área de filtragem de 15,78m², capaz de filtrar 2.790,00 m³/h. 
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O efluente filtrado será direcionado para bacia de água filtrada, onde será monitorado, e, caso 

os parâmetros analisados estejam acima do valor máximo estabelecido pela resolução CONAMA 

n°430/2011, o efluente será bombeado de volta para a Bacia 2B para ser tratado novamente.  

 

Figura 48 : Esquema do projeto básico de dragagem e tratamento (Adaptado de Allonda Ambiental, 
2019). 

 

As áreas de disposição receberão os sedimentos dragados emergencialmente, bem como os 

que serão dragados, conforme pode-se observar na Tabela 13. 
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Os sedimentos depositados nos setores durante o período emergencial estão previstos para 

serem removidos durante a execução do Cenário 1 (dragagem total de sedimentos). Ressalta-

se que para o descomissionamento de parte do setor 8 é necessária a remoção prévia do 

barramento C, tendo em vista que esta se encontra submersa. 

Tabela 13: Atividades previstas para o Cenário 1 (Fundação Renova, 2020A). 

CENARIO 1 

DRAGAGEM E DISPOSIÇÃO DE SEDIMENTOS 

Origem Tipo/Condições 
Volume 

seco (m³) 

Volume úmido 

(m³) 

Volume 

previsto no 

empilhamento 

(m³) 

Setor 1 Seco / em bags 12.000 - 12.000 

Setor 3 Seco / empilhado 60.000 - 60.000 

Setor 4 
Submerso - 246.126 175.804 

Seco 85.825 - 85.825 

Setor 5 Seco / empilhado 17.100 - 17.100 

Setor 6 Seco / empilhado 43.000 - 43.000 

Setor 8 
Submerso - 117.000 83.571 

Seco / empilhado 200.000 - 200.000 

Aterro provisório Seco / empilhado 25.500 - 25.500 

Aterro experimental Seco / empilhado 72.500 - 72.500 

Subtotal 515.925 363.126 775.300 

Dragagem total de 

sedimentos do lago 
Submerso - 8.845.448 6.318.177 

Subtotal - 8.845.448 6.318.177 

Total 515.925 9.208.574 7.093.477 

RECUPERAÇÃO DE MARGENS 

Recuperação de 75 pontos ao longo do trecho 12 

RECUPERAÇÃO DA UHE 

Enchimento do lago em 23 meses, após o início das obras. 
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Considerando-se, no entanto, a dragagem de todo o volume de sedimento acumulado no lago 

da UHE pelo rompimento da Barragem de Fundão, somado ao que foi dragado 

emergencialmente, totalizará após empilhamento um volume de cerca de 7.093.477 m³.  

Foram propostas 3 áreas de empilhamento na região mais elevada da Fazenda Floresta, 

possuindo capacidade superior a necessidade de disposição, conforme pode-se observar na 

Tabela 14 (Figura 49). 

Tabela 14 : Volume de empilhamento proposto para a Fazenda Floresta. 

Estrutura Volume (m³) 

Pilha 1 1.197.662 

Pilha 2 3.790.263 

Pilha 3 2.350.218 

Total 7.338.143 

 

 

Figura 49 : Disposição das áreas de empilhamento na Fazenda Floresta. 

 

Ao atingir a capacidade máxima das pilhas 1 e 2, o lançamento de sedimentos nas ensecadeiras 

será cessado, dando início ao empilhamento nesta área. O sistema de transporte de polpas será 

retificado, direcionando o sedimento dragado para a Bacia 2A.  

O sedimento dragado receberá a primeira dosagem de floculante previamente ao seu 

lançamento na Bacia 2A. O efluente sobrenadante será bombeado para o sistema de floculação, 

onde será realizada a dosagem de polímero floculante, coagulante alcalino e hidróxido de sódio, 

que atuarão na desestabilização dos coloides, neutralização das cargas superficiais e floculação. 
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Do sistema de floculação, o efluente será direcionado para a Bacia 2B, onde ocorrerá a 

sedimentação dos finos. Na face oposta ao lançamento, o efluente será bombeado para o 

sistema de filtração, descrito anteriormente. 

O efluente filtrado será direcionado para bacia de água filtrada, onde será monitorado, e, caso 

os parâmetros analisados estejam acima do valor máximo estabelecido pela resolução CONAMA 

n°430/2011, o efluente será bombeado de volta para a Bacia 2A.  

As estruturas propostas para o cenário 1 perfazem 422,3940 ha, destes, 61,3234 ha estão 

inseridos em área de preservação permanente. Conforme pode-se observar na Tabela 15, 

284,0623 ha da área (67,25%) correspondem às áreas de alagamento da UHE na cota 

operacional, 98,7305 ha (23,37%) às áreas de pastagem, 28,7523 ha (6,81%) às áreas de uso 

antrópico, 6,2238 ha (1,47%) às áreas de floresta estacional semidecidual em estágio médio de 

regeneração, 3,0095 ha (0,71%) às áreas de pasto sujo, 1,3649 ha (0,32%) às áreas brejosas e 

0,2507 ha (0,06%) às áreas de floresta estacional semidecidual em estágio inicial de 

regeneração. 

Tabela 15 : Área a ser intervinda para implantar o cenário 1. 

Uso e ocupação do solo Em APP Fora de APP Total 

Área de alagamento da UHE  284,0623 284,0623 

Pastagem 33,1679 65,5626 98,7305 

Uso antrópico 19,4388 9,3136 28,7523 

Floresta estacional semidecidual em  

estágio médio de regeneração - FESDM 
5,4897 0,7342 6,2238 

Pasto sujo 3,0095  3,0095 

Área brejosa  1,3649 1,3649 

Floresta estacional semidecidual em  

estágio inicial de regeneração - FESDI 
0,2176 0,0331 0,2507 

Total Geral 61,3234 361,0706 422,3940 

 

A dragagem prevista para este cenário demandará 17 anos e 11 meses de atividade e as obras 

de recuperação do trecho 12 previstas para o cenário 1 gerará em seu auge 448 empregos 

diretos e 181 indiretos, demandando cerca de 155 equipamentos. 

 

9.2. CENÁRIO 2 

O cenário 2 contempla a dragagem de sedimentos em volume in situ estimado de 6,4 milhões 

de m³ seco, e empilhado totaliza 5 milhões de m³, atingindo a capacidade máxima de 
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armazenamento de sedimento a seco na Fazenda Floresta, considerando a implantação de duas 

áreas de empilhamento. 

Este cenário foi concebido após as ações emergenciais, quando o estudo locacional das áreas 

para disposição de rejeito definiu a Fazenda Floresta como melhor local para a disposição 

definitiva dos rejeitos dragados e a se dragar do reservatório da UHE. Quando o projeto foi 

concebido, trabalhava-se ainda com uma estimativa de 6,6 Mm³ depositados no reservatório e 

setores, e considerava-se a retirada de todo este material para a retomada da UHE salvo 

algumas exceções como os Setores 3, 6 e 8, para os quais foram desenvolvidos projetos 

geotécnicos e de bioengenharia para a permanência em definitivo nestas áreas.  
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Figura 50: Localização das estruturas propostas para o Cenário 2. 
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Assim como o cenário anterior, a dragagem será realizada em duas etapas. Na etapa inicial, será 

utilizada uma draga estacionária de sucção e recalque, IHC Beaver 50, capaz de alcançar 14 

metros de profundidade, que deverá dragar até a cota El 300,00 m, removendo cerca de 127.000 

m³ de sedimentos existentes na tomada de água da UHE, permitindo o enchimento do lago e o 

retorno operacional da UHE. 

Com o lago na cota operacional, será necessário utilizar uma draga de maior porte, capaz de 

dragar maiores profundidades e volumes, que terá de ser importada para executar as atividades. 

A dragagem será realizada por meio da draga 3500 series da ROHR-IDRECO, capaz de alcançar 

cerca de 35 metros de profundidade (Figura 45). 

O transporte de polpas, desaguamento e tratamento do efluente será idêntico ao cenário anterior, 

diferindo apenas nas áreas de disposição de sedimentos, no qual serão utilizadas apenas as 

duas pilhas 1 e 2, dado que este cenário considera um volume menor de retirada de rejeitos do 

reservatório e setores, bem como a manutenção dos barramentos. 

As áreas de empilhamento serão implantadas nos pontos mais elevados da Fazenda Floresta. 

Na Tabela 16 pode-se observar as características geométricas das áreas de empilhamento. 

Tabela 16 : Características geométricas das áreas de empilhamento previsto para a Fazenda Floresta. 

Características geométricas Pilha 1 Pilha 2 Total 

Altura final (m) 72,6 127 - 

Elevação da crista (m) 462 520 - 

Altura dos bancos (m) 10 10 - 

Largura das bermas (m) 5 5 - 

Área ocupada (m²) 166.633 177.633 344.266 

Capacidade volumétrica (m³) 1.197.662 3.790.263 4.987.925 
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Figura 51 : Disposição das áreas de empilhamento na Fazenda Floresta. 

 

Os empilhamentos receberão os sedimentos dragados e depositados nos Setores na fase 

emergencial, além do volume que será dragado a montante do Barramento da UHE até atingir a 

capacidade máxima das duas áreas de empilhamento, conforme pode ser observado na Tabela 

17. 

Neste cenário, considera-se que os volumes remanescentes nos Setores 3, 6 e 8 permanecerão, 

e ficarão parcialmente submersos quando do enchimento do reservatório. Já os setores 1, 4 e 5 

terão os rejeitos totalmente retirados e transportados para as pilhas 1 e 2. 
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Tabela 17: Atividades previstas para o Cenário 2 (Fundação Renova, 2020A). 

CENARIO 2 

DRAGAGEM E DISPOSIÇÃO DE SEDIMENTOS 

Origem Tipo/Condições 
Volume 

seco (m³) 

Volume 

úmido (m³) 

Volume previsto 

no empilhamento 

(m³) 

Setor 1 Seco / em bags 12.000 - 12.000 

Setor 4 
Submerso - 246.126 175.804 

Seco 85.825 - 85.825 

Setor 5 Seco / empilhado 17.100 - 17.100 

Aterro provisório Seco / empilhado 25.500  25.500 

Aterro experimental Seco / empilhado 72.500  72.500 

Subtotal 212.925 246.126 388.729 

Dragagem parcial de 

sedimentos do lago 
Submerso - 6.438.874 4.599.196 

Subtotal - 6.438.874 4.599.196 

Total 212.925 6.685.000 4.987.925 

SETORES DESCOMISSIONADOS (OBRAS CONCLUÍDAS E REJEITO DISPOSTO DE FORMA 

DEFINITIVA) 

Local Tipo/Condições 
Volume 

seco (m³) 

Volume 

úmido (m³) 

Volume 

remanescente 

(m³) 

Setor 3 Seco / empilhado 60.000 - 60.000 

Setor 6 Seco / empilhado 43.000 - 43.000 

Setor 8 
Submerso - 117.000 83.571 

Seco / empilhado 200.000 - 200.000 

Subtotal 303.000 117.000 386.571 

RECUPERAÇÃO DE MARGENS 

Recuperação de 75 pontos ao longo do trecho 12 

RECUPERAÇÃO DA UHE 

Enchimento do lago ao término da Fase 1, 10 meses após início das obras. 

 

Este cenário contempla a dragagem de 6.438.874 m³ de sedimento in situ, totalizando um volume 

empilhado de 4.616.296 m³, que, somado ao volume dragado emergencialmente, atingiria a 
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capacidade máxima de disposição das duas áreas de empilhamento, totalizando 4.987.925 m³ 

de sedimento empilhado, perfazendo cerca de 344.266 m². 

As estruturas propostas para o cenário 2 perfazem 417,1114 ha, destes, 60,1102 ha estão 

inseridos em área de preservação permanente. Conforme pode-se observar na Tabela 18, 

284,0623 ha da área (68,10%) correspondem às áreas de alagamento da UHE na cota 

operacional, 94,0060 ha (22,54%) às áreas de pastagem, 28,6977 ha (6,88%) às áreas de uso 

antrópico, 5,9660 ha (1,43%) às áreas de floresta estacional semidecidual em estágio médio de 

regeneração, 3,0095 ha (0,72%) às áreas de pasto sujo, 1,1192 ha (0,27%) às áreas brejosas e 

0,2507 ha (0,06%) às áreas de floresta estacional semidecidual em estágio inicial de 

regeneração. 

Tabela 18 : Área a ser intervinda para implantar o cenário 2. 

Uso e ocupação do solo Em APP 
Fora de 

APP 
Total 

Área de alagamento da UHE - 284,0623 284,0623 

Pastagem 31,9581 62,0479 94,0060 

Uso antrópico 19,4353 9,2623 28,6977 

Floresta estacional semidecidual em  

estágio médio de regeneração - FESDM 
5,4897 0,4764 5,9660 

Pasto sujo 3,0095 - 3,0095 

Área brejosa - 1,1192 1,1192 

Floresta estacional semidecidual em  

estágio inicial de regeneração - FESDI 
0,2176 0,0331 0,2507 

Total Geral 60,1102 357,0012 417,1114 

 

A dragagem prevista para este cenário demandará 12 anos de atividades e as obras de 

recuperação do trecho 12 previstas para o cenário 2 gerará em seu auge 448 empregos diretos 

e 181 indiretos, demandando cerca de 155 equipamentos  

 

9.3. CENÁRIO 3 

O Cenário 3 é a otimização do projeto desenvolvido no Cenário 2 e ele foi construído a partir das 

definições das condições exigidas para o retorno operacional da UHE Risoleta Neves, onde que 

para sua implantação é necessária  foi constatada a necessidade uma  remoção mínima de 

remoção dos sedimentos presentes na área de tomada d´água e vertedouro da UHE.  
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Assim sendo, nesse cenário o projeto foi desenvolvido considerando-se apenas a dragagem 

necessária para a retomada da UHE e a remoção dos sedimentos dos setores 1 e 4, que ainda 

não foram descomissionados. 

Ele considera a dragagem até a elevação da cota 300,0 m., limitada aos 60 metros a montante 

do barramento (Figura 52,THEMAG ENGENHARIA, 2019). Além da dragagem inicial que 

permitirá a retomada da operação, poderão ser necessárias futuras dragagens de manutenção, 

com intuito de garantir a estabilidade do barramento da UHE, e que serão definidas de acordo 

com os levantamentos batimétricos, previstos para serem realizados 2 vezes ao ano, mantendo 

uma sempre após o período chuvoso (SPEC, 2020). Conforme estudo hidrossedimentológico 

desenvolvido pela Themag, a previsão é de que a primeira dragagem de manutenção seja 

necessária apenas após um período de 15 anos (THEMAG ENGENHARIA, 2019). 

  
Figura 52: Local previsto para dragagem (THEMAG ENGENHARIA, 2019). 

 

De acordo com o levantamento batimétrico realizado em 09 de outubro de 2019, existem cerca 

de 127.000 m³ de sedimentos depositados nas áreas tomada d´água, vertedouro e taludes 

adjacentes, que, ao serem removidos, possibilitariam o retorno das operações da UHE 

(THEMAG ENGENHARIA, 2019). 
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Figura 53: Localização das estruturas propostas para o Cenário 3. 
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A dragagem inicial será realizada por meio de uma draga estacionária de sucção e recalque, do 

tipo Beaver 50, que deverá dragar até a cota El 300,00 m, removendo cerca de 127.000 m³ de 

sedimentos existentes na tomada de água da UHE, permitindo o enchimento do lago e o retorno 

operacional da UHE. 

O transporte de polpa será realizado utilizando-se tubulação em PEAD de 24” existente, que 

receberá manutenção para atividade. Este direcionará o sedimento dragado para a Bacia 2A, 

onde material será disposto para seu desaguamento natural, onde, ao atingir umidade adequada, 

será removido mecanicamente e disposto no empilhamento, liberando a área para um novo ciclo 

de dragagem. 

Antes mesmo de ser lançado na Bacia 2A, o sedimento receberá uma dosagem de polímero 

floculante. O efluente sobrenadante será bombeado para o sistema de floculação, onde será 

realizada a dosagem de polímero floculante, coagulante alcalino e hidróxido de sódio, que 

atuarão na desestabilização dos coloides, neutralização das cargas superficiais e floculação. 

Do sistema de floculação, o efluente será direcionado para a Bacia 2B, onde ocorrerá a 

sedimentação dos finos. Na face oposta ao lançamento, o efluente será bombeado para o 

sistema de filtração, que será idêntico ao descrito para os cenários anteriores. 

O efluente filtrado será direcionado para bacia de água filtrada, onde será monitorado, e, caso 

os parâmetros analisados estejam acima do valor máximo estabelecido pela resolução CONAMA 

n°430/2011, o efluente será bombeado de volta para a Bacia 2A.  

Para disposição final do sedimento desaguado será necessário implantar apenas uma área para 

empilhamento na Fazenda Floresta, destinada a receber os sedimentos provenientes do 

descomissionamento dos setores 1, 4 e 5, e os 127.000 m³ a serem dragados e que representa 

90.714 m³ de material seco e empilhado. Na Tabela 19 são apresentados os volumes totais a 

serem depositados na área de empilhamento da Fazenda Floresta. 

Assim como o cenário anterior, considera-se que o volume remanescente dos Setores 

descomissionados serão mantidos onde se encontram, e permanecerão parcialmente 

submersos após o enchimento do reservatório. 

Nota: cabe destacar que o volume de 127.000 m3 deve ser considerado como um valor de 

referência, uma vez que até a execução da dragagem na cota EL +300,0 m pode haver uma 

remobilização dos sedimentos, alterando-se os quantitativos aferidos na batimetria de Out/19. 
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Tabela 19: Atividades previstas para o Cenário 3 (Fundação Renova, 2020A). 

CENARIO 3 

DRAGAGEM E DISPOSIÇÃO DE SEDIMENTOS 

Origem Tipo/Condições Volume seco (m³) 
Volume 

úmido (m³) 

Volume previsto 

no empilhamento 

(m³) 

Setor 1 Seco / em bags 12.000 - 12.000 

Setor 4 
Submerso - 246.126 175.804 

*Seco / maciço dique 85.825 - - 

Setor 5 Seco / empilhado 17.100 - 17.100 

Subtotal 114.925 246.126 204.904 

Dragagem de 

sedimentos visando o 

retorno operacional 

Submerso - 127.000 90.714 

Subtotal - 127.000 90.714 

Total 114.925 373.126 295.618 

SETORES DESCOMISSIONADOS 

Local Tipo/Condições Volume seco (m³) 
Volume 

úmido (m³) 

Volume 

remanescente 

(m³) 

Setor 3 Seco / empilhado 60.000 - 60.000 

Setor 6 Seco / empilhado 43.000 - 43.000 

Setor 8 
Submerso - 117.000 83.571 

Seco / empilhado  200.000   200.000 

Subtotal 303.000 117.000 386.571 

SEDIMENTO JÁ DEPOSITADO NA FAZENDA FLORESTA 

Aterro provisório Seco / empilhado 25.500 - 25.500 

Aterro experimental Seco / empilhado 72.500 - 72.500 

Subtotal 98.000 - 98.000 

RECUPERAÇÃO DE MARGENS 

Recuperação de 165 pontos ao longo do trecho 12 

RECUPERAÇÃO DA UHE 

Enchimento do lago ao término da Fase 1, 10 meses. 

*: Todo o volume de material proveniente do maciço do dique do Setor 4 serão utilizados na construção dos diques 

de partida do empilhamento e na recuperação de pontos de erosão das margens. 

 

Em resumo, o Cenário 3 contempla a dragagem de 127.000 m³ de sedimento in situ, totalizando 

um volume empilhado de 90.714 m³. Este será adicionado ao volume dos setores 1, 4 e 5, 

totalizando 295.618 m³ de sedimento empilhado, ocupando uma área prevista de 39.721 m² 

(Figura 54). 
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Figura 54 : Disposição da área de empilhamento na Fazenda Floresta. 

 

As estruturas propostas para o cenário 3 perfazem 398,9219 ha, destes, 58,2324 ha estão 

inseridos em área de preservação permanente. Conforme pode-se observar na Tabela 20, 

284,0623 ha da área (71,21%) correspondem às áreas de alagamento da UHE na cota 

operacional, 76,2279 ha (19,11%) às áreas de pastagem, 28,6813 ha (7,19%) às áreas de uso 

antrópico, 5,6539 ha (1,42%) às áreas de florestas estacional semidecidual em estágio médio de 

regeneração, 3,0095 ha (0,75%) às áreas de pasto sujo, 1,0363 ha (0,26%) às áreas brejosas e 

0,2507 ha (0,06%) às áreas de florestas estacional semidecidual em estágio inicial de 

regeneração. 

Tabela 20 : Área a ser intervinda para implantar o cenário 3. 

Uso e ocupação do solo Em APP Fora de APP Total 

Área de alagamento da UHE - 284,0623 284,0623 

Pastagem 30,0804 46,1475 76,2279 

Uso antrópico 19,4353 9,2460 28,6813 

Floresta estacional semidecidual em  

estágio médio de regeneração -FESDM 
5,4897 0,1642 5,6539 

Pasto sujo 3,0095 - 3,0095 

Área brejosa - 1,0363 1,0363 

Floresta estacional semidecidual em  

estágio inicial de regeneração -FESDI 
0,2176 0,0331 0,2507 

Total Geral 58,2324 340,6895 398,9219 

 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 143 

 

A dragagem prevista para este cenário demandará 2 anos de atividades e as obras de 

recuperação do trecho 12 previstas para o cenário 3 gerará em seu auge 418 empregos diretos 

e 181 indiretos, demandando cerca de 151 equipamentos. 

 

9.4. ANÁLISE COMPARATIVA DOS CENÁRIOS 

Para a análise comparativa, foi utilizado um modelo que possibilitasse uma avaliação com base 

nos parâmetros socioambientais e operacionais envolvidos nas etapas de cada um dos cenários 

propostos. Para cada parâmetro considerado, foram atribuídos graus, os quais receberam uma 

pontuação que representasse o peso ou importância do critério analisado.  

Apesar da subjetividade inerente às pontuações adotadas, a aplicação de um critério único 

possibilita uma comparação das alternativas em termos relativos, que permite visualizar, dentro 

de um mesmo contexto, um comparativo entre os resultados, obtendo-se assim uma 

classificação que fomente elencar os cenários avaliados.  

Os graus aplicados aos parâmetros compreenderam duas ou três possibilidades, de forma a 

indicar sua presença-influência ou não, ou o peso de sua incidência, traduzido como 

baixa/média/alta e não necessária/necessária.  

Devido às muitas possibilidades e as variáveis inerentes a cada parâmetro ou alternativa, as 

pontuações foram estabelecidas segundo faixas de variação, as quais aumentam 

exponencialmente para representar, de forma ponderada, o peso ou importância do grau 

atribuído ao parâmetro analisado. Sua distribuição foi estabelecida a partir de progressões 

geométricas de razão (q) = 2; 2,5; 5; 10; 25; 50 ou 100, para diferenciar de forma mais enfática 

e significativa a importância do parâmetro. Apresenta-se na Tabela 21 os critérios avaliados para 

a comparação dos cenários tecnológicos e a seguir, a discussão de cada um destes.  

Tabela 21: Critérios avaliados para comparação dos cenários tecnológicos 

CRITÉRIOS GRAU E PONTUAÇÃO 

Relevância/Significância de impactos no 

meio biótico 
Baixa: 1 Média: 50 Alta: 100 

Relevância/Significância de impactos no 

meio físico 
Baixa: 1 Média: 50 Alta: 100 

Relevância/Significância de impactos no 

meio socioeconômico 
Baixa: 1 Média: 50 Alta: 100 

Anuências de terceiros Não necessárias: 1 Necessárias: 100 

Prazo para alcançar os objetivos Baixo: 1 Médio: 50 Alto: 100 
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9.4.1. RELEVÂNCIA/SIGNIFICANCIA DE IMPACTOS NO MEIO BIÓTICO 

A avaliação da relevância e significância dos principais impactos no meio biótico é extremamente 

importante considerando a principal atividade do empreendimento, sendo a dragagem e 

disposição de sedimentos em áreas pré-determinadas. 

Para isso, neste item serão considerados os principais impactos da atividade no meio biótico 

para que sejam elencado e destacados os três cenários de forma crescente. 

A operacionalidade do empreendimento fomentará interferência no meio biótico de maneira 

significativa nos seguintes aspectos: 

I. Supressão de vegetação e intervenção em áreas de preservação permanente e 

nascentes para atender à necessidade de disposição dos sedimentos; 

A supressão de vegetação e intervenção em APPs e até mesmo em nascentes está diretamente 

proporcional ao volume de material a ser dragado no Trecho 12, os quais deverão ser 

corretamente conformados e dispostos em empilhamentos. Após inúmeros estudos para 

definição das áreas de disposição final, foi possível concluir que em dois cenários haverá a 

necessidade de supressão de vegetação nativa, e em ambos os cenários será necessária a  

intervenção em APP e em nascentes. 

Cabe então neste momento elencar a grandeza de interferências por meio de quantificação de 

áreas e número de nascentes para evidenciar qual cenário se mostra mais impactante em 

relação aos outros. Apresenta-se a seguir o comparativo entre as alternativas avaliadas. 

Importante destacar que foram estimadas as interferências em vegetação nativa e APPs apenas 

nas áreas para a disposição dos sedimentos, haja vista que majoritariamente toda a ADA do 

empreendimento encontra-se em APP. 

 CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Avaliação 

Intervenção em: 

 0,5699 ha de floresta em 

estágio médio de 

regeneração natural 

02 nascentes 

9,1896 ha de APP 

Intervenção em: 

 0,3121 ha de floresta em 

estágio médio de 

regeneração natural 

02 nascentes 

4,6467 ha de APP 

Intervenção em: 

1 nascente 

2,0282 ha de APP  

Não haverá intervenção em 

vegetação nativa 

 

Relevância Alta Média Baixa 

 

II. Afugentamento e redução da abundância e diversidade da fauna aquática em 

função da execução da dragagem no Trecho 12; 

As alterações na dinâmica da fauna aquática, a qual refere-se tanto a comunidade de peixes 

como a planctônica e bentônica, está associada às atividades de dragagem a serem executadas 

no Trecho 12. O processo de dragagem deverá acarretar alterações no ambiente aquático, 
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devido à ressuspensão dos sedimentos de fundo, além do aumento no tráfego de embarcações 

que darão suporte às obras, e o aumento dos níveis de ruídos subaquáticos e a movimentação 

das águas. 

O aumento na concentração de sólidos na coluna d’água promoverá a elevação nos índices de 

cor e de turbidez, com concomitante redução no nível de transparência das águas e da zona 

eufótica, o que deverá refletir na produtividade primária do fitoplâncton e nos demais elos da 

cadeia alimentar aquática. 

As atividades de dragagem também deverão promover alterações na composição da fauna 

bentônica de fundo inconsolidado, pela remoção direta de indivíduos e a supressão de seu 

habitat, sendo esperada a redução imediata na densidade de organismos e a modificação nos 

padrões de dominância e distribuição dessa comunidade. Além disso, importante destacar que 

no cenário 1 prevê-se a remoção dos barramentos metálicos, atividade que fomentará expressiva 

alteração na vazão do curso d’água e consequente carreamento de sedimentos a jusante. 

O aumento de material em suspensão, poderá impactar a ictiofauna de maneira direta, por 

exemplo por meio de entupimento das brânquias (com prejuízo ao processo respiratório) e 

alteração na capacidade de captura de presas por diminuição da visão, ou indiretos, via alteração 

na cadeia trófica por diminuição da produção primária. As interferências diretas e indiretas 

relatadas implicarão ainda no afugentamento dos peixes das áreas diretamente afetadas do 

empreendimento, em virtude da operação do equipamento de dragagem. 

Neste sentido, considerando que a dragagem não pode ser desprezada do processo produtivo 

do  empreendimento em questão, têm-se que quanto menor a execução desta atividade, menor 

serão os impactos na fauna aquática. Assim, o impacto em questão será valorado considerando 

o cronograma previsto para os cenários exclusivamente relacionados à atividade de dragagem. 

 CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Avaliação 16 anos 11 anos 05 meses 

Relevância Alta Média Baixa 

 

III. Afugentamento e eventual atropelamento da fauna em função do transporte dos 

sedimentos dragados e da movimentação de pessoas e máquinas na área alvo do 

empreendimento. 

Este impacto está associado principalmente às atividades de operação do empreendimento 

como um todo, haja vista que a supressão de vegetação, movimentação de máquinas e pessoas, 

implantação de estruturas, geração de ruídos, efluentes atmosféricos e vibração; os quais podem 

causar perturbação nas espécies da fauna residentes nas proximidades, ocasionando seu 

afugentamento ou até mesmo o atropelamento. 
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Grande parte das espécies animais dependem de sinais acústicos para funções essenciais, 

como acasalamento, detecção de predadores e de presas. Muitas adaptações, relacionadas à 

vocalização ou mesmo à capacidade de detectar outros animais, evoluíram em função das 

características das paisagens acústicas onde esses animais vivem. Portanto, modificações 

nessa paisagem podem significar prejuízos à essas funções. 

Sob o estímulo do aumento de ruído, muitas espécies tendem a alterar a atividade acústica ou 

mesmo se deslocar em busca de ambientes sob menor influência deste. Destaca-se que a perda 

de hábitat causada pela supressão de vegetação também força o deslocamento dos animais 

para áreas vizinhas, em razão das alterações microclimáticas e perda de recursos necessários 

para a sua sobrevivência. 

O deslocamento desses indivíduos para áreas vizinhas àquelas impactadas causa, 

invariavelmente, competição inter e ou intraespecífica. Os indivíduos oriundos daquelas áreas 

alteradas passam a competir por recursos com aqueles residentes na “nova” área. Essas 

interações tendem a uma nova situação de equilíbrio onde podem ocorrer perdas de indivíduos 

em razão dos recursos disponíveis serem limitados (WILLIS & ONIKI, 1988). 

Diante do exposto, o impacto de dispersão, afugentamento e atropelamento, principalmente da 

fauna terrestre pode ser caracterizado principalmente pela duração das atividades na ADA do 

empreendimento e com suas atividades interrelacionadas. Neste sentido, apresenta-se a seguir 

a classificação dos cenários quanto aos impactos supracitados. 

 CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Avaliação 17 anos 12 anos 24 meses 

Relevância Alta Média Baixa 

9.4.2. RELEVÂNCIA/SIGNIFICANCIA DE IMPACTOS NO MEIO FÍSICO 

Assim como apresentado no item anterior, as principais atividades geradoras de impactos 

(aspectos) no meio físico estão relacionadas à implementação e operação do canteiro de obras 

e implantação de pilhas para disposição de sedimentos da dragagem, e principalmente a 

operação das dragas. 

Importante destacar que em virtude das atividades supracitadas, será contínuo o fluxo de 

veículos e pessoas, promovendo o aumento de ruídos e vibrações, aumento da emissão de 

materiais particulados e outros gases, geração de efluentes líquidos, compactação do solo e 

alteração da paisagem. Importante destacar que mesmo estes impactos sendo de origem física, 

apenas serão abordados no meio socioeconômico em função do incômodo na população, tendo 
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em vista que também foram considerados no meio biótico, relacionado aos incômodos aos 

grupos de fauna. 

I. Alteração da dinâmica superficial de escoamento 

Este impacto está associado com a necessidade de execução de empilhamentos de sedimentos 

para a disposição dos sedimentos dragados do Trecho 12. 

A execução destas estruturas poderá alterar a dinâmica superficial com a redução da capacidade 

de infiltração no solo. Concomitantemente, considerando as águas pluviais, estima-se um 

potencial aumento da velocidade de escoamento para as drenagens da área de entorno. As 

drenagens em questão deverão ser previamente estimadas e conectadas à cursos d’água da 

região, os quais terão a vazão hídrica significativamente alterada. 

Neste contexto, considera-se como parâmetro para a avaliação deste impacto a área necessária 

para os empilhamentos de cada cenário, a qual estará diretamente ligada à modificação da 

dinâmica superficial de escoamento. Apresenta-se a seguir a classificação dos cenários quanto 

ao impacto em questão. 

 CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Avaliação 

Número de pilhas: 03 

Elevação máxima de 

empilhamento: 127 m 

Número de pilhas: 02 

Elevação máxima de 

empilhamento: 127 m 

Número de pilhas: 01 

Elevação máxima de 

empilhamento: 28 m 

Relevância Média Média Baixa 

 

II. Alteração da qualidade da água superficial e subterrânea 

Este impacto está diretamente associado à instalação e operação do canteiro de obras, balsas 

flutuantes e dragagem do sedimento depositado no reservatório. 

Para o impacto causado pela instalação e operação do canteiro de obras (oficinas de caminhões, 

depósitos de resíduos, sanitários, refeitórios), há a possibilidade de alteração da qualidade da 

água superficial e subterrâneas, dado o manuseio e armazenamento errôneo de produtos 

potencialmente poluidores tais como: combustíveis, óleos, solventes e catalisadores.  

Não obstante e, principalmente, durante a operação da dragagem, as balsas flutuantes e 

embarcações de apoio estão suscetíveis a vazamentos e acidentes, os quais podem resultar em 

alteração da qualidade da água, tanto pela disponibilização de substâncias não encontradas no 

meio e consequente alteração de parâmetros químicos como concentrações de diferentes 

elementos e variação do pH; quanto pela liberação de resíduos sólidos gerando alteração na 

turbidez. 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 148 

 

Resíduos como combustíveis, óleos e graxas (lubrificantes e fluidos hidráulicos), efluentes 

domésticos, e outros efluentes líquidos podem chegar ao corpo hídrico, tanto pelas margens 

próximas aos canteiros de obras, quanto pelo escoamento direto de balsas flutuantes. 

Durante as operações de dragagem também ocorre o aumento da turbidez na área dragada 

devido a ressuspensão do sedimento na região da cabeça da draga onde o pacote sedimentar é 

desagregado de modo a facilitar a sucção dos finos. O aumento da turbidez na coluna d’água 

provoca a diminuição da incidência da luz solar, alterando a dinâmica dos organismos que são 

responsáveis pela produtividade primária.  

Considerando a potencial contaminação das águas subterrâneas e superficiais por meio de 

produtos oleosos e químicos, principalmente pela operação de dragagem, será utilizado como 

balizador deste impacto a permanência da execução da atividade na ADA do empreendimento. 

Mesmo tendo ciência que todas as precauções serão realizadas para evitar eventuais 

contaminações, têm-se que quanto maior o tempo de exposição, maior o risco de ocorrência de 

vazamentos, principalmente pelo desgaste dos maquinários. 

No entanto, têm-se que dentre as dragas levantadas como potenciais para utilização nos 

cenários apenas a Draga B50 apresenta potenciais de contaminação. Fato este que não ocorre 

com a Draga ROHR-IDRECO visto que possui sistema operacional totalmente elétrico, não 

possuindo dispositivos hidráulicos e motores a combustão. 

Assim, apresenta-se a seguir a classificação dos impactos considerando a utilização da Draga 

B50 em função do período. Além deste critério, considerando os níveis de turbidez, têm-se que 

o histórico de monitoramento de qualidade de água superficial (vide item 12.1.6.1) mostra que 

durante o período de dragagem emergencial (março de 2016 a julho de 2018), na maior parte 

dos meses a turbidez a montante (RD072) foi menor do que a jusante de Candonga (ponto 

RD019), indicando a ocorrência de impacto. 

O impacto da dragagem em relação à turbidez pode ser visto na Figura 55, que mostram o 

reservatório de Candonga em dois momentos, julho de 2017 e julho de 2018. Na imagem a 

esquerda, obtida em julho de 2017 quando havia dragagem em operação, a turbidez do ponto 

de montante (RD072) foi de 69 NTU enquanto a jusante (RD019) a turbidez foi de 199 NTU. Já 

na imagem da direita, obtida em julho de 2018 quando não havia dragagem no reservatório, os 

valores de turbidez de montante (RD072) e de jusante (RD019) foram similares, respectivamente 

8 e 10 NTU.  
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Figura 55: Comparativo Visual do nível de turbidez a jusante e a montante da UHE Risoleta Neves. Em 2017 
durante atividades de dragagem e em 2018 sem atividades de dragagem. 
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Neste sentido, mesmo com todas as premissas a serem adotadas visando minimizar os impactos 

de turbidez, a alteração da qualidade da água é potencial de ocorrência. Neste sentido quanto 

maior o período de dragagem, maior a permanência desse impacto. Assim, considerando que 

haverá maior alteração do nível de turbidez com a realização da dragagem com a cota 300 m 

(lago vazio), os cenários serão comparados pelo período de utilização da draga B50, a qual 

fomentará maior impacto neste sentido, haja vista que a Draga ROHR-IDRECO seria utilizada 

com o lago na cota 327,5 m (Cenário 1 e Cenário 2). Além disso, conforme explicitado, a Draga 

B50 é a que apresenta maior potencial de ocorrência de vazamentos e eventual contaminação 

por produtos oleosos e químicos. 

 CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Avaliação 
Utilização da Draga B50 

pelo período de 03 anos 

Utilização da Draga B50 

pelo período de 05 meses 

Utilização da Draga B50 

pelo período de 05 meses 

Relevância Média Baixa Baixa 

 

III. Alteração da qualidade do solo 

As atividades de supressão vegetal, escavação e movimentação do solo provocam a perda de 

matéria orgânica, a destruição/enfraquecimento da estrutura dos agregados, o revolvimento dos 

horizontes/camadas pedológicas e a compactação do solo. Essas alterações, por sua vez, 

provocam à diminuição da porosidade e permeabilidade do solo, o aumento do escoamento 

superficial e, consequentemente, à indução de processos erosivos e movimentos de massa, com 

o consequente carreamento de sedimentos para os cursos d’água a jusante, especialmente nas 

áreas de maior susceptibilidade erosiva, onde já ocorreram ou ocorrerão às atividades inerentes 

à implantação/operação do empreendimento. 

Considerando que ambos os cenários trazem basicamente as mesmas intervenções que possam 

ocasionar alterações na qualidade dos solos, exceto pela diferenciação da disposição dos 

sedimentos em pilhas, será utilizado como parâmetro, a área necessária para a disposição final 

dos sedimentos. Essas áreas serão alvo de significativas intervenções que possam fomentar a 

alteração da qualidade dos solos. Apresenta-se a seguir a classificação dos impactos quanto ao 

impacto em questão. 

 CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Avaliação 
Área de empilhamento: 

395.288,10 m² 

Área de empilhamento: 

278.470,27 m² 

Área de empilhamento: 

39.721 m² 

Relevância Alta Média Baixa 
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9.4.3. RELEVÂNCIA/SIGNIFICANCIA DE IMPACTOS NO MEIO SOCIOECONÔMICO 

Os impactos relacionados ao meio socioeconômico são aqueles que possuem grande evidência, 

considerando o envolvimento dos atingidos direto e indiretamente pelo rompimento da barragem 

de Fundão. Sendo assim, apresenta-se os principais impactos relacionados a este meio, para 

que também possam compor a matriz de análise dos cenários propostos para o empreendimento. 

I. Incômodos à população do entorno 

Este impacto está associado à execução do empreendimento propriamente dita, compreendendo 

o tráfego de veículos pesados para as atividades de supressão, terraplenagem, construção das 

estruturas civis e, principalmente, a dragagem de sedimentos. 

O tráfego de veículos, assim como a utilização de maquinários pesados (tratores, 

retroescavadeira, entre outros) durantes a etapa de operação alterará os níveis de ruído e 

vibração na região.  

A alteração da qualidade do ar refere-se as emissões atmosféricas oriundas das atividades de 

movimentação de terra e de caminhões, caracterizando-se principalmente por material 

particulado e poeira, assim como os gases de combustão provenientes da operação das dragas, 

de veículos e maquinários movidos a diesel, como o dióxido de enxofre (SO2), óxidos de 

nitrogênio (NOx), monóxido de carbono (CO) e hidrocarbonetos (HC), que atuam em menor 

escala. 

Enquanto houver atividades na ADA, haverá incremento no tráfego de veículos e pessoas. Estas 

atividades trazem incômodos e riscos ao cotidiano da vida nas comunidades do entorno 

submetidas a fatores indesejados, como poeira, ruídos, tráfego de moderado a intenso de 

veículos pesados (conforme dia e horário), riscos à mobilidade nas estradas vicinais, além do 

incremento da presença de pessoas “estranhas” (desconhecidas)  à região ao longo de todo o 

trecho de obras. Em resumo, na ótica do convívio social, a potencialização dos riscos de conflitos 

ocorre pelas maiores probabilidades de ocorrências relacionadas, desde abordagens indevidas 

a infrações como afrontas e até mesmo crimes. Essa potencialização está relacionada 

diretamente ao tempo de convívio com os fatores de riscos, considerando as ordens de 

magnitude nas diferenças da exposição pelos prazos previstos das operações dos cenários 

avaliados. 

Neste sentido, têm-se que quanto mais rápido finalizado as obras no local e retomado as 

condições pré-existentes ao rompimento da barragem de Fundão, menor será o impacto de 

incômodo a população. Sendo assim, utilizou-se como parâmetro o cronograma previsto para 

cada cenário. Apresenta-se a seguir a classificação destes conforme o impacto elencado. 
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 CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Avaliação 17 anos 12 anos 24 meses 

Relevância Alta Média Baixa 

 

II. Geração de emprego e renda 

Considera-se que a contratação, mesmo temporária, de mão de obra local gera um impacto 

positivo sobre a empregabilidade junto aos residentes dos municípios de Rio Doce e Santa Cruz 

do Escalvado, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico, circulação dos recursos 

oriundos dos salários, e criação de novas perspectivas de arrecadação para as administrações 

públicas municipais.  

O empreendimento contribuirá para a geração de empregos diretos e indiretos, em função tanto 

das oportunidades que serão geradas (demanda por bens e serviços), como pelo aumento da 

população economicamente ativa e da massa salarial circulante, que contribuirá para que ocorra 

uma dinamização da economia. 

Neste sentido, considera-se que quanto menor o cronograma de obras na região, maior o 

impacto de geração de emprego e renda. Apresenta-se a seguir a classificação dos cenários 

quanto ao impacto proposto. 

 CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Avaliação 

448 empregos diretos, 181 

indiretos em 17 anos de 

operação do 

empreendimento 

448 empregos diretos, 181 

indiretos em 12 anos de 

operação do 

empreendimento 

418 empregos diretos, 181 

indiretos em 12 meses de 

operação do 

empreendimento 

Relevância Baixa Média Alta 

 

III. Geração de expectativas 

A geração de expectativas na comunidade é um fato que ocorre de modo sistemático quando da 

divulgação da realização de um determinado empreendimento ou obra. 

Assim podem ser detectadas uma ampla gama de expectativas da comunidade, em relação a 

obra como, por exemplo: alterações do uso e ocupação do solo; efeitos sobre a qualidade das 

águas em decorrência das operações de dragagem e da disposição do material dragado; 

geração de empregos, objetivos do empreendimento etc. 

A geração de expectativas na comunidade é um fato positivo na medida em que permite ao 

empreendedor conhecer as dúvidas, anseios, preocupações da comunidade em relação ao 

empreendimento e preparar ações específicas e sistemáticas destinadas ao esclarecimento e 

mitigação dessas expectativas. 
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A realização de atividades prévias à implantação da obra, realizadas ainda na fase de 

planejamento e que de alguma forma sejam percebidas pela população (atividades associadas 

aos diferentes trabalhos de campo ligados a engenharia ou a temática socioambiental, a 

realização de consultas a instituições, prefeitura e população, divulgação da obra etc.).  

É comum que a possibilidade de implantação gere expectativas positivas e negativas na 

sociedade. Tais expectativas, em geral, decorrem da relação entre os interesses ou atuações de 

indivíduos e organizações com as informações disponíveis ou especulações geradas sobre o 

que será a obra. Gera-se a expectativa, por um lado, de que a obra traga benefícios à região e 

à qualidade de vida da população, e por outro, receio de que possa gerar prejuízos 

socioambientais ou interferências negativas no cotidiano da população próxima.  

A geração de expectativas inicia-se de forma efetiva ao longo do processo de elaboração dos 

estudos técnicos, que implicou no trânsito de pessoas estranhas à região de estudo para a 

realização de levantamentos. Pode-se dizer que este impacto possui uma dupla natureza, que 

pode ser caracterizada como negativa e positiva, a depender do indivíduo ou grupo social, 

conforme acredita que pode ser prejudicado ou beneficiado pelo empreendimento.  

Considerando uma eventual expectativa da população quanto a remoção total de sedimentos 

entende-se que quanto maior o volume a ser retirado do lago, menor o impacto quanto à geração 

da expectativa supracitada.  

 CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Avaliação 

Retirada total de 

sedimentos 

8,8 milhões de m³ 

Retirada parcial de 

sedimentos 

6,4 milhões de m³ 

Retirada parcial de 

sedimentos 

127.000 m³ 

Relevância Baixa Média Alta 

 

Por sua vez, considerando as expectativas da população quanto à retomada da UHE, tem-se 

que quanto menor o prazo do alcance dos objetivos, maior a expectativa da população. 

 CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Avaliação 
Retomada da UHE em 

aproximadamente 4 anos 

Retomada da UHE em 

aproximadamente 2 anos 

Retomada da UHE em 

aproximadamente 2 anos 

Relevância Média Baixa  Baixa 

 

 

IV. Alteração da paisagem 

O impacto em questão está associado às modificações aparentes que serão realizadas na ADA 

do empreendimento em questão, as quais irão alterar a paisagem natural. As alterações se 
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darão, em função da supressão da vegetação natural e, principalmente, em virtude da elevação 

da cota altimétrica do terreno para a formação das pilhas de sedimentos. 

As áreas avaliadas dentre os cenários propostos, possuem aspectos florestais e de pastagem. 

Constituem vales encaixados e com expressiva harmonia com o ambiente do entorno. Assim, 

considerando a disposição de sedimentos nessas áreas têm-se que a alteração será alterada e 

seu impacto visual extremamente relevante. 

A elevação da cota altimétrica das áreas destinadas às pilhas acabarão por tornar mais visíveis 

as alterações em âmbito terrestre, de modo que poderão ser avistadas de distintos pontos da 

região. 

Assim, considera-se como parâmetro para avaliação o volume de sedimento a ser empilhado. 

Neste sentido, o impacto visual do sedimento disposto no reservatório da UHE, i.e. não aparente, 

torna-se menos expressivo que o impacto deste mesmo sedimento disposto em pilhas. 

Apresenta-se a seguir a caracterização dos impactos em virtude do impacto em questão. 

 CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Avaliação 
Volume de empilhamento: 

7,0 milhões de m³ 

Volume de empilhamento: 

5,0 milhões de m³ 

Volume de empilhamento: 

295.000 de m³ 

Relevância Alta Média Baixa 
 

9.4.4. ANUÊNCIAS DE TERCEIROS 

A operação do empreendimento em questão depende da aprovação de terceiros, seja para a 

disposição final de sedimentos, seja para a operação das estruturas ou até mesmo para liberação 

de acessos. 

Considerando que todas as áreas de empilhamento, propostas para os cenários, encontram-se 

na Fazenda Floresta, propriedade da Samarco Mineração, as anuências para a execução dos 

empilhamentos serão as mesmas para todos os cenários. Assim como as anuências para 

acessos e operação das estruturas, as quais também serão requeridas de maneira equivalente 

nos cenários. 

Por sua vez, considerando os fechamentos dos setores e disposição final dos sedimentos em 

propriedades de terceiros, têm-se que quanto maior o número de setores desmobilizados, com 

a realocação dos sedimentos para as pilhas, menor vai ser a dependência de anuências. 

Apresenta-se a seguir a caracterização deste critério conforme cenários em avaliação 

exclusivamente para a desmobilização ou não dos setores. 
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 CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Avaliação 

Cenário com remoção total 

de sedimento dos setores. 

Dispensa anuências 

Cenário com remoção 

parcial de sedimento dos 

setores 

Necessário anuências 

Cenário com remoção 

parcial de sedimento dos 

setores 

Necessário anuências 

Relevância Não necessária Necessária Necessária 

 

9.4.5. PRAZO PARA ALCANÇAR OS OBJETIVOS 

O prazo para alcançar os objetivos do empreendimento é uma avaliação imprescindível e que 

deve ter um maior peso dentre os demais critérios, haja vista que está diretamente relacionada 

com a magnitude dos impactos da operação das atividades na área. 

Para a avaliação deste item, primeiramente deve-se retomar ao explicitado no início deste 

estudo, explanando com clareza os objetivos deste empreendimento. 

É fato, comum e notório que o rompimento da barragem de Fundão ocasionou distintos impactos, 

ao longo do trecho no qual a lama percorreu. Considerando o Trecho 12, alvo deste estudo, têm-

se que houve a desestabilização das margens, com a intensificação dos processos erosivos, 

alteração das propriedades físico-químicas da água do reservatório, carreamento de sedimentos 

em cursos d´água, perda e alteração do equilíbrio das comunidades aquáticas, alteração no 

modo de vida das comunidades e municípios do entorno e a paralisação no fornecimento de 

energia elétrica da UHE Risoleta Neves. 

Neste sentido, serão avaliados a seguir algumas atividades pontuais que são parte integrante 

dos objetivos do empreendimento. 

 

I. Recuperação das margens 

O objetivo em questão é necessário para mitigação da desestabilização e intensificação dos 

processos erosivos das margens do reservatório. 

Conforme pôde ser verificado anteriormente, as obras de bioengenharia serão realizadas em 

todos os pontos de erosão existentes nas margens do trecho 12. Assim, considerando os 

cenários propostos, têm-se que em todos eles o objetivo em questão serão alcançados seguindo 

um mesmo cronograma, i.e., serão recuperados a mesma quantidade de pontos em um mesmo 

prazo de execução, conforme apresentado a seguir. 
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 CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Avaliação 

Recuperação de 75 pontos 

com processos erosivos em 

05 meses 

Recuperação de 75 pontos 

com processos erosivos em 

05 meses 

Recuperação de 75 pontos 

com processos erosivos em 

05 meses 

Relevância Baixa Baixa Baixa 

 

II. Recuperação das propriedades físico-químicas da água superficial 

A recuperação das propriedades físicas da água superficial foi avaliada considerando a 

concentração de sólidos dissolvidos existentes no lago da UHE Risoleta Neves, em virtude da 

contenção dos sedimentos na barragem. 

No entanto, para avaliar o objetivo em questão, é necessário trazer para essa discussão não 

apenas um comparativo entre os três cenários, mas sim um compilado do diagnóstico do meio 

físico, o qual será detalhado ao longo deste estudo. 

Foi possível constatar que a concentração de sólidos dissolvidos totais das estações 

monitoradas para o trecho se mantinham em sua maioria com poucas alterações, com aumentos 

no período chuvoso, tanto antes quanto depois do rompimento da Barragem de Fundão. Os 

valores encontram-se abaixo do limite estabelecido pela Resolução CONAMA nº 357/05 e 

Resolução Conjunta COPAM/CERH nº 01/08, de 500 mg/L, sendo observado que nos períodos 

chuvosos há um natural aumento deste parâmetro. Atualmente as concentrações de sólidos 

dissolvidos encontradas são semelhantes aos valores anteriormente ao rompimento, 

apresentando picos de concentrações nos períodos chuvosos. 

Em relação às partículas sólidas em suspensão nota-se que em geral a turbidez é mais elevada 

no Rio do Carmo, principalmente por ser uma bacia hidrográfica antropizada, com muitas 

mineradoras, pastagens degradadas e agricultura sem adoção de práticas conservacionistas de 

solo e água. Posteriormente ao evento, foi observado que ocorrem no período chuvoso (outubro 

a março) picos que são de difícil definição de origem, visto que toda bacia hidrográfica contribui 

com escoamento superficial. Neste sentido a UHE Risoleta Neves tem um papel importante na 

melhoria da turbidez após a confluência do Rio Piranga e Rio do Carmo. Por ser um ambiente 

semi-lêntico, definido pela presença de água parada ou com pouco movimento, o tempo de 

residência (tempo que a água permanece no sistema) costuma ser alto pois o seu fluxo é baixo. 

Assim propicia a sedimentação, consumo da matéria orgânica e consequentemente a diminuição 

da turbidez. 

Por sua vez, em relação à concentração de metais e elementos químicos, pode ser verificado 

que as concentrações presentes nos afluentes do Rio Doce e a jusante da UHE se comportaram 

de forma semelhante das análises físicas, com suas concentrações antes e pós rompimento com 

valores aproximados. Em relação às concentrações de arsênio, fósforo e nitrato verifica-se que 
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os valores médios identificados são equivalentes nos momentos   antes e pós rompimento 

apresentando picos em todo o período na estação chuvosa. Já para os elementos  Ferro, 

Manganês e Alumínio, conforme esperado, a média de concentração verificada pós rompimento 

é acima daquela pré-rompimento, porém apresenta tendência de queda e picos durante o 

período chuvoso (antes e pós-rompimento).. 

Considerando então que as propriedades físico-químicas da água possuem parâmetros que se 

equiparam com cenários antes e pós rompimento (os quais serão devidamente fundamentados 

posteriormente no diagnóstico do meio físico); constata-se que a remoção total dos sedimentos 

no reservatório da UHE não necessariamente fomentará alterações físico-químicas que sejam 

destoantes daquelas em que uma remoção parcial propiciará. Neste sentido, considerando os 

impactos nos meios físicos e bióticos já discutidos, constata-se que quanto menor o período de 

dragagem de sedimentos, menor a magnitude de impactos no local. 

Apresenta-se a seguir um comparativo entre os cenários considerando exclusivamente o tempo 

de dragagem. 

 CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Avaliação 16 anos 11 anos 05 meses 

Relevância Alta Média Baixa 

 

III. Conter a massa de sedimentos impedindo o mais breve e tanto quanto possível, 

que a pluma de sedimentos seja carreada a jusante da UHE Risoleta Neves; 

Com a dragagem e o restabelecimento da cota operacional do lago, será criado um ambiente 

lêntico, com velocidade do fluxo d´água reduzida, aumentando assim a capacidade de 

sedimentação do reservatório, de solubilização de compostos orgânicos, reduzindo o 

carreamento de sedimentos para jusante e o arraste de fundo ao longo da área de alagamento.  

Assim, têm-se que quanto menor o prazo para enchimento do lago da UHE e estabelecida a 

operacionalidade da UHE, mais rápida será restaurada a qualidade da água de jusante. 

Apresenta-se a seguir o comparativo entre os cenários considerando a dragagem necessária 

para conter que a massa de sedimentos sejam carreados à jusante da UHE Risoleta Neves. 

 

 CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Avaliação 
Enchimento do lago em 

aproximadamente 4 anos 

Enchimento do lago em 

aproximadamente 2 anos 

Enchimento do lago em 

aproximadamente 2 anos 

Relevância Média Baixa Baixa 
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IV. Reabilitação do equilíbrio das comunidades aquáticas; 

O equilíbrio das comunidades aquáticas pode ser avaliado por meio de monitoramentos 

periódicos da ictiofauna local. Com tais levantamentos é possível caracterizar, a biometria dos 

espécimes, ocorrência, abundância absoluta e riqueza, índices de diversidade e riqueza, dentre 

outros. 

Sabe-se que para que o retorno da ictiofauna as intervenções futuras devem ser minimizadas e 

os monitoramentos, periódicos, a fim de avaliar este retorno. 

Considerando a minimização do impacto da ictiofauna, tem-se que a definição do período da 

execução é essencial para caracterizar o efeito e a intensidade do impacto, quanto menor 

cronograma, menor impacto no meio. 

Partindo do princípio de que no momento da operação da draga a turbidez e a suspensão de 

sedimento não será extinta, é importante que estes efeitos sejam minimizados. Neste sentido a 

determinação do tipo de draga é uma característica fundamental para minimizar os efeitos 

causados pela turbidez e a suspensão de sedimentos. 

Para fins de avaliar o impacto na perda de espécies de fauna aquática bem como retorno deste 

no trecho de estudo, buscou-se os dados do levantamento dos estudos da ictiofauna que 

compuseram o Estudo de Impacto Ambiental da UHE Risoleta Neves em 1997, bem como dados 

secundários de toda a região. Estes dados foram comparados com os levantamentos realizados 

pelas duas campanhas no ano de 2019, propiciando então um comparativo entre os cenários 

antes e pós rompimento. 

Antecipando o que será apresentado por meio dos estudos desenvolvidos para a área em 

questão, constatou-se que informações geradas nesses estudos, aliadas àquelas da literatura, 

foram primordiais para uma estimativa inicial do número de espécies de peixes na região do 

empreendimento o qual apontou 64 espécies de peixes entre nativas e exóticas. Essas espécies 

estão distribuídas entre 19 famílias e 6 Ordens. A Ordem mais representativa em número de 

espécies é a Ordem Characidae, representada por 28 espécies, seguidos pela Ordem 

Siluriformes, com 23 espécies.  

No levantamento da UHE foram registrados 28 espécies de peixes pertencentes a 11 famílias. 

O total de captura no levantamento foi de 448 exemplares no período chuvoso e 76 no período 

de estiagem; ou seja, este levantamento observou 44,75% das espécies quando comparado aos 

dados regionais. 

Já o levantamento do presente estudo (diagnóstico EIA), constatou-se um total de 777 

espécimes, pertencentes a 26 espécies, distribuídas em 12 famílias e cinco ordens. A ictiocenose 
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amostrada corresponde a 40,6% das espécies da região e 92,85% das espécies comparados 

com o levantamento do EIA da Risoleta Neves realizado em 1997. Já em relação as famílias, 

foram identificadas 63,15% em relação aos estudos regionais e comparados ao EIA da Risoleta 

Neves foram identificadas mais famílias, sendo constatado uma diversidade maior na atualidade. 

Diante do exposto conclui-se que não necessariamente uma remoção total de sedimentos do 

reservatório da UHE propiciará um melhor equilíbrio das comunidades aquáticas, haja vista que 

nas condições atuais já é possível constatar inclusive maior diversidade de famílias 

(comparando-se com dados antes do rompimento). O restabelecimento desse equilíbrio está 

diretamente ligado ao período no qual haverá a permanência de perturbações no meio, 

principalmente por meio da dragagem. Neste sentido, quanto menor o prazo de intervenção na 

área e retorno das condições normais de operação da usina (enchimento do lago) mais rápido 

será o reestabelecimento da fauna aquática no local.  

Apresenta-se a seguir um comparativo entre os cenários considerando exclusivamente o tempo 

de dragagem. 

 CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Avaliação 16 anos 11 anos 05 meses 

Relevância Alta Média Baixa 

 

V. Retorno ao modo de vida das comunidades e municípios do entorno; 

De acordo com GUERRA (2003), o modo de vida deve considerar a relação entre as práticas 

cotidianas, trabalho, vida familiar, consumo, lazer e as relações sociais. Portanto, o 

restabelecimento do modo de vida da população residente no entorno só será retomado quando 

as atividades estiverem concluídas e a UHE em operação. 

As obras desenvolvidas ao longo do trecho 12 trazem consigo o incremento no tráfego de 

veículos e pessoas, alterando completamente o cotidiano das pessoas e comunidades do 

entorno, que são submetidas a fatores indesejados, como poeira, ruídos, tráfego de moderado a 

intenso de veículos pesados (conforme dia e horário), riscos à mobilidade nas estradas vicinais, 

além do incremento da presença de pessoas “estranhas” (desconhecidas) à região ao longo de 

todo o trecho de obras.  

Para esta população que teve suas vidas alteradas quando da implantação da UHE, retomar as 

operações concluirá mais um capítulo de suas vidas, trazendo de volta a vida que eles levavam 

antes do rompimento da Barragem de Fundão.  

Neste sentido, têm-se que quanto mais rápido forem finalizadas as obras no local e retomado as 

condições pré-existentes, mais cedo será restabelecido o modo de vida das comunidades. 
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Apresenta-se a seguir o comparativo dos cenários considerando o cronograma real para 

encerramento das atividades na ADA. 

 CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Avaliação 17 anos 12 anos 24 meses 

Relevância Alta Média Baixa 

 

VI. Retorno do fornecimento de energia elétrica da UHE Risoleta Neves 

A UHE Risoleta Neves foi instalada com capacidade potencial de geração de 140 MW/h, e seu 

retorno operacional se faz necessário, fomentando benefícios financeiros aos estados, 

municípios e órgão da administração direta da união, por meio da compensação financeira, além 

de trazer de volta o modo de vida da população presente no trecho 12. 

Para o retorno operacional da UHE Risoleta Neves e o consequente fornecimento de energia 

elétrica, será necessária a remoção dos sedimentos depositados na região de tomada d´água 

do barramento, para que estes não sejam arrastados em direção a turbina, que poderia causar 

desgaste acentuado no rotor. 

Conforme apresentado nos cenários, tem-se que dragar 127.000m³ de sedimentos será 

suficiente para o retorno operacional da UHE Risoleta Neves, a qual encontra-se com as suas 

atividades paralisadas há quase cinco anos. 

Todos os cenários apresentados possibilitam o retorno da UHE Risoleta Neves, neste sentido, 

será avaliado o objetivo em questão em função do prazo previsto para essa retomada. 

Apresenta-se a seguir os cronogramas previstos para cada um dos cenários em avaliação. 

 CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Avaliação 
Enchimento do lago em 

aproximadamente 4 anos 

Enchimento do lago em 

aproximadamente 2 anos 

Enchimento do lago em 

aproximadamente 2 anos 

Relevância Média Baixa Baixa 

 

9.4.6. ANÁLISE CONCLUSIVA 

Conforme pôde ser visualizado todos os cenários avaliados imprimem impactos diferentes aos 

meios. As análises feitas para o Cenário 1, o qual considera a remoção total dos sedimentos 

mostra que para as tecnologias apresentadas os impactos relacionados à supressão vegetal e 

intervenções em APP seriam de uma magnitude maior que os mesmos impactos nos demais 

cenários. O prazo para a retomada da UHE neste cenário foi calculado e é significativamente 

maior que para os demais cenários. Destaque, também deve ser dado ao tempo estimado para 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 161 

 

a recuperação de áreas com intervenção associadas a este cenário de retirada total do rejeito, 

uma vez que algumas destas áreas (setores) já foram objeto de recuperação ambiental por meio 

de soluções geotécnicas, de bioengenharia e de biotecnologia.  

O maior impacto identificado para o Cenário 1 advém da remoção dos barramentos 

metálicos/setores e em decorrência da tipologia das obras necessárias para sua retirada. Estas 

obras exigem grande intervenção no leito do rio Doce com a construção de ensecadeiras nas 

duas margens com grande movimentação de veículos e equipamentos nas margens com 

duração estimada em 1 ano para a retirada de cada barramento. As análises indicam que com a 

retirada destes barramentos será esperado um impacto negativo para a biota aquática, em 

consequência da grande movimentação de sedimentos/rejeitos por um tempo prolongado 

acarretando aumento de turbidez. 

As alterações esperadas em relação a geração de renda e aumento na oferta de postos de 

trabalho e nos três cenários também foram avaliadas. Considerando o tempo previstos associado 

aos cenários 1 e 2 espera-se uma geração de empregos maior na fase de operação. Entretanto 

o desenvolvimento econômico da região associado à retomada da UHE seria adiado nestes dois 

cenários. 

No cenário 3, a retomada da UHE se daria em 2 anos, o que traria grande retorno em termos de 

geração de renda e movimentação econômica, bem com respectiva arrecadação municipal. Esse 

impacto positivo, indica-se que terá efeitos maiores se comparados à menor mobilização de mão 

de obra na fase de implantação associada ao Cenário 3. 

Corroborando com o explicitado, apresenta-se na Tabela 22 o resultado da análise comparativa 

dos cenários, a qual indica que quanto maior a pontuação obtida, maior o grau/relevância de 

impacto. Conclui-se que dentre os cenários estudados e os objetivos do empreendimento em 

questão o Cenário 3 apresenta menor impactos ambientais e menor prazo para alcance dos 

objetivos quando se comparado às demais tecnologias avaliadas.  

Importante destacar que, a escolha do cenário em questão não impactará na continuidade de 

estudos e desenvolvimento de tecnologias no trecho 12. Conforme destacado anteriormente, o 

EIA em questão tem como principal objetivo o atendimento ao Programa 09 (PG 09) que trata 

exclusivamente da Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves, conforme explicitado 

nas cláusulas 79, 80, 81 e 150 do TTAC.  

Não obstante, tem-se ainda a existência do Programa de Manejo de Rejeito – Programa 23 

(PG23), o qual considera estudos para conformação e estabilização in situ, escavação, 

dragagem, transporte, tratamento e disposição dos sedimentos decorrentes do rompimento da 

Barragem de Fundão (Cláusula 15 - TTAC). 
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Ambos os programas são direcionados para a mesma área de estudo, no entanto os seus 

objetivos tratam de ações distintas, não podendo ser confundidas nesse momento. O PG23, 

ainda em fase de detalhamento, trará como resultados o manejo mais adequado a ser adotado 

para os rejeitos/sedimentos que foram depositados na área da UHE.  

No entanto, os estudos referentes ao plano de manejo de rejeitos estão em fase de finalização e 

não podem ser considerados, ainda, como conclusivos para o trecho em questão. Mesmo tendo-

se que o rejeito foi classificado como não perigoso ainda estão em desenvolvimento alguns 

estudos referentes ao risco ecológico, ambiental e de saúde humana.  

Neste sentido, a retomada operacional da UHE (PG09) e a escolha da melhor alternativa de 

manejo de rejeitos (PG23) não devem ser considerados em conjunto neste EIA.  
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Tabela 22: Análise das alternativas tecnológicas. 

CRITÉRIOS CENÁRIO1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Relevância/significância de 

impactos no meio biótico 

Supressão de vegetação e intervenção em áreas de preservação permanente e nascentes para atender à necessidade de disposição dos sedimentos 
Alta Média Baixa 

100 50 1 

Afugentamento e redução da abundância e diversidade da fauna aquática em função da execução da dragagem no Trecho 12 
Alta Média Baixa 

100 50 1 

Afugentamento e eventual atropelamento da fauna em função do transporte dos sedimentos dragados e da movimentação de pessoas e máquinas na 

área alvo do empreendimento. 

Alta Média Baixa 

100 50 1 

Relevância/significância de 

impactos no meio físico 

Alteração da dinâmica superficial de escoamento 

 

Média Média Baixa 

50 50 1 

Alteração da qualidade da água superficial e subterrânea 

 

Média Baixa Baixa 

50 50 1 

Alteração da qualidade do solo 

 

Alta Média Baixa 

100 50 1 

Relevância/significância de 

impactos no meio 

socioeconômico 

Incômodos à população do entorno 
Alta Média Baixa 

100 50 1 

Geração de emprego e renda 
Baixa Média Alta 

1 50 100 

Geração de expectativas – Remoção total de sedimentos 
Baixa Média Alta 

1 50 100 

Geração de expectativas – Retomada da UHE 
Média Baixa Baixa 

50 1 1 

Alteração da paisagem 
Alta Média Baixa 

100 50 1 

Anuências de terceiros 

Não necessária Necessária Necessária 

1 100 100 

100 50 1 

Prazo para alcançar os 

objetivos 

Recuperação das margens 
Baixa Baixa Baixa 

1 1 1 

Recuperação das propriedades físico-químicas da água superficial 
Alta Média Baixa 

100 50 1 

Conter a massa de sedimentos impedindo o mais breve e tanto quanto possível, que a pluma de sedimentos sejam carreados a jusante da UHE Risoleta 

Neves 

Média Baixa Baixa 

50 1 1 

Reabilitação do equilíbrio das comunidades aquáticas 
Alta Média Baixa 

100 50 1 

Retorno ao modo de vida das comunidades e municípios do entorno 
Alta Média Baixa 

100 50 1 

Retorno do fornecimento de energia elétrica da UHE Risoleta Neves 
Média Baixa Baixa 

50 1 1 

TOTAL – Nível de relevância de impactos 1.154 754 315 
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10. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Conforme apresentado anteriormente, o empreendimento em questão se faz necessário em 

virtude do impacto no reservatório de Candonga quando do rompimento da Barragem do Fundão 

ocorrido em 2015 ao longo do Trecho 12, visando adequação ambiental deste trecho, em uma 

nova configuração pós disposição, incluindo a remoção por dragagem dos sedimentos e sua 

disposição ambientalmente adequada. 

Sendo assim, após análise das alternativas tecnológicas, o Cenário 3 foi definido como o mais 

viável, pois proporciona a recuperação ambiental e retorno operacional da UHE, causando 

menores impactos socioambientais. Os estudos realizados viabilizam uma dragagem inicial até 

a El +300,00 m, nos primeiros 60 metros à montante do Barramento da UHE, onde localiza-se 

sua tomada de água e vertedouro. O sedimento dragado será direcionado para o complexo 

Fazenda Floresta, onde ocorrerá o desaguamento natural e tratamento dos efluentes, e por fim, 

o sedimento será disposto de forma definitiva na área de empilhamento. 

Assim, considerando a atividade macro do empreendimento, conforme descrito anteriormente, 

apresenta-se a seguir as estruturas, ações desenvolvidas e previstas para limpeza, recuperação 

e manutenção das atividades essenciais do Trecho 12, as quais serão realizadas por um período 

de 24 meses, conforme cronograma apresentado na Tabela 23. O cronograma específico por 

sua vez, pode ser visualizado no ANEXO II. 

Tabela 23: Cronograma macro da alternativa tecnológica a ser utilizada. 

Atividades (marco) Dias Úteis 

Obras gerais EIA 509 

Estruturas Geotécnicas da Fazenda Floresta 

Obras necessárias para dragagem 

Pilha 01 100 

Bacia 02A 40 

Bacia 02B 30 

Obras necessárias para enchimento do lago 

Setor 04 165 

Setor 01 40 

Setor 05B 65 

Recuperação das margens 105 

Remoção de vegetação herbácea e arbustiva até a cota de enchimento 180 

Demais obras de infraestrutura da Fazenda Floresta 

Aterro Experimental 76 

Pilha Temporária 23 

Encosta da jusante do Dique Principal 162 

Pedreira Corsini 125 

Ponte da Fazenda Floresta (Córrego Micaela) 70 

Reforma da Sede da Fazenda Floresta 208 
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Pacote 02 - Manejo de Rejeitos 

Suprimentos 55 

Engenharia 50 

Geral 100 

Dragagem até a Cota 300,0m 

Tubulação 85 

Sistema de Tratamento de Efluentes 100 

Equipamentos de Dragagem 90 

Operação de dragagem 329 

Empilhamento 

Suprimentos 90 

Geral 328 

Obras 111 

Pacote 03 - Recuperação das Unidades Geradores 

Limpeza das UG's 120 

Reabilitação das UG's 500 

Enchimento do lago 189 

 

Para cada estrutura, descreve-se um breve relato sobre o histórico de uso e sua alusão à 

atividade de dragagem e disposição de sedimentos. Destaca-se que as informações aqui 

apresentadas foram fornecidas pela Fundação Renova.  

Ressalta-se mais uma vez a complexidade do empreendimento em questão e de sua integração 

com distintas atividades e estruturas. A atividade de dragagem é caracterizada como a principal 

norteadora, sendo que todas as demais ações como a recuperação das margens, infraestruturas 

de apoio e manutenções requeridas são também parte integrante do empreendimento. 

A localização destas estruturas integrantes e alvo de licenciamento pode ser visualizada por meio 

da Figura 56. Importante destacar que a definição da Área Diretamente Afetada (ADA) será 

descrita em um segundo momento, no Item 10. 
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Figura 56: Estruturas integrantes do empreendimento alvo de licenciamento. 
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Para a implantação das estruturas necessárias a recuperação do Trecho 12, serão intervindos 

em 398,8974 ha, dos quais, 58,2326 ha se encontram inseridos em área de preservação 

permanente, conforma pode-se observar na Tabela 24. 

Tabela 24 : Área das estruturas necessárias a recuperação do Trecho 12. 

Estruturas Em APP Fora de APP Total 

Acessos 20,7673 4,79 25,5573 

ADME 1,278 3,4374 4,7155 

Área afetada pela lama 3,6336 246,1578 249,7914 

Área intervinda para implantação do projeto anterior 11,5908 28,2333 39,8242 

Bacias 1 e 2 1,9385 6,8418 8,7803 

Barramento A 0 0,1895 0,1895 

Barramento B 0,5019 0,1654 0,6673 

Barramento C 2,776 1,8088 4,5847 

Canteiro de Obras 0,2223 1,445 1,6673 

Dique Micaela 0,1182 0,0006 0,1187 

Disposição Sítio Fervedouro 0 1,3194 1,3194 

Lavador de rodas 0 0,1029 0,1029 

Pedreira Corsini 0,0038 3,1297 3,1334 

Pilha 1 3,6206 4,339 7,9596 

Recuperação das margens 2,4414 4,02 6,4606 

Sede Fazenda Floresta 0,2079 0,3443 0,5522 

Setor 1 0,3616 1,7163 2,0779 

Setor 2 0,1317 0,8711 1,0028 

Setor 3 0,2119 1,2085 1,4203 

Setor 4 4,2617 7,4563 11,718 

Setor 5 1,0757 3,1576 4,2333 

Setor 6 0,193 2,157 2,35 

Setor 8 2,8944 17,7741 20,6685 

Sistema de transporte de polpas 0,0023 0 0,0023 

Total 58,2326 340,6658 398,8974 

 

10.1. DEPÓSITO DE SEDIMENTOS NO SÍTIO FERVEDOURO 

O rompimento da barragem de Fundão resultou em um movimento de massas de grandes 

proporções, com extravasamento de calha no trecho a montante de Candonga e 

consequentemente acúmulo de material nas áreas adjacentes. Associado ao relevo regional, 

caracterizado por vales estreitos e dissecados, o deslocamento do grande volume de rejeito 

passou pelas planícies e terraços fluviais, arrastando árvores, troncos e rochas. As planícies de 

inundação dos rios atingidas, encontravam-se recobertas por uma espessa camada de 

sedimentos, constituídos basicamente da mistura de rejeitos da mineração de ferro com os 

materiais e a vegetação removidos das áreas impactadas.  
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Ainda, devido as características topográficas locais e as estruturas presentes ao longo da UHE 

Risoleta Neves, houve grande disposição de rejeito e material lenhoso na região do Rio Doce, 

próxima à ponte da BR-120, que liga os municípios de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce, 

conforme pode ser observado por meio da Figura 57 e Figura 58. 

 

Diante do acontecido, foi gerado material excedente, classificado como inerte, para o qual, foi 

necessário fazer a separação e dar destinação adequada, cujas etapas necessárias ocorreram 

conforme descrito a seguir. 

10.1.1. CLASSIFICAÇÃO E SEGREGAÇÃO DO MATERIAL 

Visualmente esse material consiste em restos de madeira em decomposição, galhos, raízes, 

rejeito e outros materiais orgânicos. Entretanto, observou-se a necessidade de avaliação prévia 

dos teores de toxidade, periculosidade, patogenidade, inflamabilidade, corrosividade, 

solubilização e de lixiviação do material, conforme Norma Técnica ABNT NBR n° 10.004/2004, 

que dispõe sobre a classificação de resíduos sólidos. Para a classificação do material, amostras 

foram coletadas ao longo da área atingida, utilizando os procedimentos de amostragem descritos 

na ABNT NBR n° 10.007/2004, que dispõe sobre amostragem de resíduos sólidos. A 

amostragem e análise foram realizadas pela empresa Limnos Sanear (H3M Ambiental, 2016A). 

De posse dos resultados das análises realizadas, o material foi enquadrado conforme a norma 

NBR 10.004:2004. Os resultados obtidos nos ensaios com o resíduo enquadram-no como um 

resíduo inerte ou de classe II B. São aqueles resíduos que não se enquadram na classificação 

de resíduos de classe I, perigosos, e que quando amostrados de forma representativa, segundo 

a ABNT NBR 10.007, e submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou 

  

Figura 57: Acúmulo de lama e material lenhoso 
no Rio Doce – 12/11/2015. 

UTM, DATUM SIRGAS 2000, Fuso 23 - Zona K - 
X=720862.57/Y=7759668.59 

Figura 58: Acúmulo de lama e material lenhoso 
no Rio Doce – 12/11/2015. 

UTM, DATUM SIRGAS 2000, Fuso 23 - Zona K - 
X=720965.35/Y=7759214.62 
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deionizada, à temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 10.006, não apresentam uma ou mais 

substâncias com teores acima dos limites (água de solubilização). Essa classificação se deve à 

ausência de parâmetros analisados nas águas de solubilização acima dos limites da norma (H3M 

Ambiental, 2016A). 

O material recolhido foi segregado por classe de diâmetro, sendo que, todo material lenhoso com 

diâmetro superior a 10 cm, foi separado para que pudesse receber destinação nobre em relação 

aos demais (<10 cm de diâmetro). 

 

10.1.2. LOCALIZAÇÃO DOS PÁTIOS TEMPORÁRIOS PARA DISPOSIÇÃO DOS 

RESÍDUOS RECOLHIDOS 

Diante da necessidade da limpeza emergencial, áreas foram utilizadas temporariamente para 

seu armazenamento, até que fossem definidas as áreas para a disposição de forma definitiva. 

A escolha do local de armazenamento visou minimizar os impactos ambientais, onde foram 

adotadas as seguintes premissas: 

• Existência de acessos; 

• Proximidade aos pontos de coleta; e 

• Preferência por área antropizada. 

As áreas definidas estão localizadas próximas à BR 120, em áreas já antropizadas, às margens 

do Rio Doce (Figura 59 e Figura 60).  
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Figura 59: Localização dos pátios de armazenamento temporário antes rompimento da Barragem de 

Fundão em maio de 2014 (Google Earth, 2019). 
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Figura 60: Pátio de armazenamento do material lenhoso durante a disposição do material em março 

de 2016 (Google Earth, 2019). 
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O material sem rendimento lenhoso foi disposto temporariamente às margens do Rio Doce, 

enquanto o material com rendimento lenhoso foi disposto próximo à Estação de Tratamento de 

Efluentes da comunidade de São Sebastião do Soberbo e no Setor 8, no município de Santa 

Cruz do Escalvado (Figura 61 a Figura 64). 

  
Figura 61 : Pátio temporário de armazenamento 

de material sem rendimentos lenhoso. 
Figura 62 : Pátio temporário de armazenamento 

de material com rendimentos lenhoso. 

  
Figura 63: Pátio temporário de armazenamento 

de material com rendimentos lenhoso. 
Figura 64: Pátio temporário de armazenamento 

de material com rendimentos lenhoso. 

 

10.1.3. DO MATERIAL SEM POTENCIAL ENERGÉTICO 

A destinação final do material sem potencial energético foi definida com base no estudo realizado 

pela empresa H3M Ambiental (2016A), que propôs três alternativas de tratamento e utilização 

do material, conforme apresentado a seguir: 

• Alternativa 1: Incorporação do material vegetal no solo in natura; 

• Alternativa 2: Compostagem dos resíduos vegetais com incorporação de nitrogênio; 

• Alternativa 3: Trituração do material para aplicação nas áreas de recuperação in 

natura. 
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Após análise, a Fundação Renova optou pela incorporação do material vegetal no solo 

(alternativa 1). 

10.1.4. DA ÁREA DE DISPOSIÇÃO FINAL DO MATERIAL SEM POTENCIAL 

ENERGÉTICO 

A escolha da área para disposição e incorporação do material foi realizada de forma a atender a 

legislação vigente e demais premissas socioambientais. 

A disposição final foi realizada no Sítio Fervedouro, localizado no município de Santa Cruz do 

Escalvado, à aproximadamente 4,2 Km do pátio temporário, conforme pode-se observar na 

Figura 65. 

 
Figura 65: Rota utilizada para o transporte do material do pátio temporário para o Sítio Fervedouro. 

 

O Sítio Fervedouro perfaz 128,43 hectares, e possui pequenos fragmentos de floresta estacional 

semidecídua, áreas de pastagem e de cultivo de cana de açúcar.  
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O material foi disposto em área de vale encaixado que estava sendo utilizada para o cultivo de 

cana de açúcar, conforme pode ser observado na Figura 66 e Figura 67.  As intervenções se 

deram após a formalização do ofício GGMA – 301/2015, por parte da Samarco junto à 

Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Região Central 

Metropolitana. 

 

Buscando não intervir nascentes ou cursos d´água, foi realizado um levantamento em campo e 

por meio das bases do IGAM (2010) e do IBGE (2015), não foi constatado indício de nascentes 

ou cursos d´água na área de disposição (Figura 68). 

  
Figura 66: Vista da área previamente à disposição 

do material sem potencial lenhoso (H3M 
Ambiental, 2019A). 

Figura 67 : Vista da área previamente à 
disposição do material sem potencial lenhoso 

(H3M Ambiental, 2019A). 
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Figura 68: Localização da área de intervenção em relação às nascentes e cursos d´água. 
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Previamente a disposição do material, foi realizada uma análise comparativa das características 

do solo local com a do material a ser disposto. Para isso, foi realizada a coleta de solos em três 

pontos da área pretendida, e a coleta de três amostras do resíduo a ser disposto, que foram 

direcionadas ao Laboratório de Análise de Solo de Viçosa (H3M Ambiental, 2016A). Os 

resultados das análises são apresentados na Tabela 25. 

Tabela 25: Resultado das análises de solo do material sem potencial energético e do Sítio Fervedouro 
(H3M Ambiental, 2016A). 

Parâmetro Unid 

Amostra do material sem potencial 

energético 
Amostras do Sítio Fervedouro 

R1 R2 R3 A1 A2 A3 

Argila % 26 9 6 30 29 11 

Silte % 25 24 22 22 30 36 

Areia % 49 67 72 48 41 53 

Classificação 

Textural 
- 

Franco-argilo-

arenosa 

Franco 

arenosa 

Franco 

arenosa 

Franco-argilo-

arenosa 

Franco-argilo-

arenosa 

Franco 

arenosa 

Tipo de Solo - textura médio Arenoso Arenoso textura médio textura médio 
textura 

médio 

pH - 7,1 7,0 6,7 6,3 6,0 6,1 

P mg/dm³ 7,4 7,1 11,8 1,8 1,7 1,5 

K mg/dm³ 91,0 44,0 31 40,0 60,0 39,0 

Ca²⁺ 
cmolc/d

m³ 
1,3 0,9 1,5 4,1 3,1 3,4 

Mg²⁺ 
cmolc/d

m³ 
0,4 0,2 0,6 1,4 1,0 1,6 

Al³⁺ 
cmolc/d

m³ 
0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 

H+Al 
cmolc/d

m³ 
0,3 0,3 0,66 2,2 2,0 2,8 

SB 
cmolc/d

m³ 
1,9 1,2 2,18 5,6 4,3 5,1 

CTC (t) 
cmolc/d

m³ 
1,9 1,2 2,18 5,6 4,3 5,1 

CTC (T) 
cmolc/d

m³ 
2,3 1,5 2,84 7,8 6,2 7,9 

V % 85,0 79,0 77 72,0 68,0 64,0 

m % 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 

MO dag/kg 2,5 1,7 1,25 2,8 2,6 2,8 

P-rem mg/L 36,8 36,8 35,4 30,6 31,7 34,1 

Zn mg/dm³ 2,7 2,6 3,4 15,5 8,7 8,0 
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Parâmetro Unid 

Amostra do material sem potencial 

energético 
Amostras do Sítio Fervedouro 

R1 R2 R3 A1 A2 A3 

Fe mg/dm³ 534,9 560,4 233,9 93,6 157,4 152,3 

Mn mg/dm³ 315,4 361,0 292,7 108,3 118,7 113,5 

Cu mg/dm³ 1,3 1,3 1,9 2,7 3,0 2,8 

B mg/dm³ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

S mg/dm³ 19,9 41,1 11,7 2,0 3,6 8,3 

 

Os resultados acima indicam que o solo presente no Sítio Fervedouro é semelhante ao material 

sem potencial energético. Supostamente, isto se deu por conta da mistura do rejeito com o 

próprio solo das margens impactadas e do material sedimentado no leito do rio (H3M Ambiental, 

2019A).  

As atividades no Sítio Fervedouro foram iniciadas com a remoção do topsoil (camada superior 

do solo com 0,15 m de espessura), o qual ficou armazenado temporariamente para ser utilizado 

na recuperação desta área, visto que a camada superficial do solo apresenta maior teor de 

matéria orgânica e nutrientes (H3M Ambiental, 2016A). 

O material foi transportado do pátio temporário para a área de disposição definitiva por meio de 

caminhões, que lançavam material ao longo da área (Figura 69). Este material foi espalhado em 

camadas de 0,3 m por um trator esteira do tipo D6, que deslocava com intuito de promover a 

quebra do material lenhoso em pedaços menores, adquirindo as características visuais de solo 

com pedaços de madeira menores, conforme apresentado na Figura 70. Este processo se repetiu 

até que todo o material fosse armazenado nesta área (H3M, 2016A). 

O material foi disposto na área em formato de pilha, ocupando cerca de 0,8 ha, com uma altura 

média de 2,0 m, apresentando um volume total acumulado de aproximadamente 15.000 m3, que, 

após compactação, apresentou volume de aproximadamente 6.096 m³. Deste, 4.026 m³ 

(66,05%) correspondem ao rejeito e os 2.070 m³ (33,95%) restantes, ao material lenhoso 

triturado (H3M Ambiental, 2016A). Tal disposição foi acordada entre o proprietário do Sítio 

Fervedouro e a Samarco, por meio do contrato assinado em 17/12/2015, que autoriza a 

estocagem de forma definitiva na área. 
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Ainda, a fim de minimizar os impactos que poderiam ser causados pelo material disposto, foi 

construída uma leira de solo compactado que direciona o escoamento superficial para um filtro 

de brita para retenção de sólidos (Figura 71 e Figura 72). 

 

Em 2017, foram realizadas melhorias no sistema de drenagem, incluindo a implantação de leiras 

em curva de nível, execução do preparo do solo, hidrossemeadura de gramínea (brachiaria sp.) 

e cercamento, cujas obras foram concluídas em janeiro de 2018. 

 

10.1.5. DO MATERIAL COM POTENCIAL ENERGÉTICO 

O material lenhoso com potencial energético (diâmetro maior que 10 centímetros) foi recolhido 

(Figura 73), traçado, organizado em pilhas e armazenado de forma temporária em um pátio 

  
Figura 69: Material sendo lançado na área (H3M 

Ambiental, 2016). 
Figura 70: Material após a compactação e 

trituração (Agroflor Engenharia e Meio Ambiente, 
2016). 

  
Figura 71: Leira de solo compactado implantada 
na parte inferior da área de disposição (Agroflor 

Engenharia e Meio Ambiente, 2016). 

Figura 72: Filtro de brita implantado à montante 
da leira (Agroflor Engenharia e Meio Ambiente, 

2016). 
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próximo à Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) de Nova Soberbo e no Setor 8, no 

município de Santa Cruz do Escalvado (Figura 74 a Figura 78). 

  
Figura 73 : Recolhimento do material acumulado 

no Rio Doce (H3m Ambiental, 2016B). 
Figura 74 : Organização das pilhas de madeira 
(Agroflor Engenharia e Meio Ambiente, 2016). 

  
Figura 75 : Organização das pilhas de madeira 

(H3m Ambiental, 2016B). 
Figura 76 : Organização das pilhas de madeira 

(H3m Ambiental, 2016B). 

  

Figura 77 : Pátio temporário do Setor 8 (H3m 
Ambiental, 2016B). 

Figura 78 : Pátio temporário da ETE Nova 
Soberbo (Agroflor Engenharia e Meio Ambiente, 

2016). 
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Durante o recolhimento houve acompanhamento das empresas que atuaram com a gestão 

ambiental do empreendimento, e as medições foram realizadas após organização das pilhas nos 

pátios.  

As primeiras medições do material foram realizadas utilizando uma trena, onde foram realizadas 

medições de largura e altura das pilhas em diversos pontos, por conta da forma irregular das 

pilhas, a fim de obter dados mais consistentes. A Nota Orientativa para Atividades da Flora no 

Estado de Minas Gerais determina a metodologia para mensuração do volume de lenha, que 

deve ser calculado por meio da multiplicação das três dimensões da pilha (comprimento, largura 

e altura), o que resultará no volume estéreo (st). Para conversão deste volume em metros 

cúbicos (m³), quando se trata de madeira de espécies nativa, deve ser utilizado o fator de forma 

de 1,5, enquanto para espécies plantadas, deve ser utilizado 1,2. Uma vez que grande parte das 

espécies suprimidas pela passagem do rejeito e que possuem rendimento lenhoso são espécies 

nativas, foi utilizado o fator de forma 1,5 (Agroflor Engenharia e Meio Ambiente, 2016). 

De posse dos dados de medição em campo, foi calculado o volume estimado do material 

lenhoso. Com base no levantamento realizado pelas empresas Agroflor Engenharia e JM 

Reflorestamento e Serviços em 2016, a soma dos volumes totalizaram 1.388,61 estéreos e 

966,21 m³, conforme pode-se observar na Tabela 26. 

Tabela 26: Volume das pilhas de madeira presentes nos pátios temporários (H3m Ambiental, 2016B). 

Empresa responsável pelo levantamento Local Volume (st) Volume (m³) 

Agroflor ETE Nova Soberbo 1.128,61 752,41 

JM Setor 8 260 213,8 

Total 1.388,61 966,21 

 

Em 2017, um novo levantamento volumétrico foi realizado, mas desta vez foi utilizado uma 

estação total. Este equipamento mede os ângulos e as distâncias de pontos, que são amarrados 

ao sistema de coordenadas. A precisão desse equipamento é de 2 mm + 2ppm linear na medida 

de distância e de 0º 00’ 07” na medida dos ângulos vertical e horizontal. O processamento dos 

dados foi realizado utilizado o software TOPOGRAPH, obtendo um volume total estimado de 

1.988,237 m³ (janeiro de 2017). 

Todo material com potencial energético foi recolhido dos pátios temporários e depositados na 

Fazenda Floresta (Setor 11), conforme pode ser observado na Figura 79 a Figura 82.  
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Figura 79 : Vista da pilha de madeira presentes 

na Fazenda Floresta em 2018. 
Figura 80 : Vista da pilha de madeira presentes 

na Fazenda Floresta em 2020. 

  
Figura 81 : Vista da pilha de madeira presentes 

na Fazenda Floresta em 2018. 
Figura 82: Vista da pilha de madeira presentes na 

Fazenda Floresta em 2020. 

10.2. BARRAMENTOS METÁLICOS 

O Rio Doce naturalmente possui elevada taxa de assoreamento, comprovado pelos estudos 

realizados para a implantação da UHE Risoleta Neves, que previa um aporte de sedimentos de 

1.052.500 m³/ano (THEMAG, 1997). Esse aporte foi agravado com o rompimento da barragem 

de Fundão, sendo necessário buscar formas de minimizá-lo, bem como, realizar a remoção do 

sedimento acumulado na área de alagamento da UHE, permitindo o retorno das operações. Para 

isso, foram instalados três barramentos metálicos, denominados barramento A, B e C (Figura 83). 
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Figura 83: Seção dos barramentos (SPEC, 2020C). 

 

A solução para a estabilização do reservatório diante do volume de sedimento depositados e o 

compromisso de retomar as atividade de geração de energia, aliada a perspectiva de 

prolongamento da vida útil da UHE Risoleta Neves foi desenvolvida a partir da possibilidade de 

segmentar o reservatório, criando compartimentos que permitiriam tratar separadamente a 

questão de dragagem, monitoramento e a possível permanência de parte dos sedimentos 

depositados. A proposta inicial previa a implantação de dois barramentos transversais, um 

localizado a 400 metros da barragem da hidrelétrica (Barramento A), e outro na porção 

intermediária do reservatório, o Barramento B. 

Os barramentos são constituídos de estacas tubulares conectadas a estacas pranchas nas 

extremidades, projetados pela SPEC Planejamento Engenharia e Consultoria, conforme pode-

se observar na Figura 84. Sua estrutura foi projetada para ser implantada em caráter definitivo, 

sem previsão de retirada, sendo dimensionados com critérios e normas que atendem todos os 

requisitos de segurança (SPEC, 2020). 

 

 
Figura 84: Estruturas que compõe os barramentos (SPEC, 2016C). 

 

De acordo com relatório da SPEC (2020), quando o nível do reservatório estiver na cota 

operacional (327,5 m), os barramentos estarão sujeitos a carregamento mais favorável, tendo as 

pressões hidráulicas equilibradas entre montante e jusante. Todas as estacas estão cravadas e 

concretadas em rocha sã, no mínimo 4 metros de extensão. 
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Foi considerado também o fator de segurança para ocorrência de corrosão nas estruturas, sendo 

estas projetadas para ter vida útil superior a 50 anos, excedendo a vida útil da UHE (SPEC, 

2020).  

O local de construção e a altura dos barramentos foram determinados de forma a maximizar o 

volume de material retido a montante, em especial, os sedimentos de maior granulometria 

remobilizados das calhas dos rios Gualaxo e Carmo, oriundos da barragem de Fundão. Além 

disso, foram projetados de modo a não causar interferências significativas no remanso ou na 

operação do reservatório.  

O barramento B foi construído no sentido montante-jusante no platô formado pelo assoreamento 

do reservatório, na cota 318,00 metros, a aproximadamente 5.200 metros a montante da 

barragem da UHE. Devido a aspectos construtivos e ao atual nível do reservatório da UHE, na 

cota 312,00 metros, o coroamento do Barramento A foi mantido na cota 313,00 metros.  

A Figura 85 mostra o posicionamento relativo dos barramentos e os volumes de sedimentos que 

são capazes de reter, na condição inicial pós-evento. 

 

Figura 85: Volumes de sedimentos que podem ser retidos nos barramentos A e B 

 

A instalação dos dois barramentos dispensaria a instalação de um terceiro. No entanto, após 

levantamentos topobatimétricos realizados entre novembro de 2015 e maio de 2016, revelou a 

remobilização dos sedimentos e um aporte significativo no período chuvoso 2015/2016, 

conforme apresentado na Figura 86. Os novos valores e a mudança no leito do reservatório 

levaram à revisão dos volumes iniciais estimados para a área de dragagem prioritária, e à 
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completa ocupação do recinto inicialmente criado a partir da instalação do barramento A, cujo 

volume estimado seria de 4.500.000 m³. 

 

Figura 86: Evolução dos perfis topo batimétricos do reservatório da UHE Risoleta Neves 

 

Assim, a remobilização de sedimentos resultou em um rebaixamento do nível do leito do 

reservatório no local de implantação do Barramento B, o que exigiu a revisão do projeto inicial 

da estrutura, e seu posterior redimensionamento. Foi necessário também alterar as 

características do aço empregado nos perfis, afetando a aquisição de materiais, em andamento 

à época da alteração do projeto. 

A partir dos resultados comparados entre novembro de 2015 e maio de 2016, a coordenação do 

IBAMA, respaldada pela Câmara Técnica e pelo Comitê Interfederativo da Fundação Renova, 

solicitou estudos e avaliação da implantação de um terceiro barramento, o Barramento C. As 

finalidades do Barramento C, inicialmente descartado, compreenderiam: 

• Incremento na retenção de materiais a montante do Barramento B;  

• Aumento da retenção de sólidos no remanso do reservatório, em especial no 

período chuvoso; 

• Garantia do mínimo de aporte de sedimentos na área de dragagem prioritária;  

• Contribuição com a redução da turbidez, e 

• Contribuição com a redução do transporte de sedimentos dentro do reservatório 

da UHE Risoleta Neves. 
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Foram avaliadas alternativas de implantação do barramento C, a jusante e a montante de 

Soberbo, além do alteamento do barramento B. A Tabela 7 compara as alternativas. 

Tabela 27: Análise das alternativas para a implantação do Barramento C ou alteamento do Barramento 
B. 

Características 
Alteamento 

Barramento B 

Montante de 

Soberbo 
Jusante de Soberbo 

Capacidade de Armazenamento (m³; 

acréscimo) 
900.000 300.000 3.300.000 

Capacidade total de retenção a 

montante (m³) 
2.200.000 1.600.000 4.100.000 

Custo (Milhões de reais) 15 10 19 

Prazo de execução mar/17 ago/17 ago/17 

Impactos no remanso NA 
limita a altura da 

crista 

limita a altura da 

crista 

Liberação de acessos e propriedades 

envolvidas para construção 
Negociada Em negociação Em negociação 

 

Foi selecionada então a alternativa Jusante de Soberbo, a mais indicada para implantação do 

Barramento C, considerando a necessidade de maximizar a retenção de sedimentos no limite de 

montante do reservatório da UHE Risoleta Neves. 

A Figura 87 ilustra o efeito da introdução do barramento C no sistema, considerando o 

preenchimento completo dos recintos e, em especial, do recinto C. O barramento C apresenta a 

tendência de reproduzir o comportamento natural de sedimentação ocorrido ao longo dos 10 

anos de implantação da UHE Risoleta Neves.  

 

Figura 87: Efeito da implantação do Barramento C no reservatório da UHE. 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 187 

 

Aparentemente, o efeito do barramento C na taxa de sedimentação no remanso do reservatório 

tende a ser semelhante à preexistente antes do evento de 05 de novembro de 2015. 

Após a indicação favorável dos estudos pela implantação do barramento C, decidiu-se limitar a 

crista do barramento C à cota 322,0 metros, em razão dos possíveis efeitos sobre a rodovia 

estadual, estimados para uma cheia com tempo de recorrência de 100 anos, conforme 

determinação do DNIT. 

A apresentação específica de cada estrutura que compreende o empreendimento em questão, 

bem como as respectivas funcionalidades poderão ser verificadas a seguir, e seus projetos se 

encontram no ANEXO III. 

 

10.2.1. BARRAMENTO A 

O barramento A foi instalado 400 metros à montante do barramento da UHE, possuindo 

comprimento total de 259 metros de crista na elevação EL. 313 m (Figura 88 e Figura 89).  

 
Figura 88 : Vista aérea do barramento A em outubro de 2018. 
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Figura 89: Vista aérea do barramento A em janeiro de 2020. 

 

 

O barramento foi dividido em quatro trechos (A, B, C e D), onde, os trechos B e C foram apoiados 

em estroncas posicionadas a 15 graus em relação às estacas (Figura 90).  

Sua implantação foi concluída em agosto de 2017, porém, recentemente as atividades para 

integração à margem esquerda e a proteção da ombreira direita foram concluídas. A 

instrumentação foi implantada, sendo composta por 4 inclinômetros verticais automatizados, e 

seu monitoramento foi iniciado, onde são realizadas inspeções nos taludes e leituras mensais 

(Fundação Renova, 2019A). 
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Figura 90: Vista em perfil do barramento A, com detalhe na estronca de apoio do trecho C (SPEC, 

2016A). 

 

10.2.2. BARRAMENTO B 

O barramento B foi instalado 5,2 Km à montante do barramento da UHE, possuindo comprimento 

de 179 metros, com crista na elevação EL. 318 m (Figura 91).  

No trecho central do rio, constatou-se a necessidade de instalação de tirantes ancorados na 

rocha, a montante, para reduzir as deformações geradas pelos sedimentos e aumentar sua 

estabilidade global (Figura 92). Nas obreiras foram executados apenas tubos combinados com 

estacas pranchas. 

 
Figura 91: Seção do barramento B (SPEC, 2016B). 
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Figura 92 : Seção típica dos tirantes instalados no trecho central do Barramento B. 

 

As obras de implantação do barramento B foram concluídas em abril de 2017, bem como sua 

integração às margens (Figura 93 e Figura 94). A instrumentação foi implantada, sendo composta 

por 2 inclinômetros verticais automatizados, e seu monitoramento foi iniciado, onde são 

realizadas inspeções nos taludes e leituras mensais (Fundação Renova, 2019A).  
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Figura 93 : Vista aérea do barramento B em outubro de 2018. 

 
Figura 94: Vista aérea do barramento B em janeiro de 2020. 

 

10.2.3. BARRAMENTO C 

O barramento C é constituído de duas linhas de estacas tubulares conjugadas com estacas 

pranchas (parede montante e parede jusante) com diâmetros de 1.400 mm, implantadas a uma 

distância de 25,5 metros entre elas, cujo espaço foi preenchido com aterro. O barramento foi 
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instalado 1,2 Km à montante do barramento B, possuindo comprimento de 122,24 metros, com 

crista na elevação EL. 322 m (Figura 95 e Figura 96). 

As duas linhas de estacas são ligadas através de tirantes, instalados na El. 318,5 m (Figura 97). 

-  
Figura 95 : Seção do barramento C (SPEC, 2016C). 

 
Figura 96: Planta do barramento C (SPEC, 2016C). 

 
Figura 97 : Seção típica do Barramento C (SPEC, 2016C). 

 

As obras de implantação do barramento C foram concluídas em outubro de 2018, restando 

apenas a conclusão da proteção superficial das ombreiras à jusante do barramento (Figura 98 e 
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Figura 99). A instrumentação foi implantada, sendo composta por 2 inclinômetros verticais 

automatizados, e seu monitoramento foi iniciado, onde são realizadas inspeções nos taludes e 

leituras mensais (Fundação Renova, 2019A).  

Para o período chuvoso de 2019-2020, foi executado o complemento do enrocamento a jusante 

do barramento, até a cota 318,00 m, e implantado colchão reno no topo. 

Na ombreira direita foi aplicada calda de cimento e foi recuperado o colchão reno e as gaiolas 

dos gabiões, já na ombreira esquerda, foi aplicada calda de cimento e executada a implantação 

de colchão reno (Fundação Renova, 2019A). 

 
Figura 98 : Vista aérea do barramento C em outubro de 2018. 

 
Figura 99: Vista aérea do barramento C em janeiro de 2020. 
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Dos Barramentos metálicos instalados, o Barramento C é o que possui crista na maior elevação 

(El. 322,0 m.), no entanto, ele não interfere no tráfego de embarcações ao longo do lago, tendo 

em vista que haverá uma coluna de água de 5,5 metros, considerando a cota operacional da 

UHE. De acordo com Silva (2015) a profundidade mínima para o tráfego de embarcações deve 

corresponder ao calado da embarcação acrescido de uma folga de 0,30 m para cursos d´água 

com fundo em estado natural, 0,50 m para canais artificiais, canais naturais com fundo rochoso, 

em locais com probabilidade de assoreamento e em seções muito restritas. Alguns 

pesquisadores ainda recomendam profundidades superiores a 1,0 m, por motivos de segurança. 

10.2.4. DISPOSIÇÃO DE SEDIMENTOS NOS BARRAMENTOS 

A instalação dos barramentos metálicos contribuiu significativamente com a redução do aporte 

de sedimentos nos primeiros 400 metros, entre o barramento principal da UHE e o barramento 

A. A evolução da disposição de sedimentos é monitorada por meio de levantamentos 

batimétricos periódicos(Figura 100 a Figura 105; Fundação Renova, 2019A). 

  
Figura 100: Levantamento batimétrico realizado à 

montante do barramento A no dia 07/11/2017 
(Fundação Renova, 2019A). 

Figura 101: Levantamento batimétrico realizado 
à montante do barramento A no dia 17/01/2019 

(Fundação Renova, 2019A). 
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Figura 102: Levantamento batimétrico realizado à 

montante do barramento B no dia 25/04/2017 
(Fundação Renova, 2019A). 

Figura 103: Levantamento batimétrico realizado à 
montante do barramento B no dia 29/01/2019 

(Fundação Renova, 2019A). 

 

  
Figura 104 : Levantamento batimétrico realizado à 

montante do barramento C no dia 07/11/2018 
(Fundação Renova, 2019A). 

Figura 105: Levantamento batimétrico realizado à 
montante do barramento C no dia 29/01/2019 

(Fundação Renova, 2019A). 

 

A evolução da disposição de sedimentos à montante dos barramentos A, B e C pode ser 

observada na Tabela 28, notando-se uma redução da capacidade do reservatório de cerca de 

335.278,82 m³ entre 2017 e 2019 (Fundação Renova, 2019A). 
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Tabela 28: Evolução da deposição de sedimentos à montante dos barramentos (Fundação Renova, 
2019A). 

Estrutura 
Volume inicial 

(m³) 

Volume 01/2019 

(m³) 
Evolução 

Levantament

o 

inicial 

Levantament

o 

01/2019 

Barramento A 571.794,04 675.646,31 
103.852,2

7 
07/11/2017 17/01/2019 

Barramento B 181.927,32 244.004,03 62.076,71 25/04/2017 29/01/2019 

Barramento C 70.534,71 239.884,55 
169.349,8

4 
07/11/2018 29/01/2019 

Total 824.256,07 1.159.534,89 
335.278,8

2 
- - 

 

Os barramentos metálicos evitaram que esse volume de sedimento chegasse ao barramento da 

UHE. Esse volume poderia comprometer a estabilidade dos blocos do barramento da UHE, que 

poderia incorrer na necessidade de dragagens adicionais com intuito de respeitar os níveis 

máximos definidos para sua estabilidade. 

Os barramentos metálicos cumprem um papel importante na retenção de sedimentos carreados 

pelo Rio Doce, reduzindo o aporte de sedimento nos 400 metros à montante do barramento da 

UHE e consequentemente o volume a ser dragado para o retorno das operações.  

 

10.3. SETORES 

Os Setores podem ser descritos como talvegues localizados dentro do próprio reservatório da 

UHE Risoleta Neves, utilizados para disposição do sedimento dragado.  

Buscando não impactar novas áreas, optou-se por depositar os sedimentos de forma provisória 

em alguns Setores, até que fosse definido o local de disposição definitiva. O material foi disposto 

para seu desaguamento natural, sendo parte dele removido mecanicamente após secagem, 

transportado para outras áreas. 

As áreas foram utilizadas para atender a dragagem emergencial, porém, algumas ainda não 

tiveram seu descomissionamento concluído, por conta da complexidade do projeto, ou, por conta 

de outras atividades de recuperação que vêm sendo desenvolvidas no entorno deles.  

Serão apresentados neste item os Setores de acordo com o status da obra, e seus projetos se 

encontram no ANEXO III. 
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10.3.1. ATIVIDADES EM ANDAMENTO 

10.3.1.1. SETOR 1 

O Setor 1 consiste em um talvegue natural de drenagem, onde foram construídos dois diques de 

modo a formar bacias de disposição e desaguamento de sedimentos dragados. As bacias foram 

executadas em caráter provisório, com base no conceito desenvolvido pela Allonda Ambiental 

em fevereiro de 2016 (WALM, 2018A).  

 

Figura 106: Localização do Setor 1 (WALM, 2018A). 

 

A disposição do material dragado se deu de duas formas, em geotubes8 e em bacias de 

sedimentação. O sedimento dragado inicialmente foi disposto em geotubes, que foram 

arranjados de forma a constituir um dos diques do Setor 1. O outro foi construído de solo 

compactado, às margens do Rio Doce. Juntos, possuíam capacidade de disposição de 19.100 

m³ de material dragado (WALM, 2018A). 

 

8 Geotube: bolsas tubulares fabricadas em geotêxtil para retenção de sólidos.  
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A atividade de dragagem era realizada até atingir a capacidade máxima de disposição da área, 

sendo sessada para seu desaguamento natural. Após o desaguamento, o material era retirado 

utilizando-se escavadeira hidráulica e transportado para outras áreas de disposição.  

Considerando que o Setor ficará parcialmente submerso após a retomada das operações da 

UHE Risoleta Neves, e que eles poderão apresentar problemas de estabilização quando do 

enchimento do reservatório, a projetista propôs a remoção dos diques existentes, bem como dos 

sedimentos depositados à montante, com posterior recomposição da área para 

fechamento/descomissionamento desse Setor. Foi aplicado biomanta e hidrossemeadura, com 

intuito de proteger o solo, evitando a desagregação do solo e consequentemente erosões, 

enquanto o enchimento do reservatório da UHE não é realizado (WALM, 2018A). 

As áreas do Setor são monitoradas por técnicos capacitados mensalmente, a fim de verificar a 

existência de processos erosivos (Fundação Renova, 2019A). 

Atualmente o Setor 1 possui aproximadamente 12.000 m³ de rejeito armazenado no maciço do 

dique (Fundação Renova, 2020). Este material será removido e disposto de forma definitiva no 

empilhamento, da Fazenda Floresta, concluindo seu descomissionamento (Setor 11). 

Em visita de campo realizada em outubro de 2018 e janeiro de 2020 foi possível observar o 

avanço das obras de descomissionamento deste Setor (Figura 107 e Figura 108).  

 
Figura 107: Obras de descomissionamento do Setor 1 em outubro de 2018. 
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Figura 108: Setor 1 em janeiro de 2020. 

Na Figura 109 a Figura 112 é possível notar o avanço das atividades no Setor 1, bem como o 

andamento do seu descomissionamento.  

  
Figura 109 : Disposição de sedimentos em 

geobags para construção de um dos diques do 
Setor em fevereiro de 2016. 

Figura 110 : Dragagem em andamento em maio 
de 2016. 
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Figura 111 : Dragagem em andamento em abril 

de 2017. 
Figura 112: Setor já descomissionado em agosto 

de 2019. 

 

10.3.1.2. SETOR 4 

O Setor 4 consiste em um talvegue natural de drenagem, onde foi construído um dique de seção 

homogênea de solo compactado com crista na elevação 331,0 m, e capacidade de 300 mil m³. 

O dique é composto por um sistema de drenagem interna constituído de filtro vertical e tapete 

drenante tipo sanduiche (WALM, 2019A).  

Contempla ainda um vertedouro provisório de descida rápida, executado em pedra 

argamassada, dimensionado para atendendo um período de retorno de 100 anos. A jusante do 

dique, cerca de 25.000 m³  de rejeito dragado foram dispostos em geotubes9 (Figura 113; WALM, 

2019A). 

 

 

9 Geotubes: bolsas tubulares fabricadas em geotêxtil para retenção de sólidos.  
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Figura 113: Setor 4 em abril de 2017. 

Diante da atual condição do reservatório do Setor 4, que se encontra em sua capacidade máxima 

de contenção de sedimentos, estudos de reforço estrutural foram realizados, visando garantir a 

estabilidade das estruturas até seu descomissionamento por completo (WALM, 2019A). 

Seu monitoramento é feito de forma visual por técnicos capacitados, e por meio de 

instrumentação geotécnica instalada em seu dique (6 piezômetros e 6 marcos superficiais), onde 

são realizadas inspeções e leituras quinzenalmente (Fundação Renova, 2019A). 

Em função do elevado volume de material depositado à montante do dique, seu 

descomissionamento demandará maiores esforços e tempo, por tanto, intervenções estruturais 

foram realizadas com intuito de aumentar sua segurança hidráulica e geotécnica, até que as 

obras sejam concluídas (Fundação Renova, 2019A). 

Dentre as intervenções, foram realizadas adequações no vertedouro, alteamento da crista do 

dique através de mureta em solo cimento, remoção dos geobags (25.000 m³; WALM, 2019A). 

Foi realizada a recomposição do dreno de pé, instalação de piezômetros complementares, 

medidor de vazão junto ao tapete drenante e revegetação dos taludes e ombreiras. Os materiais 

presentes nos geobags foram retirados e depositados de forma temporária em um aterro da 

Fazenda Floresta, no qual deverá permanecer até a implantação do empilhamento, onde será 

disposto de forma definitiva (Fundação Renova, 2019A). 
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Atualmente, no Setor 4 existem 246.126 m³ de sedimentos dispostos a montante do dique, além 

dos 85.825 m³ do seu maciço. Em função da complexidade do seu descomissionamento, este 

setor ainda não teve suas atividades concluídas.  

Para viabilizar a remoção do material dragado para o dique do setor 4, bem como seu maciço, 

será necessário criar condições operacionais para os equipamentos, garantindo que os 

sedimentos no reservatório tenham capacidade suporte para o tráfego dos equipamentos e a 

sua remoção com a menor quantidade de água. Para isso, será necessário realizar o desvio do 

Córrego Borges (WALM, 2019G). O desvio do acesso só será executado caso as obras da 

passagem sobre o córrego dos Borges seja realizada simultaneamente à implantação do desvio 

do curso d’água. 

O desvio do córrego Borges será composto por um canal de desvio em aduelas, pré-fabricadas, 

de seção hidráulica de 2,0 x 1,0 m e quatro linhas de tubos DN de 24” de diâmetro, dispostos na 

margem direita do reservatório até desaguar no extravasor existente. O desvio iniciará com fundo 

na elevação 332,0 m, 4,83 metros acima do bueiro existente (WALM, 2019G). 

A tubulação será aterrada mais a montante para execução do desvio para o acesso municipal e 

operacional (Figura 114). 

 
Figura 114 : Arranjo geral do desvio do Córrego dos Borges (WALM, 2019G). 

Buscando manter inclinação mínima do desvio, será necessário executar serviços de corte e 

aterro nas áreas localizadas na ombreira direita da estrutura. Os taludes de aterro terão 

inclinação máxima de 1,5H:1,0V e os de corte de 1,0H:1,0V (Figura 115; WALM, 2019G). 
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Figura 115 : Seção típica de áreas de aterro do desvio (WALM, 2019G). 

Diante do desvio, propõe-se transformar a travessia do acesso municipal em passagem molhada, 

sobre o antigo bueiro. A estrutura será executada de forma que resista seu galgamento, para 

caso de ocorrência de vazões críticas associadas a períodos de retorno superiores ao de 2 anos 

(WALM, 2019G). 

A passagem molhada será executada em aterro com elevação na base do emboque na cota 

333,2 m, inclinação transversal de 0,010 m/m, largura da base de 10,0 m, 14 m de comprimento, 

altura mínima de 1,5 m e inclinação dos taludes laterais de 5H:1V WALM, 2019G). 

De acordo com a empresa projetista, a remoção do rejeito será executada de forma mecânica, 

durante o período de estiagem, quando serão removidos sedimentos e o maciço do dique, sendo 

que o material será transportado para Setor 11. O sedimento dragado será utilizado na 

implantação das praças de trabalho ou disposto de forma definitiva no empilhamento, e o material 

que compõe o maciço será utilizado na construção dos diques de partida do empilhamento e na 

recuperação de pontos de erosão das margens (55 e 144). 

O descomissionamento foi proposto em 4 etapas: 

• Etapa 1: será realizado o esgotamento do reservatório e a construção de um sistema 

extravasor na ombreira esquerda, com soleira na El. 328,30 m, quando será iniciada a 

remoção do sedimento (Figura 116); 

• Etapa 2: se iniciará após a remoção dos sedimentos até a El. 321,00 m, quando será 

realizado o rebaixamento do sistema extravasor até a El. 322,5 m e a remoção do maciço 

até a El. 325,00 m; 

• Etapa 3: se iniciará quando houver a remoção total de sedimentos, quando será realizado 

o rebaixamento do sistema extravasor até a El. 316,00 m e remoção do maciço até a El. 

318,00 m; 
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• Etapa 4: poderá ser implantado um canal no talvegue revestido em colchão Reno, pedra 

argamassada ou solução equivalente, desde o desemboque dos bueiros até o lago atual 

(Figura 117). 

 

 
Figura 116 : Etapa 1 do projeto conceitual de descomissionamento do setor 4 (WALM, 2019A). 

 
Figura 117: Etapa 4 do projeto conceitual de descomissionamento do Setor 4 (WALM, 2019A). 

 

Intervenções foram realizadas para recuperação das estruturas de drenagem do Córrego 

Borges, danificadas pelo período chuvoso de 2018/2019 (Figura 118). Diante do ocorrido, está 

Colchão reno 
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prevista a instalação de um bueiro duplo celular de concreto com seção de 3 por 3 metros, capaz 

de suportar eventos extremos (Figura 119; Fundação Renova, 2019A). 

 
Figura 118: Acesso sobre o córrego do Borges danificado após período chuvoso (março de 2019) 

(Fonte: Informativo Semanal Candonga). 

 
Figura 119 : Projeto conceitual do bueiro que será implantado no Córrego dos Borges (Tractebel 

Engie, 2020). 

Em visitas de campo realizadas em outubro de 2018 e janeiro de 2020, foi possível observar o 

andamento das obras de descomissionamento deste Setor (Figura 120 a Figura 125). 
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Figura 120 : Obras de descomissionamento do Setor 4 em outubro de 2018. 

 
Figura 121 : Obras de descomissionamento do Setor 4 em janeiro de 2020. 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 207 

 

  
Figura 122 : Setor com geobags removidos e 

retirada do sedimento (fevereiro de 2019).  
Figura 123 : Setor com geobags removidos e 

retirada do sedimento (fevereiro de 2019).  

  
Figura 124 : Crista alteada (fevereiro de 2019). Figura 125 : Crista alteada (fevereiro de 2019). 

 

Na Figura 126 a Figura 129 é possível notar o avanço das atividades no Setor 4, bem como parte 

do seu descomissionamento. 

  
Figura 126 : Início das atividades no Setor 

(fevereiro de 2016). 
Figura 127 : Disposição do sedimento dragado na 

área do dique (maio de 2016). 
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Figura 128 : Disposição dos sedimentos dragados 
na área do dique e em geobags (abril de 2017). 

Figura 129: Andamento das obras de 
descomissionamento do Setor (agosto de 2019); 

 

10.3.2. ATIVIDADES CONCLUÍDAS 

10.3.2.1. SETOR 2 

O Setor 2 se encontra localizado ao lado do Setor1, e se trata de uma pequena reentrância 

utilizada para depositar materiais necessários para a execução das obras ao longo das margens 

da UHE (Figura 130).  

 
Figura 130: Setor 2 em outubro de 2018. 

O acionamento do plano de emergência da UHE após o rompimento da Barragem de Fundão, 

fez com que suas comportas fossem abertas de forma repentina, causando o rebaixamento 

rápido do nível d´água do reservatório e consequentemente a instabilidade de taludes das 
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margens do reservatório, dentre os quais, alguns estão presentes na área Setor 2. Dito isto, 

dentre as atividades previstas para o seu descomissionamento, estava a recuperação do talude, 

denominado Ponto 37, que apresentava risco moderado de tombamento/ruptura. (WALM, 

2018E). 

De acordo com o Memorial Descritivo elaborado pela Fundação Renova, este setor já foi 

totalmente descomissionado, havendo apenas a necessidade da aplicação das técnicas de 

bioengenharia para adequar os pontos onde não se atingiu a recuperação adequada. (Fundação 

Renova, 2019A). 

Na Figura 131 e Figura 132 é possível observar as atividades de recuperação do talude e a 

situação atual da área. 

 
Figura 131 : Obras de recuperação do talude em outubro de 2018. 
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Figura 132: Setor 2 Descomissionado, aguardando nova atividade de bioengenharia em janeiro de 

2020. 

10.3.2.2. SETOR 3 

O Setor 3 consiste em um talvegue natural de drenagem, onde foi construído um dique próximo 

à calha do rio, para disposição de sedimentos dragados. 

No setor 3 foram identificados taludes instáveis (ponto 43 e 115), que, em função do 

rebaixamento rápido do nível d´água do reservatório, apresentavam risco alto de 

tombamento/ruptura. Nesse sentido, o projeto de fechamento/descomissionamento desde Setor 

também contemplou a recuperação desses pontos (WALM, 2018A). 

Diante da instabilidade dos taludes deste setor, a projetista propôs a remoção de parte do 

material dragado e do dique, uma vez que sua remoção completa poderia agravar a situação 

local, permanecendo cerca de 60.000 m³ de sedimentos neste Setor (WALM, 2018A). As áreas 

onde permaneceram os sedimentos foram recobertas por uma camada mínima de 0,8 m de solo 

compactado e aplicado hidrossemeadura, a fim de evitar eventual carreamento de sedimentos 

(WALM, 2018A). 

Foi realizado o abatimento do dique e sedimentos depositados a montante, adotando-se 

inclinação 8,0 H:1,0V, a partir da elevação 316,0 m., mantendo a crista do dique com 3,0 m de 

largura, abatimento do talude de jusante do dique para inclinação 5,0H:1,0V e reforço no talude 

do dique com posterior recomposição da área para fechamento/descomissionamento deste 

Setor. O talude instável foi reforçado e aplicado enrocamento sobre o sedimento contrapilhado, 
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cuja geometria consiste em berma de 7,0 m de largura na elevação 329,0 m e talude com 

inclinação 6,0H: 1,0V (WALM, 2018A). 

Vistorias mensais são realizadas por técnicos especializados com intuito de monitorar o Setor e 

verificar a existência de processos erosivos (Fundação Renova, 2019A). 

Em visita de campo realizada em outubro de 2018 e janeiro de 2020 foi possível observar o 

avanço das obras de descomissionamento deste Setor (Figura 133 e Figura 134). 

 
Figura 133 : Setor 3 durante as obras de descomissionamento (outubro de 2018). 
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Figura 134: Setor 3 após a conclusão das obras (janeiro de 2020). 

 

Na Figura 135 a Figura 138 é possível notar o avanço das atividades no Setor 3. 

 

  
Figura 135 : Setor 3 antes das intervenções 

(fevereiro de 2016). 
Figura 136 : Início das atividades no Setor (maio 

de 2016). 
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Figura 137 : Disposição dos sedimentos dragados 

(abril de 2017). 
Figura 138: Obras de descomissionamento do 

Setor (agosto de 2019); 

 

10.3.2.1. SETOR 5 

O Setor 5 consiste em um talvegue natural de drenagem, onde foram construídas 4 bacias de 

disposição e desaguamento de sedimentos, denominadas de Bacia 5A, 5B, 5C e 5D (Figura 139, 

WALM, 2018B).  

As bacias 5A e 5B foram executadas a partir de escavações nos terrenos naturais, a 5C foi 

construída por meio de aterro lançado sem controle de compactação, onde foram construídos 

dois diques, um fazendo limite com a bacia 5B e outro próximo a calha do Rio Doce (WALM, 

2018B). 

A Bacia 5D se trata de uma reentrância topográfica localizada mais a montante do Rio Doce, 

situada à aproximadamente 300 metros da bacia 5C, onde foi implantado um dique próximo a 

calha do Rio Doce (WALM, 2018B).  
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Figura 139: Setor 5 em dezembro de 2016. 

 
Figura 140: Setor 5 (Fonte: Google Earth, 2018). 

 

De acordo com o projeto de descomissionamento deste setor, foi realizado o preenchimento da 

bacia 5C com sedimentos, adotando-se a inclinação de 2,0%, a partir da elevação 318,0 m, bem 

como o abatimento do talude externo da bacia, para inclinação 3,0H:1,0V.  
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As bacias 5A e 5B foram regularizadas, adotando-se a inclinação de 1%, enquanto na Bacia 5 

D, foi realizada a remoção do barramento e de todo material depositado à montante em janeiro 

de 2018 (Figura 141).  

Os sedimentos removidos no descomissionamento foram transportados para a Fazenda 

Floresta, enquanto o material dos diques foi utilizado no descomissionamento deste Setor 

(WALM, 2018B). 

Na regularização das bacias, parte dos sedimentos permaneceu no local, sendo coberto por solo 

compactado. Atualmente no Setor, existem cerca de 17.100 m³ de sedimentos envelopados, que 

permanecerão definitivamente na área (WALM, 2018B). 

Com a finalidade de evitar possíveis carreamentos de sedimentos, foi realizada a proteção do 

topo das bacias com geotêxtil e acima deste, implantada biomanta de fibra de coco, de forma a 

atender às solicitações de tensões de arraste e velocidade de escoamento às quais a região das 

bacias serão submetidas (WALM, 2018B). 

 
Figura 141: Bacia 5D em janeiro de 2020. 

Na região das Bacias 5A e 5B foram construídas canaletas de drenagem com seção trapezoidal, 

revestidas com enrocamento, com intuito de direcionar o escoamento até a área voltar a ficar 

submersa, com a retomada das atividades da UHE (WALM, 2018B). 

No Setor 5 são realizadas vistorias periódicas por técnicos capacitados, com intuito de monitorar 

os taludes e sistemas de drenagem com frequência (Fundação Renova, 2019A). 
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,

 
Figura 142 : Obras de descomissionamento do Setor 5 em outubro de 2018. 

 
Figura 143 : Obras de descomissionamento do Setor 5 em janeiro de 2020. 
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Figura 144: Obras de descomissionamento do Setor 5 em agosto de 2019. 

 

Na Figura 165, é possível notar o avanço das atividades no Setor 5, bem como seu 

descomissionamento. 

  
Figura 145 : Setor 5 antes das intervenções 

(fevereiro de 2016).  
Figura 146 : Início das atividades no Setor 5 

(maio de 2016). 
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Figura 147 : Disposição dos sedimentos ao longo 

de todo Setor (abril de 2017). 
Figura 148: Descomissionamento do Setor em 

andamento (agosto de 2019); 

 

10.3.2.2. SETOR 6 

O Setor 6 consiste em um talvegue natural de drenagem, onde foi construído um dique próximo 

à calha do Rio Doce, para disposição e desaguamento de sedimentos. O dique foi construído de 

aterro lançado, sem controle de compactação, com crista na elevação 320,00 m (Figura 149), 

onde o rejeito foi depositado até a cota 324,00 m, ultrapassando a cota da crista (Figura 150; 

WALM, 2018C). 

Em função do desague do córrego Marimbondo, este foi canalizado utilizando-se seis tubulações 

em PEAD de 0,6 m de diâmetro, que permaneceu sob o dique e os rejeitos lançados (WALM, 

2018C). 
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Figura 149: Localização do Setor 6 (FUNDAÇÃO RENOVA, 2017). 

 

 

Figura 150: Perfil do Setor 6 (WALM, 2018C). 

 

Atualmente, o Setor 6 se encontra totalmente descomissionado, tendo sido realizada a remoção 

parcial do dique existente, dos sedimentos depositados a montante e das tubulações utilizadas 

para desvio do córrego Marimbondo, de modo a restabelecer a configuração primitiva do terreno 

(El. 315,00). Na recomposição da área, parte do rejeito permaneceu no local (43.000 m³), sendo 

coberto por solo compactado, de forma a evitar seu eventual carreamento (Figura 151 e Figura 

152; WALM, 2018C).  



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 220 

 

Vistorias mensais são realizadas por técnicos especializados com intuito de monitorar o Setor e 

verificar a existência de processos erosivos (Fundação Renova, 2019A). 

 
Figura 151 : Atividades de descomissionamento do Setor 6 (outubro de 2018). 

 
Figura 152: Setor 6 descomissionado (janeiro de 2020). 

 

Na Figura 153 e Figura 156 é possível notar o avanço das atividades no Setor 6, bem como seu 

descomissionamento. 
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Figura 153 : Setor 6 antes das intervenções 

(fevereiro de 2016). 
Figura 154 : Início das atividades no Setor 6 

(maio de 2016). 

  
Figura 155 : Disposição dos sedimentos no Setor 

6 (abril de 2017). 
Figura 156: Setor 6 descomissionado (agosto de 

2019); 

 

10.3.2.3. SETOR 8 

O Setor 8 localiza-se onde inicialmente era a comunidade de Soberbo, compreendendo duas 

áreas, a área do dique e a de empilhamento. 

A área do dique se encontra totalmente inserida na área de alagamento da UHE, sendo composta 

inicialmente por uma grande bacia de disposição e desaguamento de sedimentos dragados 

(Figura 157), que posteriormente foi dividida em três bacias, com intuito de otimizar as atividades 

(Figura 158).  

A área de empilhamento foi utilizada inicialmente como área de empréstimo para a construção 

do dique do Setor 4, e, posteriormente para disposição de sedimentos desaguados no Setor 8 e 

de materiais estéreis provenientes de escavações (Figura 158).  
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Figura 157: Setor 8 em março de 2017 (Google Earth, 2017). 

 
Figura 158: Setor 8 em agosto de 2017 (Google Earth, 2017). 

 

Os rejeitos dragados foram lançados na área do dique para seu desaguamento natural e após a 

secagem, foram removidos mecanicamente (Figura 159), transportados e dispostos de forma 

definitiva na área de empilhamento (Figura 160). 

Ao atingir a capacidade máxima de disposição no empilhamento (200.000 m³), a área dos diques 

foi descomissionada, sendo realizada a dragagem até atingir sua capacidade máxima (117.000 

m³), em seguida, a área foi coberta por solo compactado e protegida com manta geotêxtil 

(Fundação Renova, 2017). 

Área de Empilhamento Área do Dique 8 
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Ao concluir as obras de implantação do Barramento C, o lago do reservatório foi elevado, de 

forma que toda a área dos diques ficasse submersas. Diante disso, novas avaliações foram 

realizadas na área, onde constatou-se que a estrutura se apresenta estável para as condições 

atuais e futuras (WALM, 2020). 

  
Figura 159: Remoção mecânica do material 

dragado (Fundação Renova, 2017). 
Figura 160 : Disposição do sedimento dragado na 
área de empilhamento (Fundação Renova, 2017). 

 

O descomissionamento e a recuperação da área de empréstimo foi realizada por meio do 

empilhamento de sedimentos previamente secos, proveniente do Dique 8, bem como material 

proveniente de área de disposição de material excedente, localizado nas áreas adjacentes. O 

arranjo geral da estrutura e sua seção típica podem ser observados na Figura 161 e Figura 162 

(WALM, 2018D). 

 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 224 

 

.  
Figura 161 : Arranjo geral do empilhamento (WALM, 2018D). 

 
Figura 162: Perfil transversal da estrutura (WALM, 2018D). 

 

Para o pé do empilhamento, foi implantada a proteção em enrocamento com diâmetro médio de 

200 mm, até a El. 333,50 m, uma vez que este poderá ficar submerso, a depender das oscilações 

do nível do reservatório da UHE. Foi estabelecido a inclinação do talude de 4,0H:1,0V, largura 

do topo de 8,00 m e altura variável, em torno de 6,00 m (WALM, 2018D). 

Os taludes da ombreira direita possuem inclinação de 1,5H:1,0V, largura mínima de bancos de 

3 metros e altura máxima dos bancos de 10 m, enquanto o do terreno natural, localizados acima 

do empilhamento foi reconformado à geometria de aproximadamente 2,0H:1,0V (WALM, 2018D). 
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O sistema de drenagem profunda constitui-se de tapete drenante de areia, com espessura de 

0,50 m, proposto para drenar um eventual fluxo liberado pelo sedimento no processo de 

compactação, bem como a água resultante da elevação do lençol freático (WALM, 2018D).  

 
Figura 163: Delimitação do tapete drenante (WALM, 2018D). 

 

A drenagem superficial é constituída de canaletas de berma que direcionam todo o escoamento 

para os canais periféricos (Figura 164; WALM, 2018D). 
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Figura 164: Estruturas de drenagem superficial (WALM, 2018D). 

 

O monitoramento da estrutura proposto se dará por meio de três indicadores de nível d’água 

(INA), quatro piezômetros (PZ) e três marcos superficiais de deslocamento (MS), instalados na 

área do empilhamento (WALM, 2018D). Seu monitoramento feito de forma visual por técnicos 

capacitados, e por meio de instrumentação geotécnica, onde são realizadas inspeções e leituras 

quinzenalmente (Fundação Renova, 2019A). 

Em 2019 foram realizadas atividades relacionadas ao controle e manutenção das estruturas 

implantadas (Fundação Renova, 2019A), dentre elas:  

• A recuperação de trincas; 

• Substituição do canal periférico da ombreira direita;  

• Instalação de um medidor de vazão para drenagem interna da pilha; 

• Adequação da drenagem da ombreira esquerda; e  

• Reconformação de bermas e retaludamento, com posterior execução de bioengenharia. 
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Figura 165: Atividades de manutenção sendo realizadas na área de empilhamento do Setor 8 em 

janeiro de 2020. 

Na Figura 166 a Figura 170 é possível notar o avanço das atividades no Setor 8, bem como seu 

descomissionamento. 

  

Figura 166 : Setor 8 em fevereiro de 2016. 
Figura 167 : Início das atividades na área de 

empréstimo e preparativos para implantação das 
bacias (maio de 2016). 
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Figura 168 : Atividades de dragagem e disposição 

na área de empilhamento (abril de 2017). 
Figura 169 : Setor já descomissionado (agosto de 

2019 e janeiro de 2020). 

 
Figura 170: Setor já descomissionado (agosto de 2019 e janeiro de 2020). 

 

10.3.3. VOLUME DE SEDIMENTO DRAGADO PRESENTE NOS SETORES 

Utilizado para dragagem emergencial, os Setores receberam cerca de 965.266 m³ de sedimentos 

até a definição do local para disposição definitiva (Tabela 29, Fundação Renova, 2019A). 

Tabela 29 : Volume de sedimentos dragados emergencialmente. 

Local 
Volume dragado in situ 

emergencialmente (m³) 
Tipo de disposição 

Setor 1 16.800 Em diques e bags 

Setor 3 84.000 Em diques 
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Local 
Volume dragado in situ 

emergencialmente (m³) 
Tipo de disposição 

Setor 4 246.126 Em diques 

Setor 5 23.940 Em diques 

Setor 6 60.200 Em diques 

Setor 8 
117.000 Em diques 

280.000 Em diques e empilhado 

Aterro provisório  35.700 Material desaguado removido dos 

setores e  

empilhados temporariamente na 

Fazenda Floresta 
Aterro experimental  101.500 

Total 965.266 - 

 

Após a dragagem emergencial, parte dos sedimentos foram transportados para a Fazenda 

Floresta, restando um volume remanescente nas áreas dos Setores (Tabela 30; Fundação 

Renova, 2019A). 

Com exceção dos Setores 1, 4 e 5, que não foram completamente descomissionados, o volume 

de sedimentos remanescente dos demais Setores permanecerão no local, conforme projetos de 

descomissionamento de cada Setor (Fundação Renova, 2019A). 

Tabela 30: Volume de sedimento dragado presente nos Setores (Fundação Renova, 2019A). 

Origem Tipo/Condições Volume seco (m³) 
Volume 
úmido 
(m³) 

Volume previsto 
no 
empilhamento 
(m³) 

Setor 1 Seco / em bags 12.000 - 12.000 

Setor 3 Seco / empilhado 60.000 - 60.000 

Setor 4 
Submerso - 246.126 175.804 

Maciço dique / Seco 85.825 - 85.825 

Setor 5 Seco / empilhado 17.100 - 17.100 

Setor 6 Seco / empilhado 43.000 - 43.000 

Setor 8 
Submerso - 117.000 83.571 

Seco / empilhado 200.000 - 200.000 

Aterro provisório Seco / empilhado 25.500 - 25.500 

Aterro experimental Seco / empilhado 72.500 - 72.500 

Subtotal 515.925 363.126 775.300 
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10.4.  RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RESERVATÓRIO DA UHE 

Diante do elevado volume de massa fluida de rejeitos proveniente do rompimento da Barragem 

de Fundão que se deslocava, a UHE Risoleta Neves teve suas comportas abertas 

repentinamente, para comportar a onda de cheia e evitar seu galgamento (WALM, 2018E). 

A abertura repentina das comportas fez com que houvesse o rebaixamento rápido do nível 

d´água. Esse rebaixamento provocou alteração na tensão dos taludes, em função da variação 

na pressão que o fluido (água), que antes exercia no interior dos poros do solo e das rochas 

(Poropressão). 

Essa alteração comprometeu a resistência do solo, gerando a instabilidade dos taludes, sendo 

que alguns acompanharam a direção desse movimento, desagregando a massa do solo, e 

resultando em diversas erosões ao longo das margens do reservatório, além de vários pontos 

de instabilidade (WALM, 2018E; ANEXO III). 

Buscando quantificar e avaliar estas erosões, em março de 2017, a empresa WALM realizou 

mapeamento geológico-geotécnico para a identificação dos pontos críticos em termos de 

estabilidade, ao longo de todo o perímetro de encostas do reservatório da UHE e acessos 

existentes. Inicialmente foram cadastrados 165 pontos (WALM, 2018E; ANEXO III). 

De acordo com a metodologia de análise de risco utilizada, 79 pontos foram classificados como 

críticos (Figura 171). São pontos com presença de processos erosivos provenientes tanto do 

rebaixamento rápido do nível d´água, quanto da exposição a intempéries climáticos, 

deslocamentos de massa, taludes com ruptura, instáveis e com inclinação elevada (Fundação 

Renova, 2019A). 
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Figura 171: Pontos críticos mapeados (WALM, 2018E). 
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Para cada ponto identificado em campo, foi aplicada uma classificação de risco, utilizando a 

Matriz de Severidade x Probabilidade disponibilizada pela SAMARCO. Além da classificação de 

risco, os pontos foram classificados em relação ao nível d’água do reservatório da UHE Risoleta 

Neves, como: “submerso”, “parcialmente emerso” ou “emerso” (Tabela 31; WALM, 2018E). 

Tabela 31: Classificação dos pontos críticos conforme Matriz de Severidade x Probabilidade e em 
relação ao nível d’água do reservatório da UHE (WALM, 2018E). 

Pontos mapeados pela WALM Risco de erosão 
Localização em relação ao  

nível do reservatório 
X Y 

1 Moderado Parcialmente emerso 723779 7764441 

24 Baixo Parcialmente emerso 723640 7764691 

31 Baixo Submerso 723603 7764816 

32 Baixo Parcialmente emerso 723597 7764843 

33 Alto Parcialmente emerso 723569 7764858 

34 Moderado Parcialmente emerso 723545 7764900 

35 Alto Parcialmente emerso 723536 7764929 

36 Alto Parcialmente emerso 723273 7764991 

37 Moderado Parcialmente emerso 721393 7764287 

44 Baixo Não classificado 721420 7764287 

45 Baixo Não classificado 721780 7764506 

46 Alto Emerso 721683 7764465 

47 Baixo Emerso 721629 7764415 

48 Baixo Emerso 721549 7764329 

49 Baixo Emerso 721146 7762991 

54 Moderado Parcialmente emerso 721141 7762570 

55 Baixo Parcialmente emerso 721956 7763509 

56 Baixo Parcialmente emerso 721952 7763630 

57 Baixo Parcialmente emerso 721937 7763747 

58 Baixo Parcialmente emerso 721942 7763887 

59 Baixo Parcialmente emerso 721361 7762150 

82 Alto Emerso 721929 7764577 

116 Baixo Parcialmente emerso 722029 7764495 

117 Baixo Parcialmente emerso 722047 7764505 

118 Baixo Parcialmente emerso 722073 7764518 

119 Baixo Parcialmente emerso 722100 7764530 

120 Baixo Parcialmente emerso 721638 7760864 

121 Baixo Parcialmente emerso 721579 7760806 

122 Baixo Parcialmente emerso 721942 7763941 

123 Baixo Parcialmente emerso 721866 7764280 

124 Baixo Parcialmente emerso 721868 7764109 

125 Baixo Parcialmente emerso 721873 7764085 

126 Baixo Parcialmente emerso 721248 7760973 

134 Baixo Parcialmente emerso 721815 7761523 
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Pontos mapeados pela WALM Risco de erosão 
Localização em relação ao  

nível do reservatório 
X Y 

135 Baixo Parcialmente emerso 721476 7762033 

136 Baixo Submerso 721944 7762203 

137 Baixo Submerso 721942 7762100 

138 Baixo Submerso 721940 7761962 

139 Baixo Parcialmente emerso 721917 7761846 

140 Baixo Parcialmente emerso 721911 7761756 

141 Baixo Parcialmente emerso 721881 7761676 

142 Baixo Parcialmente emerso 721152 7762594 

144 Baixo Parcialmente emerso 721368 7763287 

146 Baixo Emerso 722217 7764588 

147 Baixo Submerso 722267 7764668 

148 Baixo Parcialmente emerso 723725 7764041 

151 Moderado Parcialmente emerso 723565 7764172 

152 Baixo Parcialmente emerso 723498 7764233 

153 Baixo Parcialmente emerso 723373 7764357 

154 Baixo Parcialmente emerso 723322 7764477 

156 Baixo Parcialmente emerso 723236 7764672 

157 Alto Parcialmente emerso 723170 7764649 

158 Baixo Parcialmente emerso 722992 7764568 

159 Baixo Submerso 722677 7764501 

160 Baixo Emerso 722147 7763412 

161 Baixo Parcialmente emerso 721984 7763249 

162 Baixo Parcialmente emerso 721761 7763148 

163 Baixo Parcialmente emerso 721390 7762723 

164 Baixo Parcialmente emerso 721369 7762549 

165 Baixo Parcialmente emerso 721368 7762548 

166 Não classificado Parcialmente emerso 721951 7761422 

Ombreira Esquerda do 

Barramento A 
Não classificado Não classificado 723902 7764369 

Ombreira Esquerda do 

Barramento B 
Não classificado Não classificado 721376 7762219 

 

O rebaixamento rápido do nível da água da UHE comprometeu alguns pontos ao longo das 

margens, causando a instabilidade de taludes e, desagregando a massa do solo, que resultou 

em diversas erosões. Na Tabela 32 pode-se observar o tipo de erosão verificada em cada ponto 

crítico mapeado.  

Tabela 32: Descrição do tipo de erosão por ponto mapeado (WALM, 2018E). 

Pontos mapeados pela WALM Tipos de erosão 

1 Sulcos e outros processos erosivos 

24 Sulcos erosivos adjacentes a uma erosão causada pela ruptura local 
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Pontos mapeados pela WALM Tipos de erosão 

31 Sulcos e outros processos erosivos 

32 Sulcos e outros processos erosivos 

33 Sulcos e outros processos erosivos 

34 Sulcos e outros processos erosivos 

35 Sulcos e outros processos erosivos 

36 Sulcos e outros processos erosivos 

37 Ruptura do talude com cerca de 20 metros de extensão 

44 Pequenos sulcos erosivos superficiais 

45 Pequenos sulcos erosivos superficiais 

46 Sulcos erosivos 

47 Sulcos erosivos 

48 Sulcos erosivos acentuados 

49 Sulcos erosivos 

54 Talude rompido 

55 Erosões causadas pelo fluxo superficial de água 

56 Sulcos erosivos, material escorregado no pé do talude e pontos de instabilidade 

57 Sulcos erosivos, material escorregado no pé do talude e pontos de instabilidade 

58 Sulcos erosivos, material escorregado no pé do talude e pontos de instabilidade 

59 Sulcos erosivos, material escorregado no pé do talude e pontos de instabilidade 

82 Sulcos erosivos 

116 
Pequenos sulcos erosivos causado pela concentração do escoamento 

superficial 

117 
Pequenos sulcos erosivos e escorregamentos superficiais (no talude de corte) 

e sulcos erosivos entre acesso e reservatório 

118 
Pequenos sulcos erosivos e escorregamentos superficiais (no talude de corte) 

e sulcos erosivos entre acesso e reservatório 

119 
Pequenos escorregamentos superficiais no talude de corte e sulcos erosivos 

entre o acesso e o reservatório 

120 Fluxo superficial e erosões no talude entre o acesso e o reservatório 

121 
Taludes de pequena altura (<5m) com pequenos processos erosivos instalados. 

Material escorregado nos taludes. 
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Pontos mapeados pela WALM Tipos de erosão 

122 
Taludes de pequena altura (<5m) com pequenos processos erosivos instalados. 

Material escorregado nos taludes. 

123 Pequenos sulcos erosivos superficiais 

124 Pequenos sulcos erosivos superficiais 

125 Pequenos sulcos erosivos superficiais 

126 Pequenos sulcos erosivos superficiais 

134 
O solo encontra-se exposto e seu material apresenta baixa resistência frente ao 

escoamento superficial, sendo facilmente erodido. 

135 Ruptura parcial do talude 

136 
Talude verticalizado com presença de erosões proveniente da concentração do 

fluxo d´água e pequena rupturas no pé do talude. 

137 
Sulcos erosivos de tamanhos variados, material deslocado e processo de 

escorregamento com trincas 

138 Sulcos erosivos de tamanhos variados, material deslocado 

139 Sulcos erosivos de tamanhos variados, material deslocado 

140 Sulcos erosivos de tamanhos variados, material deslocado 

141 Sulcos erosivos de tamanhos variados, material deslocado 

142 Sulcos erosivos de tamanhos variados, material deslocado 

144 Erosões causadas pelo fluxo superficial de água 

146 Sulcos erosivos de tamanhos variados 

147 
Processo de escorregamento com trincas e sulcos erosivos nas faces do talude 

entre o acesso e o reservatório 

148 
Processo de escorregamento com trincas e sulcos erosivos nas faces do talude 

entre o acesso e o reservatório 

151 
Erosões e trincas no talude em função da concentração do fluxo de escoamento 

superficial 

152 Material inconsolidado no talude 

153 Erosões causadas pelo fluxo superficial de água 

154 Erosões causadas pelo fluxo superficial de água 

156 Sulcos erosivos com material escorregado no pé do talude 

157 Sulcos erosivos causada pela concentração do fluxo da drenagem superficial 

158 Sulcos erosivos com material escorregado no pé do talude 

159 Ruptura de talude 

160 Sulcos erosivos 
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Pontos mapeados pela WALM Tipos de erosão 

161 
Presença de material inconsolidado proveniente de processos erosivos. Talude 

com ruptura generalizada e formação de trincas 

162 
Banco de sedimentos inconsolidado com presença de material inconsolidado na 

base do talude 

163 Banco de sedimentos inconsolidado 

164 Talude com ruptura superficial 

165 Talude com ruptura superficial 

166 Ruptura parcial do talude 

Ombreira Esquerda do 

Barramento A 
Sulcos erosivos causada pela concentração do fluxo da drenagem superficial 

Ombreira Esquerda do 

Barramento B 
Não classificado 

 

Buscando recuperar e garantir a integridade dos taludes impactados, cada um dos pontos foi 

analisado individualmente, sendo proposta a aplicação de técnicas que obtenham o fator de 

segurança para deslizamento superior ao mínimo previsto na norma brasileira ABNT n° 

11.682/2009, que dispõe sobre a estabilidade de taludes (WALM, 2018E). 

As técnicas propostas são apresentadas na Tabela 24, de acordo com o projeto conceitual 

elaborado pela empresa WALM. 

Tabela 33: Projetos conceituais para recuperação dos pontos mapeados (WALM, 2018E). 

Pontos mapeados pela WALM Projeto conceitual (WALM) 

1 
Retaludamento (terraplanagem) com inclinação 1H:1V e proteção superficial 

com concreto projetado na parte inferior e hidrossemeadura na parte superior. 

24 Aplicação de hidrossemeadura 

31 

Remoção do material inconsolidado, retaludamento (terraplanagem) com 

inclinação 3H:1V e aplicação de biomanta de fibra de coco com 

hidrossemeadura. 

32 

Remoção do material inconsolidado, regularização da fundação, 

preenchimento da erosão com enrocamento e aplicação de biomanta de fibra 

de coco com hidrossemeadura. 

33 

Remoção do material inconsolidado, regularização da fundação, 

preenchimento da erosão com enrocamento e aplicação de biomanta de fibra 

de coco com hidrossemeadura. 

34 

Remoção do material inconsolidado, regularização da fundação, 

preenchimento da erosão com enrocamento e aplicação de biomanta de fibra 

de coco com hidrossemeadura. 
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Pontos mapeados pela WALM Projeto conceitual (WALM) 

35 

Remoção do material inconsolidado, retaludamento (terraplanagem) com 

inclinação 1H:1V e altura de 6,5 m. Aplicação de biomanta de fibra de coco 

com hidrossemeadura. 

36 

Remoção do material inconsolidado, retaludamento (terraplanagem) com 

inclinação 1H:1V e altura de 9,6 m. Aplicação de biomanta de fibra de coco 

com hidrossemeadura. 

37 
Retaludamento (terraplanagem) com inclinação 1H:1,5V e proteção 

superficial com enrocamento. 

44 Retaludamento (terraplanagem) com inclinação 1H:1V. 

45 Retaludamento (terraplanagem) com inclinação 1H:1V. 

46 
Conformação manual do talude e proteção superficial com a aplicação de 

hidrossemeadura e biomanta de fibra de coco. 

47 
Retaludamento (terraplanagem) com inclinação 0,5H:1V e proteção 

superficial com a aplicação de hidrossemeadura e biomanta de fibra de coco. 

48 

Retaludamento (terraplanagem), instalação de sacos solo-cimento nas 

erosões mais pronunciadas e proteção superficial com a aplicação de 

hidrossemeadura e biomanta de fibra de coco. 

49 Foi aberto um acesso operacional neste ponto crítico. 

54 
Remoção do material solto e preenchimento por meio do lançamento de 

enrocamento. 

55 
Apresenta valores de fator de segurança satisfatório. A Walm sugeriu 

aplicação de hidrossemeadura. 

56 Retaludamento com inclinação 1,3H:1V e proteção com enrocamento. 

57 
Retaludamento com inclinação 0,8H:1V e reforço com enrocamento e 

transições do talude do acesso operacional. 

58 Retaludamento com inclinação 1,3H:1V e proteção com enrocamento. 

59 Retaludamento com inclinação 1H:1V e proteção com hidrossemeadura. 

82 
Retaludamento com aplicação de hidrossemeadura , canaletas de drenagem 

e descidas de água 

116 
Remoção do material inconsolidado, retaludamento (terraplanagem) com 

inclinação 1,3H:1,0V e aplicação de hidrossemeadura. 

117 Retaludamento (terraplanagem), com inclinação 1V:0,8H 

118 Retaludamento (terraplanagem), com inclinação 1V:0,8H 
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Pontos mapeados pela WALM Projeto conceitual (WALM) 

119 
Retaludamento (terraplanagem) com inclinação 1V:0,8H e aplicação de solo 

grampeado com face em concreto projetado 

120 
Retaludamento (terraplanagem) com inclinação 1V:0,8H e aplicação de solo 

grampeado com face em concreto projetado 

121 

Remoção do material solto e lançamento de enrocamento para o 

preenchimento das erosões e de suas devidas transições ou a utilização de 

sacos de solo-cimento. Instalação de canaletas de drenagem e descidas de 

água. 

122 

Remoção do material solto e lançamento de enrocamento para o 

preenchimento das erosões e de suas devidas transições ou a utilização de 

sacos de solo-cimento. Instalação de canaletas de drenagem e descidas de 

água. 

123 Remoção do material inconsolidado e retaludamento com inclinação 1H:1V. 

124 Retaludamento com inclinação 1H:1V. 

125 Retaludamento com inclinação 1H:1V. 

126 Retaludamento com inclinação 1H:1V. 

134 Regularização do talude e aplicação de hidrossemeadura 

135 
Retaludamento com inclinação 1,3H:1V para a remoção do material 

inconsolidado, aplicação de enrocamento ao longo do talude 

136 
Retaludamento com inclinação 1,3H:1V, partindo da cota 319,00 m com altura 

de 15 m. Será aplicado hidrossemeadura ao longo de todo talude. 

137 Retirada do material solto, retaludamento e aplicação de hidrossemeadura 

138 Retirada do material solto, retaludamento e aplicação de hidrossemeadura 

139 Retirada do material solto, retaludamento e aplicação de hidrossemeadura 

140 
Retaludamento (terraplanagem) com inclinação 1V:1H e aplicação 

enrocamento 

141 
Retaludamento (terraplanagem) com inclinação 1V:1H e aplicação 

enrocamento 

142 
Retaludamento (terraplanagem) com inclinação 1V:1H e aplicação 

enrocamento e construção de descidas d´água 

144 
Apresenta valores de fator de segurança satisfatórios. A Walm sugeriu 

aplicação de hidrossemeadura. 

146 Corte com solo grampeado protegido com sacos de solo-cimento 

147 
Retaludamento (terraplanagem) com inclinação 1V:0,8H e aplicação de solo 

grampeado com face em concreto projetado 
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Pontos mapeados pela WALM Projeto conceitual (WALM) 

148 
Retaludamento (terraplanagem) com inclinação 1V:0,8H e aplicação de solo 

grampeado com face em concreto projetado 

151 

Remoção do material inconsolidado depositado no pé do talude. 

Retaludamento (terraplanagem) com inclinação 1,5H:1V, altura de 14,5 

metros e berma de 3,0 metros de largura. Lançamento de enrocamento na 

área que permanecerá em contato com água e de biomanta nas áreas mais 

elevadas. 

152 
Escavação de fundação seguida de reaterro, com intuito de remover o 

material inconsolidado remanescente. 

153 Reforço com saco solo-cimento. 

154 
Escavação de fundação seguida de reaterro, com intuito de remover o 

material inconsolidado remanescente. 

156 
Limpeza do material escorregado, retaludamento com inclinação 1H:1V e 

revestimento com enrocamento. 

157 
Retaludamento com inclinação 1H:1V, com  revestimento do talude com 

biomanta e aplicação de hidrossemeadura. 

158 
Limpeza do material escorregado, retaludamento com inclinação 1,5H:1V e 

revestimento com sacos de solo-cimento 

159 
Retaludamento com inclinação 1,5H:1V e revestimento com enrocamento nas 

partes inferiores e hidrossemeadura nas partes superiores. 

160 

Limpeza do material inconsolidado, retaludamento com inclinação 1H:1V e 

revestimento do talude com enrocamento  com inclinação de 1,3H:1V partindo 

da crista até o pé do talude. Aplicação de hidrossemeadura nas áreas não 

passíveis de aplicar enrocamento. 

161 
Remoção de material inconsolidado, retaludamento e aplicação de 

hidrossemeadura. 

162 
Remoção de material inconsolidado, retaludamento e aplicação de 

hidrossemeadura. 

163 Remoção do material inconsolidado e aplicação de hidrossemeadura 

164 
Remoção de material inconsolidado, retaludamento e aplicação de 

hidrossemeadura. 

165 
Remoção de material inconsolidado, retaludamento e aplicação de 

hidrossemeadura. 

166 
Retaludamento com inclinação 1,3H:1V para a remoção do material 

inconsolidado, aplicação de enrocamento ao longo do talude 

Ombreira Esquerda do Barramento 

A 

Retaludamento com inclinação 1H:1V, com  revestimento do talude com 

biomanta e aplicação de hidrossemeadura. 
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Pontos mapeados pela WALM Projeto conceitual (WALM) 

Ombreira Esquerda do Barramento 

B 

Retaludamento, implantação de aterro compactado, terramesh verde e 

drenagem superficial. 

 

Buscando minimizar os impactos na recuperação dos taludes, foram adotadas soluções 

remediadoras nos pontos de erosão superficial, com execução de técnicas de recomposição 

manual e de bioengenharia, entretanto, os taludes instáveis, altos ou com elevada inclinação, 

necessitaram de intervenção efetiva, de forma a garantir sua estabilidade (WALM, 2018E). 

Ressalta-se que, para acessar algumas áreas e desenvolver as atividades de recuperação dos 

taludes, foi necessária a supressão de vegetação em certos pontos (Figura 229 a Figura 236). 

  
Figura 172 : Vista área de um dos pontos críticos 

mapeados. 
Figura 173 : Vista área de um dos pontos críticos 

mapeados. 

  
Figura 174 : Vista área de um dos pontos críticos 

mapeados. 
Figura 175 : Vista área de um dos pontos críticos 

mapeados. 
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Figura 176 : Vista área de um dos pontos críticos 

mapeados. 
Figura 177: Vista área de um dos pontos críticos 

mapeados. 

 

Algumas das intervenções se deram de forma emergencial, em função de ofícios encaminhados 

pelas prefeituras municipais de Rio Doce e de Santa Cruz do Escalvado, notificando sobre a 

necessidade de intervenção imediata em alguns pontos com risco de escorregamento de taludes 

e erosões que poderiam afetar a estrada municipal (Fundação Renova, 2019A). 

As obras de recuperação das margens do reservatório estão em andamento, cerca de 45 pontos 

já foram recuperados e outros nove estão em andamento (Tabela 34; Figura 178 a Figura 181).  

Tabela 34: Status dos Pontos mapeados (Fundação Renova, 2020B). 

Status Nome Quantidade de pontos 

Já 

recuperados 

Ponto 43 1 

Pontos 44 – 45 – 46 – 47 – 48 - 49 6 

Pontos 51 - 52 - 53 3 

Pontos 79 – 82 - 136 3 

Ponto 54 1 

Ponto 146 1 

Pontos 23 – 25 – 28 - 29 4 

Pontos 121 – 122 – 133 - 134 4 

Pontos 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 - 38 8 

Ponto 24 1 

Pontos 141 - 140 - 139 - 138 - 137 5 

Pontos 152 - 153 2 

Pontos 117-118 2 

Pontos 164 - 165 2 

Pontos 6 - 7 2 

SUBTOTAL - INTERVENÇÃO JÁ REALIZADA 45 

Em Execução 

Ponto 115 – 115A 2 

Ponto 116 1 

Pontos 135 - 166 2 

SUBTOTAL – PONTOS EM ANDAMENTO 5 

 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 242 

 

  
Figura 178 : Vista área dos pontos 135 e 53 

(janeiro de 2020). 
Figura 179 : Vista área dos pontos 32, 33, 34, 35 

e 36 (janeiro de 2020). 

  
Figura 180 : Vista área do ponto 37 (janeiro de 

2020). 
Figura 181: Vista área do ponto 115 (janeiro de 

2020). 

 

10.5. MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS REMANESCENTES DA UHE 

10.5.1. LIMPEZA, BOMBEAMENTO E DRAGAGEM A JUSANTE DA UHE RISOLETA 

NEVES E REABILITAÇÃO DAS UNIDADES GERADORAS DA UHE RISOLETA 

NEVES 

A dragagem do Canal de Fuga foi realizada através do bombeamento dos sedimentos 

localizados na saída das unidades geradoras, liberando área para inserção e limpeza das 

ranhuras dos stop logs. O processo de dragagem foi executado com a utilização do equipamento 

tipo bomba submersível (Dragflow) sobre balsa, e com o auxílio de bomba Booster, sendo que a 

tubulação utilizada foi disposta nas margens da UHE (SPEC, 2019A; ANEXO III). 

Após a execução da dragagem dos rejeitos no canal de fuga e limpeza do material sobrenadante 

nas galerias de descidas dos Stop Logs, detectou-se que as galerias de acesso aos tubos de 

sucção encontravam-se assoreadas, com o acúmulo do rejeito e detritos adensados (SPEC, 

2019A; ANEXO III). 

Foi constatada grande quantidade de detritos de diversas formas e diâmetros, tais como:  

135 

53 

36 
35 

34 
33 

32 

37 

115 
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• Troncos de árvores; 

• Poste de energia; 

• Galhos de diversas dimensões; e 

• Garrafas PET. 

Assim, foi identificada a necessidade de alterar a metodologia de limpeza, sendo utilizado o 

conjunto de hidrojateamento e motobomba de 6” com rotor aberto, que foram instalados no 

perímetro externo às ranhuras de descida dos stoplogs, na margem esquerda, em um bloco de 

concreto existente, possibilitando a desagregação do sedimento, para posterior sucção e 

recalque do material acumulado nas galerias de acesso até as ranhuras de descida dos Stoplogs 

(SPEC, 2019A; ANEXO III). 

Ambos equipamentos foram manuseados pela equipe de mergulhadores mobilizada no projeto, 

que apresenta ampla qualificação para esse tipo de atividade. O material removido pela equipe 

de mergulho foi encaminhado para o Canal de Fuga (Figura 182), possibilitando que a draga de 

sucção e recalque (Dragflow) alocada na área, remova o material e recalque para o Barramento 

A (SPEC, 2019A).  

 
Figura 182 : Dragagem do canal de fuga (Fundação Renova, 2019) 

 

Os detritos sobrenadantes foram alçados através do cesto movimentado pelo pórtico da própria 

UHE e dispostos na Fazenda Floresta, sendo que essa operação não ocorreu 

concomitantemente com a permanência de mergulhadores dentro da ranhura (SPEC, 2019A). 
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10.5.2. LIMPEZA INTERNA DO CONDUTO FORÇADO, CAIXA ESPIRAL, TUBO DE 

SUCÇÃO E DEMAIS ÁREAS INTERNAS DA UHE-RISOLETA NEVES, APÓS O 

FECHAMENTO DA COMPORTA DA SAÍDA D’ÁGUA. 

Após a descida dos stop-logs das comportas à jusante, foi realizado o esvaziamento da água 

limpa contida na caixa espiral e do tubo de sucção, através das escotilhas laterais das vigas das 

plataformas de manutenção do tubo de sucção (SPEC, 2019A; ANEXO III). 

Após a drenagem, o acesso se deu pela escotilha principal de acesso ao tubo de sucção (man 

door), e para isso, foram utilizadas as plataformas de manutenção da usina, escadas tipo 

extensiva e iluminação complementar, quando necessário (SPEC, 2019A; ANEXO III). 

Também foi injetado ar comprimido no dreno da caixa espiral, que liberou um bolsão de água 

aprisionado pela lama no circuito (SPEC, 2019A). 

Materiais grosseiros (madeiras, plásticos etc.) foram retirados manualmente e colocados em um 

cesto vedado. Para retirada do sedimento, foram utilizadas bombas submersíveis associadas ao 

hidrojato, empregado para o desmonte do material sedimentado. Outros tipos de bombas foram 

testadas, obtendo resultados inferiores às utilizadas (SPEC, 2019A). 

O material bombeado foi conduzido para a área externa da UHE por meio de tubulações e do 

canal de fuga (SPEC, 2019A). 

Concomitantemente ao processo de limpeza dos sedimentos do conduto forçado, caixa espiral 

e tubo de sucção, uma bomba submersível Dragflow, alocada no canal de fuga, rebombeou o 

material para a região dos 400 metros à montante do barramento principal da usina (SPEC, 

2019A). 

 

10.5.3. REFORÇO DOS BLOCOS DO BARRAMENTO PRINCIPAL DA UHE RISOLETA 

NEVES 

O barramento da UHE Risoleta Neves é composto pela Barragem da Margem Esquerda (Blocos 

BME1 a BME7), Blocos da Tomada d’Água/Casa de Força, Vertedouro, Muro de Ligação e pela 

Barragem da Margem Direita (Adufas e BMD1 a BMD5), com crista na cota 330,00m e 

comprimento de 343,00m (SPEC, 2020; ANEXO III). 

Buscando garantir a estabilidade do barramento da UHE, estudos foram realizados pela SPEC 

Planejamento Engenharia e Consultoria, constatando que os blocos BME1, BME2, BME4. Muro 

de Ligação, Adufas, BMD1 e BMD3 a BMD5 necessitam de reforços (SPEC, 2020; ANEXO III). 

Na análise de estabilidade dos blocos a serem reforçados foram considerados os seguintes 

níveis de sedimento (Tabela 35). 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 245 

 

Tabela 35 : Níveis de sedimentos considerados na análise de estabilidade (SPEC, 2020). 

Bloco 
Níveis de sedimento à montante 

Normal (el. m) Excepcional (el. m) 

BME4 313,0 318,0 

BME2 309,0 318,0 

BME31 309,0 312,0 

Muro de ligação 309,0 314,0 

Adufa 309,0 326,0 

BMD1 309,0 326,0 

BMD3 312,0 324,0 

BMD4 327,5 327,5 

BMD5 327,5 327,5 

 

Considerando os estudos de esforços de cada bloco, foram propostas as seguintes soluções 

estruturais a fim de obter os fatores mínimos de segurança estabelecidos pelas normais vigentes: 

• Blocos BME1, BME4 e Muro de Ligação: Acréscimo de cargas de compressão através 

da instalação de tirantes ancorados na rocha; 

• Blocos BMD1. BMD3, BMD4, BMD5 e Adufas: Acréscimo de peso ou melhora das 

condições de apoio, através de concreto massa; e 

• Bloco BME2: Acréscimo de cargas de compressão através da instalação de tirantes 

ancorados na rocha e acréscimo de peso através de concreto. 

 

10.5.1. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA O ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO 

Segundo relatório elaborado pela empresa SPEC (2020B), para a operação de enchimento 

deverão ser atendidos dois critérios básicos: 

• Manter uma vazão sanitária mínima contínua para jusante de 67 m³/s, conforme 

orientação da Agência Nacional de Águas (ANA) através da manifestação “Ofício 51-2017 

– Plano de Enchimento”; e 

• O enchimento até a cota 327,5 m (enchimento total), deverá ser adequadamente 

planejado de modo a ser realizado em tempo inferior a um mês, ocorrendo de modo que 

o nível de água se eleve com velocidade constante. 
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10.5.1.1. Vazões e curvas previstas para o enchimento do reservatório 

Conforme dados da batimetria realizadas, atualmente o reservatório se encontra na elevação 

311,0 m, correspondente a um volume acumulado de 485.410 m³, e deve atingir a elevação 327,5 

m, correspondente a um volume de 32.551.969 m³, através da acumulação da vazão afluente ao 

Reservatório (SPEC, 2020B). 

10.5.1.1.1. Procedimento de enchimento do reservatório 

De forma a garantir um fluxo de água à jusante do Barramento durante a manobra de enchimento 

do Reservatório, foi previsto uma vazão de restrição estabelecida no manual de outorga da 

Agência Nacional de Águas, sendo a vazão de referência 67 m³/s (Q95). 

O enchimento do Reservatório será realizado em apenas uma etapa, partindo da cota 311,0 m 

até a cota 327,5 m. 

O monitoramento das estruturas do reservatório será realizado antes, durante e após o 

enchimento, controlando a elevação do nível de água a cada hora por medições topográficas a 

ser realizada pela Fundação Renova. 

Durante o enchimento do reservatório, a qualidade físico-química da água será avaliada de 

acordo com o disposto no Programa Socioambiental denominado “Programa de Monitoramento 

Limnológico e da Qualidade das Águas”. 

10.5.1.1.2. Tempo de enchimento do reservatório 

Considerando a liberação da vazão de 67 m³/s, o enchimento do Reservatório pode ocorrer em 

períodos inferiores a um dia, mas se estendem em média entre 2 e 17 dias, se realizado em 

período chuvoso (dezembro a abril), correndo risco do não enchimento se executado nos meses 

de julho a outubro, de acordo com as vazões médias dos últimos 5 anos (SPEC, 2020B). 

Em relação à manutenção da vazão residual, prevê-se que as vazões sejam extravasadas 

exclusivamente pela comporta central do vertedouro, podendo ocorrer a abertura temporária das 

duas ou três comportas próximo da cota 312,0 m, de modo a garantir a vazão mínima de 67 m³/s 

e dependendo da magnitude das vazões afluentes, talvez se mostre necessária ainda a 

manutenção de uma abertura da comporta inferior a 0,5 m, de acordo com o Plano de 

Enchimento original, emitido em Outubro de 2003 (SPEC, 2020B). 
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10.5.1.2. Atividades obrigatórias requeridas para o início do enchimento do 

reservatório 

Compete exclusivamente à Fundação Renova o gerenciamento das atividades obrigatórias para 

o início do enchimento do reservatório, tais como: 

10.5.1.2.1. Relatório de acompanhamento do enchimento do reservatório 

Será elaborado o Relatório para acompanhamento do enchimento do Reservatório, 

contemplando os seguintes principais itens: 

• Estruturação das equipes multidisciplinares; 

• Sequência de enchimento do Reservatório; 

• Aspectos relevantes durante o enchimento do Reservatório; 

• Estudo de paradas programadas para avaliação das estruturas durante o enchimento; 

• Acompanhamento do enchimento do Reservatório; 

• Observações feitas durante o enchimento do Reservatório; 

• Resumo e conclusões; 

• Plano de Ação e Contingência. 

 

10.5.1.2.2. Atividades de obras 

Deverão estar concluídas todas as obras localizadas no Reservatório, no Barramento principal e 

no Canal de Fuga, conforme relacionadas a seguir: 

• Barramentos Metálicos A, B e C, incluindo a instrumentação, comissionamento e 

monitoramento dos resultados; 

• Recuperação e proteções das margens do Reservatório; 

• Descomissionamento dos Setores; 

• Dragagem do canal de fuga e das unidades geradoras da UHE; 

• Dragagem do duto de alimentação do sistema de transposição de peixes (STP) e 

manutenção do sistema; 

• Dragagem entre o Barramento Principal e o Barramento A; 

• Reabilitação e manutenção das Unidades Geradores e dos equipamentos 

hidromecânicos; 

• Remoção de quaisquer tipos de resíduos de construção, relocação de boias e retirada de 

tubos de dragagem inutilizados. 
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10.5.1.2.3. Planos e autorizações 

Elaboração dos seguintes planos e autorizações relacionados a seguir: 

• Plano de descomissionamento das estruturas introduzidas no Reservatório e entorno; 

• Plano de monitoramento das estruturas e intervenções implantadas pela Samarco 

Mineração e Fundação Renova ao longo da vida útil da UHE Risoleta Neves; 

• Validação da Regra Operativa da Usina em função das alterações aprovadas no Adendo 

ao Projeto Básico; 

• Autorização da ANEEL e do NOS – Operador Nacional do Sistema para operação da 

UHE Risoleta Neves; 

• Acordo de Nível de Serviço firmado entre ANEEL e Samarco Mineração e Fundação 

Renova, com interveniência do Consórcio Candonga, para operação e manutenção 

permanentes das estruturas implantadas no Reservatório para manejo de rejeitos ao 

longo da vida útil da UHE Risoleta Neves, tais como os barramentos A, B e C, e o dique 

4; 

• Plano de manutenção das obras de recuperação, contenção e proteção de taludes e 

encostas das margens. 

 

10.5.1.2.4. Programas socioambientais 

Para o enchimento do Reservatório da UHE Risoleta Neves é necessária a execução dos 

seguintes programas socioambientais, com o objetivo de mitigar os potenciais impactos e 

garantir o controle ambiental durante a atividade: 

• Programa de segurança e alerta e comunicação social; 

• Programa de resgate de fauna; 

• Programa de resgate e soltura de ictiofauna; 

• Programa de saúde pública; 

• Programa de monitoramento limnológico e da qualidade das águas; 

• Programa de monitoramento e controle de processos erosivos; 

• Programa de monitoramento sismológico; 

• Programa de supressão de vegetação. 
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10.6. FAZENDA FLORESTA (SETOR 11) 

Ao constatar a necessidade de dragagem e disposição dos rejeitos de forma definitiva, houve 

um grande esforço para identificação e negociação de áreas para esta finalidade (SAMARCO, 

2016). 

Foram identificadas três áreas no entorno da UHE, as quais foram avaliadas quanto à capacidade 

volumétrica de disposição, logística de transporte, forma do relevo, aspectos ambientais e 

processos operacionais (SAMARCO, 2016). 

De acordo com o estudo apresentado pela Samarco, e apresentado no Item 7 de alternativas 

locacionais, a Fazenda Floresta foi considerada a mais adequada para a disposição do material 

dragado (SAMARCO, 2016).  

A Fazenda encontra-se em um vale encaixado, favorável à disposição, com capacidade estimada 

da ordem de 5.000.000 m³, considerando o empilhamento do material desaguado. A propriedade 

é composta quase em sua totalidade por pastagem, com fragmentos nos pontos mais elevados.  

Ela se encontra localizada à aproximadamente 3 km da UHE, e seu acesso se faz pela estrada 

municipal que liga o Distrito de Santana do Deserto à sede municipal de Rio Doce (SAMARCO, 

2016). 

Em 05 de setembro de 2016, foi protocolada junto a SEMAD, a declaração de obra emergencial 

para a Fazenda Floresta, dando inícios às obras de implantação das estruturas necessárias ao 

desaguamento e disposição do sedimentos dragados da UHE Risoleta Neves, conforme pode-

se observar na (Figura 183; SAMARCO, 2016). 
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Figura 183: Estruturas propostas para a disposição de sedimentos na Fazenda Floresta. 
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10.6.1. BACIAS 

As bacias foram implantadas na região de menor cota da Fazenda Floresta, sendo escavadas 

em terreno natural, e seus taludes apresentam inclinação 1V:1,5H. Durante a escavação da 

Bacia 1, uma camada de aluvião (areia e cascalho) foi detectada, sendo necessário revestir toda 

bacia com manta PEAD, garantindo assim, a vedação e estabilidade dos taludes (Allonda 

Ambiental, 2017A; ANEXO III). 

A Bacia 1 teve sua crista fixada na elevação 288,00 m e base da escavação na elevação 280,00 

m, obtendo um volume de 42.000 m³ (Allonda Ambiental, 2017A). 

 
Figura 184: Projeto executivo das Bacias (Allonda Ambiental, 2017A). 

Assim como a Bacia 1, o material presente na escavação da Bacia 2 era constituído de areia, 

sendo muito permeável e erodível. Neste caso, foi realizada remoção de toda areia presente na 

zona de vedação da bacia. Por questões operacionais, a Bacia 2 foi dividida em duas células, 

por meio de um septo divisor, facilitando o desaguamento e manejo do rejeito (Figura 185; 

Allonda Ambiental, 2017A). 

O dique perimetral teve sua crista fixada na elevação 298,00m e sua base de escavação na 

elevação 285,00m, obtendo um volume de 100.000,00 m³ na Bacia 2A e 98.500,000 m³ na 2B 

(Allonda Ambiental, 2017A). 
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Figura 185: Vista aérea das bacias 1 e 2 (janeiro de 2019). 

 

O monitoramento das estruturas de contenção e taludes das bacias é feito de forma visual por 

técnicos capacitados, e por meio de instrumentação geotécnica instaladas em suas estruturas e 

taludes (14 piezômetros e 5 marcos superficiais), onde são realizadas inspeções e leituras 

quinzenalmente (Fundação Renova, 2019A; ANEXO III). 

 
Figura 186: Localização dos piezômetros instalados na área das bacias (BVP ENGENHARIA, 2019) 
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Considerando que as atividades de dragagem ainda não foram iniciadas, as bacias vêm sendo 

utilizadas durante os períodos chuvosos, no tratamento dos efluentes gerados da drenagem 

pluvial oriunda das regiões com possível contaminação de rejeitos (Fundação Renova, 2019A). 

A drenagem pluvial foi direcionada para a Bacia 2A, através da calha Parshall, onde a vazão do 

efluente é monitorada, e, com base nestes dados, é definida a dosagem de coagulante e 

floculante, sendo aplicados na própria calha (Fundação Renova, 2019A). 

Após preencher a Bacia 2A, o efluente irá extravasar para a Bacia 2B, sendo direcionado para 

Bacia 1, e, posteriormente para o Rio Doce. Seu monitoramento é realizado no ponto de desague 

da Bacia 2B para a Bacia 1, onde é feito o acompanhamento da temperatura, pH, turbidez, 

sólidos sedimentáveis, ferro dissolvido e manganês dissolvido, conforme estabelecido na 

resolução CONAMA n°430/2011, que dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de 

efluentes (Figura 187 e Figura 188; Fundação Renova, 2019A). 

A Bacia 1 não fará parte do sistema de tratamento, devendo permanecer vazia, para, caso ocorra 

eventos extremos de precipitação, que ela atue amortecendo o volume extravasado das Bacias 

2A e 2B, impedindo que o efluente seja descartado fora dos padrões no Rio Doce.  

 

 
Figura 187 : Vista aérea das Bacias 1, 2A e 2B em outubro de 2018. 

2A 

2B 

1 
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Figura 188: Vista aérea das Bacias 1, 2A e 2B em janeiro de 2020. 

 

O extravasor da Bacia 2 será construído para o tempo de retorno de 10 mil anos, com intuito de 

garantir a segurança hidráulica das bacias, conduzindo as vazões excedentes para jusante de 

forma segura. Vale ressaltar que não haverá extravasamento durante a operação normal das 

bacias, ocorrendo apenas em eventos extremos de precipitação10. 

 

10.6.2. DRAGAGEM E SISTEMA DE TRANSPORTE DE POLPAS 

Estudos realizados pela Themag Engenharia visando o retorno operacional da UHE Risoleta 

Neves concluíram que será necessário realizar a dragagem até a cota El 300,00 m, removendo 

os sedimentos existentes na tomada de água da UHE, ou seja, os primeiros 60 metros à 

montante do barramento principal  (Themag Engenharia, 2019; ANEXO III). 

Buscando verificar o volume a ser dragado, foi realizado um levantamento batimétrico em 

09/10/2019, cujo resultado, quando comparado a cota necessária para o retorno operacional da 

hidrelétrica, resultou no volume total a ser dragado de aproximadamente 130.000 m³ (SPEC, 

2020; ANEXO III). 

 

10 Informação fornecida pelo Renato Luciano de Araújo Menezes, consultor da Fundação Renova, em 30 

jan. 2020. 
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A escolha do tipo de draga se deu após análise comparativa entre produtividade e impactos 

ambientais. Optou-se por utilizar equipamentos de sucção e recalque, por provocar menor 

turbidez, dragando um elevado percentual de água no material dragado. O contato da draga com 

o sedimento ocorre pelo cortador, que gira em baixas rotações, provocando baixa dispersão de 

sedimento dragado (Allonda Ambiental, 2020; ANEXO III). 

A dragagem será realizada por meio de uma draga estacionária de sucção e recalque, do tipo 

Beaver 50 (Figura 189). A draga possui um desagregador radial acoplado ao braço de dragagem, 

e uma bomba de 20 polegadas com potência bruta associada de 1.350 Kw, que irá dragar 2.500 

m³/h de polpa (Allonda Ambiental, 2020). 

A draga possui uma lança com o cortador localizado na sua extremidade, este aparato giratório 

desagrega o material de fundo., e a combinação da velocidade de giro da draga, rotação do 

cortador e avanço do corte, faz com que o sedimento desagregado flua para tubulação de sucção 

e recalque, onde é sugado para o sistema de transporte de polpas (Allonda Ambiental, 2020). 

 

 
Figura 189: Draga Beaver 50 de propriedade da Allonda Ambiental (Allonda Ambiental, 2020). 

 

Figura 190 : Draga IHC Beaver 50. 

 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 256 

 

O transporte de polpa será realizado utilizando-se a tubulação em PEAD de 24”, implantada pela 

Fundação Renova até a Bacia 2A (Allonda Ambiental, 2020; Figura 191).  

 

 
Figura 191: Fluxograma do projeto básico de dragagem e transporte de polpas (Adaptado de Allonda 

Ambiental, 2019). 

 

A tubulação foi disposta margeando a área de alagamento da UHE até a estrada municipal de 

acesso ao distrito de Santana do Deserto (Figura 197 e Figura 198). Deste ponto em diante, ela 

foi disposta margeando ao acesso, até próximo à ponte Helder de Aquino, onde a tubulação 

cruza o Rio de Peixe, e finalmente chega a Fazenda Floresta (Figura 194 e Figura 195). No 

trajeto da tubulação, o solo foi compactado e os tubos devidamente apoiados para não cederem, 

além disso, o trajeto dos acessos e dos tubos foi ajustado, de modo que o raio de curvatura do 

tubo não fosse menor que 19 m, ressaltando-se que quanto menor o raio, maior o índice de 

corrosão e perda de carga (Allonda Ambiental, 2020).  

A tubulação que se encontra locada na cota 317,00 m, às margens do reservatório, terá 

flutuadores instalados, para que permaneça emersa após enchimento do lago (cota 327,5 m). 
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Figura 192 : Tubulação do trecho inicial e draga 

nos primeiros 400 metros do barramento da UHE 
(outubro de 2018). 

Figura 193 : tubulação do trecho inicial (janeiro 
de 2020). 

  
Figura 194 : Tubulação margeando a estrada de 

acesso à comunidade de Santana do Deserto 
(outubro de 2018). 

Figura 195: Tubulação margeando a estrada de 
acesso à comunidade de Santana do Deserto 

(janeiro de 2020). 

 

Visando caracterizar os sedimentos a serem dragados, foram realizadas coletas em cinco 

diferentes pontos da área de dragagem, sendo coletadas amostras em três diferentes 

profundidades por ponto amostral, posicionadas no topo, meio e no fundo da camada de 

sedimentos (Allonda Ambiental, 2020). 

Em seguida, foram realizados ensaios de granulometria, densidade e umidade do sedimento 

(Tabela 36 e Tabela 37). 

Tabela 36: Ensaios de densidade e umidade do sedimento (Allonda Ambiental, 2020). 

Parâmetros Unidade Média Desvio padrão 

Densidade dos sólidos t/m³ 2,932 0,239 

Densidade dos sedimentos t/m³ 2,027 0,07 

Densidade seca dos sedimentos t/m³ 1,508 0,156 

Umidade dos sedimentos % 25,7 5,8 
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Legenda: t/m³: tonelada por metro cúbico; e %: porcentagem. 

Tabela 37: Distribuição granulométrica do sedimento (Allonda Ambiental, 2020). 

Parâmetros Dimensão (mm) Unidade Média Desvio padrão 

Pedregulho entre 60 e 2 % 0,12 0,46 

Areia entre 2 e 0,06 % 77,8 23,8 

Silte entre 0,06 e 0,002 % 16,5 18,8 

Argila menor que 0,002 % 5,6 5,51 

 

Os resultados se mostraram compatíveis com a operação de dragagem prevista. O elevado teor 

de areia presente nos sedimentos facilitará o seu escoamento no cone de dragagem, 

aumentando a densidade da polpa dragada, e, consequentemente, a produtividade da atividade 

(Allonda Ambiental, 2020). 

Em operações de dragagem, o procedimento de “lavagem de linha” deverá ser realizado 

diariamente, consistindo em bombeamento de água (sem material) no início e término de cada 

interrupção do bombeamento, removendo partículas e corpos estranhos, que, eventualmente 

tenham ficado retidos na tubulação.  

Diante das características do material a ser dragado, e da presença de corpos estranhos 

(pedaços de madeira, cabos de aço, pedras de maior porte, galhos, entre outros), paradas 

emergenciais/necessidade de descarga de linha podem ser necessárias. Em caso destas 

paradas emergenciais, a descarga de linha será direcionada para a Bacia 2A, por estar localizada 

no ponto mais baixo do terreno, evitando o vertimento de efluente diretamente no Rio Doce. Já 

o material que estiver na tubulação, ao longo do trecho entre a draga e a e portaria da UHE, será 

retido por válvulas de retenção instaladas na linha de dragagem11. 

10.6.3. DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO 

Estudos de hidrossedimentologia indicam que a disposição de sedimentos tende a se evidenciar 

nas margens para a região central do Barramento da UHE, não devendo obstruir a tomada 

d´água ou o vertedouro. De qualquer forma, faz-se necessário o monitoramento dos sedimentos, 

para que não ocorra disposição acima das respectivas cotas de soleiras, nos blocos à esquerda 

da tomada d água, e à direita do vertedouro, podendo requerer intervenções mais frequentes, no 

que diz respeito à operações de dragagens de manutenção (SPEC, 2020). Enquanto o nível 

 

11 Informação fornecida pelo Renato Luciano de Araújo Menezes, consultor da Fundação Renova, em 27 

jan 2020. 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 259 

 

estiver abaixo das condições estipuladas, não é necessário intervir. Caso o nível esteja acima, é 

necessário fazer dragagem de manutenção. 

O monitoramento será realizado por meio’ de topobatimetrias que serão realizadas 2 vezes ao 

ano, uma delas sempre após o período chuvoso. Essas operações de dragagem servirão para 

verificar se as cotas das soleiras das tomadas de água e dos vertedouros estão livres de 

sedimentos, a estabilidade dos taludes de sedimentos adjacentes e se o nível de sedimentos 

está abaixo do nível máximo definido para estabilidade dos blocos do barramento (THEMAG 

ENGENHARIA, 2019). 

Nas topobatimetrias deverão ser verificados: 

• Se a disposição de sedimentos à esquerda da tomada d´água e/ou à direita do 

vertedouro apresentam inclinação igual ou superior a 1:5; 

• Se a disposição de sedimentos está abaixo da El. 311,0 m para o vertedouro, e da El 

308,2 para a tomada de água e muro de ligação; e  

•  Se a disposição de sedimentos está abaixo da linha de carregamento normal. 

Em 2019, a Themag Engenharia, realizou estudos nos 400 m à montante do barramento da UHE, 

e, em parceria com o Laboratório de Hidráulica da Escola Politécnica da USP, foi realizada uma 

simulação de série de vazões reais para um período de 15 anos, a fim de obter a distribuição e 

taxa média de acúmulo de sedimentos, apresentadas na Tabela 38 e Figura 196. 

Tabela 38: Resultados da simulação do volume médio de sedimentos acumulado na cota 300 (THEMAG 

ENGENHARIA, 2019; ANEXO III). 

Tempo 
Vol. acumulado 

Área estruturas (m³) 

Vol. acumulado 

Área taludes (m³) 

5 anos 26.616 77.353 

10 anos 42.842 119.087 

15 anos 69.053 188.406 

Taxa de disposição média (m³/ano) 4.604 12.560 

 

Ao comparar as curvas de sedimentação com as linhas de estabilidade dos blocos do barramento 

da UHE, após 15 anos do retorno das operações, a sedimentação deverá superar a linha de 

estabilidade, sendo necessária uma nova operação de dragagem até a cota 300,00 m. Estima-

se que a dragagem será de aproximadamente 190.000 m³ (THEMAG ENGENHARIA, 2019). 
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Figura 196: Perfil de sedimentação na seção longitudinal 10 metros a montante do barramento da UHE (Adaptado de THEMAG ENGENHARIA, 2019). 
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10.6.4. SISTEMA DE DESAGUAMENTO 

O sedimento dragado do reservatório UHE será direcionado para a Bacia 2A, por meio do 

sistema de transporte de polpas. O material será disposto para seu desaguamento natural de 

forma intercalada, onde, ao atingir umidade adequada, será removido mecanicamente e disposto 

no empilhamento, liberando a área para um novo ciclo de dragagem (Allonda Ambiental, 2020; 

ANEXO III). 

A Bacia 2A atualmente possui capacidade volumétrica total de 90.000 m³, e cerca de 60.000 m³ 

de capacidade útil, considerando a utilização dos seus 13 metros de profundidade. Tendo em 

vista que o transporte será realizado por caminhões, e que a remoção de toda profundidade seria 

impraticável, serão descartados os primeiros 3 metros a partir do topo da Bacia. Dos 10 metros 

restantes, está prevista a remoção de 5 metros, que equivale a cerca de 40.000 m³, 

permanecendo um volume morto de 20.000 m³ nos último 5 metros (Allonda Ambiental, 2020). 

Após o desaguamento, a remoção será iniciada nas porções superficiais, onde o sedimento já 

tenha umidade e consolidação suficiente para suportar as máquinas. Estima-se que a remoção 

ocorrerá após o período de 5 a 10 dias do desaguamento, e que perdure por período de 30 a 35 

dias, concluindo o ciclo a cada 35 a 45 dias. Para otimizar o processo de desaguamento, serão 

implantados drenos de fundos nas bacias 2A e 2B (Allonda Ambiental, 2020). 

O efluente drenado será direcionado para a lateral da Bacia (Figura 197 e Figura 198), onde 

haverá uma bomba submersa em um poço de PEAD, que irá bombeá-lo para a Bacia 2B (Figura 

199). O bombeamento do efluente drenado deverá permanecer mesmo após a interrupção da 

dragagem (Allonda Ambiental, 2020). 
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Figura 197: Disposição do dreno de fundo nas Bacias (Allonda Ambiental, 2020). 

 
Figura 198 : Detalhe do dreno de fundo (Allonda Ambiental, 2020). 

 
Figura 199: Bombeamento do sedimento drenado pelo dreno de fundo (Allonda Ambiental, 2020). 

 

Após o período de desaguamento, o teor de umidade do sedimento se encontra inferior à 

saturação, ou seja, próximo a umidade adequada para a compactação. O material desaguado 

será removido mecanicamente, utilizando-se escavadeiras hidráulicas, e transportado por 

caminhões basculantes até as áreas de bota-espera, localizadas na região do empilhamento. 

Por fim, o material será acondicionado e devidamente compactado no empilhamento (Allonda 

Ambiental, 2020). 

Para a dimensionar o número de equipamentos que poderiam ser utilizados de forma segura na 

remoção dos sedimentos, foi levado em consideração o raio de giro das escavadeiras (15 

metros), que foi projetado na área da Bacia 2A (Figura 200).  
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Analisando-se a área da Bacia 2A e a projeção das escavadeiras hidráulicas, pode-se concluir 

que poderá ser utilizada no máximo uma escavadeira, considerando a estrutura atual da bacia e 

de seu entorno. 

 

 
Figura 200: Projeção do raio de manobra da escavadeira hidráulica. 

 

Com base na produtividade média das escavadeiras (150 m³/hora), e, considerando um 

equipamento atuando na remoção dos sedimentos em jornada de trabalho de 14 horas/dia, além 
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do volume que será removido da Bacia 2A de 40.000 m³, estima-se que serão necessários 20 

dias para remoção dos sedimentos da Bacia 2A (Allonda Ambiental, 2020). 

O transporte dos sedimentos será realizado por caminhão basculante, com capacidade de cerca 

de 14 m³. Considerando que será removido cerca de 40.000 m³ de sedimentos, e o fator de 

empolamento de 30%, estima-se que serão necessárias aproximadamente 3.700 viagens por 

ciclo de dragagem (Allonda Ambiental, 2020). 

 

10.6.5. SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTE: BACIAS E SISTEMA DE 

FILTRAGEM 

A bacias e o sistema de filtragem são as últimas estruturas do processo, e têm a função de 

estabilizar e conter os sedimentos presentes no efluente do material dragado, reduzindo sua 

turbidez e adequando o pH para seu lançamento no Rio Doce (Figura 202).  

O material dragado receberá a primeira dosagem de polímero floculante antes mesmo de ser 

lançado na Bacia 2A (Tabela 39). O processo de preparação e dosagem destes reagentes será 

realizado em uma planta de dosagem de químicos localizada próxima as bacias (Figura 201; 

Allonda Ambiental, 2020; ANEXO III). 
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Figura 201: Localização da planta de dosagem (janeiro de 2020). 

 

As partículas sólidas decantarão na Bacia 2A e o efluente sobrenadante será captado na face 

oposta do ponto de lançamento do rejeito dragado e bombeado para o sistema de floculação.  

O sistema de floculação será constituído por unidades circulares dotadas de misturador no eixo 

vertical do tipo axial com pás inclinadas em 45°. Seu sistema mecanizado possibilita variação 

dos gradientes de velocidade, que podem ser alterados a qualquer momento (Allonda Ambiental, 

2020). 

O misturador do tipo fluxo axial possibilita que o efluente faça movimentos ascendentes e 

descendentes, paralelamente ao eixo do equipamento, possibilitando melhor homogeneização 

do efluente na câmara de floculação (Allonda Ambiental, 2020). 

No sistema de floculação será realizada a dosagem polímero floculante, coagulante alcalino e 

hidróxido de sódio, que atuarão na desestabilização dos coloides, neutralização das cargas 

superficiais e floculação (Tabela 39; Allonda Ambiental, 2020). 

O coagulante forma íons poliméricos que precipitam em forma de flocos pesados. Estes flocos 

adsorvem a matéria orgânica e inorgânica, aumentando de tamanho, o que confere uma 

velocidade de sedimentação elevada o suficiente para serem removidas por sedimentação 

Planta de dosagem 
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gravitacional. A utilização de coagulante com floculante tem o objetivo de auxiliar a floculação no 

sistema Físico-Químico (Allonda Ambiental, 2020). 

 

Tabela 39: Produtos e dosagens utilizados no sistema de tratamento de efluentes (Allonda Ambiental, 
2020). 

Produto Finalidade Ponto de Dosagem Dosagem 

Polímero 

floculante 

Neutralização das cargas 

superficiais e floculação 
Entrada da Bacia 2A 20 ppm 

Polímero 

floculante 

Neutralização das cargas 

superficiais e floculação 
Sistema de floculação 10 ppm 

Coagulante 

Alcalino 
Desestabilização de coloides Sistema de floculação 100 ppm 

Hidróxido de 

Sódio 
Desestabilização de coloides Sistema de floculação 5 ppm 

Hipoclorito de 

Sódio 

Agente Oxidante e Desinfecção 

dos filtros 
Alimentação dos filtros 5 ppm 

 

A dosagem será realizada por bombas dosadoras eletromagnéticas que movimentam um 

diafragma interno, que faz uma dosagem fixa para cada pulso. A frequência dos pulsos é 

controlada por potenciômetros localizados no painel da bomba, permitindo seu ajuste (Allonda 

Ambiental, 2020). 

Do sistema de floculação, o efluente ser será direcionado para a Bacia 2B por gravidade, onde 

ocorrerá a clarificação. A Bacia 2B possui volume e área o suficiente para permitir que as 

partículas remanescentes sedimentem, acumulando no fundo da bacia. Além da clarificação, a 

Bacia 2B estocará os finos sedimentados, possuindo capacidade de acumular cerca de 40.000 

m³ de sedimentos sem comprometer sua capacidade de clarificação na vazão estipulada do 

projeto (Allonda Ambiental, 2020). 

Para a dragagem de cerca de 130.000 m³ de sedimentos, são previstos a disposição de cerca 

de 10.000 m³ de sedimentos na Bacia 2B, não sendo necessária sua remoção. Se for preciso 

realizar sua remoção, este deverá ser disposto na área de empilhamento (Allonda Ambiental, 

2020). 
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Figura 202: Fluxograma do tratamento de efluentes (Adaptado de Allonda Ambiental, 2019). 

Da Bacia 2B, e efluente será bombeado para o sistema de filtração. No recalque das bombas de 

alimentação dos filtros, será realizado a dosagem com hipoclorito de sódio, que atuará como 
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agente oxidante e na desinfecção do sistema de filtragem, além de contribuir promovendo a 

precipitação de ferro e manganês. O material em suspensão, ferro e manganês contidos no 

efluente serão removidos por filtração, por meio do sistema de filtragem que será instalado às 

margens da Bacia 2A (Allonda Ambiental, 2020). 

O sistema de filtragem proposto será composto por filtros zeólita, que possui alta eficiência no 

tratamento de água. Os filtros serão associados em paralelo e irão operar em taxa declinante 

variável, visando maior carreira de filtração e qualidade da água filtrada. Estes filtros removem 

os metais contidos na água por adsorção química, e possui vida útil de 3 anos, conforme 

informação do fabricante (Allonda Ambiental, 2020). 

Sua manutenção é imprescindível para seu funcionamento, sendo necessário realizar a 

retrolavagem a cada 24 horas, ou quando a perda de carga do filtro atingir cerca de 1,0Kgf/cm². 

Na retrolavagem será utilizada a água já tratada, e os efluentes serão bombeados para a Bacia 

2A (Allonda Ambiental, 2020). 

O efluente filtrado será direcionado para bacia de água filtrada, onde serão monitorados os 

seguintes parâmetros: temperatura, pH, turbidez, sólidos sedimentáveis, ferro dissolvido e 

manganês dissolvido, conforme estipulado pela resolução CONAMA n°430/2011, que dispõe 

sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes. Caso esses parâmetros estejam 

acima do valor máximo estabelecido pela norma citada, o efluente será bombeado de volta para 

a Bacia 2A (Figura 203).  

Para maior controle da qualidade da água, será implantado um turbidímetro online, que informará 

com frequência horária a turbidez da água. Caso a leitura tenha detectado valores acima do 

limite, as bombas de retrolavagem são imediatamente acionadas, bombeando o efluente de volta 

para a Bacia 2A. Caso o problema não seja solucionado, as atividades de dragagem serão 

suspensas até solução definitiva (Allonda Ambiental, 2020). 

  



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 269 

 

 
Figura 203: Sistema de tratamento de efluentes (Allonda Ambiental, 2020). 

 

Espera-se que o sedimento dragado chegue à Bacia 2A com turbidez aproximada de 10.000 

NTU, e que, após a passagem pelo sistema de tratamento, esteja abaixo de 100 NTU, com 

expectativa de um valor médio de 70 NTU, estando apto para retornar ao Rio Doce (Allonda 

Ambiental, 2020). 

A Bacia 1 não fará parte do sistema de tratamento de efluentes, mas, permanecerá como 

dispositivo auxiliar, sendo acionada somente em casos de necessidade extrema. 

 

10.6.6. EMPILHAMENTO 

Está prevista uma área de empilhamento em um dos pontos mais elevados da Fazenda Floresta. 

Nela serão dispostos os sedimentos dragados e desaguados na Bacia 2A, bem como os 

provenientes do descomissionamento dos Setores 1 e 4, e dos aterros provisórios e 

experimentais, formando um aterro compactado (Tabela 40; Fundação Renova, 2020; ANEXO 

III). 
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Tabela 40: Origem e volume do sedimento que será depositado na área de empilhamento (Fundação 
Renova, 2020). 

Origem Tipo/Condições Volume seco (m³) 
Volume 

úmido (m³) 
Volume 

empilhado (m³) 

Setor 1 Seco / em bags 12.000 - 12.000 

Setor 4 Submerso - 246.126 175.804 

Setor 5 Seco / empilhado 17.100 - 17.100 

Subtotal 114.925 246.126 204.904 

Dragagem do 
Reservatório 

Submerso - 127.000 90.714 

Subtotal - 127.000 90.714 

Total 114.925 373.126 295.618 

 

De acordo com o projeto executivo, estima-se que empilhamento ocupará aproximadamente 

39.721 m², sendo proposto para comportar 316.694,00 m³, excedendo o volume proposto para 

disposição, conforme pode-se observar na Tabela 41 e Figura 204 (Fundação Renova, 2020). O 

projeto considerou um volume maior, caso haja necessidade de dispor algum material excedente 

das atividades desenvolvidas na Fazenda Floresta. 

Tabela 41: Características geométricas do empilhamento (WALM, 2019C; ANEXO III). 
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS EMPILHAMENTO 

Inclinação dos taludes (m) 3,0H:1,0V 

Altura dos bancos (m) 10,00 

Largura das bermas (m) 5,00 

Área ocupada (m²) 39.721,00 

Capacidade volumétrica (m³) 316.693,00 
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Figura 204: Localização do empilhamento no Setor 11 . 

 

Buscando aumentar a segurança da pilha, estão previstos dois diques de partida, que serão 

executados no pé da pilha, em solo compactado. Essa estrutura a priori terá no máximo 9,8 

metros de altura e 8 metros de crista, sendo que o empilhamento dos sedimentos desaguados 

se dará a montante dos diques (Figura 205; WALM, 2019C). 

Para que não haja saturação e desestabilização da estrutura, foi proposta a implantação de dois 

drenos de fundo na região dos talvegues naturais existentes, dimensionados para drenar os 

escoamentos do desaguamento subterrâneo e da nascente existente, que permanecerá sob a 

área do empilhamento (Figura 205, WALM, 2019C). 

Os drenos terão seções trapezoidais invertidas, atendendo a inclinação de taludes de 1,5 H:1,0V, 

com núcleo composto por blocos enrocamento D50 (200 mm no Dreno 1 e 30 mm no dreno 2), 

seguido de camadas de transição em brita 3, brita 0 e uma camada de areia, ambas com 

espessura de 30 cm, conforme pode-se observar na Figura 206 e Figura 207 (WALM, 2019C). 
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Figura 205: Projeto construtivo dos drenos de fundo (WALM, 2019C). 

 

 
Figura 206 : Seção típica do dreno de fundo 1 

(WALM, 2019C). 
Figura 207: Seção típica do dreno de fundo 2 

(WALM, 2019C). 

 

Buscando minimizar a incidência de processos erosivos e conduzir o escoamento superficial, 

será implantada os seguintes dispositivos de drenagem superficial (WALM, 2019C):  

• Canaleta de berma: estrutura destinada a conduzir o escoamento superficial das bancas 

das bermas até os canais periféricos. As canaletas terão seção trapezoidal, inclinação de 

1%, revestidas por concreto; 

• Canaletas de acesso: estrutura destinada a conduzir o escoamento superficial dos 

acessos até os canais periféricos, promovendo seu fluxo ordenado, evitando assim a 

ocorrência de processos erosivos. As canaletas terão seção trapezoidal, inclinação de 

10%, revestidas por concreto; e 

•  Canais periféricos: estrutura destinada a drenar o escoamento das canaletas de berma 

e de acesso e conduzi-los até os diques de contenção de sedimentos. Os canais terão 

seção retangular, inclinação variando de 1 a 33,30%, revestidas por concreto armado. 
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Os efluentes provenientes dos sistemas de drenagem serão direcionados para os diques de 

contenção de finos, de modo a garantir que os sedimentos não desaguem diretamente no 

Córrego Micaela12. 

O monitoramento do empilhamento será realizado utilizando-se piezômetros abertos tipo 

casagrande na fundação e aterro, medidores de nível de água, marcos de deslocamento 

superficial e medidores de vazão de seção triangular (Tabela 42; WALM, 2019C). 

As leituras serão realizadas quinzenalmente por 2 anos, e, após este período, passarão a serem 

realizadas mensalmente, exceto se for observado alguma anomalia, nestes casos, a frequência 

de leitura deverá ser intensificada (WALM, 2019C). 

Tabela 42: Instrumentação proposta (WALM, 2019C). 

Instrumento Quantidade Localização Função 

Piezômetro 

Casagrande – PZ 
17 

Fundação e 

Aterro 

Acompanhamento da evolução dos níveis de 

sub-pressões desenvolvidos ao longo da 

fundação e aterro da pilha. 

Medidor de Nível 

D’Água – MNA 
10 Aterro 

Monitoramento do nível freático estabelecido 

no interior do maciço, permitindo avaliação da 

eficiência do sistema de drenagem interna. 

Marco superficial - 

MS 
12 Aterro 

Acompanhamento de recalques e 

deslocamentos horizontais da barragem, cuja 

interpretação conjunta fornecerá o quadro 

geral desse aspecto ao longo de toda a 

estrutura. 

Medidor de vazão - 

MV 
2 

Saída drenagem 

interna 

Quantificação do volume de água percolada 

pelo maciço da pilha e fundação. O dispositivo 

permite, ainda, a coleta de água para diversos 

tipos de análises de cunho ambiental. 

 

Na Figura 208 observa-se a situação atual da área de empilhamento. 

 

12 Informação fornecida pelo Paulo Therense Villas Boas, colaborador da Fundação Renova, em 23 jan 

2020. 
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Figura 208: Vista aérea da área de empilhamento em janeiro de 2020. 

 

10.6.7. PEDREIRA CORSINI 

Na Fazenda Floresta existe uma área de aproximadamente 2,2 ha, denominada Pedreira Corsini 

(Figura 209), onde foi explorado uma jazida de rochas. A rocha em questão é o Gnaisse, que foi 

extraído para a produção de enrocamentos e materiais granulares, utilizados nas obras 

emergenciais de recuperação da UHE (ENGP Detonações, 2018; ANEXO III). 

As operações tiveram início em maio de 2018, tendo sido cessada em fevereiro de 2019, uma 

vez que a rocha local não apresenta características adequadas para construção de estruturas 

de grande responsabilidade.  

Inicialmente, foi prevista a extração de aproximadamente 200.000 m³ de rocha, sendo necessária 

uma escavação total de cerca de 336.000 m³, dos quais, 112.000 m³ corresponderiam ao volume 

estimado de solo a ser extraído durante as ações (BRANDT, 2018; ANEXO III). 
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Figura 209: Extração de rochas na Pedreira Corsini em outubro de 2018. 

 

Desde o início da exploração, foram detonados 56.839 m³ de rocha, dos quais, 49.761 m³ foram 

britados para serem utilizados na construção das estruturas do período chuvoso, recuperação 

de margens e Setores, armazenando o material produzido à montante do antigo dique principal, 

construção dos drenos de fundo das pilhas, entre outros usos (Fundação Renova, 2019A). 

Destaca-se que a exploração da Pedreira se mostrou como a alternativa mais viável para 

fornecimento de rochas para as obras da Fazenda Floresta, devido a sua proximidade com as 

obras, ao baixo volume de decapeamento necessário para a exploração da jazida, à 

impossibilidade de carretas chegarem à Fazenda Floresta e principalmente à mitigação dos 

impactos do transporte de material causados à comunidade (BRANDT, 2018). 

De acordo com o Plano de Lavra apresentado pela empresa ENGP Detonações, a escala de 

produção prevista era de 6.000 m³ por semana, considerando jornada de 44 horas semanais, e 

derrubada de bancadas de tamanho médio de 11 m de altura x 22 m de comprimento x 25 m de 

largura, onde cada ciclo de produção envolve as operações de lavra com perfuração, 

carregamento dos furos, desmonte, carregamento e transporte da rocha (ENGP Detonações, 

2018).  
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O método de lavra aplicado foi o de cava em bancadas a céu aberto, restrito a produção de 

Gnaisse na forma de pedra marroada. O desmonte foi realizado por intermédio de produtos 

controlados, formando bancadas verticais, com altura média de 10 m (ENGP Detonações, 2018). 

Este método permite o avanço da lavra de forma sistematizada. As bermas possuem 

aproximadamente 4 m de largura em relação ao nível superior de cada bancada, de forma que 

permita o acesso de equipamentos para manutenção e monitoramento dos taludes (ENGP 

Detonações, 2018).  

A matéria prima se tratava de Gnaisse com diâmetro médio de 0,8 m, a qual foi transportado por 

caminhões basculantes até o britador primário, tipo mandíbula. O produto da britagem foi 

depositado em pilhas temporárias para seu carregamento e transporte até o local de utilização. 

De acordo com Memorial Descritivo apresentado pela Fundação Renova, os trabalhos de 

desmonte de materiais in natura (Gnaisse - brita) necessários para obras próprias realizadas 

pela Fundação Renova, independem de outorga de título minerário ou de qualquer manifestação 

prévia da Agência Nacional de Mineração – ANM (Fundação Renova, 2019A). 

Tal situação está enquadrada na hipótese de não aplicabilidade dos preceitos do Código de 

Mineração (Decreto Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967), nos termos do artigo 3º, §1º do 

referido diploma13, observados os requisitos dos artigos 324, 325 e seguintes da Portaria nº 

155/2016 da ANM (DNPM). 

Art. 325. A execução dos trabalhos de movimentação de terras ou de desmonte de materiais in 

natura que se enquadrem no § 1º do art. 3º do Código de Mineração independerá da outorga de 

título minerário ou de qualquer outra manifestação prévia do DNPM. 

Parágrafo único. Opcionalmente, o responsável pela obra poderá requerer ao Superintendente 

do DNPM com circunscrição sobre a área de interesse a Declaração de Dispensa de Título 

Minerário a ser emitida nos termos desta Consolidação. 

Ademais, destaca-se que as obras executadas pela Fundação Renova estão devidamente 

autorizadas perante o Município de Rio Doce, conforme Alvará e Termo de Anuência já enviados 

 

13 Art. 3. Este Código regula: (...) § 1º. Não estão sujeitos aos preceitos deste Código os trabalhos de 

movimentação de terras e de desmonte de materiais in natura, que se fizerem necessários à abertura 

de vias de transporte, obras gerais de terraplenagem e de edificações, desde que não haja 

comercialização das terras e dos materiais resultantes dos referidos trabalhos e ficando o seu 

aproveitamento restrito à utilização na própria obra. 
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anteriormente. Além disso, o DNPM já havia se manifestado sobre a inexigibilidade de título 

minerário para esse tipo de atividade, conforme ofício OF. Nº 133/2017- 

DGTM/SUPRIN/DNPM/MG, já encaminhado anteriormente. 

Todavia, não obstante a situação emergencial, que demanda a extração de material rochoso para 

atendimento exclusivo nas obras da Fazenda Floresta, bem como a indiscutível hipótese de 

dispensa de autorização; em vistoria realizada no dia 29/8/2018, originada por uma denúncia de 

lavra irregular, foi lavrado pelos Fiscais do DNPM o Auto de Paralisação nº 015/2018 

determinando a “PARALISAÇÃO IMEDIATA dos trabalhos de extração ou remoção de Gnaisse 

(Produção de Brita) tendo em vista tratar-se de atividade de lavra ilegal, realizada sem a 

competente autorização do Governo Federal”. 

Dada a autuação, a Fundação impetrou o Mandado de Segurança de nº 1010889-

47.2018.4.01.3800, elucidando, em síntese, que: 1) é uma entidade privada, sem fins lucrativos, 

constituída em vista do TTAC, do qual se destacam vários programas de reparação dos danos 

causados pelo rompimento da barragem do Fundão em Mariana/MG, sendo que os desmontes 

de rochas na Fazenda Floresta (extração de gnaisse-brita) teriam por única finalidade o emprego 

nas obras emergenciais de contenção inerentes às obrigações assumidas pela Fundação e; 2) 

inexiste norma que imponha a obrigação de obter autorização de extração gnaisse-brita. 

Em razão dos fundamentos supracitados, a 12ª Vara Federal Cível e Agrária de Minas Gerais, 

em 17 de setembro de 2018, nos autos do Mandado de Segurança, deferiu o pedido liminar 

pleiteado, determinando a suspensão da eficácia jurídica do Auto de Paralisação nº 015/2018, 

consoante decisão anexa. 

Ato contínuo, o Ministério Público Federal – MPF, em 02 de outubro de 2018, emitiu parecer, em 

anexo, favorável à concessão pleiteada no Mandado de Segurança. 

Na data de 02 de julho de 2019, sobreveio sentença, no referido Mandado de Segurança, sendo 

confirmada a liminar e, no mérito, concedida a segurança para anular o Auto de Paralisação, 

autorizando a Fundação a dar continuidade ao processo de desmonte de rochas (extração de 

gnaisse-brita) na Pedreira Corcini (Fazenda Floresta). 

Contudo, não é mais de interesse da Fundação Renova o aproveitamento do material da 

pedreira, e a mesma será descomissionada, sendo o projeto de reconformação geotécnica já 

enviado através do protocolo conforme OFI.NII.07.2019.7464 encaminhado na data de 

02/08/2019 – TAC FAZENDA FLORESTA – Apresentação de projetos e estudos do Memorial 
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Descritivo – Obras de recuperação da UHE Risoleta Neves.de 02/08/2019 e , em seguida, 

enviaremos ainda em agosto de 2019 o PRAD para reestabelecimento das condições ambientais 

da pedreira. 

 
Figura 210: Vista aérea da Pedreira Corsini em janeiro de 2020. 

Seu monitoramento é feito de forma visual por técnicos capacitados, onde são realizadas 

vistorias mensais no sistema de drenagem e quinzenais nas áreas dos taludes (Fundação 

Renova, 2019A). 

Durante a exploração, foi detectado material coluvionar em algumas camadas. Estes foram 

removidos e empilhados em áreas adjacentes à cava, correspondendo a um volume da ordem 

de 77 mil m³, que foi parcialmente utilizado na conformação das áreas de talude da pedreira. 

Durante uma visita técnica realizada em março de 2019, técnicos da empresa WALM detectaram 

trincas e escorregamentos na área de empilhamento e áreas vizinhas, contatando a instabilidade 

destas áreas. Considerando que este material não será utilizado nas obras de recuperação, foi 

proposto sua remoção e disposição de forma definitiva na recuperação da Pedreira, retornando 

a topografia primitiva da área, onde será aplicado hidrossemeadura a fim de evitar o 

desenvolvimento de processos erosivos. Foi proposto ainda, a implantação de estruturas de 

drenagem com capacidade de escoar vazões relativas ao tempo de retorno de 25 anos (WALM, 

2019D; ANEXO III). 
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Aliado à adequação da área de empilhamento, a empresa WALM elaborou o Plano de 

Recuperação de Áreas Degradadas da pedreira, conforme apresentado abaixo (WALM, 2019D). 

Buscando garantir a estabilidade dos taludes, recomenda-se que estes deverão apresentar 

inclinação igual ou inferior a 1,5H:1,0V, e que suas bermas tenham largura superior a 1,0 metro, 

obtendo topografia próxima a primitiva, antes da exploração da pedreira (WALM, 2019D). 

O sistema de drenagem a ser implantado terá seus canais drenagem revestidos, e leiras de 

aproximadamente 1,0 metros de altura, que direcionará o fluxo do escoamento para os canais 

de drenagem. Será adotado gabião em caixa nos trechos de maior declividade, com seção de 

1,0 m de largura e 0,5 m de altura, enquanto para os trechos de menor declividade, será 

implantado colchão reno, que terá seção trapezoidal com largura de 1,0 m e altura de 0,50m 

(WALM, 2019D). 

As áreas expostas serão regularizadas em nível, de forma manual ou mecanizada, buscando 

interferir minimamente na compactação do solo. O solo orgânico removido inicialmente ao longo 

da área da pedreira será utilizado para recobrir as áreas expostas, que, após análise do solo e 

interpretação das análises, serão realizadas a correção e adubação do solo (WALM, 2019D). 

A revegetação será realizada utilizando-se espécies de gramíneas e leguminosas de rápido 

crescimento e alta taxa de cobertura do solo. Previamente ao plantio, será realizado o 

microcoveamento de forma manual, que auxiliará na fixação das sementes. O plantio será 

realizado por hidrossemeadura no início do período chuvoso. Após a revegetação, a área será 

cercada e sinalizada, de forma a evitar a interferência antrópica (WALM, 2019D). 

Visando garantir o sucesso da recuperação, as áreas de plantio e drenagem serão monitoradas 

periodicamente, e, caso necessário, intervenções serão realizadas para corrigir possíveis 

irregularidades (WALM, 2019D). 

De acordo com o PRAD elaborado e apresentado concomitante ao processo de licenciamento 

ambiental, a área será recuperada para retornar a ser utilizada na atividade pecuária, estando 

apta para o plantio de espécies arbóreas, reflorestamento e desenvolvimento de atividades 

agrícolas (WALM, 2019D). 

10.6.7.1.1. OBRAS DE CANALIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 

Em 2018, durante as atividades para implantação do Dique Intermediário, estrutura prevista para 

o primeiro projeto proposto para a Fazenda Floresta, foram identificadas trincas, que 

progrediram, tendo início a uma superfície de ruptura mais extensa, ocasionando um 
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escorregamento. Ao constatar o escorregamento, as atividades foram interrompidas para 

investigações. 

Após estudos, identificou-se que se tratava de uma falha de empurrão, e que a continuidade das 

obras poderia desencadear movimentos de maior monta, além de não ser possível incorporar 

medidas de estabilização na estrutura definitiva. Diante disso, optou-se pela não continuidade 

da implantação da estrutura, sendo necessário realizar intervenções para sua estabilização (F&Z 

Consultoria e Projetos, 2018). 

Para isso, foi proposto pela WALM (2018F) a implantação de uma berma de equilíbrio, de forma 

a garantir a estabilização local. Para implantação da berma de equilíbrio, foi necessário realizar 

a canalização do córrego, alterando seu eixo, além da implantação de uma bacia dissipadora 

(WALM, 2018F; ANEXO III). 

O canal foi implantado com geometria trapezoidal, adotando inclinação do talude de 1H:1V, 

revestido com geocélula, conforme seção típica apresentada na Figura 211. Na saída do canal, 

será implantada uma bacia de dissipação para a transição entre o canal e o córrego natural ( 

Figura 212 e Figura 213; WALM, 2018F). 

 

 

Figura 211: Seção típica do canal do canal projetado (WALM, 2018F). 
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Figura 212: Arranjo geral do canal (WALM, 2018F). 
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Figura 213: Vista aérea da estrutura já implantada (janeiro de 2020). 
 

Associada as estruturas supracitadas, foram propostas três soluções (WALM, 2019B), descritas 

a seguir: 

• Proposta 1: Execução de um platô a partir do ponto onde seria construído o Dique 

Intermediário até encontrar o Dique Principal na elevação 366,00m, com declividade igual 

a 5%, sendo necessário 353.000,00 m³ de aterro para sua implantação;  

• Proposta 2: Construção de um platô partindo do ponto onde seria construído o Dique 

Intermediário até a elevação 355,00m do Dique Principal, considerando a declividade de 

3%, sendo necessário 214.000,00 m³ de aterro para sua implantação; e 

• Proposta 3: Execução de um platô partindo da cota 337,00m de donde seria construído 

o Dique Intermediário até a elevação 355,00m do Dique Principal, considerando a 

declividade de 5%, sendo necessário 88.300,00 m³ de aterro para sua implantação. 

A drenagem interna a será implantada ao longo do caminhamento do canal extravasor existente 

no local. Para sua implantação não será necessária a remoção do revestimento do canal, sendo 

implantado diretamente no canal. A Drenagem interna será composta por uma camada de 

enrocamento, brita 3, brita 0 e areia, conforme pode ser observada na Figura 214 (WALM, 2019B). 
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Figura 214 : Drenagem interna proposta (WALM, 2019B). 

 

Seu monitoramento será realizado utilizando-se 12 Piezômetros, 12 indicadores de nível de água 

e 4 marcos topográficos, que serão implantadas no decorrer da execução do platô e do 

contrapilhamento, de modo a controlar as poropressões e a freática durante as obras (WALM, 

2019B). 

 

Figura 215 : Localização da instrumentação prevista para o platô e contrapilhamento (WALM, 2019B). 

 

O sistema de drenagem superficial a ser implantada será composta por canaletas de berma, 

canais periféricos e de restituição (Figura 216). As canaletas de berma direcionam o escoamento 

para os canais periféricos, que findam nos canais de restituição, responsável pelo retorno do 

fluxo para o meio ambiente, evitando erosões nos talvegues naturais. 
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Figura 216 : Sistema de drenagem superficial proposto (WALM, 2019B). 
 

10.7. DIQUES DE CONTENÇÃO DE FINOS 

Implantados emergencialmente para os períodos chuvosos, os diques 1A, 1B, 2 e do Micaela 

foram construídos próximo as áreas de empilhamento e pouco antes dos limites da propriedade, 

para que os finos carreados pelo escamento superficial não chegue ao Rio Doce (Figura 217 a 

Figura 218; Fundação Renova, 2019A). 
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Figura 217 : Diques de contenção de finos 1A e 1B. 

  

Figura 218 : Dique de contenção de finos 2. 
Figura 219: Dique de contenção de finos do 

Córrego Micaela. 

 

Sumps serão projetados e instalados ao longo do canal do Córrego Micaela com intuito de 

contribuir na contenção de sedimentos carreados durante as operações de construção do 

empilhamento. Ressalta-se que sedimentos ficarão contidos até o Dique Micaela, última 

estrutura de contenção antes do Rio Doce, e que os sumps atuarão como estruturas auxiliares 

na retenção de sedimentos14. 

 

14 Informação fornecida pelo Renato Luciano de Araújo Menezes, consultor da Fundação Renova, em 30 

jan 2020. 
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10.8. INFRAESTRUTURAS DE APOIO  

10.8.1. LAVADOR DE RODAS E CHASSI 

A estrutura foi implantada à 750 metros da BR-120 e a 1,7 km do centro da cidade de Rio Doce, 

com intuito de mitigar impacto do carreamento de sólidos pelos caminhões e caminhonetes para 

sua zona urbana. 

 
Figura 220: Localização do lavador de roda e chassi em relação a cidade de Rio Doce. 

 

O Lavador de rodas e chassi é composto de uma estrutura metálica confeccionada em aço, 

protegida por pintura anti-oxidação, onde foram instaladas tubulações hidráulicas dotadas de 

bicos aspersores de alto impacto (Figura 221; Hexágono, 2019; ANEXO III). 
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O módulo de passagem do veículo possui 5,97 m de comprimento por 3,78 m de largura, sendo 

equipado com cantoneiras ao longo de sua extensão, adequado para suportar veículos com até 

25 toneladas por eixo. A estrutura possui um par de guard-rail para proteção dos cavaletes e 

bicos laterais (Hexágono, 2019). 

O lavador é composto por reservatório de água, bacia de sedimentação, motobombas, sensores, 

válvulas, painel elétrico e semáforo. Seu acionamento poderá ser feito de forma manual, pelo 

painel elétrico, ou automática, por meio de sensores fotoelétricos que detectam a presença de 

veículos (Hexágono, 2019). 

O sistema será alimentado por meio de 2 reservatórios em fibras (Figura 222), com capacidade 

de 10.000 litros. O lavador possui 120 bicos de alto impacto, posicionados em ângulos variados, 

de forma a garantir a lavagem lateral e inferior dos veículos. A água é bombeada para os bicos 

com pressões de 10 Kg/cm², por meio de redes hidráulicas em aço galvanizado (Figura 223. O 

efluente gerado irá direto para um reservatório metálico, onde será bombeado e direcionado para 

a sua recirculação. O controle do fluxo veicular será realizado por meio de um semáforo 

(Hexágono, 2019). 

  
Figura 221 : Entrada do lavador de rodas e 

chassi. 
Figura 222 : Reservatórios de água. 
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Figura 223 : Sistema de bombeamento utilizado 
para direcionar a água para os bicos do lavador 

de rodas. 
Figura 224 : Tanque de sedimentação. 

 
Figura 225 : Registros fotográficos aéreos da estrutura em janeiro de 2020. 
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Figura 226: Registros fotográficos aéreos da estrutura em janeiro de 2020. 

 

Os sedimentos ficarão acumulados no tanque de sedimentação/adução de água, sendo 

removidos quando atingir 40% do nível d´água e dispostos de forma definitiva no empilhamento 

da Fazenda Floresta (Setor 11). As inspeções serão realizadas de acordo com a necessidade 

de cada elemento do sistema, conforme apresentado abaixo (Hexágono, 2019): 

• Mensal: tanque de sedimentação/adução de água, filtro disco, bicos aspersores, painel 

de acionamento do motor, chaves boia de nível e sensores fotoelétricos; 

• Trimestral: bombas submersíveis, bombas centrífugas, válvulas de retenção, 

manômetros, válvula redutora de pressão, válvula solenoide e semáforo; e 

• Semestral: válvulas de espera, tubulação em aço galvanizado, reservatórios, estrutura 

metálica, cabos e eletrodutos. 

Se nas inspeções for constatado que o efluente proveniente do processo de lavagem estiver 

precisando ser recolhido, este será feito por empresa especializada e levado para estação de 

tratamento de efluentes do município de Rio Doce. 
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10.8.2. CANTEIRO DE OBRAS 

Para o desenvolvimento das obras na Fazenda Floresta, um canteiro de obras está sendo 

instalado nos limites da propriedade, localizado a cerca de 900 metros do Distrito de Santana do 

Deserto. A estrutura foi projetada para aumentar a capacidade da atual, uma vez que está 

previsto um acréscimo de profissionais atuando nas áreas da Fazenda. O canteiro será composto 

por 31 containers de estrutura metálica, propostos para serem utilizados como salas de reunião, 

escritórios, banheiros, estacionamento, acessos, lava botas, sistema de tratamento de efluente 

e tenda, que irá atender cerca 140 pessoas (Figura 227; WALM, 2019E; ANEXO III). 

 
Figura 227: Projeto conceitual do canteiro do obras (WALM, 2019E). 

 

Diante da proximidade do canteiro de obras com a sede da Fazenda Floresta, as demais 

estruturas necessárias ao canteiro serão utilizadas de forma compartilhada com a sede.  

Atualmente, a terraplanagem do canteiro de obras já se contra concluída e as estruturas estão 

sendo montadas. Os taludes foram recobertos por biomanta e as partes planas por brita, 

permitindo o início das atividades de montagem das estruturas do canteiro (Figura 228; WALM, 

2019E). 

 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 291 

 

 
Figura 228: Vista aérea da área do canteiro de obras em janeiro de 2020. 

 

10.8.3. PONTES 

A fim de proporcionar melhores condições de segurança à população e às operações do Setor 

11, será construída uma nova ponte sobre o Córrego Micaela (Figura 229). A nova estrutura será 

de concreto armado, sendo desenvolvida sobre a existente (Tractebel Engie, 2018A; ANEXO III). 

Ela terá longarinas em vigas de concreto que será recoberta por uma laje em concreto armado. 

Serão instalados guarda-corpos nas duas laterais da ponte. A ponte terá 7,8 metros de 

comprimento e 4,19 metros de largura, permitindo o tráfego de veículos de classe TB-240, com 

uma única pista de rolamento (Tractebel Engie, 2018A). 
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Figura 229: Projeto detalhado da ponte sobre o Córrego Micaela (Tractebel Engie, 2018A). 

 

Além desta, a ponte sobre o Rio Sem Peixe terá sua estrutura reconstruída. Sua estrutura será 

em concreto armado, com longarinas em vigas bi apoiadas em travessas. As vigas serão do tipo 

invertidas, unidas ao tabuleiro em concreto armado (Tractebel Engie, 2018B; ANEXO III). 

A ponte terá 12 metros de comprimento e 4,8 metros de largura, com pista de rolamento de 4 

metros de largura, permitindo o tráfego de veículos de classe TB-240, com uma única pista de 

rolamento (Tractebel Engie, 2018B). 

 
Figura 230 : Projeto detalhado da ponte sobre o Rio Sem Peixe (Tractebel Engie, 2018B). 

 

Será implantada sinalização que deverá ser posicionada de tal forma que seja vista sob qualquer 

condição climática e instalado guarda-corpo (Tractebel Engie, 2018B). 

A ponte sobre o Rio do Peixe terá sua estrutura reforçada, onde serão realizadas obras de 

recuperação e revitalização da estrutura existentes (Figura 231). 
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Figura 231 : Projeto conceitual de recuperação da ponte sobre o Rio do Peixe. 

10.8.4. ACESSOS 

Para implantar as estruturas necessárias a recuperação da UHE Risoleta Neves, foi preciso 

realizar a abertura de novos acesso e melhorias nos existentes. Para implantação dos acessos, 

foi necessária a escavação do terreno natural, execução de camada de proteção superficial, 

execução de aterro em solo compactado e implantação de dispositivos de drenagem superficial. 

Foram implantadas sinalizações necessárias com intuito de minimizar os impactos nas 

comunidades, no qual Santana do Deserto é a mais próxima, se encontrando a cerca de 750 

metros dos limites da Fazenda Floresta. 

Analisando-se a Figura 232 e Figura 233,  é possível notar o aumento considerável de acessos 

presentes na Fazenda Floresta (Setor 11). A Fundação possui equipes destinadas umectação 

de vias, manutenção e compactação do acesso, e implantação de leiras nos acessos principais 

e secundários.  

  
Figura 232 : Vista do setor 11 em novembro de 

2015  
Figura 233: Vista do setor 11 em outubro de 

2018. 
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10.8.4.1. Acesso Alternativo 

O acesso alternativo se trata de um acesso existente, próximo a Bacia 2, por onde passa 

atualmente a tubulação de dragagem (Figura 234).  

 

Figura 234 : Localização do acesso alternativo (WALM, 2020). 

 

Buscando promover melhoria no tráfego de veículos à região superior da Fazenda Floresta, será 

implantado o acesso alternativo,, uma vez que o existente será insuficiente durante a execução 

das obras relacionadas ao desaguamento e empilhamento dos sedimentos dragados (WALM, 

2020; ANEXO III). 

Ao constatar que os taludes existentes apresentam fatores de segurança insatisfatórios, foram 

propostas duas opções pela WALM (2020): 

• Considerando o alargamento do acesso para permitir o tráfego nos dois sentidos, os 

taludes de corte deverão ter inclinação de 1,5H:1V, onde será aplicada a técnica de solo 

grampeado; e 

• Se o acesso for utilizado considerando o fluxo em um único sentido, os taludes serão 

estabilizados utilizando-se a técnica de solo grampeado. 
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Dentre as opções propostas, a Fundação Renova ainda não definiu a que será implantada. 

Serão implantadas canaletas de berma, que direcionarão o escoamento superficial para uma 

canaleta periférica em colchão reno. Da canaleta o fluxo seguirá para um canal de concreto, 

trecho em degraus, passará por um bueiro, por trecho de canaleta em colchão reno e por fim, 

será lançado no Rio Doce (Figura 235).  

 

 
Figura 235 : Sistema de drenagem proposto para as áreas de talude do acesso alternativo (WALM, 

2020). 

 

10.8.5. TRATAMENTO DE EROSÕES 

Desde o rompimento da Barragem de Fundão, diversas intervenções vêm sendo realizadas nos 

acessos entre a BR 120 e o Distrito de Santana do Deserto, que é o principal acesso à Fazenda 

Floresta. Entre os meses de abril e novembro de 2019, os taludes marginais dos acessos foram 

avaliados, onde foram constatados movimentação de massa abaixo do acesso municipal e 

trincas no acesso próximo ao lava rodas (Figura 236 e Figura 237), além de taludes íngremes 

com pontos de erosões entre os setores 4 e 5 (Figura 238 e Figura 239; WALM, 2020B)). 
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Figura 236: Movimentação de massa na região do 

lavador de rodas (WALM, 2020B). 
Figura 237 : Trincas ao longo do terreno na região 

do lavador de rodas (WALM, 2020B). 

  
Figura 238 : Talude íngreme com presença de 
erosões na região dos setores 4 e 5 (WALM, 

2020B). 

Figura 239 : Talude com presença de erosões na 
região dos setores 4 e 5 (WALM, 2020B). 

 

Diante do cenário observado na região do lavador de rodas e chassi, foi proposto a execução de 

aterro compactado e proteção superficial por meio de hidrossemeadura. Será instalado um 

bueiro, que foi dimensionado considerando o tempo de retorno de 50 anos. Sua descida foi 

projetada para conduzir o escoamento de forma controlada até a margem esquerda do Rio Doce 

(WALM, 2020B). 

Para as erosões observadas na região dos setores 4 e 5, foi sugerida a conformação dos taludes 

e implantação de cortina atirantada. Foi proposto ainda a implantação de gabião tipo caixa nos 

pés dos taludes e aterro em enrocamento partindo do gabião até encontrar o terreno natural 

(WALM, 2020B). 
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10.9. AÇÕES PRÉVIAS AOS PERÍODOS CHUVOSOS 

Previamente aos períodos chuvosos, a Fundação Renova implanta uma série de estruturas de 

forma a mitigar o carreamento de sedimentos para o Rio Doce, oferecendo segurança às obras 

já iniciadas, bem como garantindo o atendimento às especificações ambientais na região da 

Fazenda Floresta (Fundação Renova, 2019A). 

Dentre às ações desenvolvidas, se destacam: 

• Aplicação de biomanta; 

• Aplicação de hidrossemeadura; 

• Aplicação de manta geotêxtil; 

• Implantação de estruturas provisórias (diques de contenção de sedimentos); 

• Proteção de estruturas que estão sendo implantadas; 

• Revestimento de taludes e superfícies expostas; e 

• Adequação e reforço estrutural das estruturas existentes; 

Ações foram desenvolvidas para os períodos chuvosos 2018-2019 e 2019-2020 ANEXO III), e 

serão desenvolvidas até que se conclua a implantação de todas as estruturas previstas para o 

Setor 11. 

 

10.10. OBRAS DE RESTAURO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES TOMBADAS 

DA FAZENDA FLORESTA 

A Fazenda Floresta, propriedade da Fundação Renova, encontra-se localizada no Distrito de 

Santana do Deserto, no município de Rio Doce/MG. Trata-se de um bem cultural tombado pelo 

município, por meio do Decreto Municipal n° 1.476/2017. A área do tombamento perfaz 1,8 ha, 

englobando a sede, casa do caseiro, casa anexa, antigo armazém, casa de luz, moinho, antigo 

engenho, pátio de secar café, tulha, curral e áreas naturais que compõe as estruturas (Engebio 

Engenharia, 2019; ANEXO III). 

O conjunto arquitetônico e paisagístico da Fazenda Floresta possui significado cultural 

expressivo, observado pelas características simples da arquitetura rural do período colonial. 
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Atividades de recuperação do imóvel se faz necessária para sua preservação, que irá abranger 

a restauração física e adequação ao uso e necessidades atuais (Engebio Engenharia, 2019). 

A princípio foi realizado o mapeamento dos danos, identificando as principais patologias e o 

estado de conservação dos elementos construtivos, e a partir daí, foi elaborado os projetos de 

restauração (Figura 242 a Figura 245; Engebio Engenharia, 2019). 

O restauro prevê a reconstituição das características originais e recuperações de elementos 

construtivos danificados, com o intuito, não só de manter a integridade arquitetônica e visual do 

bem, mas também preservar a relação deste com os demais elementos da fazenda, que forma 

um conjunto harmônico e equilibrado (Engebio Engenharia, 2019). 

Serão restauradas as fachadas, estrutura, fundação, coberturas, beirais, alvenarias, 

revestimento, pintura, esquadrarias, trancas, ferragens, escadas, pisos, soleira, forros, armários, 

muros, grades, instalações prediais, agenciamento e paisagismo (Engebio Engenharia, 2019). 

As intervenções nas edificações tombadas da Fazenda Floresta e seu entorno foram autorizadas 

pela Resolução COMPAC 01 de 31 de julho de 2017 e as obras de restauro e conservação das 

edificações tombadas estão em andamento (Fundação Renova, 2019A). 
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Figura 240 : Obras de restauração na casa anexa 

e no antigo armazém (Engebio Engenharia, 2019). 

Figura 241 : Obras de restauração no antigo 

armazém (Engebio Engenharia, 2019). 

  
Figura 242 : Projeto básico de restauração: 

perspectiva externa (Engebio Engenharia, 2019). 
Figura 243 : Projeto básico de restauração: 

perspectiva externa (Engebio Engenharia, 2019). 

  
Figura 244 : Projeto básico de restauração: 

perspectiva externa (Engebio Engenharia, 2019). 
Figura 245: Projeto básico de restauração: 

perspectiva externa (Engebio Engenharia, 2019). 
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11. ÁREAS DE ESTUDO: ÁREA DIRETAMENTE AFETADA E ÁREAS POTENCIAIS DE 

INFLUÊNCIA 

O termo “área de influência” é empregado na Avaliação de Impactos Ambientais (AIA), cujos 

critérios básicos e diretrizes gerais foram instituídos pela Resolução CONAMA 01/1986. A AIA é 

um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal n° 6939/1981 e 

alterações), destinada a subsidiar a análise da viabilidade ambiental e socioeconômica de 

empreendimentos.  

A Resolução CONAMA 01/1986, em seu artigo 50, define genericamente áreas de influência 

como aquelas afetadas direta ou indiretamente pelos impactos do empreendimento objeto do 

licenciamento e determina que sua delimitação considere a bacia hidrográfica na qual se insere 

o empreendimento.  

Nos estudos de impacto ambiental definem-se duas áreas de influência, área de influência direta 

e área de influência indireta, além da área diretamente afetada. Conquanto alguns estudos 

adotem conceitos distintos, as áreas são usualmente assim definidas: 

Área Diretamente Afetada (ADA): Área onde são gerados os aspectos ambientais da atividade. 

Abrange todas as áreas que serão ocupadas pelo empreendimento, incluindo as destinadas à 

instalação da infraestrutura necessária à sua implantação e operação, além de todas aquelas 

que terão sua função alterada.  

Área de Influência Direta (AID): Área passível de ser afetada pelos impactos significativos do 

empreendimento sejam eles positivos ou negativos, diretos ou indiretos.  

Área de Influência Indireta (AII): Área ou região potencialmente sujeita aos impactos indiretos do 

empreendimento, aqueles que apresentam baixa intensidade e são pouco significativos. 

Os termos são adotados na previsão de impactos ambientais, na fase prévia do processo de 

licenciamento. A previsão restringe-se aos impactos decorrentes da atividade tal como 

planejada, nas fases de planejamento, implantação, operação e fechamento. Riscos, associados 

a eventos extraordinários, não são impactos e não fazem parte da previsão. 

As áreas de influência são estabelecidas para os diferentes “meios”, físico, biótico e 

socioeconômico, e podem ser específicas para determinados temas. São delimitadas a partir das 

especificidades do empreendimento e das características gerais do meio. Os limites, em especial 

daquelas de influência direta e indireta, são definidos em uma avaliação preliminar de impactos, 

i.e. da interação entre os principais aspectos ambientais do empreendimento e os componentes 

do meio mais susceptíveis às intervenções.  
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Todavia, os componentes do meio não são entes isolados e sim parte de um sistema complexo 

e dinâmico, conhecido apenas parcialmente, em geral de forma compartimentada. Pouco se 

conhece das interações entre os componentes, o que limita a própria avaliação de impactos, 

sobretudo se preliminar. 

Diante de tais limitações, em geral elegem-se os aspectos e componentes ambientais mais 

relevantes e a partir deles definem-se as áreas de influência, aquelas que serão analisadas e 

caracterizadas em diferentes escalas no estudo de impacto ambiental. Ao final do estudo, já com 

um conhecimento maior do meio e após a avaliação dos impactos, os limites das áreas de 

influência podem ser ajustados. 

Assim, as áreas de influência são, na prática, áreas de estudo, onde se concentram os 

levantamentos e, mais tarde, as ações destinadas a minimizar, monitorar ou eventualmente 

compensar os impactos negativos ou potencializar aqueles de caráter positivo. Portanto, as 

áreas de influência têm duas finalidades principais: estabelecer as áreas investigadas e 

caracterizadas na avaliação da viabilidade ambiental e socioeconômica dos empreendimentos, 

e; definir as áreas onde se concentrarão as ações do empreendedor. 

 

11.1.  ÁREA DIRETAMENTE AFETADA 

A ADA abrange o reservatório da UHE Risoleta Neves e todas as áreas de disposição de 

sedimentos, canteiros de obras, faixas de servidão das tubulações, acessos, pedreira e outras 

áreas encerradas, em operação ou em implantação (Figura 246).  De maneira geral pode-se 

dizer que a ADA na região do reservatório é coincidente com a ADA original do reservatório de 

Candonga, acrescida dos setores e outras intervenções extra calha, como por exemplo, a 

estabilização de margens. 
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Figura 246: ADA objeto deste estudo. 
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11.2. ÁREAS DE INFLUÊNCIA DOS MEIOS FÍSICO E BIÓTICO 

11.2.1. ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) 

Na delimitação da AID dos meios físicos e biótico consideram-se os impactos a priori mais 

relevantes do empreendimento, alterações nas águas superficiais e no ar, que são impactos no 

meio físico que promovem mudanças no meio biótico, i.e. nas biocenoses, em especial nas 

aquáticas; são impactos diretos no meio físico e indiretos no biótico. 

No delineamento da AID, adotaram-se feições naturais e antrópicas dos terrenos, 

respectivamente, divisores de águas e vias, em especial, rodovias. Divisores de águas são 

relevantes para a avaliação dos impactos tanto nas águas, já que são limites de bacias de 

drenagem, como no ar, pois o relevo tem forte influência na dispersão atmosférica de gases e 

partículas.  

Priorizou-se a feição natural, o divisor de bacias, mas nas bacias de drenagem mais amplas, 

com limites muito distantes da ADA, usaram-se outras feições, pontualmente alguns vales, vias 

locais e principalmente rodovias. 

Para definir o limite jusante da AID consultaram-se os dados dos programas de monitoramento 

da biota aquática e da qualidade das águas conduzidos pela Fundação Renova ou pelo 

Consórcio Candonga (Fundação Renova/Ecoconservation, 2018; Biota Aquática/ UHE Risoleta 

Neves, 2017, 2018; Fundação Renova/Visão Ambiental, 2017a, 2017b). O limite é além dos 

pontos onde não são notáveis efeitos da dragagem e disposição de sedimentos. 

A AID abrange parcial ou completamente as bacias dos tributários diretos do reservatório, da 

área de disposição de restos orgânicos (Sítio Fervedouro), distante e disjunta das demais, a 

interflúvios a aproximadamente 3 quilômetros a jusante da confluência do córrego Micaela com 

o rio Doce, a mais de 6 quilômetros da barragem da UHE Risoleta Neves. Daí em diante restrita 

à planície do rio Doce, a AID estende-se até o ponto do limite jusante da área de estudos do 

programa de monitoramentos da biota aquática conduzido pela Fundação Renova (ponto A06; 

Figura 247). 
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Figura 247: AID dos meios físico e biótico. 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 306 

 

11.2.2.  ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) 

Na delimitação da AII dos meios físicos e biótico consideram-se todas as bacias de nível 6 

(Sistema de Ottocodificação) que englobavam parte da AID, conforme pode ser verificado na 

Figura 248. 
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Figura 248: AII dos meios físico e biótico. 
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11.3. ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO MEIO SOCIOECONÔMICO 

Para a definição das áreas de influência do meio socioeconômico foram considerados os 

impactos relacionados a alteração do modo de vida da população, pressão sobre o uso das 

infraestruturas básicas, intensificação do tráfego de veículos, melhoria das vias de acesso, 

aumento da geração de empregos e aquecimento na circulação monetária. Estes impactos foram 

analisados considerando o cenário atual, de obras para a retomada das atividades operacionais 

da UHE Risoleta Neves, abrangendo comunidades dos municípios de Rio Doce, Santa Cruz do 

Escalvado e Ponte Nova. 

11.3.1. ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) 

A AID compreende a porção territorial do entorno imediato da ADA, no qual foram considerados 

as seguintes comunidades e/ou localidades, conforme apresentado na Tabela 43: i) Município 

de Santa Cruz do Escalvado: Florestinha, Gerônimo, Sagrado Coração de Jesus (Merengo), 

Pedra do Escalvado; São Sebastião do Soberbo (Novo Soberbo), sede municipal Santa Cruz do 

Escalvado e Viana  ii) Município de Rio Doce: Funil, Jorge, Marimbondo, Matadouro, Santana do 

Deserto, sede municipal de Rio Doce e Tapera e, iii) Município de Ponte Nova: Comunidade de 

Colônia do Pontal. 

A delimitação da AID objetivou a compreensão do atual cenário referente às interações 

socioeconômicas destas comunidades devido a sua proximidade com as áreas em que serão 

realizadas as obras para a retomada das atividades operacionais da UHE Risoleta Neves - 

Candonga. 

Tabela 43: Comunidades inseridas na AID. 

MUNICÍPIO LOCALIDADE 
COORDENADAS 

Lat. Long. 

Santa Cruz do 

Escalvado 

Florestinha -20,258925 -42,890201 

Gerônimo -20,267895 -42,889917 

Sagrado Coração de Jesus (Merengo) -20,153247 -42,814275 

Pedra do Escalvado -20,226909 -42,854157 

São Sebastião do Soberbo (Novo Soberbo), -20,252445 -42,881381 

Sede Municipal Santa Cruz do Escalvado -20,235777 -42,81424 

Viana -20,276555 -42,895952 

Porto Plácido   

Rio Doce 

Funil -20,18077 -42,875567 

Jorge -20,21449 -42,943343 

Marimbondo -20,22071 -42,892122 

Matadouro -20,258139 -42,94031 
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MUNICÍPIO LOCALIDADE 
COORDENADAS 

Lat. Long. 

Santana do Deserto -20,198379 -42,83349 

Sede Municipal de Rio Doce -20,246163 -42,895361 

Tapera -20,193255 -42,885504 

Ponte Nova Colônia do Pontal -20,346291 -42,89923 

Os municípios Santa Cruz do Escalvado, Rio Doce e Ponte Nova compreendem a AII do 

empreendimento e foram caracterizados por meio de dados secundários, apresentados no 

capítulo anterior. 

As localidades que fazem parte da AID (Tabela 43), como mencionado, é composta pelas áreas 

urbanizadas mais próximas ao empreendimento e que vêm, ou poderão vir, a enfrentar impactos 

gerados diretamente por ele. Para tanto, foram realizados levantamentos nestas áreas, a fim de 

constatar o relacionamento que o empreendedor tem com a comunidade do entorno, e a 

respectiva percepção que a população tem a respeito do empreendimento e de suas atividades. 

 

11.3.2. ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) 

No que se refere à AII do meio socioeconômico, a área estabelecida considerou o limite territorial 

dos municípios de Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Ponte Nova. Esta área é identificada 

como AII, pois a unidade municipal poderá sofrer interferências, positivas ou negativas, advindas 

das obras, objeto deste estudo.  

Ressalta-se que a delimitação da AII a partir da área municipal, visa identificar impactos 

sinérgicos as atividades relacionadas às obras para a retomada das atividades operacionais da 

UHE Risoleta Neves bem como as influências nas condições de vida em função de 

características já existentes no território. 

A Figura 249 apresenta a delimitação das áreas de influência do meio socioeconômico. 
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Figura 249: Delimitação das áreas de Influência do meio socioeconômico 
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12. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

Conforme abordado na Resolução CONAMA n°1/86, dentro do contexto de um estudo de 

impacto, o diagnóstico ambiental das áreas de influência do empreendimento deve apresentar 

uma completa descrição e análise dos recursos ambientais, de modo a caracterizar a situação 

ambiental da área e suas interações  em virtude das etapas do empreendimento (implantação, 

operação e fechamento).  

Para isto o diagnóstico ambiental deve ser pragmático e conciso para que seja utilizado como 

uma ferramenta como subsídio aos demais procedimentos subsequentes, agrupando as não-

conformidades de forma prática e relacionada, permitindo uma base conveniente para gerar as 

opções de sistematização de controle ambiental, medidas mitigadoras e de modo a fornecer 

conhecimento suficiente para embasar a identificação e a avaliação dos impactos nos meios 

físico, biológico e socioeconômico. 

De acordo com o Art. 6º da Resolução CONAMA nº. 01/86 podemos definir os meios físico, 

biológico e socioeconômico da seguinte forma: 

a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos 

minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o regime 

hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas; 

b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, destacando 

as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, 

raras e ameaçadas de extinção e as áreas de preservação permanente; 

c) o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a 

sócio-economia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e 

culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, 

os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos. 

Assim, para todos os meios foram realizados levantamentos de campo procurando-se conhecer, 

em mais detalhe, a área no qual o empreendimento encontra-se e operação. A abordagem deve 

sempre ser direcionada à solução dos problemas, levando em conta os riscos envolvidos, as 

exigências legais e principalmente as tecnologias adotadas pelo empreendimento. Assim sendo, 

o diagnóstico ambiental deverá retratar a qualidade ambiental atual da área de abrangências dos 

estudos, indicando as principais características dos diversos fatores que compõem o sistema 

ambiental, de forma a permitir o entendimento da dinâmica e das interações existentes entre os 

meios físico, biológico e socioeconômico e a área diretamente afetada.  
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12.1. MEIO FÍSICO 

12.1.1. CLIMATOLOGIA 

O conhecimento do clima de um local é condição básica para diversos estudos ambientais, 

devendo este ser caracterizado em distintas escalas de análises, desde a global até as 

classificações mais locais, tal qual será realizado neste item. Devido a sua extensão territorial a 

AII do empreendimento apresenta diferentes condições climáticas. 

Segundo Mendonça e Oliveira (2017), os elementos do clima são atributos físicos que 

simbolizam as propriedades da atmosfera, ou seja, caracterizam as condições sinóticas de um 

dado local, sendo a temperatura, a umidade e a pressão as mais comumente utilizadas. 

Manifestam-se por meio da precipitação, vento, nebulosidade, ondas de calor e de frio. 

A atuação dos elementos do clima varia no espaço, por serem influenciados pelos fatores 

geográficos do clima, também conhecidos por controladores climáticos. Os fatores do clima, 

peculiares de cada local ou região, revelam a diversidade geográfica e explicam as 

singularidades climáticas de cada porção da superfície da Terra.  

A AII do empreendimento encontra-se em uma faixa de transição que caracteriza a existência de 

duas estações bem definidas, sendo uma seca (inverno) e outra chuvosa (verão) (SOARES 

FIALHO; DE SOUZA ALVES; INGRAN LOPES, 2016). Segundo Reboita et al. (2015), essa 

condição climática que com mais de 50% da precipitação na estação chuvosa e invernos secos, 

é característica de zonas sobre influência de monções.  

Segundo esses autores, regiões com essas características tem reversão sazonal da circulação 

atmosférica, pelo diferente aquecimento entre continente e oceano. Esta condição meteorológica 

é resultado sistemas atmosféricos da baixa troposfera. No verão há predomínio de corrente leste 

que provoca estabilidade do tempo à medida que adentram no continente. Por outro lado, as 

correntes de sul, principalmente o anticiclone polar atlântico provoca extensas zonas de 

perturbação frontal no contato com as massas tropicais e as equatoriais, sendo responsáveis 

pela maior parte da pluviosidade da região (SANT’ANNA NETO, 2005). Ainda segundo estes 

autores, as Zonas de Convergência do Atlântico Sul no sentido noroeste/sudeste e sua umidade 

são responsáveis pelo aumento da intensidade das perturbações frontais citadas anteriormente.  

Além dos diversos sistemas atmosféricos, no trabalho realizado por Sant’anna Neto (2005) fica 

clara a influência do relevo, na formação de diferentes condições climáticas no Estado de Minas 

Gerais, servindo de barreira física para as massas de ar.  
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Nesse sentido, o sistema de classificação climática Köppen-Geiger, mesmo que publicado há 

130 anos, é ainda amplamente utilizado e tem sido empregado em várias temáticas. De acordo 

com esta classificação, na região são identificados três tipos de clima: Aw, Cwa e Cwb 

(ALVARES et al., 2013) (Figura 250).  

Clima do tipo Aw é descrito como tropical com inverno seco, sendo que para a região da AII tem 

como temperaturas médias variando entre 23,7 e 17,8 ºC e precipitação anual de 1471 mm 

(ALVARES et al., 2013). Localiza-se na região central da área de influência (AII) no sentido 

nordeste/sudeste, estendendo-se em direção à região do Baixo Rio Doce, principalmente a 

região do Parque Estadual do Rio Doce e sua zona de amortecimento.  

O Clima Cwa é do tipo tropical sub-úmido com inverno seco e verão quente, com temperaturas 

médias oscilando entre 23,4 e 17,4 ºC e precipitação anual de 1475 mm (ALVARES et al., 2013). 

Clima localizado na região que vai do centro da AII em direção às sedes dos municípios de Rio 

Doce e Dom Silvério, bem como a região mais ao sul do município de Santa Cruz do Escalvado.  

Semelhante ao Cwa mas ocorrendo em pequenas manchas na AII, o Clima Cwb é tropical sub-

úmido com inverno seco, entretanto o verão é temperado e não quente, sendo assim, mais 

ameno. Essa diferença climática pode ser vista nas temperaturas médias que variam entre 21,2 

e 14,9 ºC e precipitação anual de 1477 mm (ALVARES et al., 2013). 

Essa configuração climática com a presença do tipo climático Cwb mais ameno, está relacionada 

a sazonalidade associada com a maior altitude nas áreas onde o mesmo ocorre (SANT’ANNA 

NETO, 2005). Em termos médios a AII apresenta temperatura média variando entre 23,7 e 14,9 

ºC, considerando os três tipos de clima presente, e precipitação média anual de 1474 mm, 

considerando a média ponderada entre a área de abrangência e precipitação média de cada 

clima. 
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Figura 250: Localização da AII e ADA do empreendimento em relação à classificação climática de 
Köppen-Geiger (ALVARES et al., 2013). 
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Para interpretação e caracterização dos dados climáticos foram utilizados além do estudo de 

Alvares et al. (2013), os bancos de dados climatológicos do Climatempo (2019) e do Climate-

data (2019) para a região de Rio Doce – MG, dois pluviômetros que atualmente existem na AII e 

na AID, ambos pertencentes à Agência Nacional de Águas (ANA) e das estações climatológicas 

automáticas do INMET mais próximas das áreas de influência. Na AII não há estações de 

monitoramento climatológico, estando as mais próximas em Viçosa – MG e Caratinga – MG, 

distantes 56 e 90 Km do Trecho 12, especificamente da Fazenda Floresta (Figura 251). Os dados 

disponíveis apresentam o comportamento da precipitação, ventos e da temperatura média ao 

longo do ano (INMET, 2019).  

As médias climatológicas de temperatura e precipitação são valores calculados a partir de uma 

série de dados de 30 anos observados, facilitando a identificação as épocas de mais 

chuvas/secas e quentes/frias de uma região (Climatempo, 2019; Climate-date, 2019; Alvares, 

2013). Um resumo da variação e velocidade dos ventos foi realizado com base no resumo diário 

de direção e velocidades do vento ao longo do ano de 2018 e 2019 registrados nas estações 

climatológica do INMET, códigos 86802 (Caratinga – MG) e 86824 (Viçosa – MG). Foram 

utilizados ainda os dados dos pluviômetros ANA presentes na AII (Figura 251), disponibilizados 

pelo Consórcio Candonga, com intervalo de tempo de 2016 a 2018. 

Após aquisição do banco de dados das estações meteorológicas e refino dos dados no editor de 

planilhas, foi utilizado o software WR Plot View ® para modelagem, facilitando a interpretação 

das velocidades e direções dos ventos e direções das precipitações. Para temperatura e 

precipitação, os gráficos foram gerados em editor de planilhas. 
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Figura 251: Localização das estações climatológicas mais próximas das áreas de influência do 
empreendimento. 
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Conforme pode se observar na Figura 252, é notável que no período analisado (2018-2019) os 

ventos predominantes na região são correntes vindas do Norte e Nordeste, em sua maioria com 

velocidades entre 0,5 a 3,6 m/s. Podemos afirmar também que os ventos provenientes da região 

Nordeste apresentam  as maiores velocidades. Na estação 86824 durante 58,25 % dos dados 

não foi registrado vento, considerado calmaria. A estação 86824 teve 41,60 % de calmaria 

registrada.  

Visto a condições de variabilidade extrema dos sistemas atmosféricos atuantes nas áreas de 

influência, o monitoramento em áreas mais próximas do empreendimento com a implantação de 

estação climática automática pode contribuir significativamente para as análises e 

monitoramentos dos parâmetros de clima (temperatura, umidade, precipitação e ventos). 

 

A 
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B 
Figura 252: Gráfico com frequências da direção e velocidade dos ventos. Em A: para a estação 

86824 (Viçosa – MG); Em B: para estação 86802 (Caratinga – MG). 

 

Os ventos são de fundamental importância na dinâmica terrestre, visto que modelam o relevo, 

transportam umidade dos oceanos para as porções continentais, amenizam o calor das zonas 

de baixa pressão atmosférica, entre outros fatores. 

Ao analisar os dados de frequência de direção e intensidade de precipitação na área no mesmo 

período de tempo dos dados disponíveis de vento (Figura 253), percebe-se a importância das 

correntes de ventos na formação das chuvas na região.  

As chuvas vindas do Sudoeste e Sudeste apresentam as maiores intensidades, na maioria das 

vezes superiores a 11,10 mm/h, enquanto as chuvas vindas do Nordeste e Norte apresentam 

maior porcentagem de contribuição ao longo do tempo, principalmente as inferiores a 3,6 mm/h. 
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A 

 

B 
Figura 253: Gráfico com frequências da direção e intensidade de precipitação das chuvas. Em 

A: para a estação 86824 (Viçosa – MG); Em B: para estação 86802 (Caratinga – MG). 
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Para região do município de Rio Doce – MG, aproximadamente 80% da precipitação anual é 

distribuída entre os meses de outubro a março. Os meses mais secos do ano são entre os meses 

de maio a agosto, com precipitação inferior a 30 mm  (Climatempo, 2019; Climate-date, 2019; 

Alvares, 2013) (Figura 254).   

 

  
Figura 254: Gráfico termopluviométrico para região do município de Rio Doce – MG contendo 

precipitação acumulada mensal e temperatura média do ar (mínima, média e máxima). Fonte: ( 
Climatempo, 2019; Climate-date, 2019; Alvares, 2013). 

 

 

O principal fator climático que interfere no processo erosivo e carreamento de sedimentos para 

os cursos d’água é, sem dúvidas, a precipitação. Além das séries históricas, faz-se necessário 

estimar as precipitações de projeto e o potencial erosivo em um estudo de chuvas intensas da 

região. O conhecimento da intensidade, duração e frequência da precipitação é de vital 

importância para estimativa da erosão como também em projetos de drenagem de forma geral, 

na determinação de vazões de projeto para pequenas bacias e apoiar a determinação para 

bacias maiores.  

Uma das relações mais utilizadas em hidrologia para medir as precipitações máximas de um 

ponto numa bacia hidrográfica é a chama curva IDF (intensidade – duração – frequência). A 
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curva relaciona a intensidade máxima da precipitação (mm/h) com a sua duração no tempo 

(minutos) e a sua probabilidade ou tempo de retorno (probabilidade em % ou anos). 

Para determinação dos parâmetros da curva de intensidade – duração – frequência foi utilizado 

o software Plúvio 2.1, que realiza interpolação utilizando o Método do Inverso da Quinta Potência 

da Distância considerando as informações de todas as localidades em que a equação de 

intensidade – duração – frequência é conhecida nos Estados da Bahia, Espírito Santo, Minas 

Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins (PRUSKI, 2009). Este software permite 

a obtenção dos parâmetros K, a, b, c da equação de IDF (SILVA et al., 2006). 

A equação IDF é apresentada a seguir, enquanto os dados obtidos no Plúvio 2.1 são 

apresentados na Tabela 44. 

Equação 1 – Equação de intensidade – duração – frequência. 

𝑖 =
K × 𝑇𝑎

(𝑡 + b)c
 

Tabela 44: Parâmetros da equação de intensidade – duração – frequência para região do município de 
Rio Doce – MG definidos pelo Plúvio 2.1. 

Parâmetro Valor 

K 9.908,740 

a 0,197 

b 46,617 

c 1,146 

 

Com base nestas informações foi realizada a simulação em editor de planilhas para período de 

retorno (T) de 5, 10, 25, 50 e 100 anos e intervalo de tempo (t) de 300 minutos (5 horas 

consecutivas de precipitação). As curvas características para cada período de retorno são 

apresentadas na Figura 255. 
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Figura 255: Curvas de intensidade-duração-frequência para os períodos de retorno igual a 5, 
10, 25, 50 e 100 anos. 
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O levantamento de dados considerou ainda informações coletadas nos dois pluviômetros que 

atualmente existem na AII e na AID, ambos pertencentes à Agência Nacional de Águas (ANA). 

Estes equipamentos são geridos pelo Consórcio Candonga e dispõe de dados de precipitação 

do período entre outubro de 2016 e janeiro de 2019 (Tabela 45 e Figura 256).  

Tabela 45: Estações pluviométricas da ANA presentes nas áreas de influência do empreendimento. 

Est. 

Código 
Estação - Nome Latitude Longitude DATUM 

2042059 
UHE RISOLETA NEVES 

JUSANTE 

7.765.208,82 

m S 

724.543,70 

m E 

SIRGAS 2000 

23 K 

2042058 
UHE RISOLETA NEVES 

MONTANTE 

7.758.409,00 

m S 

719.868,00 

m E 

SIRGAS 2000 

23 K 
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Figura 256: Localização das estações pluviométricas da ANA existentes na AII do empreendimento. 
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Esses pluviômetros estão próximos das extremidades da ADA e estão distantes 8 km entre si, 

sendo observável que existe uma variação na pluviosidade mensal para diferentes regiões das 

áreas de Influência. Em fevereiro de 2018, a estação à montante da UHE e a estação à jusante 

do barramento registraram respectivamente 384,7 e 210,2 mm de chuva, sendo uma diferença 

de 174,5 mm no mês (Figura 257). Entretanto, entre os meses de outubro de 2018 e janeiro de 

2019, foram registrados maiores volumes de chuva para a estação à jusante do barramento.  

 

Figura 257: Precipitação registrada entre outubro/2016 e janeiro/2019 e sua relação com a normal 
climática. 

 

Tomando-se os anos civis de 2017 e 2018, foi registrada precipitação média (média entre as 

duas estações) acumuladas de 854,9 e 930,6 mm respectivamente, abaixo das médias histórica 

para região. Entre 91,07 e 83,97% da precipitação se concentraram na estação chuvosa de 

ambos os anos, acompanhando as medias históricas normais. Observa-se que entre outubro de 

2016 e janeiro de 2019 o comportamento da precipitação foi no geral, semelhante às médias 

históricas, entretanto, foi observada a ocorrência de um veranico. 

Em fevereiro de 2018 ocorreu um evento atípico na estação a montante da UHE, com período 

de retorno elevado, fazendo com que a precipitação acumulada do mês ultrapassasse a média 

história em aproximadamente 25%. 
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As informações climáticas, principalmente temperatura e precipitação, juntamente com outras 

características da região como a curva IDF, podem servir para direcionamento das ações a 

serem tomadas para mitigação de impactos e a sua influência sobre os demais aspectos 

ambientais, além das medidas de controle propostas. Alguns exemplos de impactos positivos e 

negativos, mas não restringindo-se a eles, com base nas informações climáticas, são 

apresentados a seguir: 

Período chuvoso (outubro a março) 

• Aumento da disponibilidade hídrica dos rios e cursos d’água e recarga da água 

subterrânea através da infiltração; 

• Aumento do risco de lixiviação de contaminantes e materiais que possam alterar 

qualidade da água e solo; 

• Aumento do escoamento superficial, até em pequenos eventos de precipitação em caso 

de saturação do solo, podendo ocasionar ou intensificar processos erosivos; 

• Aumento do aporte de sedimentos das estradas para drenagens pluviais e naturais; 

• Aumento do aporte de sedimento provenientes da bacia hidrográfica; 

• Aumento da frequência de limpeza de estruturas de controle de sedimentos; 

• Aumento da possibilidade de incidência de raios, paralisando todas as atividades nas 

áreas da Renova; 

• Formação de atoleiros em pontos de acúmulos de sedimentos em vias, aumentando 

necessidade de manutenção; 

• Período adequado de plantio nas áreas de PRAD ou PTRF, facilitando principalmente 

coveamento; 

• Diminuição da necessidade de irrigação em áreas de PRAD ou PTRF; 

• Diminuição das atividades de umectação de vias; 

Período seco (abril a setembro) 

• Período adequado para obras viárias e grandes movimentações de terra; 

• Período adequado para obras de drenagem e infraestrutura; 

• Período adequado para instalação de estruturas de controle de sedimentos carreados; 

• Possibilidade de ocorrência de veranico, demandando irrigação nas áreas de PRAD e 

PTRF; 

• Dificuldade de execução de plantios, principalmente pela umidade do solo na fase de 

coveamento; 

• Aumentando geração de particulados pelo tráfego de veículos; 
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• Aumento das atividades de umectação de vias, podendo gerar aporte de sedimentos para 

drenagens pluviais e naturais; 

• Diminuição da disponibilidade hídrica para captação superficial e subterrânea, incluindo 

no processo de dragagem; 

• Maior evaporação nas bacias de sedimentação e nas pilhas de disposição do rejeito; 

12.1.2. GEOLOGIA 

A AII insere-se no Sistema Orogênico Mantiqueira, um conjunto de rochas pré-silurianas, 

produtos de processos sucessivos, de convergência, divergência e nova aglutinação de 

continentes, que se estenderam do Arqueano ao final do Ordoviciano, no Ciclo Brasiliano (ca. 

450 Ma).  

A etapa final, que encerrou o Ciclo Brasiliano, foi de colapso gravitacional, exumação e extrusão 

de orógenos, marcando a passagem da fase de intensa atividade compressiva para a de 

estabilização intraplaca. A AII insere-se no mais extenso dos três cinturões orogênicos do 

Sistema Mantiqueira, o Orógeno Araçuaí, conforme Figura 258 (HASUI, 2012). 

 

Figura 258: Em tons de verde, os três cinturões que compõem Sistema Orogênico 
Mantiqueira. Em amarelo, coberturas fanerozoicas (Adaptado de: HASUI, 2012). 

 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 329 

 

No mapa geológico mais detalhado da região, na escala 1:100.000 (BRANDALISE, 1991), o 

substrato litoestrutural da AII é dominado por rochas metamórficas do Arqueano e 

Paleoproterozóico, com metamorfismo na fácies anfibolito, do Complexo Mantiqueira, da suíte 

metamórfica São Sebastião do Soberbo e do Grupo Don Silvério, e inclui corpos de metagranitos 

e metabasitos proterozoicos e coberturas cenozoicas, que recobrem em manchas as rochas 

supracrustais (Figura 259). 
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O Complexo Mantiqueira (Plm), mais antigo (2,83 Ga), abrange ortognaisses granito-tonalíticos 

com intercalações de anfibolito, associados a pequenos corpos de rochas granulíticas, um deles 

poucos quilômetros a jusante da barragem da UHE Risoleta Neves. Os ortognaisses granito-

tonalíticos incluem (anfibólio)-biotita-granitos gnáissicos, anfibolobiotita-tonalito-gnáissicos 

miloníticos, leucocráticos, de granulação fina a média e estrutura laminada dominante, com 

alternância de níveis máficos e félsicos centimétricos.  

Os contatos dos ortognaisses arqueanos com as supracrustais do Grupo Dom Silvério e da suíte 

metamórfica São Sebastião do Soberbo (Plss) são tectônicos, obliterados em maior parte da 

área, em razão das fases sucessivas de deformação, em especial de um forte cisalhamento 

regional que tornou as unidades estruturalmente concordantes. Uma zona de cisalhamento, nem 

sempre bem definida, marca o contato das duas unidades (Figura 259). 

O Grupo Dom Silvério (Plds; < 2,5 Ga) é uma sequência de metamorfitos de médio e baixo grau 

do limite oeste na AII, parte de uma faixa com direção geral SSW-NNE, não abrangida pela AID 

(Figura 259). Na AII ocorrem rochas das unidades Plds2 e Plds3, duas das suas três unidades, 

que são, da base para o topo: 

• Unidade 1 (Plds1): biotita-anfibolitos, granada-biotita-moscovita-xistos, tremolittos e 

rochas calcissilicáticas; 

• Unidade 2 (Plds 2): moscovita-biotita-xistos com ou sem granada, cianita, grafita, 

silimanita, moscovita-quartzitos, moscovita quartzoxistos, magnetita-quartzitos, rochas 

calcissilicáticas, gonditos, mármores, biotita-anfibolitos, formação ferrífera, biotita-

gnaisses laminados; 

• Unidade 3 (Plds 3): moscovita-quartzitos, moscovita-quartzoxistos. 

A suíte metamórfica São Sebastião do Soberbo (2,16 Ga) é um conjunto de rochas 

metassedimentares, principalmente (anfibólio)-biotita-gnaisses regularmente bandados, com 

intercalações comuns de anfibolito e calcissilicatos, moscovita-quartzitos e moscovita-

quartzoxistos, com injeções graníticas sintectônicas.  

Os gnaisses afloram na área de lavra da Pedreira Corsini, onde são cinzentos e bandados 

(bandas centimétricas sub-horizontais) e exibem lentes de anfibolito e fraturas subverticais, 

ocasionalmente associadas a diabásios (ENGP, 2018; Figura 260 e Figura 261).  
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Figura 260: Gnaisses regularmente bandados da suíte metamórfica São Sebastião do Soberbo expostos 
na Pedreira Corsini (outubro de 2018) (Coordenadas UTM – Sirgas 2000, fuso 23K , X: 724252,86m e Y: 

7765669,34m). 
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Figura 261: Localização da Pedreira Corsini em relação à ADA. 
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Os gnaisses da suíte metamórfica dominam o substrato litoestrutural da AID e sustentam o vale 

do Rio Doce. O vale é relativamente encaixado até alguns quilômetros a jusante da barragem da 

UHE Risoleta Neves, onde se amplia ligeiramente (Figura 259).  

As coberturas cenozoicas são corpos detrito-lateríticos, em geral pouco espessos, e depósitos 

aluviais. Os primeiros são coberturas terciário-quaternárias que formam pequenas áreas mais 

ou menos planas sobre os gnaisses e ortognaisses (BRANDALISE, 1991; Figura 259).  

As mais recentes são acumulações aluviais quaternárias, naturalmente instáveis, de areias, 

cascalhos mal selecionados e níveis de sedimentos mais finos, arenosos a argilosos, com 

espessura total variada, em geral, entre 3 e mais de 20 metros. A mais expressiva em área na 

escala 1:100.000 é a planície aluvial do Rio Doce, a jusante da barragem (Figura 259).  

Sistemas subsidiários de falhas e fraturas potencialmente ativas, com duas orientações 

preferenciais, N80ºE ou NS, recortam a estrutura geral das rochas da região, de trend N-S, e 

controlam a drenagem, nitidamente a confluência do Rio do Carmo e Piranga e as calhas do Rio 

Doce e de seu tributário, o Rio do Peixe (Figura 259).  

Na ADA, a descrição do substrato litoestrutural, das coberturas dentríticas e do relevo é integrada 

em terrenos, porções da superfície terrestre distintas pela morfologia, dinâmica e natureza, 

facilmente reconhecidas tanto no campo como em imagens de sensores remotos15. 

A ADA abrange a parte inundada da calha e as margens emersas pelo rebaixamento do nível 

d’água, as porções inferiores das encostas dos morros que limitam o vale, a bacia do Córrego 

Micaela e uma pequena área disjunta, um talvegue onde foram depositados restos vegetais de 

rápida decomposição. 

A área é dominada por terrenos antrópicos, i.e., de natureza antrópica, como diques ou depósitos 

de rejeitos, ou naturais e marcadamente alterados pela ação do homem, os taludes escavados 

em encostas ou os depósitos aluviais soterrados pelos sedimentos mobilizados no rompimento 

da barragem do Fundão.  

O rebaixamento de quase 15 metros do nível do reservatório expôs áreas planas e barras do Rio 

Doce, depósitos aluviais argilosos e pouco siltosos, recobertos por camada recente de material 

dentrítico com 2 a 12 metros de espessura (WALM, 2017b; 2017c; Figura 262 e Figura 263).  

 

15 Conceito adaptado de Zonneveld (1992) aos estudos ambientais, que separam “meios” (físico, biótico 

e socioeconômico). 
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Figura 262: Barra do Rio Doce, um depósito aluvial usado provisoriamente para a disposição de 
materiais usados na recuperação das áreas de disposição emergencial de sedimentos (dezembro de 

2018). 

 

 

Figura 263: Depósito aluvial (barra) do Rio Doce, na área do reservatório, e estrada na encosta (outubro 
de 2018). 

 

As áreas planas dos principais tributários do reservatório, que ressurgiram com o rebaixamento, 

concentram os sedimentos extraídos na dragagem emergencial do corpo d’água. Os depósitos 

foram construídos a montante de diques (setores 1, 3, 4 e 6) ou em bacias escavadas no terreno 
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e preenchidas com os sedimentos (setor 5). São terrenos antrópicos em transformação, em 

descomissionamento ou recuperação (Figura 264 a Figura 267).  

 

 

Figura 264: Dique e depósito de material dentrítico na planície da desembocadura do córrego dos 
Borges, tributário da margem esquerda do reservatório (Setor 4; outubro de 2018). 

 

 

Figura 265: Depósitos de material dentrítico, bacias escavadas na planície, em processo de 
descomissionamento (Setor 5; outubro de 2018). 
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Figura 266: Uma das áreas de disposição emergencial de sedimentos, terreno antrópico, próximo à 
barragem da UHE Risoleta Neves (Setor 1; outubro de 2018). 

 

 

Figura 267: Área em recuperação (Setor 6; outubro de 2018). 

 

Em toda a ADA, as porções inferiores das encostas não preservam os perfis originais, 

modificados por cortes e aterros das vias locais, com rochas expostas na Pedreira Corsini ou 

escavados nas bacias de sedimentação.  Os produtos da alteração dos paragnaisses são 

arenosos e siltosos e em geral profundos, com vários metros de espessura, entre 5 e 20 metros 

na área da Pedreira Corsini e 12 metros em média na Fazenda Floresta (ENGP, 2018; WALM, 

2017a, Figura 268, Figura 269, Figura 270). 
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Cortes, drenos de fundo, diques e outras estruturas alteraram também a morfologia e dinâmica 

das vertentes da bacia do Córrego Micaela na Fazenda Floresta, que sofrerão mudanças ainda 

maiores com a disposição dos sedimentos removidos do reservatório. 

Conjuntos de falhas e fraturas na área dos diques na Fazenda Floresta, identificada em maio de 

2018, exigiu a paralisação das obras e a avaliação geotécnica da área, forçando a mudança de 

projetos. À época de implantação do Dique Intermediário, devido às escavações realizadas na 

região da locação do projeto, foram observadas várias trincas e rupturas, as quais foram 

desenvolvidos projetos que garantissem a estabilização do local. 

Esses conjuntos de falhas e fraturas, produtos da reativação de estruturas pré-existentes ou de 

novas rupturas, tinham arranjo compatível com a orientação geral do campo de tensões regional 

e conferem à área uma “vulnerabilidade típica para a ocorrência de fenômenos de caráter 

sísmico” (BRANDT, 2018, p. 105).  

 

 

Figura 268: Manto de alteração exposto em um talude da base da encosta afetado por um 
escorregamento (WALM, 2017b). 
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Figura 269: Pedreira Corsini. Encosta com taludes escavados no manto de alteração espesso e nos 
gnaisses, expostos na base (outubro de 2018). 

 

 

Figura 270: Manto de alteração espesso exposto em taludes escavados nas encostas da Fazenda 
Floresta (outubro de 2018). 
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Figura 271: Estrutura da rocha-mãe preservada no manto de alteração espesso que sustenta as 
vertentes dos morros e colinas pequenas (Setor 11, Fazenda Floresta; dezembro de 2018). 

 

 

Figura 272: Vale do Córrego Micaela e vertentes alteradas pelas estruturas de tratamento e disposição 
dos sedimentos extraídos do reservatório (Setor 11, Fazenda Floresta; outubro de 2018). 
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Figura 273: Fundo do vale do córrego Micaela e vertentes contíguas (Setor 11, Fazenda Floresta; 
outubro de 2018). 

 

Um dos setores, o número 8, é a vertente de uma colina pequena que teve a morfologia alterada 

pelas obras. Antiga área de empréstimo, a vertente tem perfil irregular, com uma ruptura de 

declive acentuada no limite da área escavada, e é hoje uma sucessão de taludes formados por 

material dentrítico, sedimentos empilhados e solos de outras vertentes, material excedente das 

obras emergenciais (Figura 274).  
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Figura 274:  Encosta escavada e parcialmente preenchida com material excedente, organizado em 
bancadas amplas com bermas estreitas (Setor 8; dezembro de 2018). 

 

Por fim, ainda que pouco expressiva, há a área de disposição de material dentrítico de rápida 

decomposição, restos vegetais em decomposição misturados a sedimentos, na Sítio Fervedouro, 

sendo uma sucessão de pequenos taludes formados de restos vegetais. A área, pequena e 

pouco alterada, já voltou a fazer parte da paisagem local, de vertentes dominadas por campos 

antrópicos (Figura 275). 

            

Figura 275: Área de disposição de material dentrítico de rápida decomposição. À esquerda, antes da 
disposição; à esquerda, logo após o plantio de capim-braquiária, em janeiro de 2018, fase final da 

recuperação (BRANDT, 2018). 

 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 343 

 

12.1.3. GEOMORFOLOGIA 

As formas de relevo refletem nitidamente a complexidade litológica e estrutural da região. São 

produtos das mudanças e oscilações climáticas mesozoicas e cenozoicas, que condicionaram a 

formação das grandes superfícies de erosão (BRANDALISE, 1991). 

Em escala regional, segundo a compartimentação geomorfológica da bacia do Rio Doce 

proposta por Coelho (2008), as formas de relevo da AII são agrupadas em duas unidades: o 

Planalto Deprimido Rio Piranga e a Depressão Interplanáltica do Rio Doce.  

O Planalto Deprimido Rio Piranga é caracterizado por colinas e morros com topos que atingem 

600 a 800 metros de altitude e vertentes muito dissecadas, em algumas áreas com depósitos 

coluviais de sopé. A Depressão Interplanáltica do Rio Doce é uma unidade alongada do vale do 

Rio Doce, desnivelada e mais baixa que a anterior, entre 400 e 600 metros de altitude.  

Em menor escala, o relevo da AII é dominado por formas de dissecação de superfícies de erosão 

cenozoicas. Predominam morros e colinas pequenas, modelados nos gnaisses e ortognaisses 

arqueanos a proterozóicos e seus produtos de alteração, em geral espessos. Na porção 

noroeste, o relevo é montanhoso, marcado por um alinhamento serrano com orientação N-S, 

sustentado pelos metamorfitos de baixo grau do Grupo Dom Silvério (Figura 276). 
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Figura 276: Geomorfologia das áreas de influência do empreendimento. 
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Na AID, os morros e colinas pequenas, formas dominantes de relevo, são sustentados pelos 

gnaisses regularmente bandados da suíte tectônica São Sebastião do Soberbo e seus produtos 

de alteração. São formas dissecadas, com vertentes declivosas, que formam vales em “v” 

encaixados, sustentadas pelos mantos de alteração espesso ou, em áreas mais restritas, por 

depósitos coluviais (Figura 277 e Figura 278). 

 

 

Figura 277: Morros e colinas pequenas na AID (outubro de 2018). 

 

 

Figura 278: Morros na AID (outubro de 2018). Vertentes de morros com terracetes nos segmentos mais 
declivosos, formados pela circulação de reses. 
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A drenagem tem padrão dentrítico, característico de vales esculpidos em rochas resistentes do 

embasamento, fortemente controlado pelo sistema regional de falhas de orientação geral NE-

SW. O curso principal é Rio Doce, que se forma na confluência do Rio do Carmo e Piranga, 

poucos quilômetros a montante do remanso do reservatório da UHE Risoleta Neves.  

No seu trecho inicial, inserido na AID, o vale do Rio Doce sofreu transformações marcantes nas 

últimas décadas: no final da década de 1990, com a construção da barragem e formação do 

reservatório da UHE Risoleta Neves, e 15 anos mais tarde, no rompimento da barragem de 

Fundão, com os aproximadamente 8 milhões de metros cúbicos de material dentrítico retidos no 

corpo d’água.  

Em grande parte da AID, o vale do Rio Doce é encaixado e parcialmente imerso no reservatório 

da usina hidrelétrica até alguns quilômetros a jusante da barragem, onde há áreas planas aluviais 

mais expressivas em área (Figura 279 e Figura 280).  

 

 
Figura 279: Vale encaixado do Rio Doce a montante do reservatório da UHE Risoleta Neves 

(outubro/2018). 
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Figura 280: Vale do Rio Doce no reservatório da UHE Risoleta Neves, com barras expostas pelo 
rebaixamento do nível d’água e vias na base das encostas contíguas (outubro de 2018). 

 

Nas vertentes, os processos superficiais principais são a erosão laminar ou em sulcos e 

pequenos movimentos de massa nos taludes expostos ao longo das vias. Nas encostas, os 

processos superficiais dominantes são a erosão laminar e em sulcos, promovida pela 

substituição, já antiga, das florestas densas originais por campos antrópicos. Nos segmentos 

mais inclinados, sujeitos a pastejos, a circulação constante de bovinos forma terracetes e expõe 

o solo, ampliando o potencial erosivo do escoamento superficial (Figura 281). 

No vale do Rio Doce, predominam a erosão e a deposição fluviais, a última expressiva ao longo 

do reservatório da usina hidrelétrica, nível de base dos processos fluviais atuantes na bacia, a 

montante da barragem. Os processos fluviais são acentuados no reservatório, tanto a erosão, 

acentuada na faixa de depleção, como a sedimentação nas barras e áreas planas expostas. 
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Figura 281: Terracetes formados pela circulação de reses em um segmento declivoso da encosta de um 
morro na AID (outubro de 2018). 

 

12.1.4. PEDOLOGIA 

A alteração das rochas metamórficas pré-silurianas produziu mantos de alteração profundos, 

com vários metros de espessura, em grande parte da região. Em escala regional, predominam 

na AII solos distróficos das classes Argissolo Vermelho-Amarelo e Latossolo Vermelho-Amarelo 

(MACHADO; SILVA, 2010; Figura 282).  

Em linhas gerais, os argissolos derivam principalmente dos metamorfitos do Grupo Dom Silvério. 

Já os materiais parentais dos latossolos são principalmente os gnaisses e ortognaisses das 

rochas mais antigas do Complexo Mantiqueira e da suíte metamórfica São Sebastião do 

Soberbo. 
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Figura 282: Principais classes de solos da área de influência indireta do empreendimento. 
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 Os argissolos, da classe Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico (PVAd) são caracterizados por 

uma mudança abrupta de textura nos horizontes superficiais pelo acúmulo de argila no horizonte 

B (B textural; Bt) e pelas argilas do tipo hematita e goethita. Estão presentes nas áreas de 

baixadas, com declividades inferiores a 8%, geralmente associado a uma área brejosa ou úmida. 

São solos cultiváveis com problemas complexos de conservação e/ou de manutenção de 

melhoramentos. Altamente susceptíveis a compactação, principalmente pela passagem de 

máquinas e pisoteio de animais, e baixa disponibilidade de nutrientes, o que dificulta a 

implantação ou manejo de certas culturas.  

 

Figura 283: Presença de argissolo próximo ao leito do Córrego Micaela (outubro de 2018). 

 

Os solos da classe Latossolo Vermelho-Amarelo Distróficos (LVAd) são bem drenados e 

profundos, com cor, textura e estrutura uniformes em profundidade (SANTOS; ZARONI; 

CLEMENTE, 2013). Estão presentes, em sua maioria, nas áreas de encostas e morros, 

geralmente com declividades superiores a 8%.  

São considerados aptos, em geral, para pastagens e/ou reflorestamento, com problemas simples 

de conservação. São cultiváveis apenas em casos especiais de algumas culturas permanentes 

protetoras do solo. Nos trechos de maior declividade (superior a 35%) são considerados aptos, 

em geral, somente para pastagens ou reflorestamento, com problemas complexos de 

conservação. 

O LVAd ocorre também em algumas áreas planas, consideradas terras cultiváveis com 

problemas simples de conservação e/ou de manutenção de melhoramentos. São mais 
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resistentes ao processo de compactação e há possibilidade de escarificação, diferente das áreas 

de argissolo. 

 

 

Figura 284: Presença de latossolo em páreas declivosas próximo ao leito do Córrego Micaela (outubro 
de 2018). 

 

Solos menos desenvolvidos são poucos expressivos em área, mesmo em mapas em escalas 

mais detalhadas. São principalmente cambissolos distróficos, em geral, dos depósitos coluviais 

de sopé, solos pouco evoluídos, com horizonte B incipiente (Bi), com muitos fragmentos de rocha 

e minerais primários. Há ainda na área manchas de neossolos flúvicos, solos rudimentares com 

textura variável, das planícies aluviais. 

No caso do meio físico solo, quando utilizado de forma incorreta, não considerando os seus 

atributos intrínsecos (características físicas, químicas e morfológicas, principalmente) e fatores 

condicionadores (relevo, clima, geologia, cobertura vegetal), que refletem a sua real 

potencialidade, pode desencadear processos indesejáveis (LEPSCH, I. F. et al, 2015). Dentre 

esses processos pode-se citar a erosão, por exemplo, com sérios danos socioeconômicos e 

ambientais, com destaque para:  

• Arraste de partículas de solos, juntamente com óleos, agroquímicos e outros 

contaminantes; 

• Redução significativa da capacidade produtiva dos solos;  

• Aumento das atividades de correção e adubação nas áreas de PTRF e PRAD; 
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• Assoreamento de rios e mananciais;  

• Contaminação da água superficial e subsuperficial, em alguns casos aquíferos. 

12.1.4.1. SUSCEPTIBILIDADE À EROSÃO 

A taxa de erosão é influenciada por fatores como a quantidade e intensidade da chuva, topografia 

do terreno, cobertura vegetal e o manejo empregado. Entre os fatores que afetam a taxa de 

erosão de um local, a cobertura vegetal representa o fator com maior facilidade de modificação 

e que atua diretamente para reduzir as taxas de erosão (PRUSKI, 2009).  

A execução de atividades em uma área que não suporte ao uso e/ou quando esta é conduzida 

sem a adoção de práticas conservacionistas, pode-se degradar o ambiente a ponto de inviabilizar 

o seu desenvolvimento a longo prazo (MORGAN & NEARING, 2011).  

Quanto menor a estabilidade dos agregados do solo e a menor capacidade de infiltração, mais 

suscetível o solo é à erosão. Solos ricos em silte e areia e com pouco material cimentante, como 

a matéria orgânica e óxidos de ferro e alumínio, são muito propensos ao processo erosivo em 

razão da pequena resistência que oferecem ao desprendimento de partículas durante a 

precipitação (PRUSKI, 2009). 

Conforme mapeamento realizado pelo Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) é possível 

verificar que AII está localizada em área com susceptibilidade classificada, majoritariamente, 

como média susceptibilidade à erosão, conforme pode ser visualizado na Figura 285 e Figura 

286.  

As áreas próximas ao reservatório da UHE e a jusante, sentido o baixo Rio Doce, apresentam 

alta susceptibilidade à erosão. A média e alta susceptibilidade a erosão apresentada na AII está 

atrelada a alguns dos fatores citados anteriormente, como geologia, pedologia e clima, como 

também pela geomorfologia da região e o uso do solo.  
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Figura 285: Risco potencial de erosão segundo o ZEE. 
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Figura 286: Risco potencial de erosão segundo o ZEE. 
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Os sistemas de manejo intensivo, como por exemplo, tráfego de máquinas e animais, geram 

impactos tanto na superfície quanto na subsuperfície do solo, acelerando sua degradação, pela 

não observância da capacidade suporte do uso do solo (FIGUEIREDO et al., 2009; MULLER et 

al., 2014). Em áreas de pastagens declivosas e com excesso de animais, por exemplo, além da 

erosão superficial, poderá ocorrer erosão subsuperficial com movimento de massa (MULLER et 

al., 2014). 

O uso antrópico intensifica os processos erosivos pois altera as condições naturais da cobertura 

vegetal e das propriedades dos solos, dificultando a infiltração e aumentando o escoamento da 

água e das partículas desprendidas (BERTONI & LOMBARDI NETO, 2008). Segundo Costa et 

al. (2016), nos corpos hídricos, além do assoreamento e redução da lâmina d’água decorrente 

da deposição do material carreado até o leito do curso d’água pelo escoamento superficial, a 

contaminação gerada pelo aporte de nutrientes, agroquímicos e sedimentos contribui 

significativamente para o processo de eutrofização e gera o aumento dos custos de tratamento 

da água. 

No entorno da ADA e em toda área de influência é possível visualizar pastagens altamente 

degradas e características de erosão laminar, removendo a camada superficial do solo aos 

poucos (Figura 287). Em alguns casos, apresentam processos mais avançados como ravinas e 

voçorocas (Figura 288). 

 

 

Figura 287: Pastagens degradas no entorno da ADA (outubro de 2018). 
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Figura 288: Formação de ravinas e voçorocas em pastagens degradas no entorno da ADA (outubro de 
2018). 

 

A presença de uma malha viária, importante para região, e muitas estradas rurais não 

pavimentadas contribuem significativamente para concentração de fluxo de escoamento 

superficial, desencadeando processos erosivos em suas margens eleva o aporte de sedimentos. 

A manutenção das estradas e das redes de drenagem é de suma importância (Figura 289). 

 

Figura 289: Malha viária e pastagens degradas no entorno da ADA, próximas a Pedreira Corsini (outubro 
de 2018). 
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Esse aporte acima do normal de sedimentos nas calhas dos cursos d’água faz com que diminua 

a secção de escoamento do canal, contribuindo para o aumento de processos erosivos em suas 

margens até formação de meandro (com zonas de escavação e alúvios) ou a ocorrência de 

enchentes em eventos de precipitação de maior magnitude. 

 

12.1.5. BACIA HIDROGRÁFICA 

A bacia hidrográfica do Rio Doce possui uma área de drenagem de 86.710 km², dos quais 86% 

está localizada no Leste mineiro e 14% no Noroeste do Espírito Santo (CBH-DOCE, 2010) sendo, 

portanto, uma bacia hidrográfica de domínio federal (ANA, 2015). 

Localizada na bacia hidrográfica federal Costeira do Sul/Sudeste, tem como principais limites 

geográficos da bacia: ao norte, a Serra Negra e Aimorés; a oeste, a Serra do Espinhaço; a 

sudoeste e ao sul, a Serra da Mantiqueira; a sudeste, a Serra do Caparaó; a leste o oceano 

Atlântico (CUPOLILLO, 2008). Sua extensão longitudinal é da ordem de 450 km. 

Geograficamente, os limites da bacia hidrográfica encontram-se circunscritos pelos paralelos 17° 

45' e 21° 15' S e pelos meridianos 39° 45' e 43° 45' W. 

O Rio Doce possui uma extensão aproximada de 879 km desde a primeira nascente no Rio 

Xopotó, Serra da Mantiqueira em Minas Gerais, até sua foz no Oceano Atlântico, localizada em 

Regência, distrito de Linhares – ES (IGAM, 2010). Com suas nascentes situadas em sua maioria 

nos limites oeste e sul da bacia, com altitudes superiores a 1.000 metros, recebe o nome de Rio 

Doce após confluência do Rio Piranga e Rio do Carmo, (CBH-DOCE, 2010).   

Tem como principais afluentes o Rio Piracicaba, Rio Santo Antônio, Rio Suaçuí Grande, Rio 

Casca, Rio Matipó, Rio Caratinga-Cuieté e Rio Manhuaçu em Minas Gerais e Rio Guandú, Rio 

Pancas e Rio São José, no Espírito Santo (ANA, 2015).  

Caracteriza-se por ser um extenso rio que penetra profundamente no planalto mineiro, sendo 

que, ao chegar a Governador Valadares, toma a direção leste a caminho do oceano (ANA, 2015). 

Este traçado é explicado pelas características morfoestruturais variadas que ocorrem no interior 

da bacia (SOUZA, 1995).  

No âmbito federal, compreende 228 municípios, cujos territórios estão totalmente ou 

parcialmente nela inseridos, sendo 200 mineiros e 29 capixabas, com uma população estimada 

de 3,5 milhões de habitantes (ANA, 2015). Os recursos hídricos da bacia do Rio Doce 

desempenham um papel fundamental na economia do leste mineiro e do noroeste capixaba, 
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uma vez que fornecem a água para a irrigação, para a indústria nos seus processos produtivos 

e para abastecimento público (BRANDT, 2018). 

A bacia do Rio Doce, em termos econômicos, contribui com a produção mineral de mica, pedras 

coradas, calcário e minerais ferrosos. Na agricultura, destaca-se o cultivo de milho, feijão, café, 

mandioca, cana-de-açúcar, banana e arroz. As atividades industriais de destaque na região são: 

produção de minerais não-metálicos; produção de alimentos e bebidas; celulose e siderurgia. Há 

também destaque para o turismo (CUPOLILLO, 2008).  

Devido ao seu desenvolvimento urbano-industrial a partir da década de 70, e o consequente 

aumento da demanda de energia elétrica, a bacia apresenta-se com o maior número de 

pequenas e médias barragens hidrelétricas (PCHs) em Minas Gerais (CONSÓRCIO ECOPLAN 

– LUME, 2010). 

Conforme apresentado na Figura 290, em Minas Gerais, a bacia do Rio Doce é subdividida em 

seis Unidades de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos (UPGRHs), às quais 

correspondem as seguintes sub-bacias e seus respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica 

(CBHs): DO1 – Rio Piranga; DO2 – Rio Piracicaba; DO3 – Rio Santo Antônio; DO4 – Rio Suaçuí; 

DO5 – Rio Caratinga; DO6 – Rio Manhuaçu. O Espírito Santo apresenta uma unidade de 

planejamento, DO07 – Baixo Rio Doce, existindo CBHs do Rio Guandú, Rio Santa Joana, Rio 

Santa Maria do Doce, Rio Pontões, Lagoas do Rio Doce, Barra Seca e Foz do Rio Doce (CBH-

DOCE, 2010). 
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Figura 290: Mapa da Bacia Hidrográfica do Rio Doce e suas Unidades de Planejamento (Fonte: CBH-
DOCE, 2010). 

 

Especificamente no ponto de interesse correspondente à UHE Risoleta Neves, a bacia 

hidrográfica do rio Doce possui cerca de 8.890 km². A principal área de contribuição para 

Candonga é a bacia do rio Piranga, com cerca de 6.600 km² ou 73% da área de drenagem de 

Candonga. A bacia do rio Gualaxo do Norte, trecho mais impactado pelo rompimento e pela 

deposição de rejeitos contribui com 562 km² ou apenas 6%  da área de drenagem de Candonga.  
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Figura 291: Bacia hidrográfica da UHE Risoleta Neves (Fonte: Potamos, 2018) 

As ações de dragagem e disposição de rejeitos na Fazenda Floresta e recuperação  das margens 

e setores do Trecho 12, foco desde diagnóstico, estão inseridas na porção mais ao norte da 

UPGRH DO1, após confluência entre o Rio Piranga e do Rio do Carmo (Figura 292). 

A sub-bacia do Rio Piranga ocupa uma área de 17.571 km² (cerca de 24% do território da bacia 

do Rio Doce), sendo 8.082 km² a montante da área de influência (aproximadamente 46% da área 

da sub-bacia do Rio Piranga).Tem seu início nas nascentes do Rio Xopotó e seu limite final 

próximo ao Parque Estadual do Rio Doce, estando sua maior parte nas regiões da Zona da Mata 

e Campos das Vertentes. É composta pelo Rio Piranga, Rio do Carmo, Rio Casca e Rio Matipó 

e por áreas de drenagem de outros córregos menores, como o Rio do Peixe, Rio Sem Peixe e 

Rio Sacramento e Ribeirão Mombaça, Ribeirão do Turvo e Ribeirão do Belém (IGAM, 2010).  
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Figura 292: Localização das áreas de influência quanto às bacias hidrográficas. 
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O Rio Piranga nasce no município de Ressaquinha, com sede administrativa fora da bacia do 

Rio Doce, a 750 m de altitude acima do nível do mar e percorre 470 quilômetros até o município 

de Santa Cruz do Escalvado, a 337 m altitude, onde se encontra com o Rio do Carmo, formando 

o Rio Doce. Seus principais afluentes são os rios São Bernardo, Pirapetinga, Xopotó, Turvo 

Limpo,Bacalhau, Teixeira, Vau-Açu e Oratórios (IGAM, 2010; OLIVEIRA, 2016). 

O Rio do Carmo nasce no município de Ouro Preto tendo como principais afluentes os rios 

Gualaxo do Sul e Gualaxo do Norte. Após a formação do Rio Doce, os rios Casca, Matipó, do 

Peixe, Ribeirões Mombaça,  do Turvo,  Belém, e o rio Sacramento drenam diretamente para o 

Rio Doce, e são os cursos mais importantes (IGAM, 2010).  

Em termos hidrogeológicos, os sistemas aquíferos existentes são: Sistema Aquífero Poroso, 

mais superficial, e Sistema Aquífero Cristalino mais profundo, sotoposto ao primeiro. Segundo o 

Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Piranga, a UPGRH DO1 encontra-se 

majoritariamente inserida sobre aquíferos cristalinos, sendo o substrato de rochas granitóides. 

Os aquíferos porosos possuem melhor capacidade de explotação para usos consultivos, porém, 

na UPGRH DO1, este tipo de aquífero encontra-se muito reduzido, sendo 4% da área (CBH-

PIRANGA, 2010).  

Os aquíferos porosos são formados por rochas sedimentares consolidadas, onde a água 

encontra-se nos poros formados entre grãos de areia, silte e argila. Já nos aquíferos fissurados, 

como os cristalinos, a circulação da água é apenas nas fraturas, fendas e falhas, que se foram 

através de movimentos tectônicos. Portanto, a produtividade de um poço nesse tipo de aquífero 

está ligada a possibilidade de ele estar inserido em uma fenda onde há uma boa circulação de 

água (CBH-PIRANGA, 2010).  

A DO1 é a sub-bacia do Rio Doce com maior número de municípios, 77 no total, conforme 

apresentado na Figura 293. Possui uma população em seu território estimada em mais de 700 

mil pessoas e economia predominante do setor de serviços, indústria e agropecuária 

(CONSÓRCIO ECOPLAN – LUME, 2010). 
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Figura 293: Mapa da Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do Rio Piranga – DO1 
(Fonte: IGAM, 2016). 

 

 

Em relação aos usos do solo, a maior parte da bacia DO1 (Rio Piranga) está inserida em área 

classificada como pecuária, seguida de floresta estacional semi-decidual (CBH-Piranga, 2010). 

Apresenta um quadro de grande supressão da cobertura vegetal e pastagens altamente 

degradadas (ANA, 2015), contribuído para a exposição dos solos e, consequentemente, 

aumento do escoamento superficial e aceleração dos processos morfodinâmicos como erosão 

(hídrica, eólica e química) e movimentos de massa (PRUSKI, 2009).  

O uso antrópico intensifica os processos erosivos pois altera as condições naturais da cobertura 

vegetal e das propriedades dos solos, dificultando a infiltração e aumentando o escoamento da 

água e das partículas desprendidas (BERTONI & LOMBARDI NETO, 2008). Estes processos 

proporcionam volumes expressivos de sedimentos que são carreados aos cursos d’água e vão 

parar no leito do rio Doce consequentemente. 

A área do reservatório, setores de disposição de sedimentos marginais e a Fazenda Floresta 

encontram-se inseridos nessa dinâmica de uso do solo, com predomínio de atividade pecuária e 

pequenos fragmentos isolados de floresta estacional semi-decidual. 
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Segundo o item 12.1.4.1 Susceptibilidade à erosão, a região do empreendimento está localizada 

em solo de média a alta susceptibilidade a erosão e com baixa porcentagem de prática agrícola 

conservacionista, o que é um forte fator de pressão sobre a qualidade das águas da bacia. Os 

solos da região são altamente friáveis, além de haver um histórico de longas estiagens seguidas 

de chuvas fortes, o que altera a taxa de aporte de sedimentos nos cursos d’água constantemente. 

O sistema de esgotamento sanitário é satisfatório, frente à realidade da bacia, com a coleta de 

75% dos esgotos gerados na UPGRH DO1 (CBH-PIRANGA, 2010). Apesar de um índice 

satisfatório, a bacia sofre pressão também dos municípios a montante, que possuem baixo índice 

de coleta de esgoto e alto índice populacional. Vale ressaltar que o índice de coleta de esgotos 

não é o mesmo que o índice de tratamento de esgoto, portanto devem ser avaliados em conjunto.  

Na unidade do Rio Piranga menos de 2% do esgoto coletado é tratado, segundo último 

levantamento do CBH-Piranga (2010), o que demonstra um elevado aporte de esgoto in natura 

na bacia e, consequentemente, uma carga alta de contaminantes e matéria orgânica 

remanescente. 

Segundo Costa et al. (2016), nos corpos hídricos, além do assoreamento e redução da lâmina 

d’água decorrente da deposição do material carreado até o leito do curso d’água pelo 

escoamento superficial, a contaminação gerada pelo aporte de esgotos, agroquímicos e 

sedimentos contribui significativamente para o processo de eutrofização e gera o aumento dos 

custos de tratamento da água. 

12.1.5.1. CARACTERIZAÇÃO HIDROSSEDIMENTOLÓGICA 

De acordo com ELETROBRÁS (1998), a bacia hidrográfica do rio Doce até o eixo da UHE 

Candonga encontra-se inserida na Zona Mineira (E6) de produção de sedimentos.  

A Zona Mineira abrange a região constituída pela bacia do Alto Rio São Francisco e bacias 

vizinhas, tanto a leste da serra do Espinhaço, como nas cabeceiras dos rios Grande e Paranaíba. 

A região é caracterizada pelo relevo acentuado e vegetação pouco densa, resultante da ação 

antrópica. A grande variabilidade na erodibilidade dos solos e da erosividade das chuvas faz com 

que o comportamento hidrossedimentológico dos cursos de água nela inseridos seja bastante 

complexo. De qualquer maneira, esta zona é marcada por altas concentrações médias anuais 

de sedimentos - CMA e altas taxas de erosão. A primeira assume valores entre 100 e 1200 mg/L, 

em torno de uma média de 315 mg/L, e a segunda varia de 90,0 a 1500 t/km².ano, com média 

de 250 t/km².ano para bacias de 5000 km² de área de drenagem. A relação entre a descarga 

sólida de fundo e em suspensão varia na faixa de 1,0 a 0,5. 
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Levando-se em conta os valores regionais, a vazão média de longo do aproveitamento (igual a 

163 m³/s) e a área de drenagem da usina (8990 km²), ter-se-ia a descarga sólida total estimada 

(DST) pela CMA média de 315 mg/L e pela PES de 250 t/km².ano, conforme valores 

apresentados na Tabela 46. Na determinação da DST foi considerado o valor de 0,50 para a 

relação DSA/DSS (descarga sólida de arraste/ descarga sólida em suspensão), tal como 

indicado em ELETROBRÁS (1997). 

A Tabela 47 apresenta os valores de descarga sólida total (DST) afluente ao eixo da UHE 

Candonga, calculados com base nos valores médios ponderados de CMA e PES indicados para 

as estações Ponte Nova Jusante e Acaiaca Jusante na citada publicação.  

Tabela 46: Estimativa da Descarga Sólida Total Afluente a UHE Candonga com base em dados regionais 
(POTAMOS, 2017) 

MÉTODO DESCARGA SÓLIDA TOTAL (m³/ano) 

CMA Regional (315 mg/L) 2.428.785 

PES Regional (250 t/km².ano) 3.371.250 

 
Tabela 47: Estimativa da Descarga Sólida Total Afluente a UHE Candonga com base nos dados regionais indicados 

para as estações Ponte Nova Jusante e Acaiaca Jusante (POTAMOS, 2017) 

MÉTODO DESCARGA SÓLIDA TOTAL (m³/ano) 

CMA Ponderado (135,5 mg/L) 1.044.606 

PES Ponderado (73,6 t/km².ano) 992.516 

Analisando os dados apresentados pode-se notar grande discrepância entre os valores de DST 

calculados pelas diferentes metodologias, tomando por base ambos os critérios de 

regionalização, pela CMA e pela PES.  

Nenhum dos valores apresentados pode ser descartado ou considerado preciso, tendo em vista 

que a diferença do dado base utilizado, ou seja:  

(i) os dados regionais, baseados na análise de várias estações disponíveis 

na Zona de referência, servem para dar uma ideia da ordem de grandeza 

da DST das áreas de interesse quando não se tem outra informação 

disponível; (ii) os dados das estações Ponte Nova Jusante (CMA 91,0 mg/L 

e PES 51,0 t/km².ano) e Acaiaca Jusante (CMA 337 mg/L e PES 176 

t/km².ano) refletem o comportamento individualizado de cada seção 

fluvial/bacia, característicos da época dos estudos. Além disso, esses 
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dados foram ponderados pelas respectivas áreas de drenagem, 

promovendo um abatimento do valor estimado para a UHE Candonga. 

12.1.6. QUALIDADE DAS ÁGUAS 

12.1.6.1. ÁGUAS SUPERFICIAIS 

Para caracterizar a qualidade da água na Área de Influência das atividades de dragagem e 

disposição de sedimentos na Fazenda Floresta e recuperação das margens e setores do Trecho 

12, é importante considerar que existem dois cenários: um cenário antes do rompimento da 

barragem de Fundão (novembro de 2015) e outro após o referido evento.  

Essa distinção é importante no presente diagnóstico, pois o Rio Doce, na porção da área de 

estudo, sofre pressões antrópicas históricas, que antecedem o rompimento da barragem em 

2015. Porém, a qualidade da água atual é reflexo de um conjunto das pressões históricas na 

bacia e do aporte de sedimentos após o rompimento da barragem de rejeitos de Fundão. 

Quanto ao cenário atual, referente à qualidade da água, houve alterações diante ao aporte de 

sedimentos da barragem de Fundão, após medidas de controles instaladas a jusante do 

Complexo Germano (AMPLO, 2019), bem como ocorrerá alterações decorrentes das atividades 

de dragagem e disposição de sedimentos (AGROFLOR, 2019). Apesar de ser uma atividade de 

recuperação, o cenário atual é de alterações antrópicas decorrentes de uma junção de três 

fatores principais: históricos, decorrentes do rompimento da barragem e decorrentes das 

atividades de dragagem e disposição de sedimentos na Fazenda Floresta e recuperação das 

margens e setores do Trecho 12 (BRANDT, 2018). 

Diante da magnitude dos fatores decorrentes do rompimento é impossível separar, em termos 

de qualidade da água, as principais influências das operações de recuperação, sendo, por 

conseguinte, caracterizada a situação atual de qualidade da água, sem distinção das suas fontes 

de alteração. 

Após o rompimento da barragem de Fundão, ocorreu um aporte, tanto de sedimentos, quanto de 

material lenhoso, carreado junto aos sedimentos para o Rio Doce sendo boa parte depositada 

no reservatório da UHE Risoleta Neves. Algumas atividades de desassoreamento, dragagem e 

disposição de sedimentos ocorreram logo após o evento, em caráter emergencial. Assim, em 

relação à qualidade da água, verificou-se uma alta turbidez e sólidos suspensos, além de uma 

consequente redução de organismos da microflora e microfauna aquática (VISÃO AMBIENTAL, 

2017). 
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Por outro lado, as atividades iniciais de recuperação na ADA removeram o material orgânico 

depositado nas margens e no reservatório, o que em termos de qualidade da água contribuiu 

principalmente para a redução do aporte de matéria orgânica, aumento da oxigenação da lâmina 

d´água e aumento da entrada de luminosidade (BRANDT, 2018).  

As atividades posteriores, foram focadas na remoção dos sedimentos, com a utilização de dragas 

e construção de barreiras metálicas, além da disposição nos setores. Estas atividades 

contribuem potencialmente para a redução da turbidez, além da redução do aporte de possíveis 

metais associados ao sedimento. 

Para a caracterização da qualidade das águas superficiais, inicialmente foram utilizados dados 

do Programa Águas de Minas, disponibilizados pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas – 

IGAM (Figura 294) e posteriormente os dados do Programa de Monitoramento de Qualidade da 

Água implantados pela Fundação Renova.  

 

Os dados utilizados do IGAM abrangeram um período histórico de 2012 a 2018, portanto, 

caracterizam tanto a qualidade anterior ao rompimento da barragem, quanto à qualidade 

 

Figura 294: Mapa da Rede Básica de Monitoramento de Qualidade de água superficial de 
Minas Gerais (Fonte: IGAM, 2018). 
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posterior a ele. Foram utilizados quatro pontos de monitoramento do IGAM, conforme 

apresentado na Tabela 48 e Figura 295. Estes pontos estão distribuídos de forma que a malha 

formada permite observar a característica isolada do Rio do Carmo e Rio Piranga antes de se 

tornarem o Rio Doce, a qualidade da água após a sua confluência, e por fim, a qualidade da 

água após a passagem do Rio Doce pelas áreas de influência do empreendimento (AII, AID e 

ADA). 

Nem todos os pontos de monitoramento encontram-se nas áreas de influência, mas são de real 

importância para entender o processo de aporte de sedimentos e concentrações de 

contaminantes da bacia hidrográfica a montante como um todo, não somente nas áreas de 

intervenção.  

Quando não se tem séries históricas de banco de dados confiáveis deve-se utilizar estações com 

bancos de dados o mais completo e próximo possível para a avaliação perante os dados 

levantados in loco. Além disso, deve-se tomar como medida importante o aumento e melhoria 

da rede de monitoramento de qualidade de água., incluindo pontos no Córrego Micaela.  

Para realizar a avaliação da qualidade das águas superficiais, utilizou-se a Resolução CONAMA 

357, de 03 de abril de 2005, e a Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01, de 

05 de maio de 2008, que dispõem sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, e dá outras providências para os corpos hídricos de domínio da União 

ou do Estado de Minas Gerais respectivamente. 

 

Tabela 48: Estações utilizadas pelo IGAM para monitoramento trimestral de qualidade da água. 
Curso 

d’água 
Estação Município Descrição do ponto 

Coordenadas (UTM) 

Latitude Longitude 

Rio do 

Carmo 
RD071 Barra Longa-MG 

Rio do Carmo próximo à 

confluência com o Rio Piranga 
7.756.307 705.736 

Rio 

Piranga 
RD013 Ponte Nova -MG 

Rio Piranga a jusante de Ponte 

Nova - MG 
7.745.068 719.176 

Rio Doce RD072 

Rio Doce-MG / 

Santa Cruz do 

Escalvado-MG 

Rio Doce, logo após sua 

formação, depois da 

confluência do Rio Piranga e 

Rio do Carmo 

7.757.273 717.242 

Rio Doce RD019 

Rio Casca - MG / 

São Domingos do 

Prata-MG 

Rio Doce a montante da foz do 

Rio Casca 
7.784.723 735.379 
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Figura 295: Localização das estações de qualidade da água do IGAM. 
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Os parâmetros monitorados nos pontos descritos são: alcalinidade de bicarbonato, alcalinidade 

total, alumínio dissolvido, arsênio total; bário total, boro total, cádmio total, cálcio total, chumbo 

total, cianeto livre, cloreto total, clorofila a, cobre dissolvido; coliformes termotolerantes, 

coliformes totais, condutividade elétrica in loco, condutividade elétrica laboratório, cor verdadeira, 

cromo total, demanda bioquímica de oxigênio, demanda química de oxigênio, densidade de 

cianobactérias, dureza de cálcio, dureza de magnésio, dureza total, Escherichia coli, 

Estreptococos fecais, fenóis totais, feoftina a, ferro dissolvido, fósforo total, magnésio total, 

manganês total, mercúrio total, níquel total, nitrato, nitrito, nitrogênio amoniacal total, nitrogênio 

orgânico, óleos e graxas, oxigênio dissolvido, pH in loco, potássio dissolvido, selênio total, sódio 

dissolvido, sólidos dissolvidos totais, sólidos em suspensão totais, sólidos totais, substâncias 

tensoativas, sulfato total, sulfeto, temperatura da água, temperatura do ar, turbidez, zinco total.  

Para análise desses parâmetros, considerou-se os seguintes critérios: 

• Série histórica com menor porcentagem de falhas entre as estações;   

• Relação com o empreendimento. 

A concentração de sólidos dissolvidos totais das estações monitoradas se mantinham com 

poucas alterações (aumento no período chuvoso) na maioria do período antes e depois do 

rompimento da Barragem de Fundão, em novembro de 2015, com valores abaixo do limite 

estabelecido pela Resolução CONAMA nº 357/05 e Resolução Conjunta COPAM/CERH nº 

01/08, de 500 mg/L. Entretanto, é observado que nos períodos chuvosos há um natural aumento 

deste parâmetro, com valores máximos de 230 e 146 mg/l em dezembro de 2015 e dezembro 

de 2017 respectivamente, para o ponto RD019 após o reservatório da UHE Risoleta Neves 

(Figura 296). Atualmente as concentrações de sólidos dissolvidos encontradas são semelhantes 

aos valores anteriormente ao rompimento, apresentando picos de concentrações nos períodos 

chuvosos.  

Para os sólidos suspensos totais, a concentração superou valores limites estabelecido pela 

Resolução CONAMA nº 357/05 e Resolução Conjunta COPAM/CERH nº 01/08, de 100 mg/L, 

em períodos chuvosos. No período pós rompimento, a concentração de sólidos suspensos totais 

no Rio do Carmo atingiu valores de 9.320 mg/L, superando em mais de 90 vezes a concentração 

de referência para rios de classe 2. Por outro lado, no ponto de monitoramento após a 

confluências do Rio do Carmo e Piranga (RD072) constatou-se valores na ordem de 9.580 mg/L, 

dando indícios que o maior aporte no período foi o proveniente do rompimento da barragem 

(Figura 297).  
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A estação localizada a jusante das áreas de influência deste licenciamento no Rio Doce (RD019), 

mesmo com a deposição no reservatório ainda apresentou valores elevados (980 mg /L), 

entretanto bem inferiores ao da estação RD072, corroborando com o indicativo de que o 

barramento da UHE Risoleta Neves influenciou na contenção de boa parte dos sedimentos 

provenientes da barragem de Fundão, diminuindo da concentração de sólidos suspenso totais 

provenientes do Rio do Carmo. Atualmente as concentrações de sólidos suspensos encontradas 

são semelhantes aos valores anteriormente ao rompimento, apresentando picos de 

concentrações nos períodos chuvosos.  
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Figura 296: Variação da concentração de sólidos dissolvidos totais nas estações RD013 – Rio Piranga, RD071 – Rio Carmo, RD072 – Rio Doce após a 
confluência entre o Rio do Carmo e Rio Piranga, e RD019 – Rio Doce após as áreas de influência. 
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Figura 297: Variação da concentração de sólidos suspensos totais nas estações RD013 – Rio Piranga, RD071 – Rio Carmo, RD072 – Rio Doce após a 
confluência entre o rio do Carmo e Piranga, e RD019 – Rio Doce após as áreas de influência. 
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A turbidez é causada por partículas sólidas em suspensão, como argila e matéria orgânica, que 

formam coloides e interferem na propagação da luz pela água. Em relação à turbidez, pode-se 

notar que em geral ela é mais elevada no Rio do Carmo, principalmente por ser uma bacia 

hidrográfica antropizada, com muitas mineradoras, pastagens degradadas e agricultura sem 

adoção de práticas conservacionistas de solo e água. Entretanto, o aumento expressivo de 

turbidez, logo após o rompimento da barragem de Fundão, foi observado em três estações 

(RD019, RD071 e RD072) com destaque para a estação do Rio do Carmo, com valor de 17.575 

UNT (Figura 298). 

Notar ainda que, de maneira geral, durante o período entre março de 2016 e junho de 2018 em 

que ocorreram atividades de dragagem, o ponto RD019 (jusante de Candonga) apresentou 

turbidez mais elevada que o ponto RD072 (montante de Candonga), indicando potencial 

ocorrência de impacto da dragagem.  

Posteriormente ao evento, foi observado um novo pico para a estação RD071 no Rio do Carmo, 

que alcançou valores superiores a 5.000 UNT em dezembro de 2017. Esses picos que ocorrem 

no período chuvoso (outubro a março) são de difícil definição de origem, visto que toda bacia 

hidrográfica contribui com escoamento superficial. 

Para o período analisado (janeiro/2012 a junho/2019), em todas as estações de monitoramento 

são observadas alterações na turbidez que ocorrem nos períodos chuvosos, principalmente 

pelas atividades que modificam a cobertura do solo e são desenvolvidas a montante das 

estações, tais como: mineração, pecuária extensionistas e agricultura sem adução de práticas 

conservacionistas. 

Nos dois rios (Piranga e Carmo) ocorre ainda o lançamento de boa parte de efluentes não 

tratados das cidades a montante, como Ponte Nova, Viçosa, Barra Longa, entre outas, o que 

contribui para o aumento da turbidez. Em ambos os rios, alguns pontos da série histórica 

apresentam valores de turbidez superiores aos 100 UNT estabelecidos para rios de classe 2 na 

Resolução CONAMA nº 357/05 e Resolução Conjunta COPAM/CERH nº 01/08. 

A UHE Risoleta Neves tem um papel importante na melhoria da turbidez após a confluência do 

Rio Piranga e Rio do Carmo. Por ser um ambiente semi-lêntico, definido pela presença de água 

parada ou com pouco movimento, o tempo de residência (tempo que a água permanece no 

sistema) costuma ser alto pois o seu fluxo é baixo. Assim propicia a sedimentação, consumo da 

matéria orgânica e consequentemente a diminuição da turbidez.  
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Após rompimento da barragem de Fundão, a UHE Risoleta Neves contribuiu para diminuição da 

turbidez na comparação entre as concentrações na RD072 e RD019. Um exemplo pode ser 

notado ao se comparar os dados de dezembro de 2015, onde o Rio Doce (RD072) apresentavam 

valores de turbidez de 17.949 UNT. Por outro lado, no mesmo período o Rio Doce, a jusante do 

reservatório (RD019), apresentou valor 4.132 UNT.  Atualmente os valores de turbidez 

encontrados são semelhantes aos valores anteriormente ao rompimento, apresentando picos de 

concentrações nos períodos chuvosos.
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Figura 298: Variação da turbidez nas estações RD013 – Rio Piranga, RD071 – Rio Carmo, RD072 – Rio Doce após a confluência entre o rio do Carmo e 

Piranga, e RD019 – Rio Doce após as áreas de influência. 
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Em relação a concentração de metais e elementos químicos nos afluentes do Rio Doce durante 

o período avaliado (Janeiro/2012 a junho/2019), é observável que  a concentração de arsênio 

total, em mg/L, no o Rio do Carmo (RD071) é maior que no Rio Piranga (RD013), em algumas 

situações, valores superiores ao estipulado para os rios de classe 2 na Resolução CONAMA nº 

357/05  e Resolução Conjunta COPAM/CERH nº 01/08,  de 0,01 mg/L. O maior valor observado 

para a série histórica foi em janeiro de 2012, com teor de arsênio de 0,03044 mg/L (Figura 299).  

Ainda foram observados picos superiores ao regido por lei, para os meses de abril/2012, janeiro 

e abril de 2013 e dezembro de 2017 para este mesmo ponto amostral (RD071). Em dezembro 

de 2016 quando do início das operações de recuperação das margens do Rio Doce, a 

concentração chegou a valores máximos de 0,0113 mg/L para estação RD072 que fica a jusante 

das áreas de influência e é resultado do carreamento de sedimento a montante das áreas das 

obras no Trecho 12 (Figura 299). Atualmente as concentrações de arsênio encontradas são 

semelhantes ou inferiores aos valores anteriormente ao rompimento, apresentando picos de 

concentrações nos períodos chuvosos, sem ultrapassar o limite estabelecido pela resolução.



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)  

 

Página 378 

 

 

 

Figura 299: Variação da concentração de arsênio total nas estações RD013 – Rio Piranga, RD071 – Rio Carmo, RD072 – Rio Doce após a confluência 
entre o rio do Carmo e Piranga, e RD019 – Rio Doce após as áreas de influência. 
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Em relação ao parâmetro ferro dissolvido, a concentração deste elemento já atingia valores 

acima do estabelecido para rios de classe 2 na Resolução CONAMA nº 357/05 e Resolução 

Conjunta COPAM/CERH nº 01/08, que é de 0,3 mg/L.  

É interessante notar que a estação RD013 (Rio Piranga) teve os maiores valores registrados 

para este elemento químico em quase todo período analisado. Em janeiro de 2018 o valor 

observado chegou a 0,8520 mg/L (Figura 300). Esse resultado pode indicar que o maior aporte 

de ferro dissolvido para a área do empreendimento é oriundo da bacia do Rio Piranga e que não 

tem relação com o rompimento da barragem de Fundão. Entretanto, é observável que, após o 

rompimento, as demais estações (RD071, RD072 e RD019) passaram a registrar valores 

superiores ao observado no período anterior (janeiro/2012 a outubro/2015) (Figura 300).  

As maiores concentrações, acima do limite permitido, foram observadas em dezembro de 2017, 

para as estações RD19 e RD72, sendo, respectivamente, 0,5606 e 0,5446 mg/L. Atualmente as 

concentrações de ferro dissolvido encontradas para o Rio do Carmo (RD071) são semelhantes 

aos valores anteriormente ao rompimento, apresentando picos de concentrações nos períodos 

chuvosos. Para as demais estações, incluindo a RD013 no Rio Piranga, apresentam valores 

superiores após o evento do rompimento.
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Figura 300: Variação da concentração de ferro dissolvido nas estações RD013 – Rio Piranga, RD071 – Rio Carmo, RD072 – Rio Doce após a confluência 
entre o rio do Carmo e Piranga, e RD019 – Rio Doce após as áreas de influência. 
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Em relação ao manganês, no intervalo estudado (janeiro/2012 a junho/2019), o Rio do Carmo já 

apresentava concentrações superiores a 0,1 mg/L, estabelecida pela Resolução CONAMA 

357/05 e Resolução Conjunta COPAM/CERH nº 01/08. Em especial, foram observados valores 

de 1,7 e 1,6 mg/L em janeiro de 2012 e abril de 2013, respectivamente. Entretanto, o maior valor 

observado para este ponto de amostragem (RD071) foi registrado em dezembro de 2017, com 

concentração chegando a 1,84 mg/L. 

Após o rompimento e a passagem da lama proveniente da barragem de Fundão, foram 

registrados os valores mais elevados para manganês durante o período de estudo, ambos para 

a estação RD072, após a confluência do Rio do Carmo e Rio Piranga. Em janeiro de 2016, logo 

após o rompimento o valor registrado foi de 3,7 mg/L, e, em dezembro de 2017, o valor foi de 2,3 

mg/L. Ambos os valores são muito superiores ao limite estipulado pela legislação citada 

anteriormente. Atualmente as concentrações de manganês total encontradas apresentam picos 

semelhantes nos períodos chuvosos, mas superiores as encontradas anteriormente ao 

rompimento. 

O ferro e o manganês podem originar-se da dissolução de compostos do solo ou de despejos 

industriais/minerários. Em maiores concentrações, causam coloração avermelhada à água, no 

caso do ferro, ou marrom, no caso do manganês.  
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Figura 301: Variação da concentração de manganês total nas estações RD013 – Rio Piranga, RD071 – Rio Carmo, RD072 – Rio Doce após a confluência 
entre o Rio do Carmo e Piranga, e RD019 – Rio Doce após as áreas de influência. 
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Para o metal cádmio, a concentração observada em quase toda série histórica das estações foi 

inferior ao mínimo de leitura (0,001 mg/L). Foram observadas apenas duas leituras acima do 

mínimo de leitura e do valor limite previsto na Resolução CONAMA 357/05 e Resolução Conjunta 

COPAM/CERH nº 01/08 (0,001 mg/L), com concentrações de 0,00237 e 0,00232 mg/L em maio 

de 2018 nas estações RDD071 e RD072, respectivamente. Atualmente as concentrações de 

cádmio encontradas apresentam valores inferiores ao mínimo para leitura. 

Para o chumbo, a concentração observada em quase toda série histórica das estações foi inferior 

ao mínimo de leitura (0,01 mg/L). Foi observada apenas três concentração acima do limite 

estabelecido pela Resolução CONAMA 357/05 e Resolução Conjunta COPAM/CERH nº 01/08 

(0,01 mg/L), de 0,02715 mg/L para a estação RD072 em janeiro de 2016, 0,02251 mg/L para 

estação RDD071 me maio de 2018 e 0,01882 mg/L para a estação RD072 em maio de 2018. 

Atualmente as concentrações de chumbo encontradas apresentam valores inferiores ao mínimo 

para leitura. 

Segundo os dados históricos avaliados (janeiro/2012 a junho/2019), o Rio Doce, antes do Trecho 

12 e reservatório da UHE Risoleta Neves, apresenta uma forte contaminação por bactérias 

heterotróficas, o que foi verificado nos parâmetros coliformes totais e Escherichia coli. 

É observável que, para as estações RD013 e RD071, que estão próximas às cidades de Barra 

Longa e Ponte Nova, a quantidade de coliformes totais presentes na água tem quase que em 

sua totalidade valor superior ao limite de 1.000 NPM/100 mL, estabelecido pela Resolução 

CONAMA nº 357/05 e Resolução Conjunta COPAM/CERH nº 01/08. São observados picos nos 

períodos secos anteriormente ao rompimento da barragem de Fundão, chegando ao seu máximo 

no período pós-rompimento e se mantendo sem grandes variações (Figura 302). 

Para Escherichia coli (Figura 303) observa-se que os valores obtidos para estes parâmetros na 

estação RD019, à jusante do barramento da UHE Risoleta Neves, são bem inferiores ao 

observado para os demais pontos de coleta a montante. Estes resultados podem indicar um 

aspecto positivo no controle exercido pelo reservatório em relação à contaminação por bactérias 

heterotróficas. 

Atualmente as concentrações de coliformes totais e Escherichia coli encontradas são 

semelhantes ou inferiores aos valores anteriormente ao rompimento, apresentando picos de 

concentrações nos períodos secos, sempre com valores superiores o limite estabelecido pela 

resolução. A única exceção é a estação RD019 que apresenta valores inferiores a resolução.  
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Figura 302: Variação da concentração de coliformes totais nas estações RD013 – Rio Piranga, RD071 – Rio Carmo, RD072 – Rio Doce após a confluência entre 
o Rio do Carmo e Piranga, e RD019 – Rio Doce após as áreas de influência. 
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Figura 303: Variação da concentração de Escherichia coli nas estações RD013 – Rio Piranga, RD071 – Rio Carmo, RD072 – Rio Doce após a confluência entre 
o Rio do Carmo e Piranga, e RD019 – Rio Doce após as áreas de influência. 
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Uma vez que há contaminação por lançamento de efluentes domésticos não tratados no Rio do 

Carmo, Rio Piranga e no Rio Doce, conforme citado anteriormente, foram verificadas também 

alterações no teor de fósforo total, uma vez que este elemento, associado ao nitrogênio, pode 

desencadear a eutrofização em corpos hídricos, quando observado em grandes concentrações.  

Nesse sentido, foram observados valores acima dos limites presentes na Resolução CONAMA 

nº 357/05 e Resolução Conjunta COPAM/CERH nº 01/08 para ambiente lóticos, que é de 0,1 

mg/L de P (Figura 304). 

Em sua maioria, os valores acima dos limites foram observados para os pontos de 

monitoramento RD013, RD019 e RD072, com um acréscimo na frequência de picos de fósforo 

após o rompimento da Barragem de Fundão. Para a estação RD071, os picos foram observados 

exclusivamente durante os períodos chuvosos antes e após o rompimento, e apenas um valor 

acima do limite, sendo este ocorrido em abril de 2013.  

Entretanto, ambas as estações registraram valores elevados nesse período (abril de 2013), 

sendo 0,18, 0,18, 0,19 e 0,17 mg/L de fósforo, para as estações RD013, RD019, RD071, e 

RD072 respectivamente. Os maiores valores de fósforo observados durante todo período 

analisado foi de 0,54 mg/L em dezembro de 2015 para estação RD019, logo após o rompimento, 

e posteriormente a mesma concentração em dezembro de 2016 para a estação RD013 no Rio 

Piranga (Figura 304). 

Atualmente as concentrações de fósforo total encontradas são semelhantes ou inferiores aos 

valores anteriormente ao rompimento, apresentando picos de concentrações nos períodos 

chuvosos, com valores superiores o limite estabelecido pela resolução apenas para estação no 

Rio Piranga (RD013).
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Figura 304: Variação da concentração de fósforo total nas estações RD013 – Rio Piranga, RD071 – Rio Carmo, RD072 – Rio Doce após a confluência entre o 
Rio do Carmo e Piranga, e RD019 – Rio Doce após as áreas de influência. 
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Apesar da ocorrência de valores elevados de fósforo na série histórica analisada para as quatro 

estações, os valores de densidade de cianobactérias (Figura 305), clorofila a (Figura 306) que 

são indicativos de sistemas eutrofizados, ficaram abaixo de 50.000 cel/mL para a densidade de 

cianobactérias e 30 μg/L para o teor de clorofila a, recomendados pela CONAMA nº 357/05 e 

Resolução Conjunta COPAM/CERH nº 01/08 para curso d’água classe 2. Atualmente as 

concentrações densidade de cianobactérias e clorofila a encontradas são semelhantes ou 

inferiores aos valores anteriormente ao rompimento, apresentando picos de concentrações nos 

períodos secos, sempre com valores inferiores ao limite estabelecido pela resolução. 

Somados a estes dois atributos, na série histórica, não foram observados valores abaixo de 5 

mg/L de oxigênio dissolvido para nenhuma das estações analisadas. Nesse sentido, a qualidade 

da água atrelada a estes atributos pode ter se mantido adequada pelo baixo aporte de nitrato 

observado (Figura 307), de forma que a concentração tanto de fósforo quanto nitrogênio são 

insuficientes para a eutrofização dos corpos hídricos. 
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Figura 305: Variação da densidade de cianobactérias nas estações RD013 – Rio Piranga, RD071 – Rio Carmo, RD072 – Rio Doce após a confluência entre o 
Rio do Carmo e Piranga, e RD019 – Rio Doce após as áreas de influência. 
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Figura 306: Variação da concentração clorofila a nas estações RD013 – Rio Piranga, RD071 – Rio Carmo, RD072 – Rio Doce após a confluência entre o Rio do 
Carmo e Piranga, e RD019 – Rio Doce após as áreas de influência. 
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Figura 307: Variação da concentração de nitrato nas estações RD013 – Rio Piranga, RD071 – Rio Carmo, RD072 – Rio Doce após a confluência entre o Rio do 
Carmo e Piranga, e RD019 – Rio Doce após as áreas de influência. 
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Para verificar a relação entre a qualidade da água do Rio Piranga e Rio do Carmo com o Rio 

Doce e pequenos afluentes presentes no interior das áreas de influência do empreendimento 

(AII, AID e ADA), foram utilizadas além das quatro estações disponíveis do IGAM, as informações 

oriundas dos Relatórios Parciais de Qualidade da Água, elaborados pela Visão Ambiental (2017). 

Foram utilizados dados de nove estações, sendo seis inseridas nas áreas de influência, uma no 

Rio do Carmo e uma no Rio Piranga e uma no Rio Doce à jusante da confluência do Rio do 

Carmo e Rio Piranga (Tabela 49 e Figura 308). 

Tabela 49: Estações utilizadas pela Visão Ambiental (2017) para monitoramento trimestral de qualidade 
da água. 

Curso 

d’água 
Estação Município Descrição do ponto 

Coordenadas (UTM) 

Latitude Longitude 

Rio Piranga CAN-01 
Santa Cruz do 

Escalvado-MG 

A montante da confluência com o Rio do 

Carmo 
7.756.555 718.300 

Rio do 

Carmo 
CAN-02 Barra Longa-MG 

A montante da confluência com o Rio 

Piranga 
7.756.620 716.040 

Rio Doce CAN-03 

Rio Doce-MG / 

Santa Cruz do 

Escalvado-MG 

A montante do remanso do reservatório 

da UHE Risoleta Neves 
7.758.525 717.375 

Rio Doce CAN-04 Rio doce-MG 

No final do remanso do reservatório da 

UHE Risoleta Neves, sob a ponte do Rio 

Doce 

7.759.615 721.085 

Rio Doce CAN-05 Rio Doce-MG 
Na área do reservatório da UHE 

Risoleta Neves 
7.764.275 723.755 

Rio Doce CAN-06 Rio Doce-MG 
A jusante da barragem e a montante da 

foz do Rio do Peixe 
7.765.150 724.660 

Rio Doce CAN-07 Rio Doce-MG 

No final do remanso do reservatório da 

UHE Risoleta Neves, sob a ponte do Rio 

Doce 

7.759.730 720.900 

Córrego 

dos 

Gambás 

CAN-08 
Santa Cruz do 

Escalvado-MG 

A montante de sua foz no reservatório 

da UHE Risoleta Neves 
7.759.000 721.150 

Córrego 

das Lajes 
CAN-10 Rio Doce-MG 

A montante de sua foz com o 

reservatório da UHE Risoleta Neves e a 

jusante do ponto de lançamento da ETE 

de Rio Doce 

7.759.813 720.614 
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Figura 308: Pontos de monitoramento de qualidade da água superficial pela Fundação Renova, 
ANA, IGAM e Visão Ambiental ao longo do trecho do Rio Doce na área de influência do 

empreendimento. 
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Os parâmetros analisados nas amostras coletadas pelas estações presentes na Figura 257 são: 

• Físico-químicos: condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, pH, temperatura da água e 

ar, cor verdadeira, DBO, DQO, dureza de cálcio, dureza total, ferro solúvel, fósforo total, 

fosfato total, manganês total, nitratos, nitrogênio total, nitrogênio amoniacal, óleos e 

graxas, ortofosfato, sólidos dissolvidos, sólidos em suspensão e turbidez. 

• Bacteriológicos: Escherichia coli, coliformes totais, Enterococos faecium e faecalis. 

Com base nos laudos escolhidos em dois períodos distintos do ano, período seco 

(setembro/2017) e período chuvoso (dezembro/2017), foi elaborado o relatório técnico pela 

empresa Visão Ambiental onde foram relacionados com os dados do IGAM para os mesmos 

períodos e com os limites aceitáveis de concentração. 

Em relação às concentrações de oxigênio dissolvido, foi observado que apenas a estação CAN-

10 teve valores inferiores ao estipulado pela normativa, sendo os valores observados para as 

estações monitoradas pela Fundação Renova semelhantes aos teores observados para os 

afluentes Rio do Carmo e Rio Piranga, bem como para o Rio Doce após a confluência destes 

afluentes, antes e depois da UHE Risoleta Neves (Tabela 50).  

Entretanto, apenas as estações RD19, RD71 e RD72 do IGAM e CAN-07 monitorada pela 

Fundação mantem seus valores sem grandes variações ao longo do ano. Quatro estações 

apresentam valores reduzidos de oxigênio dissolvido durante o período seco: RD013, CAN-10, 

CAN-08, CAN-04.  

As demais estações têm comportamento inverso. A menor quantidade de oxigênio dissolvido na 

água destas estações pode estar relacionada ao menor volume de água durante a estação seca, 

já que tanto os pontos de coleta CAN-8 e CAN-10 estão em afluentes de pequeno porte, e o 

CAN-04 está a apenas 400 m a jusante da foz do Córrego dos Gambás, onde se localiza a CAN-

08. 

Nesse sentido é possível que o ponto CAN-10, que está a jusante do ponto de lançamento da 

ETE de Rio Doce – MG, seja influenciado durante o período seco por estes efluentes (VISÃO 

AMBIENTAL, 2018). Outra influência é que durante este período (setembro/2017), este ponto de 

coleta também tem valores acima do limite, para a demanda bioquímica de oxigênio (DBO), 

teores de fósforo total, nitrogênio amoniacal, óleos e graxas, ferro total, manganês total e sólidos 

suspensos (Tabela 51).  
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Por outro lado, a estação RD013, a jusante do município de Ponte Nova, sofre influência das 

descargas de efluente sem tratamento, aumentando assim a demanda de oxigênio dissolvido. 
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Setembro / 2017 

Estação 
Condutividade Elétrica Oxigênio Dissolvido pH Temperatura da Água 

µS/cm mg O2/L  ºC 

CAN-01 109 8,24 7,1 23,48 

CAN-02 114 8,3 6,8 24,35 

CAN-03 113 8,01 6,8 26,1 

CAN-04 78 6,99 6,1 26,1 

CAN-05 76 8,06 6 28,1 

CAN-06 77 8,74 6,5 25,6 

CAN-07 81 7,66 7,1 24,2 

CAN-08 104 6,93 6,5 24,95 

CAN-10 358 4,28* 7,6 24 

RD013 - 7,5 7,3 24,4 

RD071 - 8 8 24,3 

RD072 - 8,1 7,5 22 

RD019 - 7,9 7,5 22,7 

 

Dezembro / 2017 

Estação 
Condutividade Elétrica Oxigênio Dissolvido pH Temperatura da Água 

µS/cm mg O2/L  ºC 

CAN-01 64,2 7,02 7,2 30,1 

CAN-02 84,2 7,29 7,1 30 

CAN-03 67,2 7,32 7,2 28,8 

CAN-04 115,8 8,81 7,8 28,4 

CAN-05 64,6 7,35 7,3 29,7 

CAN-06 67,8 7,81 7 29,3 

Tabela 50: Parâmetros físico-químicos condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, pH e temperatura da água amostrados sazonalmente nas estações 
monitoradas pela Visão Ambiental e da série história das estações do IGAM (Fonte: Visão Ambiental, 2018). 
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Dezembro / 2017 

Estação 
Condutividade Elétrica Oxigênio Dissolvido pH Temperatura da Água 

µS/cm mg O2/L  ºC 

CAN-07 68,4 7,45 7,3 28,8 

CAN-08 70,4 7,42 7,3 29,4 

CAN-10 91,7 6,12 6,8 27 

RD013 - 8,2 7,2 23,3 

RD071 - 8,1 7,1 23,6 

RD072 - 8,2 7,1 24,6 

RD019 - 8,1 7 24,8 

*Parâmetros em Negrito estão fora do padrão estabelecido pela Resolução Normativa CONAMA 357/2005. Fonte: Visão Ambiental (2018), IGAM. 

 

Parâmetro Unidade 
Estação 

CAN-01 CAN-02 CAN-03 CAN-04 CAN-05 CAN-06 CAN-07 CAN-08 CAN-10 RD013 RD071 RD072 RD019 

SETEMBRO 

Cor Verdadeira Unid. Hazen 11,33 7,78 11,33 18,43 9,55 13,11 11,33 16,66 52,18         

DBO mg O2/ L <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 3,5 23,8* 2,3 <2 <2 <2 

DQO mg O2/ L <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 17,5 49,7 6,9 5 15 9,6 

Dureza de Cálcio mg CaCO3/ L 2,9 4,97 3,57 3,42 3,17 3,75 3,82 7,44 9,26         

Dureza Total mg CaCO3/ L 6,93 10,61 8,76 8,57 8,2 8,98 9,05 13,54 15,07         

Ferro Solúvel mg Fe / L 0,08 0,11 <0,07 0,08 0,08 <0,07 <0,07 0,38 0,31   0,088 0,0646 0,1714 

Fosfato Total mg P / L 0,244 0,072 0,133 0,121 0,462 0,125 0,159 0,618 6,467         

Fósforo Total mg P / L 0,08 0,023 0,043 0,04 0,151 0,041 0,052 0,202 2,11 0,07 0,03 0,06 0,02 

Manganês Total mg Mn / L <0,05 0,15 <0,05 <0,05 0,17 0,07 <0,05 <0,05 0,11     0,0437 0,123 

Nit. Amoniacal mg N-NH3/ L <0,16 <0,16 <0,16 <0,16 0,35 <0,16 <0,16 0,96 27,66 0,4   <0,1 <0,1 

Tabela 51: Parâmetros físico-químicos da água do Rio Doce e afluentes amostrados sazonalmente nas estações monitoradas pela Fundação 

Renova e da série histórica das estações do IGAM (Fonte: Visão Ambiental, 2018). 
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Parâmetro Unidade 
Estação 

CAN-01 CAN-02 CAN-03 CAN-04 CAN-05 CAN-06 CAN-07 CAN-08 CAN-10 RD013 RD071 RD072 RD019 

Nit. Total# mg / L 4 2 5 3 4 3 3 7 29         

Nitratos mg N-NO3/ L 3,555 1,027 4,43 2,371 2,897 2,236 2,314 5,276 0,13 1,95 1,86 1,66 1,7 

Óleos e Graxas mg / L <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 49,5         

Orto-fosfato mg P / L <0,163 <0,163 <0,163 <0,163 <0,163 <0,163 <0,163 <0,163 3,671         

Sólidos Dissolvidos mg / L 40 67 55 52 51 44 55 75 160 51 78 70 112 

Sólidos Suspensos mg / L <20 <20 <20 <20 51 27 <20 <20 101 5 3 4 54 

Turbidez UNT 1,65 6,09 4,4 3,8 22,9 5,69 4,8 2,01 2,36 4,99 6,04 6,63 226 

DEZEMBRO 

Cor Verdadeira Unid. Hazen 54,99 28,98 49,79 18,58 63,66 58,46 54,99 41,12 22,05         

DBO mg O2/ L 5,2 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 13,2 <2 <2 2,9 <2 

DQO mg O2/ L 35 <12 18 18 <12 12 <12 <12 65 31 19 44 29 

Dureza de Cálcio mg CaCO3/ L 5,87 5,59 5,47 11,96 5,59 5,99 6,09 6,44 10,16         

Dureza Total mg CaCO3/ L 11,39 10,95 10,62 19,17 11,28 11,59 11,82 12,29 16,71         

Ferro Solúvel mg Fe / L 1,42 0,69 1,34 0,58 1,41 1,24 1,19 1,24 0,97   0,226 0,271 0,206 

Fosfato Total mg P / L 0,24 0,082 0,155 0,242 0,415 0,147 0,175 0,169 0,827         

Fósforo Total mg P / L 0,178 0,027 0,051 0,079 0,136 0,048 0,057 0,055 0,27 0,08 0,02 0,32 0,04 

Manganês Total mg Mn / L 0,08 0,23 0,08 0,05 0,28 0,09 0,1 0,07 0,09     2,316 0,757 

Nit. Amoniacal mg N-NH3/ L <0,16 <0,16 <0,16 0,48 0,16 <0,16 <0,16 0,26 0,88 0,19 <0,1 0,32 0,25 

Nit. Total# mg / L 1 1 1 1 1 1 1 1 2   <0,1     

Nitratos mg N-NO3/ L 0,564 0,383 0,453 0,381 0,298 0,369 0,317 0,331 0,204 0,52 0,51 0,57 0,7 

Óleos e Graxas mg / L <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0         

Orto-fosfato mg P / L <0,163 <0,163 <0,163 <0,163 <0,163 <0,163 <0,163 <0,163 0,25         

Sólidos Dissolvidos mg / L 26 36 59 26 48 62 51 34 57 96 114 119 254 

Sólidos Suspensos mg / L 57 30 34 22 403 35 36 <20 44 192 329 579 443 

Turbidez UNT 20,9 22,9 34,4 5,04 101 34,2 29,3 20,7 28,5 281 608 1094 1114 

*Parâmetros em Negrito estão fora do padrão estabelecido pela Resolução Normativa CONAMA 357/2005. Fonte: Visão Ambiental (2018), IGAM. 
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Durante o período chuvoso de 2017, todos os pontos monitorados pela Fundação Renova 

tiveram valores acima do limite para o parâmetro ferro dissolvido (0,3 mg/L), onde o maior registro 

foi na entrada do sistema CAN-01, com 1,42 mg Fe/L e o menor 0,58 mg Fe/L na estação CAN-

04 (Tabela 51). Isto indica que a concentração do ferro solúvel no trecho amostrado nesta 

campanha se mostrou elevado em toda extensão monitorada pela Fundação Renova. Também 

foram observados dois pontos com valores superiores ao limite de 0,1 mg/L para manganês nas 

estações CAN-02 (Rio do Carmo) e CAN-05 (reservatório), sendo registrados 0,23 mg Mn/L e 

0,28 mg Mn/L, respectivamente. 

Os valores elevados para ferro e manganês certamente relacionam-se aos maiores volumes de 

chuvas que geralmente lixiviam o solo e carreiam estes elementos para a bacia, bem como as 

próprias características geológicas das áreas de entorno (VISÃO AMBIENTAL, 2018).  

Como mencionado anteriormente, foi observada a contaminação durante quase toda a séria 

histórica do IGAM por coliformes fecais e bactérias heterotróficas. Entretanto, alguns dos pontos 

monitoradas pela Fundação Renova, a partir do reservatório do barramento indicaram 

decréscimo nas concentrações em relação as águas que chegam ao reservatório, oriunda do Rio 

do Carmo e Rio Piranga (Tabela 52). 

Parâmetro Escherichia coli Coliformes Totais Enterococos faecium e faecalis 

Unidade NMP / 100mL NMP / 100mL NMP / 100mL 

SETEMBRO 

Estação 

CAN-01 39.680,0* >241.960 37,3 

CAN-02 100,0 38.730 31,0 

CAN-03 1.600,0 >241.960 14,5 

CAN-04 630,0 >241.960 13,4 

CAN-05 200,0 91.390 4,1 

CAN-06 857,0 10.112 57,3 

CAN-07 25.950,0 69.100 148,0 

CAN-08 9.320,0 >241.960 63,0 

CAN-10 721.500,0 1.011.200 5.940,0 

RD013 24.196,0 24.196  

Tabela 52: Parâmetros Bacteriológicos da água do Rio Doce e afluentes nas estações monitoradas pela 
Fundação Renova utilizadas no estudo da Visão Ambiental (2018) e da série história das estações 

telemétricas do IGAM (Fonte: Visão Ambiental, 2018). 
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Parâmetro Escherichia coli Coliformes Totais Enterococos faecium e faecalis 

Unidade NMP / 100mL NMP / 100mL NMP / 100mL 

RD071 1.724,0 15.531  

RD072 2.141,0 11.198  

RD019 3.448,0 2.909  

DEZEMBRO 

Estação 

CAN-01 2.260,0 45.690,0 214,2 

CAN-02 310,0 7.540,0 31,1 

CAN-03 730,0 11.600,0 83,6 

CAN-04 5.040,0 27.230,0 121,1 

CAN-05 630,0 6.890,0 33,2 

CAN-06 310,0 10.140,0 26,6 

CAN-07 209,0 24.150,0 157,6 

CAN-08 1.100,0 10.810,0 148,3 

CAN-10 23.800,0 233.300,0 3230,0 

RD013 1.871,9 24.196,0  

RD071 12.996,5 24.196,0  

RD072 24.196,0 24.196,0  

RD019 3.448,0 12.996,5  

*Parâmetros em Negrito estão fora do padrão estabelecido pela Resolução Normativa CONAMA 357/2005. Fonte: Visão Ambiental 

(2018), IGAM. 

 

Durante os períodos secos e chuvosos analisados, as estações do IGAM RD013 (Rio Piranga), 

RD071 (Rio Carmo), RD072 (Rio Doce após a Confluência dos Rios Piranga e Carmo) e as 

estações CAN-01 (Rio Piranga, à montante da confluência com Rio Carmo), CAN-03 (Rio Doce, 

após a confluência), CAN-04 (final do remanso da UHE Risoleta Neves) e CAN-08 (córrego dos 

Gambás), CAN-10 (Córrego das Lajes), tiveram valores elevados para Escherichia coli (Tabela 

52).  

Os valores demonstram que a contaminação fecal já é proveniente de áreas de montante, e que 

o reservatório funciona como um grande tanque de tratamento, pois o valor cai significativamente 

neste local (CAN-05), que durante o período chuvoso apresentou valor de 630,0 NMP/100 mL 

comparando-se a entrada do sistema CAN-01 que registrou valor de 2.260 NMP/100 mL. 
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Essa realidade está ligada ao saneamento básico precário, tanto da bacia DO1 quanto das 

bacias a jusante. Assim como foi verificado no Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia 

Hidrográfica do Rio Doce – PIRH Doce (CBH-PIRANGA, 2010), grande parte dos municípios, 

como Ponte Nova, Viçosa, Acaiaca e Barra Longa possuem coleta de esgotos, mas apenas uma 

pequena fração apresenta tratamento, o que leva à contaminação das águas superficiais 

principalmente por esgotos domésticos e industriais em algumas situações.  

Na região do Trecho 12, no entorno da UHE Risoleta Neves, foram verificadas ainda as 

atividades de pecuária e suinocultura como predominantes, o que pode acarretar o carreamento 

de fezes animais para os cursos d´água, aumentando as taxas de contaminação por coliformes.   

 

Os poluentes despejados na água, normalmente são ricos em nitrogênio e fósforo, tendo como 

principal risco ambiental a eutrofização do reservatório da UHE Risoleta Neves. Estes nutrientes 

favorecem o crescimento descontrolado de algumas espécies do fitoplâncton (como as 

cianobactérias), formando verdadeiros “tapetes” na superfície da água (conhecidos como 

“blooms” ou florações). Entretanto, como observado na série histórica e nos indicadores de 

eutrofização, o reservatório da UHE apresentava poucos indícios de eutrofização.  

No barramento metálico B, durante o período seco de 2017, ocorreu excessiva aglomerações de 

macrófitas aquáticas (Figura 310). A presença destas macrófitas no reservatório é uma situação 

recorrente desde a construção da UHE Risoleta Neves, segundo os monitoramentos realizados 

de 2008 a 2013 (MICRA MICROBIOLOGIA E CONTROLE AMBIENTAL LTDA., 2014). Destaca-

se ainda que a presença de macrófitas é algo recorrente em barramentos artificiais, 

principalmente aqueles próximos a centros urbanos, onde há lançamento de efluentes sanitários. 

  

A B 
Figura 309: Em A e B: Efluentes domésticos e industriais lançados ao longo do Rio Piranga, 

município de Ponte Nova-MG (Fonte: A - Correio de Minas, 2017; B – Brandt, 2018). 
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Os barramentos metálicos acabam por então atuar nessa fase das obras como uma barreira às 

macrófitas, formando extensas áreas de lâmina d’água recobertas por essas plantas aquáticas. 

Em saneamento, sólidos totais nas águas correspondem a toda matéria que permanece como 

resíduo, após evaporação, secagem ou calcinação da amostra a uma temperatura pré-

estabelecida durante um tempo fixado. Englobam os sólidos em suspensão e os sólidos 

dissolvidos e influenciam diretamente na turbidez.  

Apesar da Resolução CONAMA 357/05 não estipular valores limites para sólidos suspensos, foi 

observado que os pontos de monitoramento RD072 e RD019 do IGAM e CAN-05 tiveram valores 

de sólidos suspensos elevados em dezembro de 2017, sendo respectivamente 579, 443 e 403 

mg/L (Tabela 51). 

A erosão das margens dos rios em estações chuvosas e o revolvimento dos bancos de 

sedimentos, incluindo o rejeito, na calha do rio são exemplos de fenômenos que resulta em 

aumento das partículas em suspensão e, consequentemente, turbidez das águas. A erosão pode 

decorrer do mau uso do solo não relacionados ao empreendimento, em que se impede a fixação 

da vegetação, ou de fenômenos naturais de formação do meandro do curso d’água. Foi 

observado que para todas as estações do IGAM e a CAN-05 no monitoramento de dezembro, 

um dos meses de maior precipitação para região em 2017, houve valores elevados de turbidez 

(Tabela 51). 

Além do início do período chuvoso, as obras de recuperação das margens do Trecho 12 e do 

reservatório e que ocorreram dentro da calha do rio, como a construção dos barramentos 

metálicos A e B , também interferiram nas concentrações de sólidos assim como a turbidez para 

a estação RD019 até a conclusão do barramento B em abril de 2017 (Figura 311).  

 
A 

 
B 

Figura 310: Acúmulo de macrófitas nos barramentos metálicos construídos. Em A: próximo ao 
barramento B. Em B: próximo ao barramento C. 
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Foram verificadas em campanhas de campo no local do empreendimento diversas situações 

relevantes para caracterização da qualidade da água em relação ao aporte de sedimento e 

elevação da turbidez, como taludes descobertos e solos expostos (Figura 312), situação que 

aumenta o carreamento de sólidos suspensos para os cursos d’água durante as ações de 

recuperação das margens e setores do Trecho 12.  

Na Figura 312 verifica-se a abertura de acessos provisórios para os caminhões nas margens do 

Rio Doce, inclusive com deposição de materiais utilizados nas obras. Todas essas intervenções 

atuam como pressões sobre a qualidade das águas, somando-se a qualidade degradada pelos 

sedimentos do rompimento da barragem. 

 

 

Os esgotos sanitários e diversos efluentes industriais também provocam elevações na 

concentração de sólidos e turbidez das águas. Um exemplo típico deste fato ocorre em 

consequência das atividades de mineração na bacia do Rio do Carmo, onde os aumentos 

excessivos de turbidez têm provocado formação de grandes bancos de lodo em rios e alterações 

no ecossistema aquático (CONSÓRCIO ECOPLAN - LUME, 2015). Além disso, algumas 

interferências em cursos d’água como lançamento de esgoto in natura por cidades como Piranga, 

Viçosa, Porto Firme, Ponte Nova entre outas no Rio Piranga, afluente do Rio Doce, também 

configuram a situação ambiental que altera a turbidez e o teor de sólidos na calha do Rio Doce. 

Na área de intervenção da Fazenda Floresta estão ocorrendo diversas obras para a construção 

das ensecadeiras de sedimentos e pilha de disposição de rejeito. Houve uma grande fração de 

solo exposto e, durante a ocorrência de chuvas, ocorreu carreamento de material para o Córrego 

Micaela, que drena grande parte das áreas em obras na Fazenda Floresta. Na sua porção mais 

 
A 

 
B 

Figura 312: Áreas de grande aporte de sedimentos durante as obras. Em A: talude sem vegetação ou 
aplicação de biomanta. Em B: abertura de acesso próximo ao reservatório. 
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a jusante, próximo ao encontro com o Rio Doce, o Córrego Micaela apresentava aspecto turvo, 

típico de alta concentração de sólidos (VISÃO AMBIENTAL, 2018).  

Ressalta-se que esses impactos diagnosticados pela Visão Ambiental (2018) já foram mitigados 

com a implantação das obras de preparação para o período chuvoso, onde estavam inclusas 

medidas de controle ou mitigação deste aporte de sedimentos, como direcionamento do 

escoamento superficial para sump´s, cobertura do solo exposto com biomantas, 

hidrossemeadura entre outras. 

12.1.6.2. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Conforme apresentado na Figura 313, a sub-bacia DO1 não possui estação subterrânea de 

monitoramento da qualidade da água pelo IGAM. Estas estações concentram-se em UPGRH’s 

onde já são visíveis os conflitos de interesse pelo uso deste recurso.  

 

Na Área Diretamente Afetada, especificamente na região da Fazenda Floresta, existem pontos 

de monitoramentos de qualidade da água subterrânea da Fundação Renova (Tabela 53). Para 

análise, serão adotados os dados apresentados no Relatório de caracterização hidrogeológica e 

 

Figura 313: Mapa da Rede Básica de Monitoramento de Qualidade de água subterrânea de 
Minas Gerais (Fonte: IGAM, 2017). 
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proposição de rede de monitoramento da água subterrânea na região da Fazenda Floresta, 

elaborado pela MDGEO Serviços de Hidrogeologia LTDA em 2018. 

Ressalta-se que somente esses pontos não são suficientes para monitoramento em toda ADA, 

assim serão propostos novos pontos no Programa de Monitoramento de Qualidade de água 

subterrânea deste estudo. 

Tabela 53: Pontos utilizados pela Renova para monitoramento da qualidade da água subterrânea na 
região da Fazenda Floresta. 

Ponto Cota (m) Profundidade (m) N.A. (m) 
Coordenadas (UTM) 

Latitude Longitude 

PZ-01 417,0 42,0 16,3 7.767.115 724.236 

PZ-02 459,0 50,0 40,7 7.767.164 724.407 

PZ-03A 330,0 28,0 14,3 7.766.164 724.580 

PZ-04 400,0 46,5 27,6 7.766.612 724.003 

PZ-05 418,0 48,0 26,4 7.766.410 724.012 

PZ-06 289,0 12,0 4,32 7.765.736 724.513 

PZ-07 309,0 30,0 14,1 7.766.116 725.221 

PZ-09 289,0 30,0 7,0 7.765.674 724.711 

PZ-10 346,0 18,0 5,7 7.767.451 724.861 

SCA-NA-01 - - - 7.766.365 723.738 

SCA-NA-02 - - - 7.767.073 724.309 

SCA-NA-CORSINI - - - 7.765.622 724.424 

Para realizar a avaliação da qualidade das águas subterrâneas, utilizou-se a Resolução 

CONAMA 396, de 03 de abril de 2008, que dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais 

para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências.  

Na Tabela 54 são apresentadas as concentrações estabelecidas pela resolução para consumo 

humano para os parâmetros analisados, bem como as concentrações encontradas na análise da 

água de cada ponto (MDGEO, 2018).  

Pode-se observar na Tabela 54 que todos os parâmetros analisados, exceto ferro dissolvido nos 

pontos PZ-02 e SCA-NA-02 e manganês dissolvido nos pontos PZ-02 e PZ-10, estão dentro dos 

padrões estabelecidos pela resolução CONAMA 396/2008, que define os valores máximos de 

cada elemento permitidos para que a água possa ser usada para consumo humano. 
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Figura 314: Pontos de monitoramento de qualidade da água subterrânea na região da 
Fazenda Floresta. 
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Parâmetro Unidade 
CONAMA 

396/08 
PZ-01 PZ-02 PZ-03 PZ-04 PZ-05 PZ-06 PZ-07 PZ-09 PZ-10 

SCA-

NA-01 

SCA-

NA-02 

SCA-NA-

CORSINI 

Alcalinidade de Carbonato mg/L - 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Alcalinidade de Hidróxido mg/L - 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Alcalinidade Total mg/L - 19,900 42,200 39,100 28,800 22,700 35,300 37,400 46,100 92,700 36,900 10,900 26,100 

Alumínio Dissolvido mg/L 0,200 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,060 0,060 0,025 

Antimônio Dissolvido mg/L 0,005 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Arsênio Dissolvido mg/L 0,010 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Bário Dissolvido mg/L 0,700 0,040 0,060 0,030 0,030 0,010 0,040 0,040 0,080 0,050 0,050 0,030 0,020 

Berílio Dissolvido mg/L 0,004 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Boro Dissolvido mg/L 0,500 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,130 0,140 0,025 

Cádmio Dissolvido mg/L 0,005 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Cálcio Dissolvido mg/L - 4,070 8,220 7,050 5,410 4,580 9,170 9,560 11,100 22,200 12,600 1,350 4,700 

Chumbo Dissolvido mg/L 0,010 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Cianeto Dissolvido mg/L 0,070 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Cloreto Dissolvido mg/L 250,000 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 1,660 0,500 0,500 1,440 2,140 0,500 0,500 

Cobalto Dissolvido mg/L - 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Cobre Dissolvido mg/L 2,000 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Coluna D'água m - 25,640 9,250 13,670 18,910 21,600 7,680 15,880 23,010 12,330 - - - 

Tabela 54: Valores de referência da resolução CONAMA 396/2008 e resultado das análises das águas dos pontos coletados. 
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Parâmetro Unidade 
CONAMA 

396/08 
PZ-01 PZ-02 PZ-03 PZ-04 PZ-05 PZ-06 PZ-07 PZ-09 PZ-10 

SCA-

NA-01 

SCA-

NA-02 

SCA-NA-

CORSINI 

Condutividade Elétrica µS/cm - 45,000 113,000 99,000 67,000 51,000 84,000 83,000 111,000 223,000 76,000 2,000 19,000 

Cromo Dissolvido mg/L 0,050 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,010 0,020 0,010 0,005 0,005 0,005 0,005 

Ferro Dissolvido mg/L 0,300 0,050 0,570 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,100 0,120 0,050 0,320 0,230 

Ferro Férrico mg/L - 0,025 0,250 0,025 0,025 0,025 0,025 0,080 0,120 0,025 0,025 0,490 0,280 

Ferro Ferroso mg/L - 0,025 0,330 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,070 0,070 0,025 0,130 0,140 

Fluoreto Dissolvido mg/L 1,500 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

Magnésio Dissolvido mg/L - 1,150 2,790 2,800 1,650 1,830 4,820 4,710 5,290 4,230 5,980 0,610 2,100 

Manganês Dissolvido mg/L 0,100 0,034 0,254 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,183 0,013 0,043 0,026 

Mercúrio Dissolvido mg/L 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Molibdênio Dissolvido mg/L 0,07 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Níquel Dissolvido mg/L 0,02 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Nitrato (N) Dissolvido mg/L 10,0 0,190 0,100 0,540 0,210 0,150 0,190 0,450 0,260 0,980 0,010 0,010 0,050 

Nitrito (N) Dissolvido mg/L 1,0 0,010 0,010 0,010 0,030 0,010 0,010 0,010 0,010 0,030 0,010 0,010 0,010 

Nitrogênio Kjeldahl mg/L - 0,100 0,025 0,025 0,100 0,200 0,100 0,100 0,100 0,100 0,025 0,025 0,100 

Nível de Água m - 16,400 40,800 14,300 27,500 26,400 4,320 14,100 6,990 5,670 - - - 

Oxigênio Dissolvido In Situ mg/L - 1,460 0,180 1,980 6,360 3,200 2,670 2,480 1,490 0,000 3,610 4,200 7,450 

pH In Situ - - 5,350 6,030 6,020 5,200 5,870 5,740 5,720 5,880 6,480 6,070 5,810 6,900 

Potássio Dissolvido mg/L - 1,490 2,130 2,170 2,100 1,370 2,010 1,260 3,580 4,600 2,030 0,125 1,100 
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Parâmetro Unidade 
CONAMA 

396/08 
PZ-01 PZ-02 PZ-03 PZ-04 PZ-05 PZ-06 PZ-07 PZ-09 PZ-10 

SCA-

NA-01 

SCA-

NA-02 

SCA-NA-

CORSINI 

Potencial Redox In Situ mV - 337,00 104,00 278,00 294,00 282,00 280,00 343,00 154,00 22,500 269,00 182,00 137,00 

Prata Dissolvido mg/L 0,100 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,006 0,010 0,003 

Profundidade m - 42,000 50,000 28,000 46,500 48,000 12,000 30,000 30,000 18,000 - - - 

Selênio Dissolvido mg/L 0,010 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Sódio Dissolvido mg/L 200,000 2,720 5,310 3,750 3,250 1,860 4,980 7,290 7,440 7,070 0,250 2,080 3,500 

Sulfato Dissolvido mg/L 250,000 1,190 3,960 2,300 0,500 0,500 0,500 0,500 3,520 4,660 3,240 0,500 0,500 

Sulfeto mg/L - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Temperatura da Amostra ºC - 23,700 23,700 25,200 23,300 24,400 25,700 26,100 25,100 25,000 22,670 23,200 19,100 

Temperatura do Ar ºC - 20,500 22,900 26,800 22,200 27,100 29,900 28,400 26,100 29,400 22,200 26,900 25,800 

Turbidez In Situ NTU - 2,240 7,530 5,560 1,320 0,000 3,040 1,260 2,630 0,000 0,000 1,340 0,470 

Vanádio Dissolvido mg/L 0,050 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Zinco Dissolvido mg/L 5,000 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,210 0,05 0,05 0,05 
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No ponto SCA-NA-02 a maior concentração pode ser estar relacionada ao solo onde essa 

nascente ocorre, que é resultado do intemperismo de rochas ricas em ferro. Com a alteração das 

mesmas o ferro presente nas rochas passou para o solo, o que explica a presença de 

concentrações maiores de ferro neste local, sendo observada a presença de ferrobactérias 

(MDGEO, 2018)  

O PZ-02 apresentou valores acima do padrão devido provavelmente ao fato deste poço captar 

água relacionada ao manto de intemperismo (solos). O poço foi construído com o filtro colocado 

na porção caracterizada como areia muita fina e silte, com coloração variável.  

Estes materiais possivelmente foram gerados pela alteração de gnaisses bandados a laminados 

com intercalações de anfibolito, rochas essas que tendem a ser ricas em ferro e manganês. Com 

o intemperismo dessas rochas, esses elementos ficam disponíveis no solo, o que explica a 

ocorrência de maiores concentrações deles nas águas deste ponto (MDGEO, 2018). 

 

Como dito anteriormente os poços de monitoramento PZ-02 e PZ-10 (Figura 316), apresentaram 

concentrações de manganês acima do estabelecido (o gráfico foi elaborado com concentração 

em µg/L devido aos valores das concentrações serem muito pequenos). No PZ-02, esses valores 

se deve a composição das rochas presentes na área do poço de monitoramento (MDGEO, 2018).  

 

Figura 315: Comparação do resultado das análises de ferro com a CONAMA 396/2008 
(MDGEO, 2018). 
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No PZ-10 essa maior concentração deve-se ao fato do poço ter sido construído com o filtro 

instalado nas porções definidas como rocha extremamente alterada. Estas rochas são 

compostas por: mica dourada e argilominerais de coloração dourada; rocha alterada de 

coloração cinza amarelada, quartzo e mica dourada em abundância, fragmentação fina a média 

e rocha de composição granítica sã, coloração cinza, fragmentação fina a grossa. A rocha de 

composição granítica é provavelmente rica em manganês, o que faz com que ocorra uma maior 

concentração deste elemento na água deste poço e monitoramento (MDGEO, 2018). 

 

12.1.6.3. DISPONIBILIDADE HÍDRICA E DEMANDA 

No Plano Integrado de Recursos Hídricos (CBH-PIRANGA, 2010) constata-se que a 

disponibilidade hídrica da UPGRH DO1 é classificada como “Excelente”, segundo os padrões da 

ONU. A vazão Q7,10 desta UPGRH, ou seja, a vazão mínima de 7 dias consecutivos com período 

de recorrência de 10 anos, é de 32 m3/s, o que gera um balanço hídrico considerado excelente 

e o baixo potencial de conflitos hídricos. Conforme classificação de disponibilidade hídrica do 

IDE-SISEMA, a área do empreendimento apresenta média disponibilidade hídrica superficial 

(Figura 317) e alta disponibilidade subterrânea (Figura 318). 

   

 

Figura 316: Comparação do resultado das análises de manganês com CONAMA 396/2008 
(MDGEO, 2018). 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 412 

 

 

Figura 317: Disponibilidade hídrica superficial na área de influência do empreendimento. 
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Figura 318: Disponibilidade hídrica subterrânea na área de influência do empreendimento. 
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Na Tabela 55 verifica-se as reservas subterrâneas explotáveis da unidade do Rio Piranga, onde 

se percebe uma boa disponibilidade hídrica subterrânea. 

Aquífero Área (Km²) Reservas reguladoras (m³/ano) Recursos explotáveis (m³/ano) 

Poroso 703,000 122 x 106 37 x 106 

Fissurado 16.868,000 2.890 x 106 866 x 106 

Tabela 55: Recurso hídrico subterrâneo explotável na bacia do Rio Piranga (CBH-PIRANGA, 2010). 
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Figura 319: Hidrogeologia da Área Diretamente Afetada pelo empreendimento. 
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Para o diagnóstico da disponibilidade hídrica superficial considerou-se a área de influência do 

empreendimento por ser a área onde há possíveis interferências relacionadas à água superficial. 

Para o diagnóstico da disponibilidade hídrica subterrânea considerou-se principalmente a área 

da Fazenda Floresta por ser a área onde há possíveis interferências relacionadas à água 

subterrânea, já que esta área é o destino final do sedimento dragado.  

Nas áreas de deposição no setor 8 e Fazenda Gerônimo serão propostos pontos de 

monitoramento de qualidade da água subterrânea, visto que houve deposição de material. 

Na área da Fazenda Floresta verificou-se, através do estudo da MDGEO (2017b), um Sistema 

Aquífero Poroso, mais superficial, e um Sistema Aquífero Cristalino, mais profundo.  O aquífero 

poroso compreende os alúvios e colúvios presentes nas encostas de morros, onde a água 

proveniente da chuva percola por dentre os poros dos grãos do solo, que possui cerca de 20 a 

25 metros de espessura, e por vezes é saturado. O Sistema Aquífero Cristalino predomina na 

área, assim como em toda a bacia, sendo constituído por gnaisse, anfibolito e veios de quartzo 

fraturados e pelos seus correspondentes da atuação do intemperismo (latossolo e cambissolo), 

na interface solo/rocha. O fluxo subterrâneo nesse aquífero ocorre através de fraturas nas rochas 

(MDGEO, 2017b).  

A principal forma de recarga na área se dá por meio da infiltração de água da chuva no solo até 

aquífero poroso, e este, por sua vez, funciona como meio de recarga para o sistema aquífero 

fraturado (MDGEO, 2017b). A recarga ocorre principalmente durante o período chuvoso do ano 

hidrológico para a região, no caso, de outubro a março (MDGEO, 2017a).  

No Cadastro Ambiental Rural (CAR) elaborado para cada uma das propriedades que constituem 

o trecho da área de estudo denominada Fazenda Floresta, Matrículas 17.100, 17.013 e 31.874, 

foram indicadas um total de 10 pontos de nascentes e olhos d’água (Tabela 56). Na Figura 320 

é apresentada a localização de todas as nascentes, como também os limites de cada matrícula 

e a hidrografia indicada no CAR.  

Para facilitar o entendimento do histórico de levantamento de nascentes na área da Fazenda 

Floresta, foi definida a numeração das nascentes do CAR. Em caso de levantamento de novas 

foi atribuído valor sequencial as numerações definidas por ordem cronológica. 
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Tabela 56: Nascentes e olhos d'água informados no Cadastro Ambiental Rural para as 3 matrículas. 

Número Tipo de nascente 
Coordenadas UTM 23S 

Situação 
Latitude (m) Longitude (m) 

1 Sem Informação 7766841,3 724174,8 Sem Informação 

2 Sem Informação 7766822,8 724158,4 Sem Informação 

3 Sem Informação 7766546,5 724309,2 Sem Informação 

4 Sem Informação 7766538,9 724281,9 Sem Informação 

5 Sem Informação 7766506,0 723845,8 Sem Informação 

6 Sem Informação 7766365,1 723742,7 Sem Informação 

7 Sem Informação 7766315,9 723612,7 Sem Informação 

8 Sem Informação 7767315,3 724248,8 Sem Informação 

9 Sem Informação 7767256,9 724111,0 Sem Informação 

10 Sem Informação 7766039,8 724371,3 Sem Informação 

 

 

Figura 320: Nascentes e olhos d'água informados no Cadastro Ambiental Rural para as 3 matrículas. 
 

De posse das informações contidas no CAR, a Fundação Renova realizou uma campanha de 

campo fevereiro de 2017 para validação das informações apresentadas na elaboração do 

cadastro. Essa validação de informação é de grande valia, principalmente para definição se as 

informações apresentadas condizem com a realidade em campo, considerando a legislação 

pertinente. 
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Dentre as 10 nascentes indicadas no CAR, metade apresentava água e a outra metade estavam 

secas. Por estarem secas em parte do ano, essas nascentes indicadas no CAR são 

caracterizadas como intermitentes e não como perenes.  

Tabela 57: Nascentes e olhos d'água informados no Cadastro Ambiental Rural e validadas pela 
campanha de campo da Fundação Renova em fevereiro de 2017. 

Número Tipo de nascente 
Coordenadas UTM 23S 

Situação 
Latitude (m) Longitude (m) 

1 Sem Informação 7766841,3 724174,8 Com água 

2 Sem Informação 7766822,8 724158,4 Com água 

3 Sem Informação 7766546,5 724309,2 Sem água 

4 Sem Informação 7766538,9 724281,9 Com água 

5 Sem Informação 7766506,0 723845,8 Com água 

6 Sem Informação 7766365,1 723742,7 Com água 

7 Sem Informação 7766315,9 723612,7 Sem água 

8 Sem Informação 7767315,3 724248,8 Sem água 

9 Sem Informação 7767256,9 724111,0 Sem água 

10 Sem Informação 7766039,8 724371,3 Sem água 
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Figura 321: Nascentes e olhos d'água informados no Cadastro Ambiental Rural para as 3 matrículas e 
validadas pela campanha de campo da Fundação Renova em fevereiro de 2017. 

 

Baseando na definição de nascentes e olhos d’água perenes no Código Florestal, os pontos 

onde não foi encontrada água, não se aplica área de preservação permanente em seu entorno. 

Assim das 10 nascentes e olhos d’água apresentadas no CAR, apenas 5 são consideradas 

perenes, havendo necessidade de retificação do cadastro para a Matrícula 17.100 e 17.103. 

Outros estudos e diagnósticos de campo foram elaborados para caracterização da área 

denominada Fazenda Floresta para subsidiar projetos e diferentes processos para obtenção de 

Licença Ambiental e processos de outorgas. 

Em campanhas das empresas ERG Engenharia e AGROFLOR Engenharia e Meio Ambiente em 

julho de 2017, utilizando a base do CAR validada pela Fundação Renova, foram identificadas 6 

nascentes e olhos d’água, conforme Tabela 58  e Figura 322.  
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Tabela 58: Nascentes e olhos d'água identificados nas campanhas de campo da ERG Engenharia e 
AGROFLOR Engenharia e Meio Ambiente em julho de 2017. 

Número Tipo de nascente 
Coordenadas UTM 23S 

Situação 
Latitude (m) Longitude (m) 

2 Difusa 724157,9 7766823,5 Com água 

3 Difusa 724309,0 7766546,9 Com água 

4 Difusa 724281,9 7766539,2 Com água 

5 Difusa 723845,8 7766506,0 Com água 

6 Pontual 723742,6 7766361,3 Com água 

11 Pontual 724415,6 7766857,0 Com água 

 

 

Figura 322: Nascentes e olhos d'água identificados nas campanhas de campo da ERG Engenharia e 
AGROFLOR Engenharia e Meio Ambiente em julho de 2017. 

. 

Ainda em 2017, a Fundação Renova contratou a MDGEO Hidrogeologia e Meio Ambiente para 

o desenvolvimento de estudos hidrogeológicos na região da Fazenda Floresta, a fim de se avaliar 

o risco de contaminação dos aquíferos locais pela deposição dos rejeitos na área da Fazenda 

Floresta e definir um plano de monitoramento hídrico subterrâneo. 
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Foram realizadas 2 campanhas, uma no período chuvoso e outra no período seco, servindo de 

base para identificação das nascentes presentes na área e dos pontos de monitoramento de 

água subterrânea. No estudo realizado pela MDGEO (2018) foram levantadas 2 nascentes 

principais na área da Fazenda Floresta, ambas que formam o Córrego Micaela, que drena toda 

área das intervenções realizadas na Fazenda Floresta (Figura 323). 

Tabela 59: Nascentes e olhos d'água identificados nas campanhas de campo da MDGEO Hidrogeologia 
e Meio Ambiente em julho de 2018. 

Número Tipo de nascente 
Coordenadas UTM 23S 

Situação 
Latitude (m) Longitude (m) 

6 Pontual 723742,3 7766361,8 Com água 

12 Difusa 724302,1 7767113,9 Com água 

 

 

Figura 323: Nascentes e olhos d'água identificados nas campanhas de campo da MDGEO 
Hidrogeologia e Meio Ambiente em julho de 2018. 

. 

Para definição das áreas de preservação permanente a serem utilizadas no diagnóstico 

ambiental e definição das áreas já intervindas para compor esse documento a equipe da 

AGROFLOR Engenharia e Meio Ambiente esteve em campo, no mês de novembro de 2019, 
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para avaliar todos os pontos já mapeados como nascentes e olhos d’água no CAR e nos estudos 

elaborados pela ERG Engenharia, AGROFLOR Engenharia e Meio Ambiente e MDGEO 

Hidrogeologia e Meio Ambiente. 

A Tabela 60 e a Figura 324 apresentam os dados de todos os pontos já levantados na área da 

Fazenda Floresta e utilizados no diagnóstico para o presente estudo. 

Tabela 60: Nascentes e olhos d'água utilizados pela AGROFLOR Engenharia e Meio Ambiente em 
diagnóstico realizado em novembro de 2019. 

Número Tipo de nascente 
Coordenadas UTM 23S 

Situação 
Latitude (m) Longitude (m) 

1 Difusa 7766841,3 724174,8 Com água 

2 Difusa 7766822,8 724158,4 Com água 

3 Sem informação 7766546,5 724309,2 Sem água 

4 Difusa 7766538,9 724281,9 Sem água 

5 Difusa 7766506,0 723845,8 Com água 

6 Pontual 7766365,1 723742,7 Com água 

7 Sem Informação 7766315,9 723612,7 Sem água 

8 Sem Informação 7767315,3 724248,8 Sem água 

9 Sem Informação 7767256,9 724111,0 Sem água 

10 Sem Informação 7766039,8 724371,3 Sem água 

11 Sem informação 724415,6 7766857,0 Sem água 

12 Difusa 724302,1 7767113,9 Com água 
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Figura 324: Nascentes e olhos d'água levantados pela AGROFLOR Engenharia e Meio Ambiente em 
novembro de 2019. 

 

Como ocorreram diagnóstico com a finalidade do estudo diferentes, foi observado algumas 

divergências entre os levantamentos das nascentes e olhos d’água. Essa divergência pode estar 

relacionada com o período de amostragem para cada estudo, a não utilização de uma base em 

comum, as atividades já executadas na área ou até interpretação errônea da legislação vigente 

em alguns casos.  

As nascentes 1 e 2, que apresentaram água em todos estudos, estão inseridas em uma área 

brejosa natural (Figura 325 e Figura 326) e por não aflorarem no mesmo ponto e serem 

dinâmicas pela área, foram classificadas como naturais, perenes e difusas. 
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A B 
Figura 325: Em A e B: nascentes perenes difusas 1 e 2 em área brejosa natural.  

 

Figura 326: Nascentes 1 e 2 validadas no diagnóstico da AGROFLOR Engenharia e Meio Ambiente 
em novembro de 2019. 

 

As nascentes 3 e 4, não apresentaram água em todos estudos, estão inseridas em área brejosa, 

incluindo uma área já intervinda (Figura 327 e Figura 328), e por não aflorarem no mesmo ponto 

e serem dinâmicas pela área, foram classificadas como naturais, intermitentes e difusas. A área 

onde foi marcada a nascente 3 já foi alterada, mas com base em análise nas séries históricas de 

imagem de satélite, pode se concluir que é semelhante a área da nascente 4 (Figura 329). 
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A B 

Figura 327: Em A: nascente intermitente difusa 4 marcada com a bandeirola azul em área brejosa; Em 
B: local da nascente 3 já intervindo. 

 

Figura 328: Nascentes 3 e 4 validadas no diagnóstico da AGROFLOR Engenharia e Meio Ambiente 
em novembro de 2019. 
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Figura 329: Nascentes 3 e 4 em sobreposição a imagem de satélite de série histórica datada de 
31/03/2017 (Fonte: Google Earth Pro). 

 

A nascente 5, que apresentou água em todos estudos, está inserida em uma área brejosa natural 

(Figura 330 e Figura 331) e por não aflorar o lençol freático no mesmo ponto e ser dinâmica, foi 

classificada como natural, perene e difusa. 

  

A B 
Figura 330: Em A e B: nascente perene difusa 5 em área brejosa. 
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Figura 331: Nascente 5 validada no diagnóstico da AGROFLOR Engenharia e Meio Ambiente em 
novembro de 2019. 

 

A nascente 6, que apresentou água em todos estudos, está inserida em uma área naturalmente 

encaixada e de leito rochoso (Figura 332 e Figura 333) e por aflorar no mesmo ponto e ser muito 

pouca dinâmica, foi classificada como natural, perene e pontual. 

 

  

A B 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 428 

 

Figura 332: Em A: nascente perene pontual 6 em área de leito rochoso; Em B: Área preservada no 
entorno da nascente 6, com placa indicativa. 

 

Figura 333: Nascente 6 validada no diagnóstico da AGROFLOR Engenharia e Meio Ambiente em 
novembro de 2019. 

 

O ponto indicado como nascente 7 não apresentou água em ambos estudos e está inserida em 

uma área de pastagem com algumas intervenções já executadas (Figura 334 e Figura 335) e por 

não ocorrer afloramento do lençol freático em longo período de tempo não pode ser classificada 

como nascente perene ou intermitente.  
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Figura 334: Nascente 7 validada no diagnóstico da AGROFLOR Engenharia e Meio Ambiente em 
novembro de 2019.  
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Figura 335: Nascente 7 em sobreposição a imagem de satélite de série histórica datada de 31/03/2017 
(Fonte: Google Earth Pro). 

Os pontos indicados como as nascentes 8 e 9 não apresentaram água em todos estudos e estão 

inserida em uma área de transição de pastagem e floresta estacional semidecidual (Figura 336, 

Figura 337 e Figura 338) e por não ocorrer afloramento do lençol freático em longo período de 

tempo não pode ser classificada como nascente perene ou intermitente.  

  

A B 
Figura 336: Em A: área indicada como drenagem da nascente 8; Em B: área indicada como drenagem 

da nascente 9.  
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Figura 337: Nascente 8 validada no diagnóstico da AGROFLOR Engenharia e Meio Ambiente em 
novembro de 2019. 

 

Figura 338: Nascente 9 validada no diagnóstico da AGROFLOR Engenharia e Meio Ambiente em 
novembro de 2019. 
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O ponto indicado como nascente 10 não apresentou água em todos estudos e está inserida em 

uma área de floresta estacional semidecidual (Figura 339 e Figura 340) e por não ocorrer 

afloramento do lençol freático em longo período de tempo não pode ser classificada como 

nascente perene ou intermitente.  

  

A B 
Figura 339: Em A e B: área indicada como drenagem da nascente 10. 

 

Figura 340: Nascente 10 validada no diagnóstico da pela AGROFLOR Engenharia e Meio Ambiente 
em novembro de 2019. 
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O ponto indicado como nascente 11 apresentou água em apenas um estudo, está inserida em 

uma área de pastagem (Figura 341 e Figura 342) e por não ocorrer afloramento do lençol freático 

em longo período de tempo não pode ser classificada como nascente perene ou intermitente.  

 

  

A B 
Figura 341: Em A: área indicada como nascente 11; Em B: área indicada como drenagem da nascente 

11. 

 

Figura 342: Área da nascente 11 validada no diagnóstico da AGROFLOR Engenharia e Meio 

Ambiente em novembro de 2019. 
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A nascente 12, apresentou água em dois estudos, estando inserida em área brejosa e pastagem 

(Figura 327 e Figura 328) e por apresentar afloramento do lençol freático em pontos distintos, foi 

classificada como natural, intermitente e difusa.  

 

  

A B 
Figura 343: Em A: área da nascente perene difusa 12 marcada em área brejosa; Em B: local da 

nascente 12. 

 

Figura 344: Nascente 12 validada no diagnóstico da AGROFLOR Engenharia e Meio Ambiente em 
novembro de 2019. 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 435 

 

Com base em todos os diagnósticos elaborados, ss nascentes difusas 1, 2, 3, 4, e 5 foram 

consideradas inseridas em área brejosa e para essa fisionomia foi considerado a área de 

preservação permanente semelhante a situação de veredas, contabilizando 50 metros de faixa 

a partir do limite do solo hidromórficas (Figura 345). 

  

A B 

  

C D 
Figura 345: Em A: área brejosa acima da nascente intermitente difusa 12; Em B: área brejosa próximo 

das nascentes intermitentes 1 e 2; Em C: área brejosa próximo da nascente perene difusa 5; Em D: 
área brejosa próximo das nascentes intermitentes difusas 3 e 4. 

 

A definição das nascentes é de grande importância, principalmente para avaliação das atividades 

já realizadas na área em estudo e contabilização das intervenções passíveis de licenciamento 

como também para definição de áreas onde devem ser executadas atividades de recuperação e 

isolamento de APP. 
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Figura 346: Nascentes, áreas brejosas e a área de preservação permanente estabelecidas para o 
desenvolvimento do estudo. 
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Um furo de sondagem foi verificado para medição do nível d´água, onde foi verificado um NA de 

14,5m, os demais estavam obstruídos ou em construção, segundo o relatório da MDGEO 

(2017b). Estudos complementares para verificação dos níveis d´água da Fazenda Floresta e 

demais caracterizações da água subterrânea estão em andamento pela MDGEO e serão 

contempladas nos programas de monitoramento do presente estudo. 

A Figura 349 a seguir apresenta o mapa potenciométrico para a área da Fazenda Floresta, 

elaborado pela MDGEO (2017b). As linhas equipotenciais estão representadas de 20 em 20 

metros. Pode-se dizer que, de forma geral, as cargas hidráulicas decaem da cota 450 até 290 a 

partir das porções de maior altitude da Fazenda Floresta até próximo ao Rio Doce. Além disso, 

observa-se que o fluxo tem direção radial, partindo dos limites da Fazenda, com sentido para o 

Córrego Micaela MDGEO (2017b).   

 Ressalta-se que a principal forma de descarga dos aquíferos da área da Fazenda Floresta se 

dá por meio das drenagens. A água superficial e os excedentes subterrâneos seguem em direção 

ao Córrego Micaela até sua confluência com o Rio Doce 

.  

Figura 347:  Mapa potenciométrico da Fazenda Floresta e seu entorno (Fonte: MDGEO, 2018). 
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A medição de vazão ocorreu nos principais cursos d’água da região de estudo pela MDGEO 

(2018). Dentre eles, estão o Córrego Micaela, que é o principal deflúvio da Fazenda Floresta, e 

o Córrego do Santo Antônio, localizado no entorno oeste da área (Figura 348). No Rio do Peixe 

não foi encontrada seção que permitisse a medição de vazão devido ao grande volume de água 

no rio e ao leito muito rochoso. 

A vazão do Córrego Micaela foi medida em uma seção de 0,9 m situada próxima de sua 

confluência com o Rio Doce, na tentativa de abranger a contribuição máxima possível da água 

subterrânea ao curso d’água. A vazão foi de 4,2 L/s ou 15,2 m³/h no período seco e diminuiu 

para 0,4 L/s no período chuvoso, possivelmente em decorrência das obras e diques de contenção 

no interior da Fazenda Floresta (MDGEO, 2018). 

A vazão do Córrego Santo Antônio foi medida em uma seção de 1,60 m, num ponto ao lado de 

uma ponte sobre o mesmo córrego, a aproximadamente 200 m da confluência com o Rio Doce. 

A vazão medida no período seco foi de 18,9 L/s ou de 68,2 m³/h. A vazão também diminuiu do 

período seco para o período chuvoso, de 18,9 L/s para 12,4 L/s. O Córrego Santo Antônio não 

se encontra na área de influência das obras realizadas no interior da Fazenda Floresta, por isso, 

a diminuição da vazão pode ter sido influenciada por fatores naturais, como tempo sem chuva 

na localidade (MDGEO, 2018). 
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Figura 348: Hidrografia local utilizada para caracterização da disponibilidade hídrica. 
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As portarias de outorgas publicadas entre 2014 a 2018 para usos de águas superficiais foram 

compiladas a fim de verificar os usos preponderantes na bacia do Rio Piranga, DO1. Foram 

avaliadas 94 portarias de outorga para a sub-bacia do rio Piranga, sendo consideradas apenas 

as outorgas com prazo de validade superior a janeiro de 2019.   

As outorgas foram agrupadas por finalidades, a fim de se verificar os usos preponderantes na 

bacia onde se encontram as atividades de intervenção. Na Figura 349 verifica-se a 

predominância de outorgas com finalidade de extração mineral, sendo que essas estão 

associadas às atividades de extração de areia principalmente.   

Com 16% das outorgas concedidas verifica-se a atividade de irrigação, o que seria esperado 

para esta bacia, que possui como uma das principais atividades a agropecuária. O abastecimento 

público aparece em terceiro lugar com 16%, seguido do consumo industrial com 11%, atividades 

que estão ligadas ao nível de urbanização da bacia do Rio Piranga. Verifica-se ainda 10% das 

outorgas para a geração de energia, o que mostra relativo potencial energético no trecho 

avaliado.   

 

Figura 349: Outorgas publicadas entre 2014 a 2018 para a UPGRH DO1 por finalidades de usos. 

 

A demanda hídrica da sub-bacia do Rio Piranga está relacionada com as atividades citadas 

anteriormente, com uma distribuição relativamente homogênea, sem a dominância de uma 

atividade de forma categórica. A característica das demandas está de acordo com o uso e 
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ocupação do solo levantado, onde verificam-se diversas atividades na bacia, com certa 

predominância de agropecuária. 

A demanda quantitativa de água da UPGRH DO1 foi verificada segundo o PIRH (CBH-PIRANGA, 

2010) que se baseou na metodologia do estudo da ONS (2003), atualizando os dados para o 

ano de 2009. Percebe-se, no gráfico realizado segundo os dados levantados no estudo citado 

acima, que a demanda da UPGRH DO1 é aproximadamente 2,4 m3/s, sendo que parte dela 

retorna ao ambiente (Figura 350). Essa demanda é inferior a vazão de referência do Rio Doce 

para a área de estudo, estimada em 32 m³/s. 

 

 

Figura 350: Estimativa das demandas de uso da água da UPGRH DO1 por tipo de uso (CBH-
PIRANGA, 2010). 

 

12.1.7. FONTES RUIDOSAS  

O diagnóstico dos níveis de pressão sonora ambiente visa quantificar o nível de ruído presente 

em diferentes pontos localizados na área de estudo em questão, a qual possibilita verificar a 

magnitude de fontes ruidosas oriundas da implantação e operação do empreendimento além de 

servir de padrão para comparativo com o níveis de pressão sonora ao qual os receptores estão 

expostos durante o monitoramento. 

As ondas sonoras emitidas por distintas fontes de ruído se propagam no meio ambiente em 

inúmeras formas. A propagação do som pode ser prejudicada pela presença de obstáculos na 

trajetória de propagação. Assim, a existência de barreiras físicas/edificações ou até mesmo as 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 442 

 

modificações topográficas podem alterar o nível de ruído em uma determinada área (PETIAN, 

2008).  

O conjunto de atividades geradoras de ruídos, incluindo a atividade alvo do empreendimento em 

questão, envolve o movimento de veículos leves e pesados, máquinas pesadas, o transporte, 

carga e a descarga de materiais, além da movimentação de pessoas no local. Neste sentido a 

medição da pressão sonora ambiental tem como objetivo o monitoramento dos níveis de ruído 

na área de influência direta do empreendimento, para verificar, principalmente, se as atividades 

de operação acarretarão o aumento dos valores de referência de pressão sonora. Além disso, o 

monitoramento dos ruídos poderá subsidiar a indicação de medidas de controle para minimizar 

eventuais impactos em receptores afetados. 

A Lei Estadual n° 10.100/1990, que dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora no Estado 

de Minas Gerais, determina os parâmetros máximos para que os ruídos não sejam prejudiciais 

à saúde, à segurança e/ou ao sossego público. O artigo 2°, inciso II determina que, independente 

do ruído de fundo, o nível sonoro em ambientes exteriores ao recinto em que exista a fonte 

ruidosa, não poderá ser superior a 70 decibéis (dB) durante o dia e 60 dB durante a noite.  

Em nível federal, a Resolução CONAMA n° 1/1990, determina que sejam respeitados os padrões 

estipulados pela ABNT, conforme a NBR 10.152/1987 – níveis de ruído para conforto acústico 

em ambientes diversos. Essa norma por sua vez, remete à aplicação da NBR 10.151/2000 – 

avaliação de ruídos em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade. 

A NBR-10.151/2000 recomenda níveis de critério de avaliação (NCA) para conforto acústico em 

função dos diferentes usos e ocupações de solo para períodos diurnos e noturnos, conforme 

apresentado na Tabela 255. 

Tabela 61: NCA para ambientes externos, em dB. 
TIPOS DE ÁREAS DIURNO NOTURNO 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45 

Área mista, predominantemente residencial 55 50 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 

Área mista, com vocação recreacional 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

Considerando que a resolução federal é mais restritiva que a estadual, os parâmetros da primeira 

foram utilizados no balizamento dos resultados. 
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A avaliação dos níveis de ruído da ADA e AID foi elaborada a partir de resultados amostrados 

em campo, exclusivamente em uma campanha destinadas para este estudo. Considerando que 

o empreendimento no Trecho 12 já se encontra em operação, foram determinados distintos 

pontos, localizados estrategicamente ao longo da abrangência da ADA e AID, conforme pode 

ser verificado na Tabela 62 e Figura 351. Destaca-se que o monitoramento de ruídos deverá ser 

realizado continuadamente a cada semestre ou com frequência a ser estabelecida pelo órgão 

ambiental. 

Os pontos foram distribuídos nos limites da ADA do empreendimento, em áreas onde se 

identificou maior intensidade de atividades, tendo por objetivo aferir se os ruídos gerados por 

estas atividades teriam potencial de detecção e incômodo aos receptores externos, como por 

exemplo, proprietários vizinhos e comunidades de entorno. 

Tabela 62: Coordenadas UTM (Fuso 23K) dos pontos de monitoramento de ruído. Datum: SIRGAS 2000 
(Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas 2000). 

PONTOS TIPO DE ÁREA X Y 

P01 Áreas de sítios e fazendas 7766024 725459 

P02 Áreas de sítios e fazendas 7766054 725337 

P03 Áreas de sítios e fazendas 7766120 725218 

P04 Áreas de sítios e fazendas 7765934 724942 

P05 Áreas de sítios e fazendas 7766365 724401 

P06 Áreas de sítios e fazendas 7766711 724240 

P07 Áreas de sítios e fazendas 7767082 724624 

P08 Áreas de sítios e fazendas 7767212 724207 

P09 Áreas de sítios e fazendas 7766863 723901 

P10 Áreas de sítios e fazendas 7766264 723518 

P11 Áreas de sítios e fazendas 7765941 723785 

P12 Áreas de sítios e fazendas 7765823 724178 

P13 Áreas de sítios e fazendas 7765657 724466 

P14 Áreas de sítios e fazendas 7764432 723994 

P15 Áreas de sítios e fazendas 7765048 723329 

P16 Áreas de sítios e fazendas 7764877 722986 

P17 Áreas de sítios e fazendas 7764862 722456 

P18 Áreas de sítios e fazendas 7764886 722202 
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PONTOS TIPO DE ÁREA X Y 

P19 Áreas de sítios e fazendas 7764595 721897 

P20 Áreas de sítios e fazendas 7764398 721868 

P21 Áreas de sítios e fazendas 7764289 721279 

P22 Áreas de sítios e fazendas 7762930 720902 

P23 Áreas de sítios e fazendas 7762274 721049 

P24 Áreas de sítios e fazendas 7761935 721337 

P25 Áreas de sítios e fazendas 7761466 721737 

P26 Áreas de sítios e fazendas 7761140 721685 

P27 Áreas de sítios e fazendas 7759724 721745 

P28 Áreas de sítios e fazendas 7760675 721059 

P29 Áreas de sítios e fazendas 7761199 722242 

P30 Áreas de sítios e fazendas 7762237 722021 

P31 Áreas de sítios e fazendas 7763196 721952 

P32 Áreas de sítios e fazendas 7763730 722271 

P33 Áreas de sítios e fazendas 7764377 723144 

P34 Áreas de sítios e fazendas 7764010 723618 

P35 Áreas de sítios e fazendas 7764989 726576 

P36 Áreas de sítios e fazendas 7761199 722242 

P37 Áreas de sítios e fazendas 7765603 725926 

P40 Áreas de sítios e fazendas 7759924 721515 

 

Após finalização do diagnóstico da Espeleologia realizado pela Sete Soluções e Tecnologia 

Ambiental (2018), concomitante com o diagnóstico de fontes ruidosas realizado pela Agroflor 

para elaboração do presente documento, houve necessidade de inserção de um novo ponto de 

monitoramento (Figura 352). Esse ponto refere-se ao local próximo onde foram encontradas 

duas cavidades a margem direita do Rio Doce, próximo a Fazenda Floresta (Lat. 7765372.00 m 

S, Long. 724551.00 m E, Zona 23 K), e foi denominado Ponto 41.  
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Figura 351: Localização dos pontos de levantamento de ruído de fundo e primeira campanha na 
ADA. 
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Figura 352: Ponto amostral a ser incorporado no programa de monitoramento após campanha de 

Espeleologia (SETE, 2018). 

 

Em cada ponto de amostragem, exceto o diagnosticado pela equipe de espeleologia apresentado 

posteriormente, foi realizada uma série de leituras, em um período de quatro minutos, durante o 

período diurno. Para tal foi utilizado Decibelímetro – MINIPA, Modelo MSL-1355B, com validade 

de calibração até 09/2020, certificado de calibração nº 1807A18453 – PS Controles Industriais, 

ajustado para as avaliações dos níveis de ruído equivalente de (LAeq) em dB, com circuito de 

compensação (A) e resposta rápida (fast). 

As medições foram efetuadas de acordo com as normas técnicas, ou seja, em conformidade com 

a legislação vigente, a qual preconiza que as medições devem ser efetuadas em pontos 

afastados aproximadamente 1,2 metros do piso e pelo menos, 2 metros de quaisquer outras 

superfícies refletoras, como muros, paredes etc. 

Durante o período de amostragem, todos os fatores geradores de ruídos e sua intensidade à 

percepção humana (ausente, leve, médio e forte) foram considerados, bem como o dia, horário 

e condições atmosféricas, céu aberto ou nublado, visto que em períodos de chuvas ou trovoadas 

não deve ser realizado a coleta de dados.  

O nível equivalente de pressão sonora (LAeq) é a grandeza que representa a energia sonora 

média, em dB (A), recebida pelo receptor durante o período de medições. O LAeq foi calculado 

de acordo com o Anexo A da NBR 10.151/2000, conforme segue equação: 
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Equação 2: Nível de pressão sonora equivalente. 

 

Onde; 

LAeq: Nível de pressão sonora equivalente dB (A); 

n: Número de medidas; 

Li: Nível de pressão sonora, em dB (A), lido em resposta rápida (fast). 

 

12.1.7.1. RUÍDO DE FUNDO 

Para considerar a real influência da operacionalidade do empreendimento, torna-se necessário 

definir o ruído de fundo, o qual irá proporcionar os parâmetros das fontes ruidosas da região. 

Assim, foram realizadas medições nos respectivos pontos amostrais com as atividades no 

Trecho 12 paralisadas na data de 13/10/2019. 

Os resultados obtidos podem ser visualizados na  Tabela 63, Figura 353 e Figura 354. 
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Tabela 63: Síntese dos resultados identificados nos pontos amostrais de fontes ruidosas na AID – Ruído de fundo. 

PONTO 01 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

13/10/2019 10:20:56 10:24:45 Diurno X     X  50,1 85,2 64,40 

Observações: Interferência de sons provenientes de animais, movimentação de pessoas e som proveniente da residência. 

  

 

PONTO 02 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

13/10/2019 10:36:31 10:40:24 Diurno X     X  37,4 83,2 61,9 

Observações: Não se aplica. 
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PONTO 03 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

13/10/2019 10:47:29 10:51:22 Diurno X     X  32,8 87,8 67,3 

Observações: Não se aplica. 

 

 
 

PONTO 04 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

13/10/2019 11:1:30 11:5:25 Diurno X    X   41,5 67,5 55,5 

Observações: Não se aplica. 
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PONTO 05 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

13/10/2019 11:12:56 11:16:47 Diurno X    X   34,3 66,2 50,2 

Observações: Não se aplica. 

  

 

PONTO 06 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

13/10/2019 11:20:1 11:23:50 Diurno X    X   33,6 62,9 47,9 

Observações: Não se aplica. 
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PONTO 07 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

13/10/2019 12:11:33 12:15:24 Diurno X   X    33,2 60,9 45,8 

Observações: Não se aplica. 

   

 

PONTO 08 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

13/10/2019 11:42:26 11:46:19 Diurno X    X   33,8 63,8 46,9 

Observações: Não se aplica. 
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PONTO 09 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

13/10/2019 11:51:31 11:55:18 Diurno X   X    35,1 61,6 45,2 

Observações: Não se aplica. 

   

 

PONTO 10 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

13/10/2019 12:25:1 12:28:54 Diurno X     X  33,6 88,1 64,7 

Observações: Não se aplica. 

   



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 453 

 

 
 

PONTO 11 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

13/10/2019 12:38:21 12:42:10 Diurno X   X    35,0 61,4 45,8 

Observações: Não se aplica. 

 

 
 

PONTO 12 

 
Amostragem não realizada em virtude de limitações de acesso. 

 

 

PONTO 13 

 
Amostragem não realizada em virtude de limitações de acesso. 
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PONTO 14 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

13/10/2019 14:59:10 15:2:54 Diurno X    X   44,8 60,6 49,0 

Observações: Não se aplica. 

  

PONTO 15 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

13/10/2019 15:10:30 15:14:30 Diurno X   X    33,1 68,5 49,3 

Observações: Não se aplica. 
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PONTO 16 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

13/10/2019 15:18:56 15:22:55 Diurno X    X   32,8 58,4 42,2 

Observações: Não se aplica. 

 

 

 

PONTO 17 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

13/10/2019 15:26:56 15:30:51 Diurno X    X   33,3 53,3 41,7 

Observações: Não se aplica. 
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PONTO 18 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

13/10/2019 15:42:2 15:45:51 Diurno X    X   33,3 60,9 46,2 

Observações: Não se aplica. 

   

PONTO 19 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

13/10/2019 15:56:10 16:00:30 Diurno X    X   38,1 58,2 44,9 

Observações: Não se aplica. 
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PONTO 20 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

13/10/2019 16:6:57 16:10:56 Diurno X    X   33,7 67,0 47,1 

Observações: Não se aplica. 

   

PONTO 21 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

13/10/2019 14:10:16 14:13:59 Diurno X    X   41,5 61,1 47,6 

Observações: Não se aplica. 
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PONTO 22 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

13/10/2019 13:59:19 14:3:00 Diurno X     X  36,7 64,9 47,8 

Observações: Não se aplica. 

   

PONTO 23 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

13/10/2019 16:29:59 16:33:48 Diurno X     X  41,9 72,7 59,6 

Observações: Não se aplica. 
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PONTO 24 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

13/10/2019 16:40:51 16:44:56 Diurno X    X   35,6 65,8 49,7 

Observações: Não se aplica. 

  

PONTO 25 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

13/10/2019 17:2:28 17:6:23 Diurno X     X  48,3 88,4 65,1 

Observações: Não se aplica. 
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PONTO 26 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

13/10/2019 17:10:30 17:15:17 Diurno X    X   37,6 62,5 45,5 

Observações: Não se aplica. 

  

 

PONTO 27 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

13/10/2019 17:35:30 17:39:15 Diurno  X    X  38,9 77,3 63,5 

Observações: Não se aplica. 
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PONTO 28 

 
Amostragem não realizada em virtude de limitações de acesso. 

 

 
 

PONTO 29 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

13/10/2019 17:46:15 17:50:10 Diurno X   X    45,1 60,9 49,9 

Observações: Não se aplica. 
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PONTO 30 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

13/10/2019 17:55:10 17:58:52 Diurno X     X  48,3 65,5 54,9 

Observações: Ruídos provenientes de sapos e cigarras. 

 

PONTO 31 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

13/10/2019 18:04:36 18:8:13 Diurno X     X  58,8 66,6 62,7 

Observações: Ruídos provenientes de sapos e cigarras. 
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PONTO 32 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

13/10/2019 18:13:46 18:17:21 Diurno X     X  58,7 92,4 72,7 

Observações: Ruídos provenientes de sapos e cigarras, passagem de motocicleta buzinando. 

 

PONTO 33 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

13/10/2019 18:27:34 18:32:11 Diurno  X  X    43,6 66,2 54,0 

Observações: Não se aplica 
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PONTO 34 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

13/10/2019 18:38:11 18:42:30 Diurno  X    X  45,9 79,6 63,9 

Observações: Latidos de cachorro. 

 

PONTO 35 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

13/10/2019 9:47:23 9:51:32 Diurno  X    X  48,0 72,1 61,9 

Observações: Ocorrência de ensaio religioso com tambores e cantoria / carro com música. 
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PONTO 36 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

13/10/2019 09:59:46 10:3:47 Diurno X     X  34,7 64,8 47,7 

Observações: Não se aplica 

  

PONTO 37 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

13/10/2019 10:09:58 10:13:45 Diurno X     X  45,4 76,0 62,9 

Observações: Movimentação de veículos e ruídos proveniente de animais 
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PONTO 40 

 
Amostragem não realizada em virtude de limitações de acesso. 

 

 

PONTO 41 

 
Amostragem não realizada em virtude de identificação posterior ao diagnóstico, incluso no Programa de Monitoramento de Ruídos (item 11.10.). 
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Figura 353: Valores máximos, mínimos e LAeq para cada ponto amostral, exceto o 41, considerado como ruído de fundo – Parâmetro NBR 10.151. 
 

 

 

Figura 354: Valores máximos, mínimos e LAeq para cada ponto amostral, exceto o 41, considerado como ruído de fundo – Parâmetro Lei Estadual n° 10.100/1990. 
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Conforme pôde ser verificado e considerando o NCA estabelecido para as áreas de sítios e 

fazendas, conforme NBR 10.151, em todos os pontos amostrais o valor médio do ruído de fundo 

(LAeq) encontram-se acima dos parâmetros estipulados pela legislação. Por sua vez, 

considerando os parâmetros estabelecidos pela legislação estadual 10.100/90, esses se 

encontram com níveis aceitáveis, exceto o P32, o qual apresenta LAeq com um valor elevado 

em aproximadamente 3,89 %. 

12.1.7.2. PRIMEIRA CAMPANHA 

Aproveitando que o empreendimento estava em operação na segunda semana de 

fevereiro/2019, devido à estiagem do período chuvoso, foi possível realizar as medições da 

primeira campanha de monitoramento de ruídos. Essa foi realizada nos 38 pontos amostrais 

durante o período diurno na data de 14/02/2019. A síntese dos resultados alcançados pode ser 

verificada por meio da Tabela 64 e Figura 355. 

Conforme poderá ser observado a seguir, algumas medições foram realizadas com o tempo 

nublado, no entanto, não houve durante todo o período amostral a ocorrência de trovoadas e/ou 

ventos fortes, os quais pudessem interferir nos resultados. A medição foi realizada apenas no 

período diurno visto que o empreendimento não possui operacionalidade no período noturno. 
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Tabela 64: Síntese dos resultados identificados nos pontos amostrais de fontes ruidosas na AID do empreendimento. 

PONTO 01 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

14/02/2019 17:51:00 17:54:52 Diurno X     X  45,4 72,8 53,7 

Observações: Som ligado em residência próxima, moradores conversando; passou uma moto ao lado do ponto de medição. 

   

PONTO 02 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

14/02/2019 17:41:03 17:44:58 Diurno X     X  38,8 57,3 43,5 

Observações: Som ligado ao fundo, passou um veículo a 70 m do ponto de medição; passou uma moto a 30 m do ponto de medição 
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PONTO 03 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

14/02/2019 17:29:01 17:44:58 Diurno X     X  37,4 62,6 43,1 

Observações: Cachorro latindo ao fundo. 

   

PONTO 04 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

14/02/2019 17:16:00 17:19:54 Diurno X    X   35,5 57,4 47,0 

Observações: Passaram dois veículos a 100 m do ponto de medição 
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PONTO 05 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

14/02/2019 15:23:02 15:26:51 Diurno X     X  51,6 69,3 54,8 

Observações: Medição logo abaixo ao gerador do radar. 

   

PONTO 06 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

14/02/2019 16:11:56 16:15:49 Diurno X   X    40,5 73,3 57,9 

Observações: Não se aplica. 
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PONTO 07 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

14/02/2019 16:22:59 16:26:50 Diurno X   X    37,2 60,8 46,6 

Observações: Não se aplica. 

   

PONTO 08 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

14/02/2019 16:34:00 16:37:55 Diurno X   X    38,2 62,9 45,9 

Observações: Não se aplica. 
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PONTO 09 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

14/02/2019 16:48:56 16:52:53 Diurno X   X    38,0 58,4 47,1 

Observações: Não se aplica. 

   

PONTO 10 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

14/02/2019 15:40:55 15:44:26 Diurno X   X    38,0 54,2 45,0 

Observações: Não se aplica. 
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PONTO 11 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

14/02/2019 15:56:58 16:00:49 Diurno X   X    36,3 65,3 49,7 

Observações: Não se aplica. 

   

PONTO 12 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

14/02/2019 14:56:59 15:00:52 Diurno X   X    34,8 61,4 40,8 

Observações: Não se aplica. 
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PONTO 13 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

14/02/2019 15:08:55 15:12:54 Diurno X   X    40,5 61,4 51,1 

Observações: Não se aplica. 

   

PONTO 14 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

14/02/2019 13:26:59 13:30:54 Diurno X   X    44,7 69,5 54,1 

Observações: Não se aplica. 
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PONTO 15 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

14/02/2019 13:41:53 13:45:54 Diurno  X  X    52,6 64,3 56,3 

Observações: Não se aplica. 

   

PONTO 16 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

14/02/2019 13:50:51 13:54:48 Diurno  X   X   33,4 61,4 43,5 

Observações: Veículo de moradores passou a 100m do local de medição 
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PONTO 17 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

14/02/2019 13:59:55 14:03:35 Diurno  X  X    50,8 71,5 68,3 

Observações: Não se aplica. 

   

PONTO 18 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

14/02/2019 11:35:59 11:39:48 Diurno X   X    40,9 84,6 65,0 

Observações: Não se aplica. 
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PONTO 19 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

14/02/2019 11:18:02 11:21:49 Diurno X   X    42,8 53,7 45,2 

Observações: Não se aplica. 

   

PONTO 20 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

14/02/2019 11:06:59 11:10:49 Diurno X   X    38,2 60,0 45,7 

Observações: Não se aplica. 

   



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 479 

 

PONTO 21 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

14/02/2019 10:54:59 10:58:45 Diurno X    X   45,3 70,3 54,5 

Observações: Passagem de dois veículos de moradores. 

   

PONTO 22 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

14/02/2019 10:41:00 10:44:45 Diurno X     X  36,1 70,2 57,6 

Observações: Passagem de três veículos a 50 m do ponto de medição; dois ao lado do ponto de medição; morador questionando a atividade. 
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PONTO 23 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

14/02/2019 10:28:01 10:31:49 Diurno X   X    40,4 67,7 48,1 

Observações: Não se aplica. 

   

PONTO 24 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

14/02/2019 10:13:02 10:16:48 Diurno X   X    42,8 68,8 51,0 

Observações: Não se aplica. 
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PONTO 25 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

14/02/2019 11:55:56 11:59:48 Diurno X   X    48,5 64,0 53,0 

Observações: Não se aplica. 

   

PONTO 26 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

14/02/2019 10:02:00 10:05:47 Diurno X   X    34,0 60,7 43,8 

Observações: Não se aplica. 
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PONTO 27 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

14/02/2019 07:54:02 07:57:33 Diurno  X    X  58,8 83,0 69,9 

Observações: Cortador de grama e trabalhadores conversando. 

   

PONTO 28 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

14/02/2019 08:03:03 08:06:50 Diurno X   X    35,6 61,1 45,8 

Observações: Não se aplica. 
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PONTO 29 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

14/02/2019 08:16:01 08:19:49 Diurno X   X    39,6 64,7 49,0 

Observações: Presença de pássaros cantando. 

   

PONTO 30 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

14/02/2019 08:27:02 08:30:49 Diurno X   X    40,4 68,6 48,9 

Observações: Não se aplica. 
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PONTO 31 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

14/02/2019 08:38:01 08:41:49 Diurno X     X  34,7 57,7 45,6 

Observações: Trabalhadores manejando bovinos 

   

PONTO 32 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

14/02/2019 08:48:01 08:51:49 Diurno X     X  34,3 61,4 46,0 

Observações: Veículos transitando. 
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PONTO 33 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

14/02/2019 09:05:01 09:08:46 Diurno  X  X    38,4 63,6 47,3 

Observações: Não se aplica 

   

PONTO 34 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

14/02/2019 09:15:01 09:18:49 Diurno  X  X    50,2 65,9 55,0 

Observações: Não se aplica. 
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PONTO 35 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

14/02/2019 18:09:58 18:13:59 Diurno  X  X    38,4 63,6 47,3 

Observações: Não se aplica 

   

PONTO 36 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

14/02/2019 18:18:57 18:22:53 Diurno X     X  33,3 68,7 49,1 

Observações: Proximidade ao campo de futebol 
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PONTO 37 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

14/02/2019 18:30:05 18:34:01 Diurno X     X  40,1 65,6 49,9 

Observações: Veículos com som em alto volume; moradores conversando. 

   

PONTO 40 

Data 
Hora Período 

de 
avaliação 

Condições do céu Interferências Medição dBA 
LAeq 

Inicial Final Claro Nublado Chuvoso Ausente Leve Médio Forte Mínimo Máximo 

14/02/2019 09:42:01 09:45:46 Diurno X   X    34,4 76,9 62,9 

Observações: Não se aplica. 
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PONTO 41 

 
Amostragem não realizada em virtude de identificação posterior ao diagnóstico, incluso no Programa de Monitoramento de Ruídos (item 11.10.). 

 

 

 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 489 

 

 

 

Figura 355: Valores máximos, mínimos e LAeq para cada ponto amostral, exceto o 41, na primeira campanha – Parâmetro NBR 10.151. 
 
 

 

 

Figura 356: Valores máximos, mínimos e LAeq para cada ponto amostral, exceto o 41, na primeira campanha – Parâmetro Lei Estadual n° 10.100/1990. 
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Conforme pôde ser verificado e considerando o NCA estabelecido para as áreas de sítios e 

fazendas, conforme NBR 10.151, em todos os pontos amostrais o valor médio (LAeq) encontram-

se acima dos parâmetros estipulados pela legislação. Por sua vez, considerando os parâmetros 

estabelecidos pela legislação estadual 10.100/90, esses se encontram com níveis aceitáveis. 

Considerando a legislação mais restritiva, dentre o total amostrado, os resultados apontam que 

em 12 pontos amostrais houve um acréscimo acima do parâmetro em até 15%, 11 pontos entre 

16% - 25%, 11 pontos entre 26% e 45% e apenas 4 pontos com acréscimo percentual entre 57% 

- 75%. 

Entretanto, a norma brasileira prevê que, caso o ruído ambiente, isto é, sem a operação do 

empreendimento em questão, seja superior ao valor máximo estabelecido para a área e o horário 

em questão, o NCA adota o valor do ruído ambiente identificado no local. 

Neste sentido, têm-se que majoritariamente, 61% dos pontos amostrais encontram-se com 

valores LAeq abaixo do nível de critério de avaliação estabelecido pelo ruído de fundo. Aqueles 

que se encontram acima do parâmetro mencionado, podem ser visualizados na Tabela 65. 

Tabela 65: Pontos amostrais que apresentam LAeq acima dos valores estabelecidos pelo ruído de fundo. 

Ponto Amostral LAeq Ruído de Fundo LAeq Campanha 1 

P5 50,2 54,8 

P6 47,9 57,9 

P7 45,8 46,6 

P9 45,2 47,1 

P11 45,8 49,7 

P14 49,9 54,1 

P15 49,3 56,3 

P16 42,2 43,5 

P17 41,7 68,3 

P18 46,2 65,0 

P19 44,9 45,2 

P21 47,6 54,5 

P22 47,8 57,6 

P24 49,7 51,0 

P27 63,5 69,9 

 

Não obstante, compete destacar que mesmo apresentando alguns valores acima nos parâmetros 

estabelecidos pelo ruído de fundo, têm-se que todos os pontos encontram-se com níveis 

aceitáveis de acordo com NCA estabelecido pela Lei Estadual n° 10.100/1990, conforme pode 

ser verificado na Figura 357. 
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Os resultados encontrados demonstram que não há riscos danosos e prejuízos ao meio 

ambiente, visto que o ruído gerado no empreendimento não prepondera excessivamente ao 

ruído de fundo. Diante deste contexto, têm-se que empreendimento não provoca alterações 

significativas no ruído já existente.  
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Figura 357: Valores LAeq (Ruído de fundo e Campanha 1) em relação ao NCA estabelecido pela Lei Estadual n° 10.100/1990. 
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12.1.8. QUALIDADE DO AR 

12.1.8.1. PADRÕES DA QUALIDADE DO AR 

A qualidade do ar é definida pela interação entre a própria atmosfera e os contaminantes 

atmosféricos emitidos pelas fontes de poluição, sejam elas fixas ou móveis, próximas ou 

distantes. Em suma, a poluição do ar está ligada à alteração da composição natural da atmosfera. 

Desse modo, são estabelecidos níveis de referência para diferenciar o ar de boa qualidade 

daquele que traz prejuízos à saúde, a fim de preservar, recuperar e assegurar a qualidade do ar 

em todo o território nacional conforme Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.  

Apoiado nisto, foi instituído o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar - PRONAR 

pela Resolução CONAMA nº 03, de 28 de junho de 1990. Entretanto, considerando como 

referência os valores guia de qualidade do ar recomendados pela Organização Mundial da Saúde 

- OMS em 2005, bem como seus critérios de implementação, a Resolução CONAMA nº 03/1990, 

foi revogada instituindo-se a Resolução CONAMA nº 491, de 19 de novembro de 2018, que 

estabelece definições e níveis dos poluentes atmosféricos, padrões de qualidade do ar, episódios 

críticos, índice de qualidade do ar e plano de controle de emissões atmosféricas, visando 

providências dos governos estaduais e municipais, com o objetivo de prevenir grave e iminente 

risco à saúde pública.  

Essa mesma resolução estabeleceu também, que os padrões de qualidade do ar vigentes serão 

adotados sequencialmente, de acordo com a seguinte nomenclatura: 

• Padrões de Qualidade do Ar Intermediários PI-1: Valores de concentração de poluentes 

atmosféricos que devem ser respeitados a partir da publicação do decreto;  

• Padrões de Qualidade do Ar Intermediários e Final - PI-2, PI-3 e PF: Valores de 

concentração de poluentes atmosférico que serão adotados, cada um, de forma 

subsequente, levando em consideração os Planos de Controle de Emissões 

Atmosféricas, elaborados em até 3 anos da publicação da resolução, e os Relatórios de 

Avaliação da Qualidade do Ar elaborados anualmente pelos órgãos estaduais e distrital 

de meio ambiente. Caso não seja possível a migração para o padrão subsequente, 

prevalece o padrão já adotado.  

A Tabela 66 apresenta os padrões de qualidade do ar intermediários e final, segundo a 

Resolução CONAMA 491/2018, para material particulado. 
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Tabela 66: Padrões de Qualidade do Ar para Material Particulado – Resolução CONAMA n° 491/2018. 

Poluente Atmosférico Período de Referência 
PI-1 PI-2 PI-3 PF 

µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ 

Partículas totais em suspensão (PTS) 
24 horas - - - 240 

Anual¹ - - - 80 

Material Particulado – MP10 

24 horas 120 100 75 50 

Anual² 40 35 30 20 

Material Particulado – MP2,5 

24 horas 60 50 37 25 

Anual² 20 17 15 10 

1- Média geométrica anual; 2 – Média aritmética anual 

 

12.1.8.2. MODELAGEM DE DISPERSÃO ATMOSFÉRICA 

O objetivo principal da modelagem da dispersão atmosférica é avaliar os potenciais impactos na 

qualidade do ar de uma região em relação as emissões atmosféricas em questão. 

• Usualmente, as modelagens de dispersão atmosférica são utilizadas em: 

• Estudo de Impacto Ambiental (EIA); 

• Avaliação de alternativa operacional; 

• Avaliação do desempenho ambiental de controles atmosféricos; 

• Proporcionar uma primeira avaliação dos níveis de concentração de poluentes na 

atmosfera em regiões onde não há monitoramento da qualidade do ar. 

Para dragagem e disposição final na Fazenda Florestado do rejeito depositado no reservatório e 

recuperação no Trecho 12, vem sendo executadas diversas ações, destacando-se: manutenção 

em barramentos metálicos, criação da área da disposição do material dragado e tratamento do 

efluente do processo de deságue na Fazenda Floresta. Essas ações geram emissões de 

poluentes para atmosfera, o que resulta em um potencial impacto na qualidade do ar. Ações de 

mitigação desse impacto já vem sendo adotadas antes do início das operações de dragagem, 

pela implantação de medidas de controle como umectação de vias de acesso. 

Os principais processos desenvolvidos na Área Diretamente Afetada para realização das ações 

descritas anteriormente estão relacionados às atividades de operações no solo (escavações, 

terraplanagem, tec.), movimentação de material e pessoas, manejo de sedimento, áreas 

expostas susceptíveis a erosão eólica (setores de disposição de sedimentos), pilha de materiais, 

ressuspensão de partículas nas vias de tráfego; escapamento de veículos, maquinas e 

equipamentos (ECOSOFT, 2019). 
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Na área do empreendimento foram elaborados estudos de modelagem de dispersão atmosférica 

e avaliação do potencial impacto na qualidade do ar. O primeiro estudo realizado foi realizado 

considerando o período de novembro de 2015 a dezembro de 2016 e apresentado no Relatório 

Técnico RTC180211-R3 Modelagem de Dispersão Atmosférica da Região Impactada Pelo 

Rompimento da Barragem de Fundão, Candonga-MG. Para o segundo Relatório Técnico, de 

mesmo título e Referência RTC190324-R1, utilizou-se informações referente ao período de 

janeiro a dezembro de 2017. 

Para os dois relatórios técnicos foram realizados o inventário de emissões atmosféricas, que 

quantificou as taxas de emissão dos poluentes provenientes da execução das atividades de 

reparação executadas pela Fundação Renova, conforme apresentado na Tabela 67. A estimativa 

destas emissões foi realizada conforme métodos preconizados por agências internacionais, 

prioritariamente, a USEPA (ECOSOFT, 2019; ECOSOFT, 2017). 

Tabela 67: Resumo do inventário de emissões atmosféricas no Trecho 12. 

Fonte Emissora 

Taxa de Emissão (Kg/h) 

2015/2016 2017 

PM PM10 PM2,5 PM PM10 PM2,5 

Áreas expostas/pilhas de materiais 1,12 0,56 0,08 2,77 1,38 0,21 

Escavação 5,03 0,89 0,53 14,47 4,17 1,52 

Movimentação de materiais 0,05 0,02 <0,01 0,18 0,08 0,01 

Máquinas e Equipamentos 1,71 1,71 1,71 1,88 1,88 1,88 

Vias de Tráfego 66,03 17,555 1,77 78,56 20,89 2,11 

Total 73,95 20,73 4,10 97,85 28,41 5,73 

Fonte: EcoSoft (2017) e EcoSoft (2019) 

O inventário de emissões atmosféricas é um instrumento fundamental para gestão da qualidade 

do ar do local. Entretanto, esta ferramenta aplicada isoladamente, não permite o estabelecimento 

de uma relação direta e linear de causa e efeito com a qualidade do ar, visto que esta relação 

envolve diversos outros fatores, como as condições meteorológicas incidentes e a sinergia entre 

fontes coexistentes e entre poluentes também emitidos, agregando um elevado grau de 

complexidade à questão (ECOSOFT, 2017). 

Para avaliar a influência das emissões atmosféricas na qualidade do ar, nos dois relatórios 

técnicos, foi utilizado o modelo regulatório de dispersão de poluentes na atmosfera recomendado 

pela USEPA (United States Evironmental Protection Agency), o AERMOD (American 
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Meteorology Society-Environmental Protection Agency Regulatory Model). Na aplicação do 

modelo matemático de dispersão de poluentes foram necessários dados básicos de entrada 

relacionados à emissão de poluentes atmosféricos (inventário de emissões) e determinação das 

condições meteorológicas através do modelo meteorológico WRF (Weather Research and 

Forecasting Model). 

Com o objetivo de exemplificar e estabelecer referências quanto à localização e à magnitude da 

alteração da qualidade do ar relacionada às emissões atmosféricas das atividades de 

recuperação no Trecho 12, foram selecionados locais específicos denominados como pontos 

receptores discretos, para que os resultados das concentrações obtidos a partir da modelagem 

pudessem ser analisados. A seleção dos pontos foi feita de acordo com locais coincidentes às 

comunidades (distritos, bairros, vilarejos, centros comunitários, unidades de saúde, etc.) 

existentes na região (ECOSOFT, 2017). 

A Tabela 68 apresenta a identificação e as coordenadas geográficas dos pontos receptores 

discretos selecionados. A Figura 358 apresenta a localização dos pontos discretos escolhidos, 

no contexto da área de estudo. 

Tabela 68: Pontos receptores discretos selecionados pela EcoSoft na área de estudo Trecho 12. 

Pontos Receptores 
Coordenadas 

Latitude (°) Longitude (°) 

A Rio Doce 1 -20,193308 -42,885482 

B Centro Comunitário – Rio Doce -20,243024 -42,899730 

C Unidade de Saúde – Rio Doce -20,245520 -42,895110 

D Praça Nova Soberbo – Sta. Cruz do Escalvado -20,250781 -42,880413 

E Nova Soberbo 1 – Sta. Cruz do Escalvado -20,249420 -42,877178 

F Sta. Cruz do Escalvado 1 -20,297278 -42,889680 

G Sta. Cruz do Escalvado 2 -20,273179 -42,859044 

H Nova Soberbo 2 – Sta. Cruz do Escalvado -20,233997 -42,863131 

I Sta. Cruz do Escalvado 3 -20,222691 -42,857441 

J Sta. Cruz do Escalvado 4 -20,237668 -42,822321 

K Centro - Sta. Cruz do Escalvado -20,236097 -42,815247 

L Santana do Deserto – Rio Doce -20,197536 -42,834988 

Fonte: EcoSoft (2017) e EcoSoft (2019) 
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A análise dos resultados os resultados de concentrações modeladas de PTS, PM10 e PM2,5 foram 

reportados considerando os tempos de médias de 24 horas e média do período de modelagem 

(análogo às médias anuais). Esses tempos de média foram escolhidos para reportar os 

resultados por serem os mesmos estabelecidos pelos padrões de qualidade do ar internacionais 

e brasileiros (ECOSOFT, 2019; ECOSOFT, 2017).  
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Figura 358: Localização dos pontos receptores na área de influência do Trecho 12 (ECOSOFT, 2017) 
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Tabela 69: Pontos receptores discretos selecionados pela EcoSoft na área de estudo Trecho 12 – novembro/2015 a dezembro/2016. 

Pontos Receptores 
Concentração PTS (ug/m³) 

Concentração PM10 

(ug/m³) 
Concentração PM2,5 (ug/m³) 

Máx. Méd. Perc. Máx. Méd. Perc. Máx. Méd. Perc. 

A Rio Doce 1 32,82 0,80 10,58 8,70 0,22 2,69 1,75 0,05 0,52 

B Centro Comunitário – Rio Doce 62,33 9,61 40,22 16,64 2,59 10,81 1,88 0,36 1,30 

C Unidade de Saúde – Rio Doce 49,78 10,39 34,98 13,30 2,81 9,53 1,90 0,38 1,28 

D Praça Nova Soberbo – Sta. Cruz do Escalvado 299,57 55,77 211,31 79,49 14,89 56,24 8,90 1,76 5,68 

E Nova Soberbo 1 – Sta. Cruz do Escalvado 329,21 62,45 237,01 87,53 16,68 63,15 9,30 1,97 7,02 

F Sta. Cruz do Escalvado 1 121,85 8,04 43,40 32,30 2,17 11,54 3,63 0,30 1,37 

G Sta. Cruz do Escalvado 2 59,54 8,64 38,42 15,86 2,33 10,24 1,71 0,32 1,22 

H Nova Soberbo 2 – Sta. Cruz do Escalvado 232,62 26,79 117,94 61,81 7,21 31,32 6,58 1,00 3,56 

I Sta. Cruz do Escalvado 3 112,45 14,36 71,57 30,07 3,98 19,09 3,73 0,74 2,61 

J Sta. Cruz do Escalvado 4 127,43 7,09 41,08 33,81 1,94 11,00 3,73 0,32 1,52 

K Centro - Sta. Cruz do Escalvado 18,84 2,15 10,91 5,58 0,60 3,24 1,35 0,11 0,64 

L Santana do Deserto – Rio Doce 76,21 7,88 48,43 20,62 2,37 13,67 6,26 0,67 3,48 

Fonte: EcoSoft (2017) 
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Tabela 70: Pontos receptores discretos selecionados pela EcoSoft na área de estudo Trecho 12 – janeiro/2017 a dezembro/2017. 

Pontos Receptores 
Concentração PTS (ug/m³) Concentração PM10 (ug/m³) Concentração PM2,5 (ug/m³) 

Máx. Méd. Perc. Máx. Méd. Perc. Máx. Méd. Perc. 

A Rio Doce 1 20,93 0,89 6,65 5,74 0,26 1,85 0,80 0,05 0,44 

B Centro Comunitário – Rio Doce 21,25 5,59 18,15 5,99 1,58 5,11 1,57 0,27 0,91 

C Unidade de Saúde – Rio Doce 49,11 11,69 37,08 13,52 3,24 9,95 1,91 0,48 1,53 

D Praça Nova Soberbo – Sta. Cruz do Escalvado 81,78 22,25 57,73 21,97 6,08 15,56 2,62 0,83 2,06 

E Nova Soberbo 1 – Sta. Cruz do Escalvado 110,31 29,73 87,23 29,84 8,10 23,35 3,68 1,08 2,82 

F Sta. Cruz do Escalvado 1 49,03 6,34 26,15 13,24 1,77 7,14 1,56 0,27 1,14 

G Sta. Cruz do Escalvado 2 22,42 3,96 14,02 6,27 1,12 3,80 1,28 0,19 0,65 

H Nova Soberbo 2 – Sta. Cruz do Escalvado  43,58 11,40 34,65 11,61 3,22 9,62 1,97 0,55 1,49 

I Sta. Cruz do Escalvado 3 88,53 16,80 56,94 24,333 4,84 15,94 3,61 0,92 2,65 

J Sta. Cruz do Escalvado 4 25,61 2,89 11,83 6,99 0,83 3,35 1,43 0,16 0,80 

K Centro - Sta. Cruz do Escalvado 27,08 2,56 11,37 7,45 0,74 3,23 1,21 0,14 0,79 

L Santana do Deserto – Rio Doce 97,59 14,50 73,39 27,47 4,13 20,66 4,73 0,78 3,73 

Fonte: EcoSoft (2019) 
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Para análise das ordens de grandeza observadas nos resultados do modelo de dispersão 

(Tabela 69 e Tabela 70), as concentrações dos poluentes foram comparadas com os padrões de 

qualidade do ar na esfera federal, a partir da Resolução CONAMA nº 491/2018. A análise dos 

resultados do modelo foi feita considerando as concentrações nos pontos receptores discretos 

selecionados, os quais abrangem comunidades, unidades de saúde e centros comunitários 

existentes na área de estudo. 

Para o período de 2015/2016, os resultados da modelagem evidenciaram que tanto para as 

concentrações médias do período modelado (PTS, PM10 e PM2.5), quanto para as máximas de 

24 horas (PTS, PM10 e PM2.5), não houveram ultrapassagens aos padrões de qualidade do ar 

estabelecido por legislação federal, nos pontos receptores analisados (ECOSOFT, 2019). 

Ainda segundo o Relatório da EcoSoft (2017), os pontos receptores que apresentaram as 

maiores concentrações de material particulado na região do Trecho 12 para o período de 

novembro/2015 a dezembro/2016, conforme o modelo AERMOD, foram: Nova Soberbo 1, Praça 

Nova Soberbo e Nova Soberbo 2.  

As elevadas concentrações, principalmente de PTS, observadas nos pontos receptores 

analisados (Nova Soberbo 1, Praça Nova Soberbo e Nova Soberbo 2) podem estar relacionadas 

à dois aspectos principais. O primeiro é que esses locais estão muito próximos às áreas onde 

ocorreram as ações de recuperação realizadas pela Samarco em caráter emergencial e pela 

Fundação Renova. A outra questão está associada ao relevo complexo da região, que pode 

resultar em condições desfavoráveis à dispersão nas proximidades das fontes emissoras. 

Para os pontos receptores identificados como Sta. Cruz do Escalvado 1, 3 e 4, pode ser 

observada contribuição nas concentrações de material particulado, sendo justificada, 

principalmente, pela proximidade com as atividades de recuperação do local. Para os demais 

pontos receptores (Santana do Deserto - Rio Doce, Centro Comunitário - Rio Doce, Sta. Cruz do 

Escalvado 2, Unidade de Saúde - Rio Doce, Rio Doce 1 e Centro - Sta. Cruz do Escalvado) não 

houve indicativo relevante de alteração na qualidade do ar devido, essencialmente, à distância 

destes pontos às atividades de recuperação (ECOSOFT, 2017). 

No período de 2017, os resultados da modelagem evidenciaram que tanto para as concentrações 

médias do período modelado (PTS, PM10 e PM2.5), quanto para as máximas de 24 horas (PTS, 

PM10 e PM2.5), não houveram ultrapassagens aos padrões de qualidade do ar estabelecido por 

legislação federal, nos pontos receptores analisados. Os pontos receptores que apresentaram 

as maiores concentrações de material particulado na região do Trecho 12, conforme a 

modelagem AERMOD, foram: Nova Soberbo 1, Praça Nova Soberbo, Santa Cruz do Escalvado 

3 e Santana do Deserto (ECOSOFT, 2019). 
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A modelagem matemática da dispersão de poluentes na atmosfera contribuiu de forma positiva 

para a gestão atmosférica da área de estudo, uma vez que serviu de subsidio a identificação de 

locais de interesse que não são abrangidos pelo monitoramento da Rede Automática de 

Monitoramento da Qualidade do Ar da Renova - RAMQAR (ECOSOFT, 2019).  

Com base nesse estudo foi definida a localização de implantação da estação automática de 

monitoramento no distrito Santana do Deserto em abril de 2019, ampliando as estações da 

RAMQAR instaladas nos municípios de Mariana, Barra Longa e Rio Doce – MG. 

12.1.8.3. MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR 

O monitoramento da qualidade do ar é uma das principais ações quando se trata de gestão dos 

recursos atmosféricos. Permite avaliar a exposição ambiental aos poluentes atmosféricos por 

meio do monitoramento das suas concentrações. 

O monitoramento da qualidade do ar foi efetuado por meio de uma estação fixa automática e 

pelo Sistema Móvel de Monitoramento de Emissões Fugitivas de Partículas (SMEP). O SMEP 

foi realizado na via principal da comunidade Novo Soberbo, no município de Santa Cruz do 

Escalvado-MG, e na rua Coronel João José, no município de Rio Doce-MG, e a estação fixa 

automática foi instalada no distrito de Santana do Deserto, conforme apresentado na Figura 359, 

ambas localizadas na AID.   

O monitoramento contínuo da qualidade do ar, por meio de estação fixa, possibilita a geração de 

séries temporais de dados com alta densidade amostral (médias horárias 24 h/dia) de 

concentrações partículas, com foco na avaliação da qualidade do ar para fins de estabelecimento 

dos níveis médios (baseline) e verificação de conformidade com os padrões de qualidade do ar. 

São aplicáveis para locais com maior potencial de impactos (alta relevância) e maior densidade 

de receptores, notadamente comunidades urbanas com atividades de recuperação em 

desenvolvimento (ECOSOFT, 2019).  

Para estação instalada no distrito Santana do Deserto-MG o monitoramento das emissões de 

material particulado foi realizado por estação fixa automática gerando dados horários e médias 

aritméticas de 24 horas, compatíveis com as referências temporais da Resolução CONAMA nº 

491/2018. Essa estação  a concentração do material particulado em suspensão na atmosfera na 

fração Partículas Inaláveis com diâmetro menor que 10 micrômetros (MP10) e integra a 

RAMQAR. 

O Sistema Móvel de Monitoramento de Emissões Fugitivas de Partículas (SMEP) é composto de 

três monitores ECOPM portáteis contínuos que monitoram condições de direção e velocidade do 

vento e das concentrações de partículas (PTS, PM10 e PM2.5) em três pontos simultâneos, com 
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equipamentos móveis e portáteis, na proximidade de fontes emissoras de material particulado 

e/ou em receptor discreto situado nas áreas de interesse. Aplicável para o monitoramento da 

eficiência de controle de emissões atmosféricas e dos impactos sobre a qualidade do ar. Devido 

à sua grande mobilidade, este sistema de monitoramento é capaz de fornecer informações em 

tempo real (em intervalos de 2 segundos, gerando médias de 1 minuto) acerca dos efeitos 

causados pelas fontes emissoras no seu entorno próximo e em receptores de interesse não 

abrangidos pelos recursos de monitoramento com estações fixas. Devido à metodologia de 

monitoramento aplicada (com equipamentos não homologados pela USEPA, mas calibrados e 

com leituras equivalentes e rastreáveis), este sistema não objetiva análises para fins de 

verificação de conformidade com os padrões de qualidade do ar, mas proporciona a verificação 

da prevenção de significante degradação da qualidade do ar nas áreas com atividades de 

recuperação em curso. (Ecosoft, 2019) 

Em Rio Doce-MG e Santa Cruz do Escalvado-MG o monitoramento das emissões de material 

particulado foi realizado semanalmente, por meio do SMEP no ano de 2019, gerando um roteiro 

para cada dia útil. A avaliação pormenorizada da emissão difusa de material particulado, 

realizada com apoio técnico da EcoSoft Consultoria e Software Ambientais Ltda, atuou com foco 

na adoção das melhores práticas e tecnologias disponíveis, visando a minimização das emissões 

de poluentes atmosféricos.  

As concentrações dos poluentes são diretamente influenciadas pelas condições meteorológicas 

observadas em um período. Parâmetros como direção e velocidade do vento, são sabidamente 

importantes nas condições locais que determinam os níveis medidos de concentração dos 

poluentes. Altos níveis de concentração em um determinado local podem ocorrer não só pela 

condição desfavorável à dispersão, como pelo transporte de poluentes de regiões vizinhas. Para 

tanto, vale ressaltar que um dos três monitores utilizados é dotado de sensor de direção e 

velocidade do vento o qual, fornecia informações durante todo o período de medição, orientando 

para o posicionamento estratégico dos monitores de partículas a barlavento e sota-vento da fonte 

emissora. 
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Figura 359: Localização das estações de monitoramento em relação à área diretamente afeada nos 
municípios de Santa Cruz do Escalvado-MG e Rio Doce-MG. 

 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 505 

 

12.1.8.4. RESULTADOS OBTIDOS 

Para o monitoramento na área urbana três parâmetros foram considerados, PTS (Partículas 

Totais em Suspensão), MP10 (Partículas Inaláveis menores que 10 µm) e MP2,5 (Partículas 

Respiráveis menores que 2,5 µm). Visando adequar o monitoramento móvel à descrição da 

Resolução CONAMA nº 491/2018, utilizou-se os limites estabelecidos para controle dos valores 

monitorados pelo equipamento posicionado no ponto receptor, visto que este é sempre 

posicionado o mais próximo possível da população, sendo o responsável direto pelo 

monitoramento dos impactos da fonte emissora na qualidade do ar daquele local.  

Os demais equipamentos denominados no presente relatório de barlavento e sota-vento são 

equipamentos que realizam o monitoramento no entorno imediato das fontes emissoras em 

análise, não sendo aplicável, portanto, os limites preconizados na Resolução CONAMA 

491/2018. 

Conforme pode ser visto na Tabela 66, os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 

491/2018 são referentes a médias de 24 horas e anual, enquanto as campanhas do 

monitoramento em Rio Doce-MG e Santa Cruz do Escalvado-MG duraram em média até 4 

horas/dia em cada localidade. Para aplicação destes limites da resolução nas campanhas 

realizadas diariamente pela EcoSoft nos pontos receptores, de forma conservadora, foram 

utilizados e comparados os limites referentes a média de 24 horas de partículas com a média 

aritmética do período de medição executado pela EcoSoft em cada localidade (EcoSoft, 2019).  

De acordo com os dados obtidos pelo monitoramento da qualidade do ar no município de Santa 

Cruz do Escalvado, o comportamento da concentração média da Partícula Total em suspensão 

e do Material Particulado MP10 e MP2,5 é caracterizado como uma fonte emissora com baixo 

poder de emissão, conforme parâmetros da Resolução do CONAMA n° 491/2018 (ECOSOFT, 

2019).  

Segunda a avaliação técnica da EcoSoft (2019), no dia 14 de março, os eventos e observações 

na área amostrada constataram uma via pavimentada e visualmente limpa, com fluxo de veículos 

de moradores/empresas e passagem de pedestres pela via. O monitoramento foi interrompido 

às 13h18min devido a alerta vermelho de raios, seguido por chuva. Segundo os dados 

amostrados em 10 de abril, a redução dos valores quando comparados com o dia 14 de março, 

pode estar relacionado com a umectação das vias pelas fortes chuvas na noite antecedente. 

Constatou-se no local uma via pavimentada e visualmente limpa com fluxo intenso de veículos 

de moradores/empresas e passagem de pedestres pela via. O mesmo aspecto ocorreu para o 

dia 05 de junho.  
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Verificou-se que os maiores valores observados no gráfico podem ser representados conforme 

a ressuspensão de partículas oriunda do fluxo intenso de moradores, tráfego de veículos 

automotores e outras fontes de poluição não correlacionadas à operacionalidade do 

empreendimento. Apresenta-se a seguir  (Figura 360, Figura 361 e Figura 362) a contribuição 

média de materiais particulados e de partículas total em suspenção no município em questão. 

 

 

Figura 360: Contribuição média percentual da fração de Partícula Total em suspensão no município de 
Santa Cruz do Escalvado. (Fonte: EcoSoft, 2019). 

 

 

Figura 361: Contribuição média percentual da fração Material Particulado – MP10 em suspensão no 
município de Santa Cruz do Escalvado. (Fonte: EcoSoft, 2019). 
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Figura 362: Contribuição média percentual da fração Material Particulado – MP2,5 em suspensão no 
município de Santa Cruz do Escalvado. (Fonte: EcoSoft, 2019). 

 

De acordo com os dados obtidos pelo monitoramento da qualidade do ar para o município de 

Rio Doce, o comportamento da concentração média da Partícula Total em Suspensão e do 

Material Particulado MP10 e MP2,5 no entorno da fonte em análise caracterizam uma fonte 

emissora com baixo poder emissão, conforme a Resolução do CONAMA n° 491/2018 

(ECOSOFT, 2019).   

Segunda a avaliação técnica da EcoSoft (2019), a grande movimentação de pedestres e, 

principalmente, a oscilação na direção do vento inviabilizaram a definição exata dos monitores a 

barlavento e sota-vento da fonte tanto no dia 21 de maio quanto no dia 29 de maio. Com isso, 

ambos foram posicionados num ponto fixo, da forma mais representativa para estudo do impacto 

da fonte emissora no ponto receptor. Os resultados obtidos podem ser visualizados por meio da 

Figura 363, Figura 364 e Figura 365. 
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Figura 363: Contribuição média percentual da fração de Partícula Total em suspensão no município de 
Rio Doce. (Fonte: EcoSoft, 2019). 

 

 

Figura 364: Contribuição média percentual da fração Material Particulado – MP10 em suspensão no 
município de Rio Doce. (Fonte: EcoSoft, 2019). 
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Figura 365: Contribuição média percentual da fração Material Particulado – MP2,5 em suspensão no 
município de Rio Doce. (Fonte: EcoSoft, 2019). 

 

Pode-se concluir com os dados apresentados anteriormente que a concentração média da 

Partícula Total em Suspensão e do Material Particulado MP10 e MP2,5 encontram-se dentro do 

limite estipulado. Mesmo com esse resultado, as ações já realizadas e propostas no programa 

de monitoramento de qualidade do ar se mostram importantes para mitigação da geração de 

partículas que influenciam negativamente a qualidade do ar. 

A metodologia adotada na estação de monitoramento de qualidade do ar no distrito Santana do 

Deserto, que compõe o RAMQAR, difere do diagnóstico da EcoSoft (2019) citado anteriormente. 

A estação realiza monitoramento de Material Particulado MP10 e, por possuir dados diários em 

série contínua, possibilita a representação gráfica e estatísticas de medições. O início do 

monitoramento de MP10 na estação de Santana do Deserto foi em 16 de abril de 2019. 

O Resumo Estatístico, adaptado de EcoSoft (2019), é apresentado na Tabela 71 a seguir, esses 

valores utilizaram dados válidos obtidos em 68% dos dias do ano de 2019.  
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Tabela 71: Resumo Estatístico das Médias Horárias de Particulado da RAMQAR Renova para estação 
de Santana do Deserto – Ano de 2019 

Parâmetros Estatísticos 
Estação de Monitoramento MP10 

Santana do Deserto 

Média aritmética (ug/m³) 19,0 

Média geométrica (ug/m³) 15,0 

Mínimo (ug/m³) 1,0 

Máximo (ug/m³) 227,0 

Desvio Padrão (ug/m³) 13,0 

Primeiro Quartil (ug/m³) 11,0 

Mediana (ug/m³) 16,0 

Terceiro Quartil (ug/m³) 23,0 

Disponibilidade de dados válidos (%) 68,0 

 Fonte: Adaptado de EcoSoft (2019). 

 

A Figura 366 a seguir constitui a representação gráfica dos resultados do monitoramento de 

material particulado (MP10) realizado pela estação da RAMQAR Renova ao longo do ano de 2019 

(ECOSOFT, 2019). É perceptível o aumento na concentração durante os meses mais secos da 

região (junho a outubro). 

 
Figura 366: Evolução das Médias Horárias de MP10 - Estação Santana do Deserto – Ano de 2019. 

(Fonte: EcoSoft, 2019). 
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No ano de 2019, os valores dos índices de qualidade do ar dos poluentes, monitorados na 

RAMQAR em Santana do Deserto, enquadram-se nas faixas Boa (98,80%) e regular (1,20%), 

não apresentando faixa Inadequada (Figura 367).  

Na Figura 368 é apresentada a variação média horária típica da concentração de Partículas 

Inaláveis MP10 para a estação. Nota-se o aumento da concentração a partir das 8 horas da 

manhã e chegam as maiores concentrações das 16 às 19horas (ECOSOFT, 2019). 

 

Figura 367: Evolução do IQAR para MP10 - Estação Santana do Deserto – Ano de 2019. (Fonte: 
EcoSoft, 2019). 

 

Figura 368: Variação Média Horária Típica de MP10 - Estação Santana do Deserto – Ano de 2019. 
(Fonte: EcoSoft, 2019). 
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Conforme apresentado em diversos estudos realizados na área de influência da dragagem e 

disposição final do rejeito na Fazenda Floresta e recuperação ambiental do Trecho 12, as 

concentrações de materiais particulados apresentam-se abaixo do estabelecido pela legislação 

vigente. Com o aumento da adoção das ações de mitigação da emissão de particulados, como 

a umectação das vias da área do empreendimento, o efeito na qualidade do ar pode ser mínimo 

e não ultrapassar valores estabelecidos na Resolução CONAMA nº 491/2018. 

 

12.1.9. ESPELEOLOGIA 

Os empreendimentos potencialmente causadores de impactos sobre o patrimônio espeleológico, 

que estejam situados em área de grau de potencialidade de ocorrência de cavidades naturais 

subterrâneas “Médio”, “Baixo” ou “Improvável”, segundo dados oficiais do CECAV-ICMBio, 

deverão apresentar, na formalização do processo de licenciamento, os estudos ambientais 

espeleológicos na forma da Instrução de Serviço nº 08/2017 e demais normas que regulamentam 

o tema. 

Em razão dessa previsão, o Estudo de Prospecção Espeleológica da Área Diretamente Afetada, 

bem com seu buffer de 250m, deste empreendimento é apresentado como documento integrante 

do processo de licenciamento ambiental de Regularização Ambiental das Obras de Dragagem e 

Disposição de Rejeitos na Fazenda Floresta e Recuperação das Margens e Setores do Trecho 

12, tendo sido realizado pela empresa Carste, sob a coordenação da empresa Sete Soluções e 

Tecnologia Ambiental. 

A área de estudo localiza-se na porção centro-leste do estado de Minas Gerais, nos municípios 

de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce, estando sob a responsabilidade da Fundação Renova. 

A área diretamente afetada (ADA) pelo empreendimento, acrescida de buffer de 250 m, soma 

1.418 ha e é dividida em subáreas, sendo a menor porção, a sul, denominada Disposição 

Jerônimo. 

A avaliação do potencial espeleológico realizada demonstrou que 87% da área apresenta baixo 

ou médio potencial, especialmente em função do substrato rochoso. Os locais definidos como 

de alto potencial estão relacionados à exposição dos maciços rochosos, margens de cursos 

d’água e rupturas do relevo. O leito do rio Doce foi classificado como área de ocorrência 

improvável. 

Como resultado do caminhamento, foram percorridos 226,5 km de trilhas, tendo sido 

prospectando 88% da área de estudo. O restante não prospectado correspondeu ao leito do rio 

Doce e porções com restrição de acesso por superficiários.  Ao final da prospecção foram 
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encontradas quatro cavidades naturais subterrâneas, situadas na porção centro-norte da área 

de estudo. As cavidades receberam a nomenclatura de CAN-0001, CAN-0002, CAN-0003 e 

CAN-0004. Destas 04 cavidades, duas encontram-se fora da ADA (CAN-0001 e CAN-0002) e 

duas encontram-se na ADA (CAN-0003 e CAN-0004). Das que se encontram na ADA, a CAN-

0003 encontra-se no limite da área de alagamento. A CAN-0004, não ficará submersa, mas seu 

raio de 250m estará em área de alagamento do reservatório. 

Neste contexto, compõe também o EIA o relatório de Avaliação dos Impactos do 

empreendimento sobre as Cavidades (Anexo IV)  para as CAN-0001 e CAN-0002, que embasou 

o respectivo Programa de Controle Ambiental proposto. A avaliação de impacto sobre as 

cavidades CAN-0003 e CAN-0004 será apresentada na sequência do protocolo do EIA, para 

ainda compor o processo de análise pela SUPPRI. 
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12.2. MEIO BIOTICO 

12.2.1. FLORA 

12.2.1.1. CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO - AII 

12.2.1.1.1. BIOMA 

A AII da área de estudo encontra-se inserida no domínio da Mata Atlântica. Esta é a segunda 

maior floresta pluvial tropical do continente americano, ocupava aproximadamente 1.350.000 

km², estendendo-se por 17 estados brasileiros, mais a Argentina e o Paraguai (PINTO et al., 

2005; SOS MATA ATLÂNTICA, 2017). Entretanto, devido a sua contínua exploração e o avanço 

da agricultura e do desenvolvimento urbano, encontra-se reduzida a apenas 12,4% da sua área 

original (SOS MATA ATLÂNTICA, 2017). 

Em Minas Gerais, a Mata Atlântica ocupava 49% da área do estado, sendo reduzido a atualmente 

7% de sua área original, concentrada em fragmentos de pequeno porte, localizados 

principalmente em propriedades privadas. Apesar disso, abriga elevada diversidade da fauna e 

da flora, com várias espécies endêmicas e ameaçadas. Dentre as fitofisionomias observadas no 

estado, podem ser observadas principalmente a Floresta Ombrófila Densa (FOD) e Floresta 

Estacional Semidecidual (FESD) (RBMA, 2008). 

A cobertura do solo da AII é predominantemente antrópica, com 57,6% da área utilizada para 

pecuária, de um total de 65,6% utilizado para atividades agrícolas. A vegetação nativa florestal 

mais bem representada é a FESD, cerca de 30% da cobertura da AII, com aproximadamente 

11.338 fragmentos com tamanho médio de 46,7 ha (IGAM, 2010).  
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Figura 369: Localização da área de influência direta em relação ao Bioma. 
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Assim como no contexto estadual, em nível de AII, a Mata Atlântica encontra-se muito 

fragmentada, composta principalmente por Floresta Estacional, sendo que a Floresta Estacional 

Semidecidual (FESD) montana ocorre em toda a faixa que vai da região a Leste do PE Rio Doce, 

centro-sul da AII e região oeste e QF (2.763,106 ha na AII). Na região do médio baixo Rio Doce, 

região dos Lagos e PE Rio Doce, a formação predominante é a FESD sub montana (2.031,137 

ha na AII). Em menores proporções, são observados Campos Rupestres na região do QF (Figura 

370). 
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Figura 370: Distribuição da vegetação natural na AII. 
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Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a cobertura de áreas protegidas na Mata Atlântica 

avançou expressivamente ao longo dos últimos anos com a contribuição dos governos federal, 

estaduais e, mais recentemente, municipais e iniciativa privada. No entanto, a maior parte dos 

remanescentes de vegetação nativa ainda permanece sem proteção, evidenciando a importância 

do investimento na ampliação e consolidação da rede de áreas protegidas. 

Para fins legais e conservacionistas, desde a década de 1980 são muitos os esforços em busca 

de consensos quanto à delimitação da Mata Atlântica - processo este dificultado por sua 

diversidade de composições/fisionomias e pela devastação, o que dificulta e/ou impede a 

reconstituição da continuidade florestal ou das fisionomias originais. 

Em relação aos limites propostos no mapa de biomas do IBGE, diversos autores defenderam 

claramente que as disjunções florestais, como os capões, as matas de galeria e as matas 

decíduas, nos domínios do Cerrado e da Caatinga deveriam ser consideradas como partes 

integrantes da Mata Atlântica devido à afinidade florística e estrutural e à alta relevância destas 

formações disjuntas para a conservação da biodiversidade (OLIVEIRA-FILHO et al., 2006). 

Em razão da escala regional do mapa de aplicação da Lei 11.428/2006, 1:5.000.000, qualquer 

avaliação nos limites não pode desprezar o erro cartográfico e a necessária generalização do 

mapa temático, baseado no mapa da vegetação brasileira do IBGE, na mesma escala regional. 

À imprecisão cartográfica relacionada à escala soma-se aquela, muito maior, dos mapas 

temáticos; pois ao erro-padrão das primeiras somam-se os erros acumulados no processo de 

elaboração das últimas - decorrentes, por exemplo, da subjetividade do interpretador ou do 

georreferenciamento das imagens de sensoriamento remoto. 

12.2.1.1.2. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

A Lei Federal n° 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC), fixa maneiras de destacar as unidades de conservação, dividindo-as entre as de 

Proteção Integral e as de Uso Sustentável, e ainda atribui a cada tipo de unidade restrições em 

sua utilização, assim como medidas para a sua conservação.  

As Unidades de Conservação de Proteção Integral, cujo objetivo principal é preservar a natureza, 

sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos 

previstos na referida Lei, são: Estação Ecológica (“ESEC”), Reserva Biológica, Parque Nacional 

(e, quando instituído pelo Estado ou Município, Parque Estadual ou Municipal, respectivamente), 

Monumentos Naturais e Refúgio da Vida Silvestre.  

As Unidades de Conservação de Uso Sustentável, cujo objetivo principal é compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais, são: 
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Área de Proteção Ambiental - APA, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional (e, 

quando instituída pelo Estado ou Município, Floresta Estadual ou Municipal, respectivamente), 

Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Reserva 

Particular do Patrimônio Natural - RPPN.  

Vale destacar que, em seu artigo 25, a Lei n° 9.985/2000 estabelece que as unidades de 

conservação — à exceção das Áreas de Proteção Ambiental e das Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural — devem possuir uma zona de amortecimento e, quando conveniente, 

corredores ecológicos, cabendo ao órgão responsável pela sua administração estabelecer 

normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos naqueles espaços.  

A AII do empreendimento não se encontra inserido, nem próximo de unidades de conservação. 

Na Figura 371 a seguir pode ser visualizado o mapa de localização, em relação, as unidades de 

conservação. 
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Figura 371: Área de influência indireta em relação às unidades de conservação da região. 
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12.2.1.1.3. ÁREAS PRIORITÁRIAS DA CONSERVAÇÃO 

Em 2005, a Fundação Biodiversitas publicou um atlas para a conservação da flora do estado de 

Minas Gerais. Segundo o mapa-síntese disponibilizado pela Fundação, há 112 áreas mais 

importantes para a conservação da biodiversidade no Estado. Estas foram definidas por meio da 

sobreposição e análise dos mapas gerados pelos grupos temáticos, classificados num contexto 

multidisciplinar e, portanto, mais abrangente. 

A classificação considerou a categoria originalmente indicada pelo grupo temático, a justificativa 

da indicação, a sobreposição de áreas, as pressões antrópicas e as recomendações dos grupos 

temáticos não-biológicos.  

Segundo tal referência, a AII do empreendimento não se insere em área de importância biológica 

para a flora (Figura 372). 
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Figura 372: Localização da AII em relação às áreas prioritárias para conservação da flora segundo a 
fundação Biodiversitas. 
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Em 1998 foi desenvolvido e aprovado pelo COPAM – Conselho Estadual de Política Ambiental 

– de acordo com a Deliberação Normativa nº 55 de 13 de junho de 2002, o Atlas para a 

conservação da biodiversidade do estado de Minas Gerais. Diante da carência de informações 

sobre como e o que preservar prioritariamente, o estado de Minas Gerais, em uma iniciativa 

pioneira no planejamento regional, redefiniu em 2005 as prioridades para a conservação da sua 

biodiversidade com o objetivo de gerar um instrumento básico para a formulação das políticas 

estaduais de conservação. Ainda, com o intuito de avaliar e identificar áreas e ações prioritárias 

para a conservação dos biomas brasileiros, o Ministério do Meio Ambiente criou o Mapa das 

Áreas Prioritárias para conservação, uso sustentável e repartição de benefícios da 

biodiversidade brasileira (versão 2.1 de março de 2007), instituído pelo Decreto nº 5758 de 

13/04/2006. 

De acordo com a definição proposta na metodologia do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) 

de Minas Gerais, entende-se como vulnerabilidade natural: 

[...] a incapacidade de uma unidade espacial resistir e/ou recuperar-se após sofrer impactos 

negativos decorrentes de atividades antrópicas consideradas normais, isto é, não passíveis de 

licenciamento ambiental pelo órgão competente. 

Ainda com base nesta definição, assume-se que, se uma unidade espacial apresenta um dado 

nível de vulnerabilidade ambiental a uma atividade antrópica normal, ela também terá um nível 

igual ou superior para uma atividade econômica passível de licenciamento. 

Desta forma, regiões com alta vulnerabilidade natural merecem atenção especial do ponto de 

vista da preservação ambiental e conservação da biodiversidade. 

Os fatores condicionantes da vulnerabilidade natural, utilizados no ZEE-MG são:  

• Integridade da Flora;  

• Integridade da Fauna;  

• Susceptibilidade dos solos à contaminação;  

• Susceptibilidade dos solos à erosão;  

• Susceptibilidade geológica à contaminação das águas subterrâneas;  

• Disponibilidade natural de água;  

• Condições climáticas. 
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Neste contexto, o empreendimento apresenta-se inserido em áreas cuja vulnerabilidade natural 

é considerada desde muito baixa à alta, sendo majoritariamente classificadas como muito baixa 

Figura 373). 

 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 526 

 

 

Figura 373: Mapa do empreendimento em relação às áreas prioritárias para conservação da 
biodiversidade brasileira – ZEE. 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 527 

 

12.2.1.1.4. RESERVA DA BIOSFERA 

A Reserva da Biosfera atua como um instrumento de conservação, favorecendo a descoberta de 

soluções para problemas como o desmatamento das florestas tropicais, desertificação, poluição 

atmosférica, efeito estufa, entre outros. A Reserva privilegia o uso sustentável dos recursos 

naturais nas áreas assim protegidas e tem por objetivo promover o conhecimento, a prática e os 

valores humanos para implementar as relações entre as populações e o meio ambiente em todo 

o planeta (MMA, 2018). 

A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA) foi a primeira unidade da rede mundial de 

Reservas da Biosfera declarada no Brasil. É a maior reserva da biosfera em área florestada do 

planeta. Possui cerca de 78.000.000 hectares, sendo 62.000.000 em áreas terrestres e 

16.000.000 em áreas marinhas. A RBMA se encontra inserida em 17 estados brasileiros onde 

ocorre a Mata Atlântica, formando um grande corredor ecológico ao longo da costa, o que permite 

sua atuação na escala de todo o Bioma (RBMA, 2018).  

Ela inclui todos os tipos de formações florestais e outros ecossistemas terrestres e marinhos que 

compõem o domínio Mata Atlântica, bem como os principais remanescentes florestais e a maioria 

das unidades de conservação da Mata Atlântica, onde está protegida grande parte da mega 

biodiversidade brasileira. Suas Zonas Núcleo correspondem a mais de 700 Unidades de 

Conservação de Proteção Integral. Em suas Zonas de Amortecimento vivem alguns milhares de 

pessoas, em grande parte comunidades tradicionais (indígenas, quilombolas, pescadores, etc.) 

que representam uma grande riqueza sociocultural e grande diversidade étnica (RBMA, 2018). 

De acordo com a Figura 374, a área de estudo - AII se encontra parcialmente inserido na RBMA 

da Mata Atlântica no Estado de Minas Gerais. 
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Figura 374: Localização da área de influência indireta em relação às Reservas da Biosfera. 
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12.2.1.2. CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO - AID 

O levantamento florístico e fitossociológico da AID foi realizado por meio da Amostragem Casual 

Simples. Dentre os fragmentos florestais presentes na AID, foram selecionados sete, 

aleatoriamente.  

A vegetação inclusa na AID está distribuída em 277 fragmentos e ocupa um total de 1.932,5915 

ha, representando cerca de 25% da área de influência direta. Em sua maioria (77%), os 

fragmentos possuem área inferior a 5 ha, ocorrendo apenas sete fragmentos entre 50 e 100 ha 

e dois maiores que 100 ha. Os fragmentos menores tem maior distância média em relação a 

outros fragmentos, ocorrendo o oposto com os fragmentos maiores. Em termos de área, os 

fragmentos de tamanho intermediários, com tamanho entre 10 e 50 ha, são responsáveis por 

12,63% da cobertura vegetal (Tabela 15, Figura 375). 

Tabela 15: Relação de fragmentos florestais inclusos na AID separados por classe de tamanho 

Variável 
Classe de tamanho 

Fr <5 ha 5 ≤ Fr <10 ha 10 ≤  Fr < 50 ha 50 ≤  Fr < 100 ha Fr ≥ 100 ha 

Quantidade (un.) 213 26 29 7 2 

Área média (ha) 1,3008 7,3216 24,4059 75,2833 115,2040 

Área total (ha) 277,0672 190,3628 707,7706 526,9828 230,4081 

Distância média (m) 48,92 61,62 36,42 14,48 15,52 
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Figura 375: Mapa de distribuição dos fragmentos florestais na AID. 
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A amostragem foi realizada pelo método de parcela, que segundo MUELLER-DOMBOIS; 

ELLENBERG (1974), este método é recomendado para a amostragem de áreas com maior 

homogeneidade, sendo um dos quesitos para a alocação das parcelas em cada fragmento. 

Dessa forma, foram lançadas oito parcelas de 20 m x 30 m nos sete fragmentos sorteados, 

totalizando 0,48 ha de amostragem. Por ser o segundo maior fragmento da AID, o fragmento 

localizado ao lado da Fazenda Floresta recebeu duas parcelas. 

As parcelas consideradas na amostragem encontram-se demarcadas em campo com “fita 

zebrada” e seus vértices com árvores identificadas com fita vermelha sobre a fita zebrada e estão 

localizadas nas coordenadas em UTM/SIRGAS 2000 indicadas na Tabela 72. 

Tabela 72: Coordenadas geográficas em UTM das parcelas de amostragem na AID 

Parcela 
Coordenadas 

X Y 

1 720193 7762420 

2 719302 7762783 

3 721553 7761290 

4 723664 7758409 

5 721462 7764692 

6 725374 7768034 

7 726557 7765289 

8 725516 7767251 

 

12.2.1.2.1. USO E COBERTURA DO SOLO DA AID 

A AID abrange uma área de 8.116,91 ha. Deste total, 1.932,59 ha são recobertos por vegetação 

nativa, floresta estacional semidecidual. Outros usos e cobertura do solo com áreas expressivas 

são: áreas antropizadas (387,48 ha), silvicultura (274,94 ha) e pastagem (5.341,90 ha) (Tabela 

73 e Figura 376). 

Tabela 73: Uso e cobertura do solo da AID 

Uso e cobertura do solo Área (ha) 

Áreas antropizadas 387,48 

Área brejosa 1,05 

Corpo d'água 172,42 

Área cultivada 6,99 

Floresta estacional semidecidual 1.932,59 

Pastagem 5.341,40 

Afloramentos rochosos (rocha) 0,04 

Silvicultura 274,94 

Total 8.116,91 
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Figura 376: Mapa de uso e cobertura do solo da AID, com a localização das parcelas de inventário da vegetação.  
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12.2.1.2.2. FLORÍSTICA E DIVERSIDADE 

Foi observado no estudo florístico realizado para os sete fragmentos florestais amostrados dentro 

da AID, um total de 626 indivíduos (incluindo os mortos). Esses valores geram uma estimativa 

de 1,034 indivíduos/ha nos fragmentos da AID. Dentre os indivíduos vivos amostrados, há 

presença de 74 espécies distribuídas em 31 famílias. A família mais representativa é a Fabaceae 

com 19 espécies, seguida por Bignoniaceae com 5 espécies. 

A família Euphorbiaceae tem o maior número de indivíduos, 166 no total. Entretanto, estes estão 

distribuídos em apenas três espécies: Joannesia princeps Vell., Mabea fistulifera Mart. e 

Maprounea brasiliensis A.St.-Hil.. Na sequência as famílias com o maior número de indivíduos 

são: Fabaceae, Meliaceae, e Annonaceae com 122, 48 e 32 indivíduos amostrados, 

respectivamente. 

Dentre as espécies identificadas, Annona sylvaticaI, Guarea kunthiana, Mabea fistulifera e 

Maprounea brasiliensis tem a maior densidade de indivíduos. Por outro lado, 46 (62,16%) 

indivíduos foram contabilizados no máximo cinco vezes, e 23 espécies foram amostradas apenas 

uma vez. 
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Tabela 74: Resultado florístico geral para o estrato arbóreo (DAP>4,77 cm) 

Nome Científico Nome Comum Família 
Nº de 

ind. 
GE¹ SD 

Parcelas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Mabea fistulifera Mart. Canudo de pito Euphorbiaceae 101 PI Zoo     X    

Maprounea brasiliensis A.St.-Hil. Vaquinha branca Euphorbiaceae 60 PI Zoo  X   X    

Guarea kunthiana A.Juss. Cura madre Meliaceae 46 ST Zoo X    X   X 

Annona sylvatica A.St.-Hil. Araticum Annonaceae 29 SI Zoo  X       

Siparuna guianensis Aubl. Folha santa Siparunaceae 26 SI Zoo  X X   X  X 

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr. Garapa Fabaceae 23 SI Anemo X X       

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Angico branco Fabaceae 21 SI Auto   X X  X X X 

Casearia gossypiosperma Briq. Espeto vidro Salicaceae 18 ST Anemo X X X  X X   

Platypodium elegans Vog. Jacarandá branco Fabaceae 17 PI Anemo    X     

Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger et al. Folha de serra Moraceae 15 SI Zoo      X  X 

Swartzia oblata R.S.Cowan Swartzia Fabaceae 15 ST Zoo        X 

Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl. Três folhas brancas Sapindaceae 14 PI Zoo    X     

Ferdinandusa edmundoi Sucre Falsa figueira Rubiaceae 11 SI Anemo  X  X  X  X 

Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth. Jacarandá da bahia Fabaceae 10 SI Anemo   X X  X X  

Sparattosperma leucanthum (Vell.) K.Schum. Cinco folhas brancas Bignoniaceae 9 PI Anemo      X   

Matayba guianensis Aubl. Camboatá matayba Sapindaceae 9 SI Zoo  X X X X  X X 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman Coco babão Arecaceae 8 PI Zoo    X     

Tabernaemontana catharinensis A.DC. Leiteira Apocynaceae 8 PI Anemo    X     

Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. Pombeiro Anacardiaceae 8 PI Zoo        X 

Nectandra oppositifolia Nees Canela amarela Lauraceae 8 SI Zoo     X    

Cordia sellowiana Cham. Poleiro de morcego Boraginaceae 7 SI Zoo   X      

Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. Tajuba Moraceae 7 SI Zoo  X X X     

Myrcia splendens (Sw.) DC. Jambo vermelho Myrtaceae 6 PI Zoo X   X X    

Casearia decandra Jacq. Espeto branco Salicaceae 6 ST Zoo      X  X 

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. Jacaré Fabaceae 5 PI Auto  X       
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Nome Científico Nome Comum Família 
Nº de 

ind. 
GE¹ SD 

Parcelas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Joannesia princeps Vell. Cutieira Euphorbiaceae 5 SI Zoo  X    X   

Machaerium aculeatum Raddi Bico de Pato Vermelho Fabaceae 5 SI Anemo        X 

Platymiscium pubescens Micheli Tamboril da mata Fabaceae 5 ST Anemo    X     

Celtis fluminensis Carauta Celtex Cannabaceae 4 PI Zoo        X 

Astrocaryum aculeatissimum (Schott) Burret Brejaúba Arecaceae 4 SI Zoo X X X  X   X 

Casearia arborea (Rich.) Urb. Espeto arbóreo Salicaceae 4 SI Zoo       X  

Schizocalyx cuspidatus Kainul. & B. Bremer Pau colher Rubiaceae 4 SI Auto    X  X   

Machaerium villosum Vogel Jacarandá tã Fabaceae 4 ST Anemo        X 

Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer Canela sassafrás Lauraceae 4 ST Zoo X     X   

Erythroxylum pelleterianum A. St. Hil. Sessenta e um da mata Erythroxylaceae 3 NP Zoo      X   

Tachigali rugosa (Mart. ex Benth.) Zarucchi & Pipoly Mamoneira vermelha Fabaceae 3 PI Anemo X        

Xylopia emarginata Mart. Pimenteira branca Annonaceae 3 SI Zoo X        

Guapira opposita (Vell.) Reitz Pau maria mole Nyctaginaceae 3 ST Zoo        X 

Inga cylindrica (Vell.) Mart. Ingá cilindrica Fabaceae 2 PI Zoo X X X X  X  X 

Inga sessilis (Vell.) Mart. Ingá sessilis Fabaceae 2 PI Zoo   X X  X   

Jacaranda macrantha Cham. Caroba branca Bignoniaceae 2 PI Anemo        X 

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth. Bico de Pato Branco Fabaceae 2 PI Anemo        X 

Albizia polycephala (Benth.) Killip ex Record. Farinha seca Fabaceae 2 SI Auto      X   

Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan Angico preto Fabaceae 2 SI Anemo  X       

Eriotheca candolleana (K.Schum.) A.Robyns Catuaba Malvaceae 2 SI Anemo     X    

Eugenia florida DC. Jambo branco Myrtaceae 2 SI Zoo      X  X 

Hyptidendron asperrimum (Spreng.) Harley Catinga de bode Lamiaceae 2 SI Zoo X    X    

Trichilia catigua A.Juss. Trichilia catigua Meliaceae 2 SI Zoo    X  X  X 

Campomanesia cf. eugenioides (Cambess.) D.Legrand ex Landrum Campomanésia Myrtaceae 2 ST Zoo X   X  X X  

Himatanthus lancifolius (Müll.Arg.) Woodson Agoniada Apocynaceae 2 ST Anemo     X X   

Licania kunthiana Hook.f. Bafo de boi Chrysobalanaceae 2 ST Zoo  X   X X  X 
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Nome Científico Nome Comum Família 
Nº de 

ind. 
GE¹ SD 

Parcelas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke Papagaio Lamiaceae 1 PI Zoo    X    X 

Cecropia hololeuca Miq. Embaúba branca Urticaceae 1 PI Zoo X X X X X    

Copaifera langsdorffii Desf. Copaíba Fabaceae 1 PI Zoo        X 

Dalbergia miscolobium Benth. Dalbergia discolor Fabaceae 1 PI Anemo   X X  X   

Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms Pau d'alho Phytolaccaceae 1 PI Anemo X X  X X X  X 

Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos Ipê mulato Bignoniaceae 1 PI Anemo   X      

Myrsine gardneriana A.DC. Capororoca gardneriana Primulaceae 1 PI Zoo X   X    X 

Plathymenia reticulata Benth. Vinhático da mata Fabaceae 1 PI Anemo      X  X 

Pleroma granulosum (Desr.) D. Don Quaresma roxa Melastomataceae 1 PI Anemo      X   

Zanthoxylum rhoifolium Lam. Mama de porca da mata Rutaceae 1 PI Zoo  X       

Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau ex Verl. Ipê preto Bignoniaceae 1 PI Anemo     X    

Amaioua guianensis Aubl. Azeitona do mato Rubiaceae 1 SI Zoo  X    X   

Carpotroche brasiliensis (Raddi) Endl. Sapucainha Achariaceae 1 SI Zoo     X X  X 

Cupania vernalis Cambess. Camboatá cupania Sapindaceae 1 SI Zoo   X      

Luehea paniculata Mart. & Zucc. Açoito cavalo pequeno Malvaceae 1 SI Anemo  X X X X   X 

Solanum mauritianum Scop. Solanum Solanaceae 1 SI Zoo      X  X 

Tachigali vulgaris L.G.Silva & H.C.Lima Mamoneira branca Fabaceae 1 SI Anemo      X   

Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze Jequitibá rosa Lecythidaceae 1 ST Anemo    X     

Hortia brasiliana Vand. ex DC. Para tudo Rutaceae 1 ST Zoo  X  X  X  X 

Jacaranda puberula Cham. Carobinha Bignoniaceae 1 ST Anemo  X X X  X   

Myrcia cf. hebepetala DC. Jambo eugênia Myrtaceae 1 ST Zoo   X      

Psychotria vellosiana Benth. Cafezinho Rubiaceae 1 ST Zoo  X  X  X X  

Virola bicuhyba (Schott ex Spreng.) Warb. Bicuíba Myristicaceae 1 ST Zoo    X    X 

Legenda: Grupo Ecológico (GE), Síndrome de Dispersão (SD). ¹Grupo ecológico: Pioneiras (PI); Secundária Inicial (SI); Secundária Tardia (ST); 

Não Pioneira (NP). ²SD: Zoocoria (Zoo): Autocoria (Au); Anemocoria (An). 
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Assim como neste estudo, SILVA et al. (2004) também observou expressiva riqueza na família 

Fabaceae. Segundo estes autores, outros estudos demonstram a expressão dessa família em 

FESD, e pode estar relacionada a baixa fertilidade dos solos, conferindo vantagem adaptativa a 

espécies dessa família, pois muitas tem capacidade de fixar nitrogênio. 

Entre as parcelas amostradas, a maior diversidade (H’) observada é das parcelas 6 e 8 (3,14 e 

3,07) e a menor da parcela 7 (0,45). A equabilidade Pielou (J) indica que para todas as parcelas 

há heterogeneidade florística para o componente arbóreo, com exceção da parcela 7 (Tabela 

75). 

Tabela 75: Índice de Diversidade de Shannon e equabilidade de Pielou para as parcelas lançadas na AID, e valor 
médio para a área. 

Índice 
Parcela Média da 

área 1 2 3 4 5 6 7 8 

H' 1,92 2,67 1,99 2,87 2,31 3,14 0,45 3,07 3,44 

J 0,73 0,86 0,7 0,86 0,82 0,91 0,25 0,9 0,8 

Esses resultados são semelhantes ao observados por outros autores que estudaram fragmentos 

florestais de Floresta Estacional Semidecidual na zona da mata mineira. Esses autores 

observaram valores de H’ variando entre 3,56 3,98, e de J 0,74 e 0,8 (LOPES et al., 2002; SILVA 

et al., 2004). Em termos de espécies, outros estudos demonstram uma maior diversidade em 

relação à AID do empreendimento. Foram observados para outros fragmentos de FESD por Silva 

et al. (2004) 124 espécies distribuídos em 41 famílias; Meira-Neto e Martins (2002) observam 

147 espécies distribuídas em 47 famílias; e Dias Neto et al. (2009) observaram 90 espécies e 35 

famílias.  

12.2.1.2.3. ESTRUTURA HORIZONTAL E VERTICAL 

Apesar do menor número de espécies, os parâmetros fitossociológicos para a AID são 

semelhantes a outras formações de FESD para Minas Gerais. Segundo LOPES et al. (2002), em 

florestas tropicais aproximadamente 8% das espécies representam mais de 50% do valor do VI. 

Corroborando com estes autores, apenas 10 (13,51%) das espécies amostradas dominam o 

ambiente. 

As espécies com maior valor de importância (VI) foram a Mabea fistulifera Mart., Maprounea 

brasiliensis A.St.-Hil. e Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr., com valores de VI% de 10,35, 6,33 

e 5,09, respectivamente. Dentre estas três espécies, Mabea fistulifera Mart teve maior expressão 

pela maior abundância de indivíduos amostrados (101), e consequentemente maior densidade 
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relativa para a espécie. Por outro lado, apesar do menor número de indivíduos, as outras duas 

espécies apresentaram maior área basal, que proporcionou maior dominância.  

Em relação à distribuição vertical e horizontal da vegetação, o padrão de J-invertido é observado 

para a variável diâmetro, com predominância de indivíduos nas classes mais baixas de diâmetro 

(4,8 – 11,8 e 11,8 – 18,8 cm), que representaram 87,54% dos indivíduos. Entretanto, em relação 

a estrutura vertical da vegetação, percebe-se que a maioria dos indivíduos concentra-se no 

estrato intermediário (entre 5,82 e 14,03 m de altura), com 516 indivíduos (82,42%) (Figura 377). 

  

 

Figura 377: Estrutura horizontal e vertical dos fragmentos de vegetação na AID. 

Apesar da presença efetiva de diversas espécies, quando observada a distribuição das 10 

espécies com maior valor de cobertura da vegetação, observa-se a dominância de Mabea 

fistulifera e Maprounea brasiliensis compondo o dossel dos fragmentos. O sub-bosque da 
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vegetação da AID é composto principalmente por indivíduos de Guarea kunthiana, e as arvores 

emergentes são principalmente das espécies: Mabea fistulifera, Maprounea brasiliensis, 

Anadenanthera colubrina e Apuleia leiocarpa. 

12.2.1.2.4. SIMILARIDADE FLORÍSTICA 

Observa-se que há a formação de três grupos de parcelas bem distintos como maior força interna 

pelo teste de permutação quando é feito um corte arbitrário a 30% de similaridade. O grupo 1 

(G1) é formado pelas parcelas 7 e 1 que apresentam similaridade de 0,42, o grupo 2 (G2) é 

formado pelas parcelas 6 e 8 com similaridade 0,40 e o grupo 3 (G3) é formado pelas parcelas 

3 e 4 com similaridade de 0,39 entre elas (Figura 378 e  

Tabela 76). 

 

Figura 378: Análise de agrupamento UPGMA com base na Similaridade Florística de Bray-Curtis entre as 
parcelas instaladas para monitoramento da flora na AID, e valor médio para a área. 

 
Tabela 76: Índice de Similaridade de Bray-Curts entre as parcelas instaladas para monitoramento da flora na AID, e 

valor médio para a área. 

Parcela 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1,00        

2 0,19 1,00       

3 0,23 0,22 1,00      

4 0,18 0,23 0,39 1,00     

5 0,23 0,24 0,16 0,13 1,00    

6 0,12 0,32 0,15 0,27 0,11 1,00   

7 0,42 0,04 0,05 0,11 0,04 0,07 1,00  

8 0,10 0,26 0,13 0,26 0,14 0,40 0,06 1,00 
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Apesar de não formar grupo com nenhuma outra parcela com no mínimo 30% de similaridade, a 

parcela P3 é agrupada com o G2, com similaridade um pouco menor. A P5 é a única parcela que 

não se liga a nenhuma outra parcela ou grupo. O coeficiente de correlação cofenética de 0,85 

valida a formação destes grupos não havendo distorção significativa para a formação de tais 

grupos.  

12.2.1.2.5. INDIVÍDUOS REGENERANTES 

Para os indivíduos arbóreos menores que 15 cm de CAP registrados em 8 parcelas de 1m², 

foram amostrados um total de 20 indivíduos distribuídos em 14 espécies e 11 famílias. As 

espécies com maior quantidade de indivíduos amostrados foi Guarea kunthiana A.Juss., com 

quatro indivíduos nas oito parcelas e a família com maior número de espécies foi Euphorbiaceae 

com três espécies (Tabela 77). 

Tabela 77: Espécies arbóreas ingressantes na comunidade. 

Nome científico Nome vulgar Família 
Nº de 

indivíduos 

Aparisthmium cordatum (A.Juss.) Baill. Gelol Euphorbiaceae 1 

Casearia gossypiosperma Briq. Espeto vidro Salicaceae 1 

Coffea canephora café Rubiaceae 2 

Guapira opposita (Vell.) Reitz Pau maria mole Nyctaginaceae 1 

Guarea kunthiana A.Juss. Cura Madre Meliaceae 4 

Mabea fistulifera Mart. Canudo de pito Euphorbiaceae 2 

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth. Bico de pato branco Fabaceae 1 

Maprounea brasiliensis A.St.-Hil. Vaquinha Branca Euphorbiaceae 1 

Myrcia splendens (Sw.) DC. Jambo vermelho Myrtaceae 1 

Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer Canela sassafras Lauraceae 1 

Psychotria vellosiana Benth. Cafézinho Rubiaceae 2 

Siparuna guianensis Aubl. Folha Santa Siparunaceae 1 

Stryphnodendron polyphyllum Mart. Barbatimão da mata Fabaceae 1 

Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. Pombeiro Anacardiaceae 1 

Total   20 

A parcela P2 apresentou o maior número de espécies, no total de quatro. Na parcela P6, não foi 

observado indivíduos ingressantes no interior da parcela e na P7, apenas uma espécie foi 

amostrada (Tabela 78). 

Tabela 78: Síndrome de dispersão e estágio sucessional das espécies ingressantes na comunidade arbórea. 

Nome científico 
Parcela 

GE¹ SD² 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Aparisthmium cordatum (A.Juss.) Baill.        X Si Au 

Casearia gossypiosperma Briq.  X       St An 

Coffea canephora  X        Zoo 
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Nome científico 
Parcela 

GE¹ SD² 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Guapira opposita (Vell.) Reitz     X    St Zoo 

Guarea kunthiana A.Juss.  X   X    St Zoo 

Mabea fistulifera Mart. X        Pi Zoo 

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth.     X    Pi An 

Maprounea brasiliensis A.St.-Hil.    X     Pi Zoo 

Myrcia splendens (Sw.) DC. X        Pi Zoo 

Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer        X St Zoo 

Psychotria vellosiana Benth.  X X      St Zoo 

Siparuna guianensis Aubl. X        Si Zoo 

Stryphnodendron polyphyllum Mart.       X  Si Au 

Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch.        X Pi Zoo 

¹Grupo ecológico (Grupo Ecológico): Pioneiras (Pi); Secundária Inicial (Si); Secundária Tardia 

(St). ²SD (Síndrome de Dispersão): Zoocoria (Zoo): Autocoria (Au); Anemocoria (An). 

Pode-se observar que há uma distribuição homogênea entre os grupos ecológicos. E em sua 

maioria, as espécies observadas são de dispersão zoocórica (Tabela 79).  

Em relação à regeneração ou banco de plântulas, foi observado um total de 32 indivíduos 

distribuídos em 18 espécies e 12 famílias. A espécie mais frequente nas parcelas de 1 m² foi 

Chusquea capituliflora da família Poaceae com sete indivíduos observados.  

Tabela 79: Espécies regenerantes presentes na comunidade de plântulas. 

Nome científico Nome vulgar Família 
Nº de 

indivíduos 

Aparisthmium cordatum (A.Juss.) Baill. Gelol Euphorbiaceae 1 

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr. Garapa Fabaceae 1 

Casearia arborea (Rich.) Urb. Espeto arbóreo Salicaceae 2 

Casearia gossypiosperma Briq. Espeto vidro Salicaceae 1 

Chusquea capituliflora Trin. Taquaril puro Poaceae 7 

Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth. Jacarandá Bahia Fabaceae 1 

Erythroxylum pelleterianum A. St. Hil. Sessenta e um da mata Erythroxylaceae 3 

Eugenia florida DC. Jambo branco Myrtaceae 1 

Guarea kunthiana A.Juss. Cura Madre Meliaceae 1 

Ichnanthus bambusiflorus (Trin.) Döll Capim indequessé Poaceae 1 

Mabea fistulifera Mart. Canudo de pito Euphorbiaceae 2 

Maprounea brasiliensis A.St.-Hil. Vaquinha Branca Euphorbiaceae 1 

Miconia albicans (Sw.) Triana Miconia 
Melastomatacea

e 
1 

Myrcia splendens (Sw.) DC. Jambo vermelho Myrtaceae 1 

Piper aduncum L. Piper Piperaceae 2 

Siparuna guianensis Aubl. Folha Santa Siparunaceae 3 

Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger et al. Folha de Serra Moraceae 1 

Trichilia catigua A.Juss. Trichilia catigua Meliaceae 1 
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Há um domínio de espécies pioneiras e secundárias iniciais na comunidade de plântulas 

presente nas parcelas estudadas, sendo em sua maioria diferentes da composição dos 

ingressantes no estágio arbóreo. Entretanto, a zoocoria continua sendo a principal síndrome de 

dispersão observada para este estrato (Tabela 80). 

Tabela 80: Grupo ecológico e síndrome de dispersão para os indivíduos regenerantes na comunidade de plântulas. 

Nome científico 
Parcela 

CG SD 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Aparisthmium cordatum (A.Juss.) Baill.   X      SI Aut 

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr.  X       SI Ane 

Casearia arborea (Rich.) Urb. X       X ST Ane 

Casearia gossypiosperma Briq.   X      SI Zoo 

Chusquea capituliflora Trin. X  X X  X   - - 

Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth.  X       SI Ane 

Erythroxylum pelleterianum A. St. Hil.     X    NP Zoo 

Eugenia florida DC.    X     SI Zoo 

Guarea kunthiana A.Juss.     X    ST Zoo 

Ichnanthus bambusiflorus (Trin.) Döll   X      - - 

Mabea fistulifera Mart.       X  PI Zoo 

Maprounea brasiliensis A.St.-Hil.   X      PI Zoo 

Miconia albicans (Sw.) Triana X        PI Zoo 

Myrcia splendens (Sw.) DC.     X    PI Zoo 

Piper aduncum L.  X       SI Zoo 

Siparuna guianensis Aubl.  X       SI Zoo 

Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger et al.    X     SI Zoo 

Trichilia catigua A.Juss.        X SI Zoo 

¹Grupo ecológico: Pioneiras (PI); Secundária Inicial (SI); Secundária Tardia (ST); Não Pioneira 

(NP). ²SD: Zoocoria (Zoo): Autocoria (Au); Anemocoria (An) 

12.2.1.2.6. ESPÉCIES AMEAÇADAS 

Foram observadas para a área de estudo - AID, cinco espécies listadas na lista de espécies 

ameaçadas do Ministério do Meio Ambiente. Elas foram classificadas como Vulneráveis (VU) e 

Em Perigo (EN), sendo a exploração indiscriminada, fragmentação florestal, a redução drástica 

das populações e da variabilidade genética os principais fatores que ameaçam a perpetuidade 

destas espécies (MMA, 2014). 

Tabela 81: Lista de espécies presentes na área de estudo que apresentam algum grau de ameaça segundo a MMA, 
2014. 

Espécie Nível de ameaça 

Apuleia leiocarpa VU 

Dalbergia nigra VU 

Ocotea odorifera EN 

Virola bicuhyba EN 

Zeyheria tuberculosa VU 

12.2.1.2.7. ESTÁGIO SUCESSIONAL 
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Com base na análise florística e da estrutura vertical e horizontal das parcelas, os fragmentos 

tiveram seu estágio sucessional definido com base na Resolução Conama 392 de 2007 

(CONAMA, 2007). Para tanto, levou-se em consideração o diâmetro médio, a altura média, a 

estratificação, a cobertura do solo pela serapilheira, e as espécies indicadoras dos estágios 

sucessionais. A estrutura vertical e horizontal de cada parcela pode ser observada nas Figura 

379 a Figura 386. 

  

  

  

Figura 379: Configuração espacial da Parcela P1. 
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Figura 380: Configuração espacial da Parcela P2. 
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Figura 381: Configuração espacial da Parcela P3. 

 

  

  

  

Figura 382: Configuração espacial da Parcela P4. 
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Figura 383: Configuração espacial da Parcela P5. 
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Figura 384: Configuração espacial da Parcela P6.. 

 

  

  

  

Figura 385: Configuração espacial da Parcela P7. 
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Figura 386: Configuração espacial da Parcela P8. 

Com base na amostragem das parcelas, os valores médios de altura variam entre 5 e 12 m de 

altura e os valores médios de diâmetro entre 10 e 20 cm. A parcela P7, apesar de enquadrada 

na classe de altura, teve DAP médio inferior a 10 cm médio.  

Foi observado que há estratificação para a maioria das parcelas, com um dossel descontínuo 

formado, e um sub-bosque composto por indivíduos regenerantes. Além disso, há abundância 

de lianas, principalmente nas áreas com presença de clareiras maiores. Por outro lado, na P7 há 

abundância de capim recobrindo o solo, com menor quantidade de indivíduos regenerantes e um 

sub-bosque com menor diversidade de indivíduos arbóreos regenerantes. 

Em temos da cobertura do solo, é observável que a P7 tem maior recobrimento de solo pela 

serapilheira, sendo visivelmente composta quase que exclusivamente por um mesmo tipo de 

folha. Apesar disso, todas as parcelas dispõem de um grau de cobertura regular do solo, com 

poucas áreas totalmente descobertas ou com cobertura muito rala. A serapilheira de todas as 

parcelas encontrava-se com baixo teor de umidade (seca). 
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Foram observadas duas espécies exclusivamente de estágios iniciais de sucessão, Solanum 

mauritianum (P3) e Celtis fluminensis (P5), duas espécies presente em estágio inicial e médio 

Machaerium villosum (P5 E P6) e Piptadenia gonoacantha (P2 e P6), e três espécies que são 

indicadoras de ambos os estágios para a FESD, Cecropia hololeuca (P6), Mabea fistulifera (P1, 

P4 P6 e P7) e Luehea paniculata (P2). Para as demais espécies, a maioria delas indicadoras de 

estágio sucessional avançado (44 espécies, ou 59,46% do total de espécies). Algumas espécies 

apareceram em elevada densidade nas parcelas, sendo Annona sylvatica, Handroanthus 

chrysotrichus, Mabea fistulifera, Maprounea brasiliensis. 

Os fragmentos amostrados pelas parcelas de 1 a 6 e 8 foram classificados como Floresta 

Estacional Semidecidual em Estágio Médio de sucessão (FESD_M). Por outro lado, apesar da 

P7 apresentar algumas espécies características de estágios mais avançado de sucessão, a 

dominância de Mabea fistulifera espécies indicadoras de todos os estágios sucessionais, o 

menor diâmetro médio e altura média, imprime um caráter inicial de sucessão. Dessa forma, esta 

parcela foi classificada igualmente como Estacional Semidecidual em Estágio médio de 

sucessão. As demais parcelas indicaram que os fragmentos amostados enquadraram-se na 

classificação de floresta estacional semidecidual em estágio inicial de regeneração. 

12.2.1.2.8. CONSIDERAÇÕES 

Como pode ser observado, a AID apresenta um grande número de remanescentes florestais de 

pequeno porte, indicando elevado nível de fragmentação e baixa conservação da vegetação 

nativa. Somado à forte antropização, é observado que em sua maioria os fragmentos estão 

distantes uns dos outros, principalmente os de menor tamanho, que geralmente apresentam uma 

forma alongada, com reentrâncias na vegetação, reduzindo sua área núcleo e aumentando a de 

borda. Fragmentos florestais com formato mais circular são menos impactados por esses 

fenômenos em relação a fragmentos com formatos mais alongados (COELLO-RAMIREZ; 

MOVRIN-MELEG; DIAZ-BENSUSSEN, 1976). 

Isso ocorre porque a borda é caracterizada como ambiente de transição entre a floresta e a 

matriz, sendo naturalmente susceptíveis a perturbações. Nessa região há maior incidência de 

ventos e luminosidade, com consequente aumento da temperatura, evapotranspiração e 

diminuição da umidade relativa, tanto do solo quando do ar (PACIENCIA; PRADO, 2004).  

Estudos demonstraram que o microclima nessas regiões é o principal fator que afeta a estrutura 

dos fragmentos, como por exemplo, os danos em copas, taxas de mortalidades e perda de 

biomassa (MAGNAGO et al., 2015). Entretanto, não há um consenso de até que ponto o 

microclima da borda interfere no interior dos fragmentos. Dependendo do tamanho e formato do 
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remanescente esse efeito pode chegar a até 40 m em direção ao interior (PACIENCIA; PRADO, 

2004). 

Por outro lado, a áreas de borda não devem ser vistas como áreas inóspitas, mesmo que 

algumas espécies não tenham a capacidade de utilização dessas zonas, alguns grupos 

ecológicos respondem de maneira diferente se adaptando a essas áreas. Bordas são 

preferencialmente habitadas por espécies de DAP<20 cm, por pioneiras e aquelas tolerantes a 

ambientes dinâmicos (PACIENCIA; PRADO, 2004). Os dados amostrados corroboram com estes 

autores uma vez que 75,58% das espécies amostradas são classificadas como pioneiras e 

secundárias iniciais.  

Nesse sentido, a distribuição diamétrica das comunidades estudadas indica um processo 

sucessional equilibrado. O maior número de indivíduos em menores classes de diâmetros 

garante a reposição das árvores que entrarem em senescência (LOPES et al., 2002).  

Associado a isto, a maior concentração de indivíduos no estrato médio formando o dossel permite 

o sombreamento e a formação de microclima mais propício a geração de banco de plântulas de 

espécies secundárias tardias e clímax. Isso indica que a formação florestal está direcionada para 

um estágio mais avançado de sucessão, com elevada taxa de renovação de indivíduos e 

espécies (DIAS NETO et al., 2009).  

Para os três estratos formados, há dominância de espécies pioneiras, em especial Mabea 

fistulifera, Guarea kunthiana, e Maprounea brasiliensis. As espécies pioneiras exercem um papel 

Importante no processo sucessional, onde seu rápido crescimento e recobrimento do solo 

permite a modificação do microclima e das condições do habitat. Essas modificações permitem 

o estabelecimento de espécies de caráter secundário, aumentando a diversidade e a 

complexidade estrutural do ecossistema (MARTINS, S. V., 2015).  

Como foi observado, a maior parte dos remanescentes na AID são menores que 5 ha e tem 

maior distância média para outros fragmentos. Dessa forma, além da depreciação causada pelo 

efeito de borda, a fragmentação e o isolamento são fatores que impedem a conservação e a 

manutenção da biodiversidade, principalmente para esses fragmentos. O isolamento reprodutivo 

reduz a diversidade genética e gradualmente conduz a população local ao declínio 

(RODRIGUES; SANTIN; ISERNHAGEN, 2009). Isto ocorre porque a desmatamento isola as 

populações de espécies nos pequenos fragmentos florestais, propiciando a perda de 

variabilidade genética a curto e longo prazo (SEOANE et al., 2010). Atualmente, o principal 

paradigma para a manutenção da biodiversidade na Mata Atlântica está na conservação, 

restauração e na conexão desses fragmentos (RODRIGUES; SANTIN; ISERNHAGEN, 2009). 
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Para a AID, a composição florística dos fragmentos torna-se diretamente afetada pela distância 

entre os fragmentos. Uma vez que aproximadamente 60% das espécies amostradas são 

zoocóricas, o fluxo gênico e a dispersão de propágulos ficam dependentes da distância 

percorrida pelos animais associados.  

Dentre as espécies citadas, Mabea fistulifera pode ser um exemplo da importância da relação 

entre a zoocoria e a distância entre os remanescentes. Sendo uma espécie colonizadora de 

áreas, sua relação com animais de diferentes características morfológicas (67 espécies) e por 

ser relativamente importante como fonte de alimentos durante a estação seca (PETERNELLI; 

DELLA LUCIA; MARTINS, 2004), esperava-se que sua distribuição abrangesse a maioria das 

parcelas. Entretanto, sua distribuição foi agregada e principalmente na P1 e P7. 

Em geral, os fragmentos de tamanhos pequenos (dezenas de hectares) são mais adequados 

para conservações de espécies comuns de alta densidade (muitos indivíduos por há). Por outro 

lado, fragmentos maiores (centena de hectares) podem ser destinados à conservação de 

espécies raras de baixa densidade (poucos indivíduos por há) (KAGEYAMA; GANDARA; 

SOUZA, 1998). Ainda segundo esses autores, para conservação de populações viáveis de 

espécies de baixa densidade (espécies raras), estima-se que seja necessária uma área de 500 

hectares (KAGEYAMA; GANDARA; SOUZA, 1998).  

Segundo Zaú (1998), espécies raras são aquelas que ocorrem em baixa frequência na natureza, 

contudo são importantes principalmente nos estádios avançados de sucessão, sendo 

responsáveis pela elevada diversidades das florestas tropicais. Nesse contexto, como observado 

para a AID, há presença de diversas espécies raras. Contudo, levando em consideração o grau 

de fragmentação e a distância entre os fragmentos, pode haver dificuldade na reprodução de 

espécies raras, e consequentemente pode ocorrer o desaparecimento de algumas espécies dos 

fragmentos (DIAS NETO et al., 2009).  

Uma vez que as espécies em lista de ameaças, geralmente são de baixa densidade ocorrendo 

em quantidades limitadas por hectare, a ausência de conectividade com outros fragmentos 

impedirá o fluxo gênico dessas espécies. Dentre as espécies citadas como ameaçadas de 

extinção Virola bicuhyba e Zeyheria tuberculosa foram amostradas apenas uma vez, estando 

inclusas nas espécies raras para a AID. 

12.2.1.3. DAS INTERVENÇÕES NA LINHA DO TEMPO 

As atividades de regularização ambiental das obras de dragagem e disposição de rejeitos na 

Fazenda Floresta e recuperação das margens e setores do Trecho 12, desenvolvidas na UHE 

Risoleta Neves localizada no limite entre os municípios de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado 
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foram iniciadas no ano de 2016 por meio de ações emergenciais. Com o objetivo de regularizar 

todas as intervenções realizadas no local, tanto no âmbito do licenciamento ambiental, quando 

no âmbito das compensações florestais, considerou o uso de ocupação do solo da Área 

Diretamente Afetada - ADA antes do início das atividades de implantação das estruturas de 

recuperação. 

Na Tabela 82 são apresentados os valores de área dentro e fora de áreas de preservação 

permanente para cada uso e ocupação do solo considerada no cenário anterior ao início das 

intervenções (ANEXO V). 

Tabela 82: Uso e ocupação do solo da ADA – cenário anterior às intervenções 

Uso e ocupação do solo 

ADA ANTERIOR– Área em 
hectares 

Em APP 
Fora de 
APP 

Total 
ADA 
Geral 

Área brejosa - 1,0364 1,0364 

Floresta estacional semidecidual em estágio inicial de 
regeneração 

0,2176 0,0331 0,2507 

Floresta estacional semidecidual em estágio médio de 
regeneração 

5,4897 0,1642 5,6539 

Pastagem 30,0803 46,1475 76,2278 

Pasto sujo 3,0095 - 3,0095 

Represa - 284,0384 284,0384 

Uso antrópico 19,4354 9,2459 28,6813 

Total Geral 58,2325 340,6655 398,8980 

 

A localização das fisionomias presentes na ADA antes do início as atividades de regularização 

ambiental das obras de dragagem e disposição de rejeitos na Fazenda Floresta e recuperação 

das margens e setores do Trecho 12 podem ser verificadas na Figura 387. 
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Figura 387: Localização das fisionomias em relação às áreas diretamente afetada – cenário antes do início das 
atividades de recuperação 
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Após as intervenções realizadas nas áreas de UHE Risoleta Neves desde 2016, formou-se um 

novo cenário em relação ao uso e ocupação de solo presente na ADA atual. De forma geral, os 

valores de áreas finais não foram alterados, mas as classificações das fisionomias presentes na 

ADA sofreram algumas alterações. 

Todas as fisionomias que sofreram algum tipo de intervenção entre 2016 a 2019 foram 

reclassificadas para áreas de uso antrópico. Áreas em regeneração também foram 

reclassificadas, como por exemplo, as antigas pastagens atualmente são consideradas pastos 

sujos. Além disso, o nível a represa foi alterado para uma cota mais baixa, surgindo novas 

classificações de uso e ocupação, como por exemplo, banco de areia e vegetação herbácea 

sobre banco de areia. Na Tabela 83 podem ser verificados os usos e ocupações do solo atuais 

na ADA (ANEXO VI). 

Tabela 83: Uso e ocupação do solo da ADA – cenário atual 

Uso e ocupação do solo 

ADA ATUAL – Área em hectares 

Em APP Fora de APP 
Total 

Suprimida 

Área brejosa - 0,1062 0,1062 

Banco de areia - 14,6355 14,6355 

Floresta estacional semidecidual em estágio médio de 

regeneração 
1,2229 0,0226 1,2455 

Massa d'água 0,0147 149,0192 149,0339 

Represa 7,6069 7,9839 15,5908 

Pasto sujo 2,4721 55,9513 58,4234 

Uso antrópico 46,9159 81,4752 128,3911 

Vegetação herbácea sobre banco de areia - 31,4715 31,4715 

Total Geral 58,2325 340,6654 398,8979 

 

Por meio da Figura 388 é possível visualizar a localização das fisionomias presentes na ADA no 

cenário atual. 
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Figura 388: Localização das fisionomias em relação às áreas diretamente afetada – cenário atual 
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12.2.1.4. CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO - ADA 

12.2.1.4.1. MAPEAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DO USO E COBERTURA 

DO SOLO  

O mapeamento do uso e ocupação do solo das áreas do empreendimento foi realizado a partir 

de visita em campo, utilizando-se de aparelhos manuais de GPS (Global Positioning System) 

modelo Garmim GPSMAP 62 sc, e mapas de campo impresso ilustrando o limite de cada área 

em uma imagem de satélite georreferenciada. 

As equipes percorreram as áreas avaliando qualitativamente a cobertura do solo e as 

fitofisionomias observadas e as delimitaram com caneta no mapa impresso, que serviu de base 

para o mapeamento final feito no escritório. A fim de aferir e refinar o mapeamento em campo, 

coordenadas geográficas foram coletadas e os acessos marcados usando a ferramenta 

“tracking” do GPS. 

No escritório, o software de geoprocessamento utilizado foi o ArcGIS 10.2 e o mapeamento feito 

a partir de digitalização em tela, tendo como subsídio a fotointerpretação. O software permite, a 

partir da geração do mapa de uso e cobertura do solo, calcular a área ocupada por cada tipologia 

na área em estudo. 

As Áreas de Preservação Permanente foram delimitadas para os cursos d’água, nascente, lagos, 

declividade e topo de morro presentes na área. Para as APP’s referentes aos cursos d’águas 

baseou-se na Lei Estadual nº 20.922/12, utilizando a base de dados de drenagem do IGAM, 

enquanto nas áreas de entorno da área de alagamento da UHE foi considerada uma faixa de 

APP de 100 metros, conforme estipulado no parecer único SUPRAM-ZM Nº 0615618/2014. 

12.2.1.4.2. INVENTÁRIO QUALI-QUANTITATIVO DA FLORA  

Apresenta-se aqui o Inventário Florestal das Áreas necessárias à regularização ambiental das 

obras de dragagem e disposição de rejeitos na Fazenda Floresta e recuperação das margens e 

setores do Trecho 12, localizada nos municípios de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. 

O inventário quali-quantitativo da vegetação de porte arbóreo das áreas do empreendimento se 

deu por meio de incursão a campo para o levantamento da vegetação, identificação dos 

indivíduos (in loco, análise a posteriori de especialistas e levantamento bibliográfico) e análise 

ambiental geral dos dados obtidos em campo.  

O objetivo principal foi caracterizar a área e realizar a estimativa de quantidade de biomassa 

lenhosa gerada e a ser gerada com a supressão da vegetação, bem como listar as espécies que 
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compunham e compõe as tipologias descritas, ressaltando, inclusive aquelas ameaçadas de 

extinção. 

12.2.1.4.2.1. Censo ou Inventário 100% 

Metodologia utilizada para o levantamento de pequenas áreas de fragmento ou dos indivíduos 

arbóreos remanescentes que consiste na observação e mensuração de todos os indivíduos da 

população, obtendo-se os valores reais. 

Para as pequenas áreas de fragmento, foi optado por utilizar a metodologia de inventário 100% 

por estar presente em uma pequena faixa ao longo do empreendimento, conforme pode-se 

observar na Figura 389. 

 

Figura 389: Vegetação ciliar presente no entorno do Córrego Micaela. 

 

Seguindo o Decreto n°47.749, de 11 de novembro de 2019, entende-se que árvores isoladas 

nativas são aquelas situadas em área antropizada, que apresentam mais de 2 m (dois metros) 

de altura e diâmetro do caule à altura do peito - DAP maior ou igual a 5,0 cm (cinco centímetros), 

cujas copas ou partes aéreas não estejam em contato entre si ou, quando agrupadas, suas copas 

superpostas ou contíguas não ultrapassem 0,2 hectare. 

Foram mensurados todos os indivíduos isolados, cuja circunferência a altura do peito (CAP) 

fosse maior ou igual a 15 cm – ou DAP acima de 5,0 cm, e todos receberam plaquetas de 

identificação (Figura 390). 
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Figura 390: Mensuração das árvores isoladas.. 

 

Apesar da existência de indivíduos arbóreos distribuídos no entorno de fragmentos florestais 

(Figura 391), foram consideradas árvores isoladas, todos aqueles que não possuíam 

sobreposição de copa com o fragmento. 

  

Figura 391: Áreas próximas ao fragmento florestal em estágio médio de regeneração natural na Fazenda Floresta, 
onde os indivíduos arbóreos não apresentavam sobreposição de copa com o mesmo, sendo assim considerados 

como árvores isoladas. 
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Utilizou-se o do método de projeção de copas, procedimento para autorização de supressão de 

exemplares arbóreos nativos isolados.  

O diâmetro da copa, na maioria dos casos, é estimado por medições de raios da copa e quanto 

mais raios são medidos, mais perto se chega à verdadeira largura da copa. No entanto, também 

deve ser considerado o trabalho adicional necessário ao se medir um número maior de raios. Em 

trabalhos como os de Röhle (1986) e Spiecker (1983) são descritos os problemas relativos a 

esse tipo de levantamento de dados, concluindo que se deve buscar um equilíbrio entre os gastos 

de tempo e a precisão da medição que deve ser predefinida. 

Optou-se nesse trabalho por utilizar a metodologia do cálculo da Área de Copa Elíptica (ACE), 

descrita por Bertolini et al. (2012). Para a obtenção do cálculo da ACE considerou-se o maior e 

menor raio de cada indivíduo, calculados a partir dos respectivos diâmetros. O maior e o menor 

diâmetro da copa de cada indivíduo foram medidos com auxílio de trenas (Figura 392). 

 

Figura 392: Esquema de medição dos diâmetros de copa das árvores isoladas. Fonte Côrte et. al., 2007. 

 

A área total da copa foi obtida a partir da seguinte fórmula: 

𝐴𝐶𝐸 = 𝜋
𝐷1 𝑋 𝐷2

4
 

Onde:  

ACE= Área da Copa Elíptica;  

𝜋 = 3,14159265;  

D1= Diâmetro 1;  

D2= Diâmetro 2 
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Cabe ressaltar que, para os indivíduos que apresentaram mais de um fuste, foi considerada a 

área total ocupada por sua copa. Para os indivíduos mortos, como os mesmos não apresentavam 

copa, não foi realizado o cálculo da ACE.  

As atividades de identificação e mensuração dos indivíduos arbóreos isolados presentes na área 

de estudo podem ser visualizadas nas figuras a seguir.  

  

Figura 393: Medição do diâmetro de copa 

  

Figura 394: Medição da circunferência a 1,30m (CAP) Figura 395: Identificação do indivíduo 

  

Figura 396: Plaqueteamento do indivíduo Figura 397: Coleta da coordenada geográfica 
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12.2.1.4.2.2. Processamento dos dados 

Análise Estrutural 

Os dados de Fitossociologia foram processados utilizando como ferramenta de trabalho a 

planilha de cálculo Excel para Windows (Microsoft) e o Software Mata Nativa Versão 4 

(desenvolvido pela Cientec-Viçosa, Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas Ltda.). 

Os parâmetros qualitativos utilizados (Densidade, Frequência e Dominância) que subsidiaram o 

cálculo do Valor de Importância (VI) foram expressos por meio das fórmulas apresentadas na 

Tabela 84. 

Tabela 84: Parâmetro sutilizados no estudo fitossociológico da área a sofrer supressão vegetal. 

Parâmetros e 

estimativas 
Fórmulas Convenção 

Densidade Absoluta 
A

n
D i=

 

ni=n0 de indivíduos amostrados da espécie 

i 

A=área amostrada 

Densidade Relativa 
N

n
DR i

=
100

 

ni=n0 de indivíduos amostrados da espécie 

i 

N=n0 total de indivíduos amostrados na 

área 

Dominância Absoluta = iABDo
 

ABi=área basal da espécie i 

Dominância Relativa 
i

i

AB

Do
DoR


=

100

 

Doi=dominância absoluta da espécie i 

AB=somatório da área basal de todas as 

espécies 

Valor de Importância 
3

)( DoRDRFR
IVI

++
=

 

DR=densidade relativa 

FR=frequência relativa 

DoR=dominância relativa 

Índice Valor de 

Importância 3

)(
%

DoRDRFR
IVI

++
=

 

DR=densidade relativa 

FR=frequência relativa 

DoR=dominância relativa 

Índice Valor de 

Cobertura 2

)(
%

DoRDR
IVC

+
=

 

DR=densidade relativa 

DoR=dominância relativa 

 

Procedeu-se ainda à avaliação estrutural vertical, através da qual pode-se identificar o 

comportamento ecológico e o hábito de cada população. Essa análise prevê informações 

importantes para a compreensão das características de cada espécie, o que dá embasamento 

para o entendimento das estratégias de regeneração natural, crescimento e sobrevivência 

(SANQUETTA, 1995). 

Os parâmetros utilizados na análise estrutural vertical encontram-se na Tabela 85. 
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Tabela 85: Parâmetros utilizados na análise estrutural vertical. 

Parâmetro Fórmula Convenção 

Estratos 

Est. inferior : hj < ( h  - 1 Sh) 

Est. médio : h  - 1 Sh  hj  h  + 1 Sh 

Est. superior : hj > h  + 1 Sh 

hj = altura total 

h  = média aritmética das 

alturas 

Sh = desvio padrão daa 

alturas 

Valor Fitossociológico 

V.F. = 

observadosindivíduosdetotalºn

estratonoindivíduosdeºn

 
. 100 

 

Posição Sociológica Absoluta 
PsA = [VF (Ei) . n(Ei)] + [VF (Em) . 

n(Em)] + [VF (Es) . n(Es)] 

PsA = Posição 

Fitossociológica da espécie 

considerada 

VF = Valor Fitossociológico 

do Estrato 

Ei, Em, Es = Estratos inferior, 

médio e superior 

n = número de indivíduos da 

espécie considerada 

Posição Fitossociológica 

Relativa PsR = 
PsA

PsA


 . 100 

PSA = Posição 

Fitossociológica Absoluta 

 

Ainda, avaliou-se a distribuição do número de indivíduos, área basal e volume total com casca 

por classe diamétrica. O diâmetro mínimo foi fixado em 4,77 cm e a amplitude por classe foi igual 

a 2 cm, obedecendo ao critério de inclusão dos indivíduos no levantamento e permitindo um bom 

conhecimento da estrutura da população florestal. 

A classificação do estágio sucessional da floresta estacional semidecidual foi realizada segundo 

parâmetros definidos pela Resolução CONAMA nº 392 de 25 de junho de 2007. Para o cálculo 

do diâmetro médio, um dos parâmetros analisados, utilizou-se a seguinte fórmula: 

𝑞 =  √
∑ 𝐷𝐴𝑃𝑖2𝑛

𝑖=1

𝑛
 

Em que: 

q = diâmetro médio; 

DAPi = diâmetro a 1,30 m do solo da i-ésima árvore, 

n = número total de árvores 
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Análise volumétrica 

A estimativa do rendimento lenhoso dos indivíduos contemplados no levantamento florestal foi 

feita por meio da equação apresentada na Tabela 86. Quanto à conversão do volume sólido (m³) 

em volume empilhado (st), esta foi feita com base no fator de empilhamento recomendado por 

IEF (2006) (Tabela 87).  

Tabela 86: Equação utilizada na análise volumétrica dos indivíduos contemplados no Inventário Florestal. 

Espécie Equação de volume sólido (m³) Descrição das variáveis 

Espécies 

nativas 
16873,1707348,1000074,0 HTDAPVTcc =

 

VTcc = Volume total com casca 

(m³); 

DAP = diâmetro a 1,30 m do solo 

(cm); 

HT = altura total (m); 

 

Tabela 87: Equação utilizadas para converter volume sólido (m³) em volume empilhado (st). 

Espécie 
Equação de volume 

empilhado (st) 
Descrição das variáveis 

Espécies (FESD) Ve= VTcc. 1,5 VTcc = Volume total com casca (m³) 

 

Análise de diversidade 

Para cálculo da diversidade das fitofisionomias adotou-se o índice de Shannon, H’ (SHANNON 

& WEAVER, 1949): 

onde: 

pi = ni/N; 

ni = número de indivíduos da espécie i; 

N = número total de indivíduos; 

S = número de espécies. 

O Índice de Diversidade de Shannon (H’) fornece uma ideia de incerteza em prever, a qual 

espécie pertenceria um indivíduo retirado aleatoriamente de uma população (SCOLFORO, 

2006). A vantagem deste índice é que ele leva em consideração o número das espécies e a 

espécies dominantes. Quanto maior for o valor de H', maior será a diversidade florística da 

população em estudo. A escolha do índice de Shannon-Weaver deveu-se à sua ampla utilização 

em florestas secundárias tropicais (LEITÃO FILHO et al., 1993; MARISCAL FLORES, 1993; 

ALMEIDA, 1996; ANTONIO LÓPEZ, 1996; YARED, 1996), bem como por expressar riqueza e 

uniformidade. 

    S 

 H’  =  ⎯   pi. ln pi  

      i=1 
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De forma complementar, analisou-se a diversidade alfa pelo índice de equabilidade de Pielou 

(PIELOU, 1975), que representa a uniformidade da distribuição dos indivíduos entre as espécies 

existentes, isto é, indica se as diferentes espécies possuem abundância (número de indivíduos) 

semelhantes ou divergentes. Tal índice varia de 0 a 1; quanto mais próximo de 1, maior a 

diversidade e maior a uniformidade nas proporções indivíduos/espécies na comunidade. A alta 

diversidade florística, expressa em alta equabilidade, indica que não há dominância de uma ou 

poucas espécies na comunidade investigada. É expresso pela seguinte fórmula: 

J’ = H’ (observado) / H’ (máximo) 

onde: 

H’máximo é a diversidade máxima possível que pode ser observada se todas as espécies 

apresentarem igual abundância. 

H’ máximo = log S 

onde: 

S = número total de espécies 

A análise de dados foi realizada a partir da avaliação das informações geradas após o 

processamento e permitiram a obtenção de resultados apresentados nos itens que se seguem. 

 

12.2.1.4.3. RESULTADOS 

Conforme explanado anteriormente, as intervenções na ADA iniciaram-se de forma emergencial 

no ano de 2016. Com o objetivo de caracterizar as fitofisionomias originais presentes no local, 

considerou-se o cenário existente antes do início das atividades de regularização ambiental das 

obras de dragagem e disposição de rejeitos na Fazenda Floresta e recuperação das margens e 

setores do Trecho 12.  

 

12.2.1.4.3.1. Cobertura vegetal e uso do solo da ADA – Cenário 

anterior ao início das intervenções 

A área de intervenção perfaz 398,8980 ha, sendo que 58,2325 ha (14,59%) se encontram 

inserido em APP. 

Da área total, 71,20% (284,0384 ha) correspondem a área da represa, 0,25% (1,0364 ha) à áreas 

de à área brejosa, 1,41% (5,6539) à áreas de Floresta estacional semidecidual em estágio médio 
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de regeneração (FESD_M), 0,06% (0,2507 ha) à áreas de Floresta estacional semidecidual em 

estágio inicial de regeneração (FESD_I), e 19,10% (76,2278 ha) à áreas de pastagem, 0,75% 

(3,0095 ha) à áreas de pasto sujo e 7,19% (28,6813 ha) à áreas de uso antrópico conforme pode 

se observar por meio da Tabela 88. A localização de tais fitofisionomias pode ser verificada por 

meio da Figura 398. 

Tabela 88: Uso e ocupação do solo da ADA – cenário anterior às intervenções 

Uso e ocupação do solo 

ADA – Área em hectares 

Em APP 
Fora de 

APP 

Total ADA 

Geral 

Área brejosa  1,0364 1,0364 

Floresta estacional semidecidual em estágio inicial de regeneração 0,2176 0,0331 0,2507 

Floresta estacional semidecidual em estágio médio de regeneração 5,4897 0,1642 5,6539 

Pastagem 30,0803 46,1475 76,2278 

Pasto sujo 3,0095  3,0095 

Represa 0 284,0384 284,0384 

Uso antrópico 19,4354 9,2459 28,6813 

Total Geral 58,2325 340,6655 398,898 
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Figura 398: Localização das fisionomias em relação às áreas diretamente afetada – cenário sem supressão 
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Floresta estacional semidecidual em estágio médio de regeneração natural 

Apesar da generalização como floresta estacional semidecidual em estágio médio de 

regeneração, variações locais também podem ser observadas em função da localização dentro 

do fragmento, do tipo de solo ou de intervenções passadas, refletindo variações tanto na 

composição em espécies como na estrutura fisionômica. Observou-se a presença constante de 

bovinos no maior fragmento. Entretanto, todos os fragmentos mantêm as características do 

estágio médio de acordo com a Resolução CONAMA nº 392. 

A Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio de regeneração natural ocupa uma área 

de 5,6539 ha, correspondendo a um total de 1,41% da área de estudo, destes 5,4897 ha se 

encontram inseridos em área de preservação permanente-APP. 

A respectiva área possui características, de acordo com a Resolução nº 392 do CONAMA, como 

indicadoras do estágio médio de regeneração natural da floresta estacional semidecidual. Com 

predomínio de fisionomia arbórea sobre herbáceas, e dois estratos de dossel e sub-bosque. 

A serapilheira apresenta espessura variável de acordo com a localização, estando mais espessa 

em determinados pontos e menos em outros. A presença de cipós lenhosos foi verificada em 

algumas das parcelas amostradas. Tais características, de acordo com a Resolução nº 392 do 

CONAMA, são indicadoras do estágio médio de regeneração natural da floresta estacional 

semidecidual. 

Na área em estudo foram encontradas espécies que segundo a classificação do CONAMA 

(Resolução no 392/2007) são representantes do estágio médio de regeneração natural, tais 

como: Albizia polycephala (Benth.) Killip ex Record., Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan, 

Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan, Annona cacans Warm., Apuleia leiocarpa (Vogel) 

J.F. Macbr., Cassia ferrugínea (Schrad.) Schrad. ex DC., Casearia arborea (Rich.) Urb., Casearia 

decandra Jacq., Casearia gossypiosperma Briq., Cassia ferrugínea (Schrad.) Schrad. ex DC., 

Croton urucurana Baill., Dalbergia miscolobium Benth., Dalbergia nigra (VellGuarea guidonia (L.) 

Sleumer.) Allemão ex Benth., Eugenia florida DC., Ficus insipida Willd., Guapira opposita (Vell.) 

Reitz, Guarea kunthiana A. Juss., Hymenaea courbaril L., Inga cylindrica (Vell.) Mart., Inga 

sessilis (Vell.) Mart., Inga vera Willd., Luehea grandiflora Mart. & Zucc., Luehea paniculata Mart. 

& Zucc., Machaerium aculeatum Raddi, Machaerium nyctitans (Vell.) Benth., Machaerium 

villosum Vogel, Matayba guianensis Aubl., Nectandra oppositifolia Nees, Ocotea odorifera (Vell.) 

Rohwer, Persea americana P. Mill., Piptadenia gonoacantha (Mart.) J. F. Macbr., Plathymenia 

reticulata Benth., Platypodium elegans Vog., Sorocea bonplandii (Baill.) W. C. Burger et al., 

Sparattosperma leucanthum (Vell.) K. Schum., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, 

Tapirira guianensis Aubl., Tapirira obtusa (Benth.) J. D. Mitch., Trichilia catiguá A. Juss., Vitex 
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megapotamica (Spreng.) Moldenke, Xylopia aromatica (Lam.) Mart., Xylopia emarginata Mart. e 

Zanthoxylum riedelianum Engl.. 

  

Figura 399: Aspecto geral do interior dos fragmentos 

  

Figura 400: Serapilheira densa Figura 401: Serapilheira mais rala 

  

Figura 402: Sub-bosque 
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Figura 403: Córrego Micaela 

 

Floresta estacional semidecidual em estágio Inicial de regeneração natural 

A Floresta Estacional Semidecidual em estágio inicial de regeneração ocupa uma área de 0,2507 

ha (0,06%), destes 0,2176 ha se encontram inseridos em APP.  

Não apresenta estratificação definida e possui predominância de indivíduos jovens de espécies 

arbóreas, além de grande presença de espécies arbustivas, cipós, trepadeiras e herbáceas. A 

altura média apresentou-se um pouco acima da apresentada pela Resolução CONAMA nº 

392/2007 devido ao intenso efeito de borda e a existência de clareiras em alguns pontos, o que 

proporciona melhores condições de crescimento em altura de alguns indivíduos. As espécies 

Trema micrantha (L.) Blume e Schinus terebinthifolius Raddi são espécies indicadoras deste 

estágio de regeneração de acordo com a norma. 

Apresenta ausência de estratificação definida, predominância de espécies arbóreas, com 

presença de cipós e sub-bosque com presença de capim, por ser uma área que sofreu 

interferências anteriores e devido ao expressivo efeito de borda nas mesmas, além da 

interferência antrópica constante. 

  

Figura 404: Aspecto geral do interior dos fragmentos 
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Figura 405: Sub-bosque Figura 406: Cobertura de copa 

  

Figura 407: Medição de CAP Figura 408: plaqueteamento dos indivíduos 

 

A serapilheira se caracteriza por estar presente ao longo de toda a área, sendo seca e rala 

(Figura 409 e Figura 410). 

 
Figura 409: Estrato herbáceo presente na área 

 
Figura 410: Serapilheira seca e rala 

 

 

 

Pasto sujo 
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O pasto sujo ocupa uma área de 3,0095 hectares inseridos em áreas de preservação 

permanentes, o que corresponde a 0,75% da área total de intervenção.  

  

Figura 411: Vista das áreas de pasto sujo com presença de indivíduos arbóreos isolados. 

 

Pastagem  

As áreas de pastagem somam 76,2278 ha (19,10%), sendo que destes, 30,0803 ha encontram-

se em áreas de preservação permanente. Estas são áreas que possuem intensa interferência 

antrópica com retirada da vegetação nativa para plantio de pastagem e criação de animais, sendo 

composta basicamente por indivíduos de Brachiaria decumbens. 

Observa-se a presença de indivíduos arbóreos isolados nesta fitofisionomia, pertencentes a 

diferentes espécies, conforme apresentado na Figura 412. 
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Figura 412: Vista das áreas de pastagem com presença de indivíduos arbóreos isolados. 

 

Área de uso antrópico 

As áreas de uso antrópico correspondem aos acessos, área de culturas agrícola, edificação, 

benfeitorias e as áreas que se encontram inseridas na cota de alagamento da UHE Risoleta 

Neves, perfazendo um total de 28,6813 ha (7,19%), sendo que 19,4354 ha se encontram 

inseridos em APPs (Figura 413).  
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Figura 413: Áreas consideradas como de uso antrópico. 

 

Área Brejosa 

As áreas de influência fluvial estão presentes em 1,0364 ha, ou 0,25% do empreendimento, em 

áreas de terreno pouco inclinado e solos impermeáveis. Constitui-se de área encaixada com 

nascente, circundada de pastagem. É possível observar a ocorrência de gramíneas, importantes 

para a produção de matéria orgânica nesse ambiente, tais como a Andropogon bicornis L e 

predominância da espécie herbácea aquática Typha domingensis Pers (Taboa). 
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Figura 414: Área Brejosa presente na área do empreendimento. 

 

Represa  

As áreas classificadas como represa corresponde às áreas do reservatório da UHE Risoleta 

Neves e representam 71,20% da ADA ou 284,0384 hectares classificados como áreas fora de 

áreas de preservação permanente. 

  

Figura 415: Vista das áreas de represa. 

 

12.2.1.4.4. ESTUDOS DA VEGETAÇÃO 

Os estudos da vegetação foram divididos em duas partes. Primeiramente serão apresentados 

os resultados e análises encontrados para as áreas já intervindas até o momento. As atividades 

iniciadas em 2016 de forma emergencial estão sendo consideradas para regularização das 

intervenções com supressão de vegetação realizadas na Fazenda Floresta e demais setores, 

denominadas ‘’áreas suprimidas’’. 

Em seguida, serão apresentados os resultados e análises das áreas que ainda serão intervindas 

para a conclusão das atividades de regularização ambiental das obras de dragagem e disposição 
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de rejeitos na Fazenda Floresta e recuperação das margens e setores do Trecho 12, 

denominadas como “áreas a suprimir”. 

12.2.1.4.4.1. Levantamento florístico e fitossociológico – vegetação 

suprimida 

Para o levantamento das áreas denominadas “áreas suprimidas” foi considerada uma área total 

de 125,6797 hectares, dos quais 46,0732 hectares localizavam-se em áreas de preservação 

permanente, conforme Tabela 89.  

As áreas classificadas como Floresta estacional semidecidual em estágios inicial e médio de 

regeneração foram levantados por meio de censo de fragmentos. Nas demais fitofisionomias 

foram registrados a presença de indivíduos arbóreos nativos isolados, que também foram 

levantados por meio de censo ou inventário 100%. As áreas consideradas como suprimidas 

correspondem a 31,50% da área de total do empreendimento.  

Tabela 89: Uso e ocupação do solo das áreas suprimidas 

Uso e ocupação do solo 

ADA SUPRIMIDA – Área em 

hectares 

Em APP 
Fora de 

APP 

Total 

Suprimida 

Área brejosa  0,9302 0,9302 

Floresta estacional semidecidual em estágio inicial de 

regeneração 
0,2176 0,0331 0,2507 

Floresta estacional semidecidual em estágio médio de 

regeneração 
4,2668 0,1416 4,4084 

Pastagem 22,3144 38,1636 60,478 

Pasto sujo 0,8639  0,8639 

Represa  31,8760 31,876 

Uso antrópico 18,4105 8,4620 26,8725 

Total Geral 46,0732 79,6065 125,6797 

Por meio de Figura 416 é possível verificar a localização das áreas intervindas em relação à Área 

diretamente afetada – ADA – (ANEXO VII). 
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Figura 416: Localização das áreas suprimidas 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 577 

 

Censo – Floresta Estacional Semidecidual 

Foi registrado um total de 1513 indivíduos na área caracterizada como Floresta Estacional 

Semidecidual suprimida, pertencentes a 64 espécies identificadas e distribuídas em 27 famílias. 

Dos 1513 indivíduos, 54 indivíduos eram árvores mortas e dois indivíduos não foram 

identificados. As espécies encontradas nas áreas estudadas podem ser observadas na Tabela 

90, bem como a família, o número de indivíduos levantados e sua porcentagem.  

Tabela 90: Número de indivíduos por espécie nas áreas de floresta estacional semidecidual suprimidas 

Nome Científico Nome Comum Família N % 

Guarea guidonia (L.) Sleumer Cura madre G Meliaceae 536 
35,4

3 

Trichilia catigua A.Juss. Trichilia catigua Meliaceae 172 
11,3

7 

Machaerium aculeatum Raddi Bico de pato vermelho Fabaceae 91 6,01 

Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. Tajuba Moraceae 100 6,61 

Erythrina speciosa Andrews Erytrina Fabaceae 43 2,84 

Casearia arborea (Rich.) Urb. Espeto arbóreo Salicaceae 85 5,62 

Morta nativa Morta nativa Morta nativa 54 3,57 

Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Angico vermelho Fabaceae 30 1,98 

Tabernaemontana catharinensis A.DC. Esperta Apocynaceae 42 2,78 

Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. 

ex Niederl. 
Três folhas brancas Sapindaceae 42 2,78 

Casearia gossypiosperma Briq. Espeto vidro Salicaceae 36 2,38 

Celtis fluminensis Carauta Celtex Cannabaceae 30 1,98 

Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms Pau d' alho Phytolaccaceae 11 0,73 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke Papagaio Lamiaceae 24 1,59 

Platymiscium pubescens Micheli Tamboril da mata Fabaceae 21 1,39 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassm. Coco babão Arecaceae 10 0,66 

Guarea kunthiana A.Juss. Cura madre Meliaceae 13 0,86 

Cecropia glaziovii Snethl. Embauba vermelha Urticaceae 13 0,86 

Platypodium elegans Vog. Jacarandá branco Fabaceae 12 0,79 

Cecropia hololeuca Miq. Embaúba branca Urticaceae 8 0,53 

Zanthoxylum riedelianum Engl. 
Mama de porca do 

cerrado 
Rutaceae 11 0,73 

Siparuna guianensis Aubl. Folha santa Siparunaceae 12 0,79 

Albizia polycephala (Benth.) Killip ex 

Record. 
Farinha seca Fabaceae 9 0,59 

Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 2 Anacardiaceae 9 0,59 

Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. Pombeiro Anacardiaceae 2 0,13 

Chomelia pohliana Müll.Arg. Grão de galo Rubiaceae 7 0,46 

Annona cacans Warm. Araticum cagão Annonaceae 5 0,33 

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr. Garapa Fabaceae 7 0,46 

Inga vera Willd. Ingá vera Fabaceae 6 0,4 
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Nome Científico Nome Comum Família N % 

Sparattosperma leucanthum (Vell.) 

K.Schum. 
Cinco folhas brancas Bignoniaceae 5 0,33 

Trema micrantha (L.) Blume Crindiúva Cannabaceae 6 0,4 

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze Maricá Fabaceae 2 0,13 

Schinus terebinthifolius Raddi Aroeira do brejo Anacardiaceae 5 0,33 

Myracrodruon urundeuva M. Allemao. Aroeira do sertão Anacardiaceae 2 0,13 

Astronium graveolens Jacq. Gonçalo alves Anacardiaceae 5 0,33 

Eugenia florida DC. Jambo branco Myrtaceae 4 0,26 

Andira anthelmia (Vell.) Benth. Angelim coco Fabaceae 2 0,13 

Matayba guianensis Aubl. Camboatá matayba Sapindaceae 3 0,2 

Cabralea canjerana (Vell.) Mart. Canjerana Meliaceae 2 0,13 

Nectandra oppositifolia Nees Canela amarela Lauraceae 3 0,2 

Cordia sellowiana Cham. Poleiro de morcego Boraginaceae 1 0,07 

Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob. Assa peixe Asteraceae 3 0,2 

Cupania vernalis Cambess. Camboatá cupania Sapindaceae 2 0,13 

Senna macranthera Irwin et Barneby Fedegoso Fabaceae 2 0,13 

Solanum granulosoleprosum Dunal Capoeira branca Solanaceae 2 0,13 

Spondias mombin L. Cajá mirim Anacardiaceae 2 0,13 

Guapira opposita (Vell.) Reitz Maria mole Nyctaginaceae 2 0,13 

Maprounea brasiliensis A.St.-Hil. Vaquinha branca Euphorbiaceae 2 0,13 

Ni 3 AM 06 Salicaceae 2 0,13 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Angico branco Fabaceae 1 0,07 

Luehea grandiflora Mart. & Zucc. Açoita cavalo grande Malvaceae 1 0,07 

Tachigali vulgaris L.G.Silva & H.C.Lima Mamoneira branca Fabaceae 1 0,07 

Brosimum gaudichaudii Trécul Mamacadela Moraceae 1 0,07 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. Mama de porca da mata Rutaceae 1 0,07 

Lecythis lurida (Miers) S.A.Mori Sapucaiú Lecythidaceae 1 0,07 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta de macaco Annonaceae 1 0,07 

Terminalia argentea Mart. & Zucc. Capitão do mato Combretaceae 1 0,07 

Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger et 

al. 
Folha de serra Moraceae 1 0,07 

Deguelia costata (Benth.) A.M.G. Azevedo Angelim branco Fabaceae 1 0,07 

Psidium guajava L. Goiabeira comum Myrtaceae 1 0,07 

Hyptidendron asperrimum (Spreng.) Harley Catinga de bode Lamiaceae 1 0,07 

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. Jacaré Fabaceae 1 0,07 

Himatanthus lancifolius (Müll.Arg.) 

Woodson 
Agoniada Apocynaceae 1 0,07 

Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke Tarumã Lamiaceae 1 0,07 

Total   1513 100 

Legenda : N: Número de indivíduos 

A família Meliaceae foi a mais representativa na área, com 723 indivíduos (Tabela 91). As 

maiores representatividades em sequência foram das famílias Fabaceae e Salicaceae, com 229 
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e 123 indivíduos, respectivamente. As três famílias mais representativas correspondem a 71,05% 

dos indivíduos, considerando os mortos. 

Tabela 91: Distribuição das famílias vegetais nas áreas de floresta estacional semidecidual suprimidas 

Família N % 

Anacardiaceae 25 1,65 

Annonaceae 6 0,4 

Apocynaceae 43 2,84 

Arecaceae 10 0,66 

Asteraceae 3 0,2 

Bignoniaceae 5 0,33 

Boraginaceae 1 0,07 

Cannabaceae 36 2,38 

Combretaceae 1 0,07 

Euphorbiaceae 2 0,13 

Fabaceae 229 15,14 

Lamiaceae 26 1,72 

Lauraceae 3 0,2 

Lecythidaceae 1 0,07 

Malvaceae 1 0,07 

Meliaceae 723 47,79 

Moraceae 102 6,74 

Morta nativa 54 3,57 

Myrtaceae 5 0,33 

Nyctaginaceae 2 0,13 

Phytolaccaceae 11 0,73 

Rubiaceae 7 0,46 

Rutaceae 12 0,79 

Salicaceae 123 8,13 

Sapindaceae 47 3,11 

Siparunaceae 12 0,79 

Solanaceae 2 0,13 

Urticaceae 21 1,39 

Total 1513 100 

Legenda : N: Número de indivíduos 

 

As famílias mais representativas, bem como o número de indivíduos levantados para cada família 

é demonstrado na Figura 417.  
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Figura 417: Famílias mais representativas registradas na área suprimida 

 

As espécies registradas para a floresta estacional semidecidual suprimida, com seus respectivos 

números de indivíduos, classes de altura e posições sociológicas, podem ser visualizados por 

meio da Tabela 92. 

Tabela 92: Número de Árvores, por Espécie, por Estrato de Altura Total, em Ordem Decrescente de PSA. 

Nome Científico HT <3,70 
3,70 <= HT < 

10,04 

HT >= 

10,04 
Total PSA PSR 

Guarea kunthiana A.Juss. 3 10 0 13 1,67 0,89 

Machaerium aculeatum Raddi 15 66 10 91 11,18 5,93 

Morta nativa 17 34 3 54 5,98 3,17 

Luehea grandiflora Mart. & Zucc. 0 1 0 1 0,16 0,08 

Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) 

Hieron. ex Niederl. 
0 42 0 42 6,66 3,54 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke 2 19 3 24 3,15 1,67 

Schinus terebinthifolius Raddi 3 2 0 5 0,41 0,22 

Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. 10 82 8 100 13,51 7,17 

Anadenanthera peregrina (L.) Speg. 1 21 8 30 3,57 1,9 

Annona cacans Warm. 0 4 1 5 0,66 0,35 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) 

Glassm. 
0 9 1 10 1,45 0,77 

Casearia arborea (Rich.) Urb. 16 64 5 85 10,76 5,71 

Guarea guidonia (L.) Sleumer 58 393 85 536 66,29 35,18 

Trichilia catigua A.Juss. 31 131 10 172 21,96 11,65 

Vernonanthura phosphorica (Vell.) 

H.Rob. 
1 2 0 3 0,35 0,18 

Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms 2 7 2 11 1,22 0,65 

Celtis fluminensis Carauta 2 23 5 30 3,84 2,04 

Solanum granulosoleprosum Dunal 1 1 0 2 0,19 0,1 
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Nome Científico HT <3,70 
3,70 <= HT < 

10,04 

HT >= 

10,04 
Total PSA PSR 

Tabernaemontana 

catharinensis A.DC. 
10 32 0 42 5,37 2,85 

Platypodium elegans Vog. 0 10 2 12 1,64 0,87 

Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 0 2 0 2 0,32 0,17 

Trema micrantha (L.) Blume 1 5 0 6 0,82 0,44 

Platymiscium pubescens Micheli 1 14 6 21 2,41 1,28 

Cupania vernalis Cambess. 0 1 1 2 0,18 0,1 

Nectandra oppositifolia Nees 0 3 0 3 0,48 0,25 

Matayba guianensis Aubl. 0 2 1 3 0,34 0,18 

Erythrina speciosa Andrews 5 26 12 43 4,59 2,44 

Senna macranthera Irwin et Barneby 1 1 0 2 0,19 0,1 

Cecropia hololeuca Miq. 0 4 4 8 0,74 0,39 

Sparattosperma leucanthum (Vell.) 

K.Schum. 
0 3 2 5 0,53 0,28 

Cecropia glaziovii Snethl. 1 7 5 13 1,27 0,67 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 1 0 0 1 0,03 0,02 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. 0 1 0 1 0,16 0,08 

Casearia gossypiosperma Briq. 2 31 3 36 5,06 2,68 

Astronium graveolens Jacq. 1 4 0 5 0,66 0,35 

Siparuna guianensis Aubl. 4 8 0 12 1,39 0,74 

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr. 0 7 0 7 1,11 0,59 

Albizia polycephala (Benth.) Killip ex 

Record. 
3 5 1 9 0,91 0,48 

Piptadenia gonoacantha (Mart.) 

J.F.Macbr. 
0 1 0 1 0,16 0,08 

Guapira opposita (Vell.) Reitz 0 2 0 2 0,32 0,17 

Chomelia pohliana Müll.Arg. 2 3 2 7 0,59 0,31 

Maprounea brasiliensis A.St.-Hil. 0 2 0 2 0,32 0,17 

Sorocea bonplandii (Baill.) 

W.C.Burger et al. 
0 1 0 1 0,16 0,08 

Terminalia argentea Mart. & Zucc. 0 1 0 1 0,16 0,08 

Myracrodruon urundeuva M. Allemao. 0 2 0 2 0,32 0,17 

Tachigali vulgaris L.G.Silva & 

H.C.Lima 
0 1 0 1 0,16 0,08 

Vitex megapotamica (Spreng.) 

Moldenke 
0 1 0 1 0,16 0,08 

Spondias mombin L. 0 2 0 2 0,32 0,17 

Zanthoxylum riedelianum Engl. 2 8 1 11 1,35 0,72 

Hyptidendron asperrimum (Spreng.) 

Harley 
0 1 0 1 0,16 0,08 

Eugenia florida DC. 0 4 0 4 0,63 0,34 

Psidium guajava L. 0 1 0 1 0,16 0,08 

Anadenanthera colubrina (Vell.) 

Brenan 
0 1 0 1 0,16 0,08 
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Nome Científico HT <3,70 
3,70 <= HT < 

10,04 

HT >= 

10,04 
Total PSA PSR 

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze 0 1 1 2 0,18 0,1 

Lecythis lurida (Miers) S.A.Mori 0 1 0 1 0,16 0,08 

Brosimum gaudichaudii Trécul 0 1 0 1 0,16 0,08 

Andira anthelmia (Vell.) Benth. 0 1 1 2 0,18 0,1 

Cordia sellowiana Cham. 0 0 1 1 0,03 0,01 

Inga vera Willd. 3 2 1 6 0,43 0,23 

Himatanthus lancifolius (Müll.Arg.) 

Woodson 
0 1 0 1 0,16 0,08 

Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. 0 2 0 2 0,32 0,17 

Deguelia costata (Benth.) A.M.G. 

Azevedo 
1 0 0 1 0,03 0,02 

Tapirira guianensis Aubl. 8 0 1 9 0,26 0,14 

Ni 3 1 1 0 2 0,19 0,1 

Total 209 1118 186 1513 
188,4

2 
100 

Legenda: HT –Altura; PSA - Posição Sociológica Absoluta; PSR - Posição Sociológica Relativa na Floresta 

Estacional Semidecidual  

Do número total de indivíduos registrados, 13,81% compõem o estrato inferior (HT < 3,70 m), 

73,89% compõem o estrato intermediário (3,70 m ≤ H < 10,04 m) e 12,29% o estrato superior (H 

≥ 10,04 m), conforme pode-se observar na Figura 418. Esses dados indicam que havia o 

predomínio de árvores no estrato intermediário da população considerada nas áreas de floresta 

estacional semidecidual suprimidas. 

Os indivíduos da espécie Guarea guidonia (L.) Sleumer apresentaram o maior valor de posição 

sociológica relativa (PSR=35,18), sendo que 58 de seus indivíduos se encontravam na classe 

inferior de altura, 393 na classe intermediária e 85 na classe superior. 
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Figura 418: Número de indivíduos por diferentes alturas das espécies registradas na floresta estacional 
semidecidual suprimida 

 

Quanto ao estudo da estrutura horizontal das espécies, verificou-se que Guarea guidonia (L.) 

Sleumer possuiu o maior número de indivíduos registrados, um total de 536 indivíduos, e maior 

valor de importância (IVI%), sendo este igual a 29,02%. Os elevados valores de dominância 

relativa (DoR=50,08%) e densidade relativa (DR= 35,43%) foram determinantes para o elevado 

valor de importância desta espécie, que também apresentou o maior valor de cobertura 

(IVC=42,75%). 

Todos os parâmetros fitossociológicos das espécies presentes nas áreas de floresta estacional 

semidecidual suprimida estão representados na Tabela 93.  
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Tabela 93: Fitossociologia das áreas de Floresta Estacional Semidecidual suprimida, em ordem decrescente de IVI. 

Nome Científico N AB DA DR DoA DoR IVC IVC (%) IVI IVI (%) 

Guarea guidonia (L.) Sleumer 536 16,506 115,044 35,43 3,543 50,08 85,506 42,75 87,068 29,02 

Trichilia catigua A.Juss. 172 1,788 36,917 11,37 0,384 5,43 16,794 8,4 18,356 6,12 

Machaerium aculeatum Raddi 91 2,769 19,532 6,01 0,594 8,4 14,417 7,21 15,979 5,33 

Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. 100 1,349 21,463 6,61 0,289 4,09 10,701 5,35 12,263 4,09 

Erythrina speciosa Andrews 43 2,161 9,229 2,84 0,464 6,56 9,399 4,7 10,961 3,65 

Casearia arborea (Rich.) Urb. 85 0,767 18,244 5,62 0,165 2,33 7,944 3,97 9,506 3,17 

Morta nativa 54 1,138 11,59 3,57 0,244 3,45 7,023 3,51 8,585 2,86 

Anadenanthera peregrina (L.) Speg. 30 0,918 6,439 1,98 0,197 2,79 4,768 2,38 6,33 2,11 

Tabernaemontana catharinensis A.DC. 42 0,417 9,015 2,78 0,09 1,27 4,043 2,02 5,605 1,87 

Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl. 42 0,296 9,015 2,78 0,064 0,9 3,674 1,84 5,236 1,75 

Casearia gossypiosperma Briq. 36 0,408 7,727 2,38 0,087 1,24 3,616 1,81 5,178 1,73 

Celtis fluminensis Carauta 30 0,259 6,439 1,98 0,056 0,78 2,768 1,38 4,33 1,44 

Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms 11 0,587 2,361 0,73 0,126 1,78 2,509 1,25 4,072 1,36 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke 24 0,247 5,151 1,59 0,053 0,75 2,336 1,17 3,899 1,3 

Platymiscium pubescens Micheli 21 0,279 4,507 1,39 0,06 0,85 2,234 1,12 3,797 1,27 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassm. 10 0,388 2,146 0,66 0,083 1,18 1,838 0,92 3,4 1,13 

Guarea kunthiana A.Juss. 13 0,311 2,79 0,86 0,067 0,94 1,802 0,9 3,364 1,12 

Cecropia glaziovii Snethl. 13 0,229 2,79 0,86 0,049 0,7 1,555 0,78 3,117 1,04 

Platypodium elegans Vog. 12 0,222 2,576 0,79 0,048 0,67 1,465 0,73 3,028 1,01 

Cecropia hololeuca Miq. 8 0,268 1,717 0,53 0,058 0,81 1,342 0,67 2,904 0,97 

Zanthoxylum riedelianum Engl. 11 0,162 2,361 0,73 0,035 0,49 1,219 0,61 2,781 0,93 

Siparuna guianensis Aubl. 12 0,039 2,576 0,79 0,008 0,12 0,913 0,46 2,475 0,83 

Albizia polycephala (Benth.) Killip ex Record. 9 0,103 1,932 0,59 0,022 0,31 0,906 0,45 2,468 0,82 

Tapirira guianensis Aubl. 9 0,086 1,932 0,59 0,018 0,26 0,856 0,43 2,418 0,81 

Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. 2 0,188 0,429 0,13 0,04 0,57 0,704 0,35 2,266 0,76 

Chomelia pohliana Müll.Arg. 7 0,049 1,502 0,46 0,011 0,15 0,612 0,31 2,174 0,72 
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Nome Científico N AB DA DR DoA DoR IVC IVC (%) IVI IVI (%) 

Annona cacans Warm. 5 0,092 1,073 0,33 0,02 0,28 0,61 0,31 2,173 0,72 

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr. 7 0,047 1,502 0,46 0,01 0,14 0,605 0,3 2,168 0,72 

Inga vera Willd. 6 0,064 1,288 0,4 0,014 0,19 0,59 0,29 2,152 0,72 

Sparattosperma leucanthum (Vell.) K.Schum. 5 0,082 1,073 0,33 0,018 0,25 0,579 0,29 2,142 0,71 

Trema micrantha (L.) Blume 6 0,025 1,288 0,4 0,005 0,08 0,473 0,24 2,035 0,68 

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze 2 0,101 0,429 0,13 0,022 0,31 0,439 0,22 2,001 0,67 

Schinus terebinthifolius Raddi 5 0,029 1,073 0,33 0,006 0,09 0,418 0,21 1,98 0,66 

Myracrodruon urundeuva M. Allemao. 2 0,094 0,429 0,13 0,02 0,28 0,417 0,21 1,98 0,66 

Astronium graveolens Jacq. 5 0,024 1,073 0,33 0,005 0,07 0,402 0,2 1,965 0,65 

Eugenia florida DC. 4 0,035 0,859 0,26 0,008 0,11 0,371 0,19 1,934 0,64 

Andira anthelmia (Vell.) Benth. 2 0,058 0,429 0,13 0,012 0,18 0,308 0,15 1,87 0,62 

Matayba guianensis Aubl. 3 0,032 0,644 0,2 0,007 0,1 0,294 0,15 1,857 0,62 

Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 2 0,043 0,429 0,13 0,009 0,13 0,263 0,13 1,826 0,61 

Nectandra oppositifolia Nees 3 0,021 0,644 0,2 0,004 0,06 0,262 0,13 1,824 0,61 

Cordia sellowiana Cham. 1 0,063 0,215 0,07 0,014 0,19 0,257 0,13 1,82 0,61 

Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob. 3 0,007 0,644 0,2 0,002 0,02 0,221 0,11 1,783 0,59 

Cupania vernalis Cambess. 2 0,029 0,429 0,13 0,006 0,09 0,219 0,11 1,781 0,59 

Senna macranthera Irwin et Barneby 2 0,017 0,429 0,13 0,004 0,05 0,182 0,09 1,745 0,58 

Solanum granulosoleprosum Dunal 2 0,016 0,429 0,13 0,003 0,05 0,181 0,09 1,743 0,58 

Spondias mombin L. 2 0,016 0,429 0,13 0,003 0,05 0,18 0,09 1,743 0,58 

Guapira opposita (Vell.) Reitz 2 0,009 0,429 0,13 0,002 0,03 0,158 0,08 1,721 0,57 

Maprounea brasiliensis A.St.-Hil. 2 0,007 0,429 0,13 0,001 0,02 0,153 0,08 1,715 0,57 

Ni 3 2 0,005 0,429 0,13 0,001 0,02 0,148 0,07 1,71 0,57 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan 1 0,019 0,215 0,07 0,004 0,06 0,123 0,06 1,685 0,56 

Luehea grandiflora Mart. & Zucc. 1 0,018 0,215 0,07 0,004 0,06 0,122 0,06 1,684 0,56 

Tachigali vulgaris L.G.Silva & H.C.Lima 1 0,013 0,215 0,07 0,003 0,04 0,104 0,05 1,667 0,56 

Brosimum gaudichaudii Trécul 1 0,009 0,215 0,07 0,002 0,03 0,095 0,05 1,657 0,55 
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Nome Científico N AB DA DR DoA DoR IVC IVC (%) IVI IVI (%) 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. 1 0,008 0,215 0,07 0,002 0,03 0,092 0,05 1,654 0,55 

Lecythis lurida (Miers) S.A.Mori 1 0,007 0,215 0,07 0,002 0,02 0,089 0,04 1,651 0,55 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 1 0,007 0,215 0,07 0,002 0,02 0,088 0,04 1,65 0,55 

Terminalia argentea Mart. & Zucc. 1 0,007 0,215 0,07 0,002 0,02 0,088 0,04 1,65 0,55 

Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger et al. 1 0,005 0,215 0,07 0,001 0,02 0,082 0,04 1,645 0,55 

Deguelia costata (Benth.) A.M.G. Azevedo 1 0,004 0,215 0,07 0,001 0,01 0,077 0,04 1,639 0,55 

Hyptidendron asperrimum (Spreng.) Harley 1 0,003 0,215 0,07 0,001 0,01 0,075 0,04 1,638 0,55 

Psidium guajava L. 1 0,003 0,215 0,07 0,001 0,01 0,076 0,04 1,638 0,55 

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. 1 0,003 0,215 0,07 0,001 0,01 0,075 0,04 1,637 0,55 

Himatanthus lancifolius (Müll.Arg.) Woodson 1 0,003 0,215 0,07 0,001 0,01 0,074 0,04 1,636 0,55 

Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke 1 0,002 0,215 0,07 0 0,01 0,072 0,04 1,635 0,54 

Total 1513 32,96 324,741 100 7,074 100 200 100 300 100 

Legenda: N: número de indivíduos da espécie; AB = área basal (m2); DA: densidade absoluta; DR: Densidade relativa; DoA: dominância absoluta; DoR: dominância 

relativa, IVI: índice de valor de importância e IVC: índice de valor de cobertura. 
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A espécie arbórea que atingiu o maior DAP médio foi Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch., com 

33,11 cm, a espécie que apresentou maior altura média foi Andira anthelmia (Vell.) Benth., com 

12,47 m e a espécie que apresentou maior volume total e maior número de indivíduos foi Guarea 

guidonia (L.) Sleumer, com 72,3075 m³ e 536 indivíduos, respectivamente (Tabela 94).  

Tabela 94: Valores de altura média, DAP médio e volume total para cada espécie presente na área floresta 
estacional semidecidual suprimida 

Nome Científico Nome Comum N 
Volume 

(m³) 

Média 

HT (m) 

Média DAP 

(cm) 

Guarea kunthiana A.Juss. Cura madre 13 1,0788 5,89 15,07 

Machaerium aculeatum Raddi 
Bico de pato 

vermelho 
91 12,199 6,8 16,18 

Morta nativa Morta nativa 54 3,5585 5,31 14,25 

Luehea grandiflora Mart. & Zucc. 
Açoita cavalo 

grande 
1 0,0759 7 15,28 

Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) 

Hieron. ex Niederl. 
Três folhas brancas 42 1,1794 6,05 8,64 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke Papagaio 24 1,341 6,85 10,61 

Schinus terebinthifolius Raddi Aroeira do brejo 5 0,0557 3,85 7,73 

Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. Tajuba 100 5,6374 6,69 11,92 

Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Angico vermelho 30 6,5648 8,3 15,9 

Annona cacans Warm. Araticum cagão 5 0,5476 8,7 14,45 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) 

Glassm. 
Coco babão 10 1,568 7,53 21,58 

Casearia arborea (Rich.) Urb. Espeto arbóreo 85 2,8285 5,68 9,78 

Guarea guidonia (L.) Sleumer Cura madre G 536 72,3075 7,45 15,79 

Trichilia catigua A.Juss. Trichilia catigua 172 7,4043 5,76 10,11 

Vernonanthura phosphorica (Vell.) 

H.Rob. 
Assa peixe 3 0,0216 4 5,62 

Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms Pau d' alho 11 4,5967 8,47 17,35 

Celtis fluminensis Carauta Celtex 30 1,0353 7,04 9,9 

Solanum granulosoleprosum Dunal Capoeira branca 2 0,0688 5,5 9,79 

Tabernaemontana catharinensis A.DC. Esperta 42 1,4674 5,34 10,25 

Platypodium elegans Vog. Jacarandá branco 12 1,2544 7,75 13,45 

Cabralea canjerana (Vell.) Mart. Canjerana 2 0,1368 6,76 15,57 

Trema micrantha (L.) Blume Crindiúva 6 0,0859 4,75 7,14 

Platymiscium pubescens Micheli Tamboril da mata 21 1,9155 7,9 11,14 

Cupania vernalis Cambess. Camboatá cupania 2 0,2019 11,22 13,43 

Nectandra oppositifolia Nees Canela amarela 3 0,1317 8,67 9,02 

Matayba guianensis Aubl. Camboatá matayba 3 0,2304 8,33 10,42 

Erythrina speciosa Andrews Erytrina 43 12,5121 8,62 21,72 

Senna macranthera Irwin et Barneby Fedegoso 2 0,0839 6,75 10,19 

Cecropia hololeuca Miq. Embaúba branca 8 1,6958 11,44 19,94 
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Nome Científico Nome Comum N 
Volume 

(m³) 

Média 

HT (m) 

Média DAP 

(cm) 

Sparattosperma leucanthum (Vell.) 

K.Schum. 

Cinco folhas 

brancas 
5 0,576 10,2 13,4 

Cecropia glaziovii Snethl. Embauba vermelha 13 1,5447 9,04 13,88 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta de macaco 1 0,0151 3,5 9,55 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. 
Mama de porca da 

mata 
1 0,0233 4,5 10,35 

Casearia gossypiosperma Briq. Espeto vidro 36 1,81 7,19 11,01 

Astronium graveolens Jacq. Gonçalo alves 5 0,1192 6,84 7,55 

Siparuna guianensis Aubl. Folha santa 12 0,1383 4,57 6,2 

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr. Garapa 7 0,2518 7,14 8,78 

Albizia polycephala (Benth.) Killip ex 

Record. 
Farinha seca 9 0,6203 6,41 10,32 

Piptadenia gonoacantha (Mart.) 

J.F.Macbr. 
Jacaré 1 0,013 6 6,05 

Guapira opposita (Vell.) Reitz Maria mole 2 0,0414 6,25 7,16 

Chomelia pohliana Müll.Arg. Grão de galo 7 0,2429 7,81 9,07 

Maprounea brasiliensis A.St.-Hil. Vaquinha branca 2 0,0419 8 6,53 

Sorocea bonplandii (Baill.) 

W.C.Burger et al. 
Folha de serra 1 0,0201 5,5 8,28 

Terminalia argentea Mart. & Zucc. Capitão do mato 1 0,0256 5,5 9,55 

Myracrodruon urundeuva M. Allemao. Aroeira do sertão 2 0,47 8,75 22,44 

Tachigali vulgaris L.G.Silva & H.C.Lima Mamoneira branca 1 0,0457 7,78 12,64 

Vitex megapotamica (Spreng.) 

Moldenke 
Tarumã 1 0,0116 7 5,09 

Spondias mombin L. Cajá mirim 2 0,0818 7,5 9,95 

Zanthoxylum riedelianum Engl. 
Mama de porca do 

cerrado 
11 0,8492 6,37 11,48 

Hyptidendron asperrimum (Spreng.) 

Harley 
Catinga de bode 1 0,0097 4,5 6,21 

Eugenia florida DC. Jambo branco 4 0,1653 7 10,23 

Psidium guajava L. Goiabeira comum 1 0,0089 4 6,37 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Angico branco 1 0,0751 8,85 15,41 

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze Maricá 2 0,526 8,5 24,04 

Lecythis lurida (Miers) S.A.Mori Sapucaiú 1 0,0292 6 9,71 

Brosimum gaudichaudii Trécul Mamacadela 1 0,0325 5,5 10,98 

Andira anthelmia (Vell.) Benth. Angelim coco 2 0,346 12,47 18,58 

Cordia sellowiana Cham. Poleiro de morcego 1 0,4086 12 28,33 

Inga vera Willd. Ingá vera 6 0,2077 6,03 10,96 

Himatanthus lancifolius (Müll.Arg.) 

Woodson 
Agoniada 1 0,0074 4 5,73 

Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. Pombeiro 2 0,8076 8 33,11 

Deguelia costata (Benth.) A.M.G. 

Azevedo 
Angelim branco 1 0,0082 3,5 6,68 
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Nome Científico Nome Comum N 
Volume 

(m³) 

Média 

HT (m) 

Média DAP 

(cm) 

Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 2 9 0,2465 4,04 8,96 

Ni 3 AM 06 2 0,0129 3,5 5,73 

Total  151

3 
151,6183   

Legenda: N: número de indivíduos da espécie; HT: Altura total; DAP: Diâmetro a altura do peito. 

A distribuição de diâmetro é uma característica importante para a avaliação de estoque em 

crescimento (FERREIRA et al. 1998) e é uma das ferramentas utilizadas para a compreensão 

da sucessão (PAULA, et al. 2008). 

Por meio da Tabela 95, observa-se a classificação diamétrica para os indivíduos, a maior área 

basal encontrava-se na classe 10,77 a 12,77 (AB= 2,535 m2) assim com o maior volume (V= 

10,3753 m³). 

Tabela 95: Estrutura diamétrica por classe, de 2 cm de amplitude para espécies inventariadas nas áreas de floresta 
estacional semidecidual suprimidas 

Classe AB (m²) Volume (m³) Média HT (m) Média DAP (cm) 

4,77 |- 6,77 1,382 4,2599 4,22 5,85 

6,77 |- 8,77 1,851 6,3895 4,98 7,68 

8,77 |- 10,77 2,126 8,0598 5,73 9,69 

10,77 |- 12,77 2,535 10,3753 6,45 11,8 

12,77 |- 14,77 2,391 10,3215 7 13,74 

14,77 |- 16,77 1,906 8,3412 7,32 15,65 

16,77 |- 18,77 1,752 8,195 7,99 17,59 

18,77 |- 20,77 2,032 9,3108 8,07 19,64 

20,77 |- 22,77 1,597 7,9073 8,85 21,74 

22,77 |- 24,77 1,229 5,704 8,57 23,64 

24,77 |- 26,77 1,695 7,881 8,76 25,57 

26,77 |- 28,77 1,466 7,2295 9,35 27,88 

28,77 |- 30,77 1,044 5,482 10,1 29,77 

30,77 |- 32,77 1,423 7,0944 9,81 31,72 

32,77 |- 34,77 0,975 4,4356 9,18 33,58 

34,77 |- 36,77 0,696 3,4909 10,14 35,58 

36,77 |- 38,77 0,227 0,9678 9 38,04 

38,77 |- 40,77 0,369 2,0352 11,33 39,58 

40,77 |- 42,77 0,269 1,9929 14,75 41,38 

42,77 |- 44,77 0,753 3,5928 10,3 43,8 

44,77 |- 46,77 0,165 1,2061 15 45,84 

46,77 |- 48,77 0,54 2,1117 8,83 47,85 

48,77 |- 50,77 0,968 5,681 12,6 49,66 

50,77 |- 52,77 0,621 5,1065 17 51,35 
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Classe AB (m²) Volume (m³) Média HT (m) Média DAP (cm) 

52,77 |- 54,77 0,452 1,1882 6,5 53,64 

56,77 |- 58,77 0,266 1,5361 13 58,25 

66,77 |- 68,77 0,368 1,4886 10 68,44 

68,77 |- 70,77 0,385 2,1037 13 70,03 

76,77 |- 78,77 0,478 2,5282 13 77,99 

110,77 |- 112,77 0,997 5,6014 15 112,68 

Total 32,96 151,6183   

Legenda: AB: Área basa; HT: Altura total; DAP: Diametro a altuta do peito. 

Estudos de diversidade florística são fundamentais para o entendimento das relações entre a 

densidade de espécies e os fatores ambientais, para estimativas quanto à riqueza de espécies 

ocorrentes em uma região (CONDIT et al, 1996), e para elaboração de estratégias de utilização 

racional dos recursos naturais disponíveis (PETERS et al, 1989). 

Uma das maneiras de quantificar a diversidade de forma simples é por meio da contagem de 

espécies presentes nas amostras em que a diversidade é a própria riqueza de espécies na área. 

Estudiosos, na tentativa de melhor explicar a diversidade, propuseram diversas expressões 

matemáticas, surgindo assim Índices de Diversidade. O Índice de Diversidade de Shannon (H’), 

que fornece uma ideia de incerteza em prever a qual espécie pertenceria um indivíduo retirado 

aleatoriamente de uma população (SCOLFORO, 2006). A vantagem deste índice é que ele leva 

em consideração o número das espécies e a espécies dominantes. 

Nas áreas da floresta estacional semidecidual suprimidas, encontrou-se 63 espécies, 

constituindo a riqueza do local. A diversidade máxima foi de Ln(S) = 4,143, indicando que esta 

seria a diversidade que a comunidade alcançaria se todas as espécies tivessem a mesma 

abundância (Tabela 96). Os valores de equitabilidade (J= 0,63) revelam que não havia uma ou 

outra espécie dominante para a formação investigada. Importante ressaltar que os indivíduos 

mortos foram desconsiderados nesta análise. 

Tabela 96: Dados de diversidade da flora para as divisões da floresta estacional semidecidual suprimida 

N S ln(S) H' J 

1459 63 4,143 2,61 0,63 

Legenda: N: Número de espécies; Ln(S): diversidade máxima; H’: índice de diversidade de Shannon-

Weaver; J: Equabilidade de Pielou. 

Santos (2009) encontrou um valor de H’ de 4,325 em estudo realizado em fragmentos de floresta 

estacional semidecidual na Área de Proteção Ambiental Morro da Pedreira, que circunda todo o 

Parque Nacional da Serra do Cipó, mais especificamente na porção leste da Serra do Cipó. Silva 
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et. al. (2004) encontraram um valor de H’ de 3,56 em fragmento de floresta estacional 

semidecidual em Viçosa, MG, e Espirito-Santo et. al. (2002) encontraram um valor de 4,19 para 

um fragmento localizado em Lavras, MG. Segundo Meira Neto e Martins (2000), o índice de 

diversidade de Shannon-Weaver (H’) varia entre 3,2 e 4,3. 

Diante disto pode-se afirmar que a floresta estacional semidecidual suprimida apresentava 

diversidade florística geral dentro do padrão apresentado por fragmentos florestais estudados 

em outros locais. 

Vale notar, no entanto, que a comparação dos valores de diversidade deve ser interpretada com 

cautela, uma vez que vários fatores inerentes à sucessão e ao método de amostragem podem 

interferir nas estimativas, como o número de espécies, densidade absoluta, padrão de 

distribuição espacial das espécies, critério de inclusão adotado e rigor nas identificações dos 

materiais botânicos (SILVA et al., 2000). 

O índice de Pielou encontrado em fragmentos de floresta estacional semidecidual na APA Morro 

da Pedreira foi de 0,91 (SANTOS, 2009), enquanto em fragmentos da mesma fitofisionomia em 

Viçosa- MG este índice foi de 0,74 (SILVA et. al., 2004) e em Lavras, foi de 0,81 (ESPIRITO-

SANTO et. al., 2002). Diante disto pode-se afirmar que a floresta estacional semidecidual 

suprimida apresentou índice de Pielou, igual a 0,63, compatível ao padrão apresentado por 

fragmentos florestais estudados em outros locais. 

Censo – Indivíduos arbóreos isolados 

No levantamento dos indivíduos arbóreos isolados distribuídos nas áreas de pastagem, pasto 

sujo e áreas de uso antrópico suprimidas foram registrados 1203 indivíduos, pertencentes a 99 

espécies identificadas, sendo 33 indivíduos nativos mortos. As espécies encontradas durante o 

levantamento podem ser observadas na Tabela 97, bem como a família, o número de indivíduos 

e sua porcentagem.  

Tabela 97: Número de indivíduos isolados por espécie na área suprimida 

Nome Científico Nome Comum Família N % 

Machaerium aculeatum Raddi 
Bico de pato 

vermelho 
Fabaceae 121 10,06 

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) 

Morong 
Orelha de negro Fabaceae 9 0,75 

Platypodium elegans Vog. Jacarandá branco Fabaceae 55 4,57 

Casearia gossypiosperma Briq. Espeto vidro Salicaceae 86 7,15 

Guarea kunthiana A.Juss. Cura madre Meliaceae 25 2,08 
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Nome Científico Nome Comum Família N % 

Platymiscium pubescens Micheli Tamboril da mata Fabaceae 41 3,41 

Pterogyne nitens Tul. Amendoim bravo Fabaceae 7 0,58 

Psidium guajava L. Goiabeira comum Myrtaceae 16 1,33 

Geonoma brevispatha Barb. Rodr. Aricanga Arecaceae 1 0,08 

Mangifera indica L. Mangueira Anacardiaceae 14 1,16 

Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Angico vermelho Fabaceae 72 5,99 

Eugenia florida DC. Jambo branco Myrtaceae 6 0,5 

Tabernaemontana catharinensis A.DC. Esperta Apocynaceae 178 14,8 

Celtis fluminensis Carauta Celtex Cannabaceae 14 1,16 

Citrus sinensis L. Laranja Rutaceae 3 0,25 

Plinia cauliflora (DC.) Kausel Jabuticabeira Myrtaceae 2 0,17 

Annona muricata L. Graviola Annonaceae 1 0,08 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke Papagaio Lamiaceae 10 0,83 

Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. Tajuba Moraceae 42 3,49 

Morta nativa Morta nativa Morta nativa 33 2,74 

Erythrina falcata Benth. Eritrina Fabaceae 7 0,58 

Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms Pau d' alho Phytolaccaceae 10 0,83 

Guarea guidonia (L.) Sleumer Cura madre G Meliaceae 104 8,65 

Cecropia hololeuca Miq. Embaúba branca Urticaceae 8 0,67 

Trichilia catigua A.Juss. Trichilia catigua Meliaceae 35 2,91 

Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. 

ex Niederl. 
Três folhas brancas Sapindaceae 8 0,67 

Andira anthelmia (Vell.) Benth. Angelim coco Fabaceae 3 0,25 

Cecropia glaziovii Snethl. Embauba vermelha Urticaceae 23 1,91 

Astronium graveolens Jacq. Gonçalo alves Anacardiaceae 1 0,08 

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth. Bico de pato branco Fabaceae 1 0,08 

Machaerium villosum Vogel Jacarandá tã Fabaceae 1 0,08 

Annona cacans Warm. Araticum cagão Annonaceae 1 0,08 

Myrcia splendens (Sw.) DC. Jambo vermelho Myrtaceae 2 0,17 

Piptadenia gonoacantha (Mart.) 

J.F.Macbr. 
Jacaré Fabaceae 5 0,42 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. 
Mama de porca da 

mata 
Rutaceae 1 0,08 

Chomelia pohliana Müll.Arg. Grão de galo Rubiaceae 1 0,08 

Luehea grandiflora Mart. & Zucc. Açoita cavalo grande Malvaceae 1 0,08 

Sparattosperma leucanthum (Vell.) 

K.Schum. 
Cinco folhas brancas Bignoniaceae 3 0,25 

Deguelia costata (Benth.) A.M.G. Azevedo Angelim branco Fabaceae 3 0,25 

Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex 

DC.) Mattos 
Ipê mulato Bignoniaceae 3 0,25 

Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna Paineira rosa Malvaceae 2 0,17 

Eucalyptus sp. Eucalipto Myrtaceae 23 1,91 
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Nome Científico Nome Comum Família N % 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassm. Coco babão Arecaceae 13 1,08 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Angico branco Fabaceae 1 0,08 

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr. Garapa Fabaceae 9 0,75 

Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth. Jacarandá da bahia Fabaceae 9 0,75 

Citrus x Limetta Limão doce Rutaceae 1 0,08 

Casearia arborea (Rich.) Urb. Espeto arbóreo Salicaceae 11 0,91 

Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob. Assa peixe Asteraceae 3 0,25 

Zanthoxylum riedelianum Engl. 
Mama de porca do 

cerrado 
Rutaceae 14 1,16 

Hyptidendron asperrimum (Spreng.) 

Harley 
Catinga de bode Lamiaceae 4 0,33 

Genipa americana L. Genipapo Rubiaceae 1 0,08 

Mimosa caesalpiniifolia Benth. Sansão do campo Fabaceae 10 0,83 

Bougainvillea glabra Choisy Bougainvillea Nyctaginaceae 3 0,25 

Poincianella pluviosa (DC.) L.P.Queiroz Sibipiruna Fabaceae 5 0,42 

Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos Ipê roxo Bignoniaceae 2 0,17 

Handroanthus serratifolius (Vahl) S.Grose Ipê Amarelo Bignoniaceae 8 0,67 

Melia azedarach L. Cinamoma Meliaceae 2 0,17 

Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. Flamboyant Fabaceae 2 0,17 

Artocarpus integrifolia L. Jaca Moraceae 1 0,08 

Schizolobium parahyba (Vell.) Blake Guapuruvu Fabaceae 8 0,67 

Cupressus sempervirens L. Cipreste Crupressaceae 2 0,17 

Coffea arabica L. Café Rubiaceae 3 0,25 

Persea americana P. Mill. Abacateiro Lauraceae 4 0,33 

Eugenia uniflora L. Pitangueira Myrtaceae 1 0,08 

Citrus aurantifolia L. Limão galego Rutaceae 2 0,17 

Leucochloron incuriale (Vell.) Barneby & 

J.W.Grimes 
Angico rajado Fabaceae 2 0,17 

Clitoria fairchildiana R.A.Howard Sombreiro Fabaceae 2 0,17 

Cedrela fissilis Vell. Cedro rosa Meliaceae 2 0,17 

Roystonea oleracea (Jacq) O. F. Cook. Palmeira Imperial Arecaceae 1 0,08 

Cordia sellowiana Cham. Poleiro de morcego Boraginaceae 7 0,58 

Erythroxylum pelleterianum A. St. Hil. 
Sessenta e um da 

mata 
Erythroxylaceae 1 0,08 

Erythrina speciosa Andrews Erytrina Fabaceae 1 0,08 

Paratecoma peroba (Record) Kuhlm. Ipê peroba Bignoniaceae 1 0,08 

Syagrus oleracea (Mart.) Becc Coqueiro não babão Arecaceae 2 0,17 

Albizia polycephala (Benth.) Killip ex 

Record. 
Farinha seca Fabaceae 2 0,17 

Casearia cf. sylvestris Sw. Café do mato Salicaceae 1 0,08 

Hymenaea courbaril L. Jatobá da mata Fabaceae 1 0,08 

Inga vera Willd. Ingá vera Fabaceae 19 1,58 
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Nome Científico Nome Comum Família N % 

Solanum granulosoleprosum Dunal Capoeira branca Solanaceae 2 0,17 

Trema micrantha (L.) Blume Crindiúva Cannabaceae 12 1 

Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. Pombeiro Anacardiaceae 8 0,67 

Schinus terebinthifolius Raddi Aroeira do brejo Anacardiaceae 3 0,25 

Guapira opposita (Vell.) Reitz Maria mole Nyctaginaceae 1 0,08 

Siparuna guianensis Aubl. Folha santa Siparunaceae 3 0,25 

Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger et 

al. 
Folha de serra Moraceae 1 0,08 

Brosimum gaudichaudii Trécul Mamacadela Moraceae 3 0,25 

Senna macranthera Irwin et Barneby Fedegoso Fabaceae 1 0,08 

Plathymenia reticulata Benth. Vinhatico da mata Fabaceae 1 0,08 

Myrcia sp.1 Jambolão Myrtaceae 2 0,17 

Licania tomentosa (Benth.) Fritsch Oiti Chrysobalanaceae 1 0,08 

Mimosa setosa Benth. Jurema Fabaceae 2 0,17 

Albizia lebbeck (L.) Benth. Coração de negro Fabaceae 8 0,67 

Solanum stipulaceum Willd. ex Roem. & 

Schult. 
Solanum 1 Solanaceae 7 0,58 

Senna alata (L.) Roxb. Senna sp. Fabaceae 1 0,08 

Solanum mauritianum Scop. Solanum Solanaceae 1 0,08 

Swartzia cf. oblata R.S.Cowan Swartzia Fabaceae 1 0,08 

Ficus cf. enormis Mart. ex Miq. Mata pau Moraceae 1 0,08 

Dasyphyllum sprengelianum (Gardner) 

Cabrera 
Grão de galo Asteraceae 1 0,08 

Total   1203 100 

Legenda: N: número de indivíduos 

Das 27 famílias registradas, a família Fabaceae, apresentou o maior número de indivíduos 

(N=410), o que corresponde a 34,08% do total de indivíduos, seguida pela família Apocynaceae, 

com 178 indivíduos, e Meliaceae, com 168 indivíduos (14,80% e 13,97% do total, 

respectivamente), como pode ser visualizado na Tabela 98. 

A família Fabaceae está incluída nas mais ocorrentes dos ecossistemas naturais brasileiros. 

Especialmente na Mata Atlântica, as espécies da família mais conhecidas e de maior ocorrência 

são as que ocorrem em bordas e locais alterados (SOUZA & LORENZI, 2005).  

 

Tabela 98: Distribuição das famílias vegetais das árvores isoladas suprimidas com seus respectivos números de 
indivíduos e porcentagem total correspondente. 

Família N % 

Fabaceae 410 34,08 

Apocynaceae 178 14,8 
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Família N % 

Meliaceae 168 13,97 

Salicaceae 98 8,15 

Myrtaceae 52 4,32 

Moraceae 48 3,99 

Morta nativa 33 2,74 

Urticaceae 31 2,58 

Anacardiaceae 26 2,16 

Cannabaceae 26 2,16 

Rutaceae 21 1,75 

Arecaceae 17 1,41 

Bignoniaceae 17 1,41 

Lamiaceae 14 1,16 

Phytolaccaceae 10 0,83 

Solanaceae 10 0,83 

Sapindaceae 8 0,67 

Boraginaceae 7 0,58 

Rubiaceae 5 0,42 

Asteraceae 4 0,33 

Lauraceae 4 0,33 

Nyctaginaceae 4 0,33 

Malvaceae 3 0,25 

Siparunaceae 3 0,25 

Annonaceae 2 0,17 

Crupressaceae 2 0,17 

Chrysobalanaceae 1 0,08 

Erythroxylaceae 1 0,08 

Total 1203 100 

Legenda: N: número de indivíduos 

As espécies de árvores isoladas que ocorriam nas áreas suprimidas podem ser observadas por 

meio da Tabela 99, bem como seu número de indivíduos, a família, a altura média, o DAP médio, 

a área basal, volume total e área da copa por espécie. 

 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 596 

 

Tabela 99: Espécies de árvores isoladas levantadas nas áreas suprimidas, número de indivíduos, altura e DAP médios, área basal, volume total e área de copa elíptica. 

Nome Científico Nome Comum N AB volume Média HT Média DAP ACE 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke Papagaio 10 0,196 0,5624 5,36 13,01 0,0084 

Albizia lebbeck (L.) Benth. Coração de negro 8 0,048 0,0922 2,95 7,28 0,0072 

Albizia polycephala (Benth.) Killip ex Record. Farinha seca 2 0,078 0,3208 7,75 22,28 0,0035 

Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl. Três folhas brancas 8 0,05 0,1456 4,18 7,48 0,0010 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Angico branco 1 0,035 0,2216 11 21,01 0,0013 

Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Angico vermelho 72 4,535 24,4795 8,14 21,98 0,3465 

Andira anthelmia (Vell.) Benth. Angelim coco 3 0,011 0,0255 3,5 6,84 0,0003 

Annona cacans Warm. Araticum cagão 1 0,011 0,0869 11,5 11,78 0,0000 

Annona muricata L. Graviola 1 0,018 0,0611 6 14,96 0,0013 

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr. Garapa 9 0,651 4,262 10,13 22,27 0,0126 

Artocarpus integrifolia L. Jaca 1 0,043 0,1535 6 13,48 0,0132 

Astronium graveolens Jacq. Gonçalo alves 1 0,011 0,0773 10 12,1 0,0011 

Bougainvillea glabra Choisy Bougainvillea 3 0,073 0,2778 5,58 8,26 0,0192 

Brosimum gaudichaudii Trécul Mamacadela 3 0,023 0,0869 5,5 7,54 0,0042 

Casearia arborea (Rich.) Urb. Espeto arbóreo 11 0,355 1,173 5,02 12,58 0,0464 

Casearia cf. sylvestris Sw. Café do mato 1 0,003 0,0051 2,5 6,37 0,0001 

Casearia gossypiosperma Briq. Espeto vidro 86 1,346 4,8426 5,49 9,81 0,0236 

Cecropia glaziovii Snethl. Embauba vermelha 23 0,255 1,5063 7,04 10,04 0,0107 

Cecropia hololeuca Miq. Embaúba branca 8 0,133 0,8592 8,22 12,5 0,0041 

Cedrela fissilis Vell. Cedro rosa 2 0,017 0,1116 8,5 9,79 0,0005 

Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna Paineira rosa 2 1,802 15,3385 13,67 75,02 0,0000 

Celtis fluminensis Carauta Celtex 14 0,109 0,7142 5,05 7,26 0,0175 

Chomelia pohliana Müll.Arg. Grão de galo 1 0,002 0,0039 3 4,77 0,0005 

Citrus aurantifolia L. Limão galego 2 0,032 0,0608 3,1 8,94 0,0057 

Citrus sinensis L. Laranja 3 0,049 0,1454 4,1 10,61 0,0036 
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Nome Científico Nome Comum N AB volume Média HT Média DAP ACE 

Citrus x Limetta Limão doce 1 0,014 0,0314 4 13,37 0,0000 

Clitoria fairchildiana R.A.Howard Sombreiro 2 0,842 4,4882 12,67 55,49 0,0350 

Coffea arabica L. Café 3 0,016 0,0394 3,6 6,27 0,0016 

Cordia sellowiana Cham. Poleiro de morcego 7 0,189 0,6429 5,33 14,31 0,0119 

Cupressus sempervirens L. Cipreste 2 0,11 0,3743 6,75 26,42 0,0026 

Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth. Jacarandá da bahia 9 0,254 1,2783 8,22 17,15 0,0090 

Dasyphyllum sprengelianum (Gardner) Cabrera Grão de galo 1 0,003 0,0128 5,5 6,37 0,0000 

Deguelia costata (Benth.) A.M.G. Azevedo Angelim branco 3 0,724 3,5863 9,58 38,78 0,0000 

Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. Flamboyant 2 0,31 1,1322 8 34,06 0,0168 

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong Orelha de negro 9 0,068 0,1493 3,31 7,2 0,0092 

Erythrina falcata Benth. Eritrina 7 0,194 0,5624 3,9 13,18 0,0084 

Erythrina speciosa Andrews Erytrina 1 0,031 0,1175 7 19,74 0,0006 

Erythroxylum pelleterianum A. St. Hil. Sessenta e um da mata 1 0,003 0,0051 2,5 6,37 0,0002 

Eucalyptus sp. Eucalipto 23 1,17 5,1498 7,8 16,26 0,0102 

Eugenia florida DC. Jambo branco 6 0,079 0,2742 5,75 11,9 0,0055 

Eugenia uniflora L. Pitangueira 1 0,022 0,0897 6 8,28 0,0110 

Ficus cf. enormis Mart. ex Miq. Mata pau 1 0,013 0,0677 8 13,05 0,0000 

Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms Pau d' alho 10 2,098 11,775 9,36 29,74 0,0381 

Genipa americana L. Genipapo 1 0,287 0,9286 8 60,48 0,0086 

Geonoma brevispatha Barb. Rodr. Aricanga 1 0,019 0,0958 7 7,76 0,0028 

Guapira opposita (Vell.) Reitz Maria mole 1 0,009 0,0295 5 7,32 0,0012 

Guarea guidonia (L.) Sleumer Cura madre G 104 6,058 20,6297 5,59 17,38 0,2423 

Guarea kunthiana A.Juss. Cura madre 25 1,752 5,1649 5,76 19,79 0,0677 

Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos Ipê mulato 3 0,068 0,2016 5,17 15,81 0,0043 

Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos Ipê roxo 2 0,035 0,1491 7,5 14,33 0,0036 

Handroanthus serratifolius (Vahl) S.Grose Ipê Amarelo 8 0,056 0,1506 4,13 9,11 0,0005 
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Nome Científico Nome Comum N AB volume Média HT Média DAP ACE 

Hymenaea courbaril L. Jatobá da mata 1 0,007 0,0261 5,5 9,64 0,0031 

Hyptidendron asperrimum (Spreng.) Harley Catinga de bode 4 0,023 0,0736 4,5 6,41 0,0070 

Inga vera Willd. Ingá vera 19 0,246 0,9719 5,06 9,08 0,0519 

Leucochloron incuriale (Vell.) Barneby & J.W.Grimes Angico rajado 2 0,04 0,1605 6,67 12,84 0,0063 

Licania tomentosa (Benth.) Fritsch Oiti 1 0,023 0,1224 9 17,03 0,0013 

Luehea grandiflora Mart. & Zucc. Açoita cavalo grande 1 1,125 5,4892 13,5 119,68 0,0132 

Machaerium aculeatum Raddi Bico de pato vermelho 121 2,568 8,188 4,49 11,92 0,1064 

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth. Bico de pato branco 1 0,013 0,0579 7 13,05 0,0005 

Machaerium villosum Vogel Jacarandá tã 1 0,029 0,2084 12 19,1 0,0000 

Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. Tajuba 42 3,273 14,6067 5,93 17,22 0,0874 

Mangifera indica L. Mangueira 14 3,75 17,1809 9,85 45,96 0,1411 

Melia azedarach L. Cinamoma 2 0,31 1,4831 8,75 39,87 0,0081 

Mimosa caesalpiniifolia Benth. Sansão do campo 10 0,042 0,1674 5,46 6,53 0,0154 

Mimosa setosa Benth. Jurema 2 0,007 0,015 3,5 6,45 0,0014 

Morta nativa Morta nativa 33 1,7 4,0029 5,25 16,72 0,0000 

Myrcia sp.1 Jambolão 2 0,183 0,6771 6,5 12,49 0,0164 

Myrcia splendens (Sw.) DC. Jambo vermelho 2 0,005 0,0258 6,5 5,73 0,0000 

Paratecoma peroba (Record) Kuhlm. Ipê peroba 1 0,258 1,6287 14 57,3 0,0118 

Persea americana P. Mill. Abacateiro 4 0,377 1,5103 8,22 20,74 0,0350 

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. Jacaré 5 0,405 1,2618 6,3 26,42 0,0035 

Plathymenia reticulata Benth. Vinhatico da mata 1 0,018 0,1263 11 15,12 0,0004 

Platymiscium pubescens Micheli Tamboril da mata 41 1,044 5,1995 7,11 14,44 0,0660 

Platypodium elegans Vog. Jacarandá branco 55 1,463 7,6999 6,33 13,46 0,1974 

Plinia cauliflora (DC.) Kausel Jabuticabeira 2 0,075 0,3425 6,71 11,24 0,0308 

Poincianella pluviosa (DC.) L.P.Queiroz Sibipiruna 5 0,353 1,7726 8,54 17,9 0,0674 

Psidium guajava L. Goiabeira comum 16 0,136 0,3579 3,89 7,54 0,0265 
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Nome Científico Nome Comum N AB volume Média HT Média DAP ACE 

Pterogyne nitens Tul. Amendoim bravo 7 0,497 2,9099 7,65 18,39 0,0362 

Roystonea oleracea (Jacq) O. F. Cook. Palmeira Imperial 1 0,014 0,0408 5 13,37 0,0011 

Schinus terebinthifolius Raddi Aroeira do brejo 3 0,038 0,1145 4,21 8,03 0,0082 

Schizolobium parahyba (Vell.) Blake Guapuruvu 8 0,549 3,9353 9,59 20,95 0,0373 

Senna alata (L.) Roxb. Senna sp. 1 0,002 0,0035 2,5 5,09 0,0005 

Senna macranthera Irwin et Barneby Fedegoso 1 0,011 0,0397 6 11,62 0,0009 

Siparuna guianensis Aubl. Folha santa 3 0,014 0,0495 4,8 6,02 0,0028 

Solanum granulosoleprosum Dunal Capoeira branca 2 0,011 0,0224 3,17 6,52 0,0013 

Solanum mauritianum Scop. Solanum 1 0,003 0,0102 4,5 6,37 0,0000 

Solanum stipulaceum Willd. ex Roem. & Schult. Solanum 1 7 0,027 0,0876 4,44 6,51 0,0028 

Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger et al. Folha de serra 1 0,003 0,0199 8 6,37 0,0007 

Sparattosperma leucanthum (Vell.) K.Schum. Cinco folhas brancas 3 0,439 3,1857 12,17 28,06 0,0709 

Swartzia cf. oblata R.S.Cowan Swartzia 1 0,004 0,0234 7,5 7,32 0,0000 

Syagrus oleracea (Mart.) Becc Coqueiro não babão 2 0,057 0,2978 8,5 18,62 0,0020 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassm. Coco babão 13 0,572 2,8326 8,46 22,51 0,0170 

Tabernaemontana catharinensis A.DC. Esperta 178 4,579 14,8585 5,01 11,42 0,1693 

Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. Pombeiro 8 0,227 1,0499 6,94 11,08 0,0456 

Trema micrantha (L.) Blume Crindiúva 12 0,078 0,3215 5,63 7,52 0,0119 

Trichilia catigua A.Juss. Trichilia catigua 35 0,358 1,2445 4,59 9,37 0,0156 

Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob. Assa peixe 3 0,009 0,0252 4 6,08 0,0007 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. Mama de porca da mata 1 0,025 0,0905 6,5 17,83 0,0000 

Zanthoxylum riedelianum Engl. Mama de porca do cerrado 14 0,169 0,5632 4,85 10,11 0,0105 

Total  1203 49,492 217,8516   2,3569 

Legenda: N: número de indivíduos da espécie; AB (m2): Área basal em metros quadrados; VT(m3): Volume total em metros cúbicos; ACE (ha): Área de Copa 

Elíptica em hectares. 
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A espécie Tabernaemontana catharinensis A.DC. apresentou o maior número de indivíduos 

arbóreos isolados na área (N=178), o que correspondia a 14,8% do total. As espécies 

subsequentes em número de indivíduos vivos foram Machaerium aculeatum Raddi e Guarea 

guidonia (L.) Sleumer. com 121 e 104 indivíduos respectivamente. 

A espécie Guarea guidonia (L.) Sleumer apresentou maior área basal igual a 6,058 m² e a 

espécie Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Apresentou maior volume total igual a 24,4795 m³. 

Em relação ao volume total de madeira produzido com a retirada das árvores isoladas na área 

suprimida, verificou-se que este é de aproximadamente 217,8516 m³. 

Ressalta-se que os indivíduos listados possuiam área das copas total igual a 2,3569 ha, que 

corresponde a 2,00 % da área total de pastagem e uso antrópico (117,7256 ha), estando assim 

dentro do conceito de árvores isoladas descrito no Decreto n°47.749/2019. 

Para as árvores isoladas suprimidas a maior média de altura (Média HT=25 m) foi registrada 

para a classe 132,77 - 134,77 cm, o maior volume total (VT= 13,6252m3) e a maior média de 

DAP (Média DAP= 133,69) também foi registrado nesta mesma classe. 

Na Tabela 100 é apresentado a área basal (AB m²), o volume total (VT m³), além das médias de 

altura e DAP. 

Tabela 100: Estrutura diamétrica por classe, de 2 cm de amplitude, para as árvores isoladas suprimidas 

Classe AB (m²) Volume (m³) Média HT Média DAP 

4,77 |- 6,77 1,133 3,5519 4,28 5,91 

6,77 |- 8,77 1,66 5,278 4,65 7,69 

8,77 |- 10,77 1,743 5,9035 5,22 9,68 

10,77 |- 12,77 1,991 7,0167 5,7 11,82 

12,77 |- 14,77 1,528 5,4954 6 13,74 

14,77 |- 16,77 1,521 5,768 6,5 15,75 

16,77 |- 18,77 1,781 6,8149 6,73 17,74 

18,77 |- 20,77 2,508 9,9412 7,14 19,73 

20,77 |- 22,77 1,55 6,6008 7,76 21,67 

22,77 |- 24,77 1,44 6,2396 7,96 23,57 

24,77 |- 26,77 2,044 8,1692 7,61 25,5 

26,77 |- 28,77 1,456 6,3991 8,52 27,79 

28,77 |- 30,77 1,34 5,4618 8,11 29,96 

30,77 |- 32,77 1,437 6,1955 8,61 31,88 

32,77 |- 34,77 0,791 3,7161 9,39 33,46 

34,77 |- 36,77 1,823 8,3775 9,39 35,91 

36,77 |- 38,77 1,444 5,9084 8,62 37,6 

38,77 |- 40,77 0,752 3,8186 10,5 39,95 
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Classe AB (m²) Volume (m³) Média HT Média DAP 

40,77 |- 42,77 0,542 2,8716 11 41,54 

42,77 |- 44,77 1,331 6,1982 10 43,4 

44,77 |- 46,77 0,833 4,7065 12 46,06 

46,77 |- 48,77 1,437 5,8868 9,06 47,83 

48,77 |- 50,77 0,772 2,991 8,88 49,58 

50,77 |- 52,77 0,42 1,5262 8,5 51,73 

52,77 |- 54,77 0,455 2,6812 13 53,8 

54,77 |- 56,77 0,238 1,6498 15 55,07 

56,77 |- 58,77 1,559 6,8037 10,17 57,51 

58,77 |- 60,77 1,125 5,8245 11,88 59,84 

62,77 |- 64,77 1,278 5,9263 10,8 63,79 

64,77 |- 66,77 1,358 6,8794 12 65,73 

66,77 |- 68,77 1,087 5,2829 11,67 67,91 

72,77 |- 74,77 1,267 6,2217 12 73,32 

76,77 |- 78,77 0,478 2,9885 15 77,99 

78,77 |- 80,77 0,991 3,3316 8,4 79,42 

80,77 |- 82,77 0,517 1,992 10 81,17 

84,77 |- 86,77 0,586 1,2189 6 86,36 

86,77 |- 88,77 0,618 2,867 12 88,68 

88,77 |- 90,77 1,27 7,3497 14,5 89,93 

102,77 |- 104,77 0,856 2,8836 9,5 104,41 

118,77 |- 120,77 1,125 5,4892 13,5 119,68 

132,77 |- 134,77 1,404 13,6252 25 133,69 

Total 49,492 217,8516   

Legenda: AB: Área basa; HT: Altura total; DAP: Diametro a altuta do peito. 

 

Espécies ameaçadas de extinção  

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) define como espécies ameaçadas de extinção aquelas 

com alto risco de desaparecimento na natureza em futuro próximo, com base em documentação 

científica disponível. Tais espécies estão sujeitas às restrições previstas na legislação em vigor 

e sua coleta, para quaisquer fins, será efetuada apenas mediante autorização do órgão ambiental 

competente. 

Para realização do presente trabalho, consideraram-se as informações presentes na Portaria Nº 

43, de 31 de janeiro de 2014, do Ministério do Meio Ambiente (MMA). 

De acordo com a lista supracitada, verificou-se que foram registradas 4 espécies ameaçadas de 

extinção entre as árvores isoladas suprimidas, totalizando 28 indivíduos. Sendo essas 

consideradas vulneráveis ou em perigo conforme pode-se observar na Tabela 101. 
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A Lei nº 9.743/1988, declara de interesse comum, de preservação permanente e imune de corte 

o ipê-amarelo, diz em seu artigo 2°, § 1º: 

§ 1º Como condição para a emissão de autorização para a supressão do ipê-amarelo, os órgãos 

e as entidades a que se referem os incisos do caput deste artigo exigirão formalmente do 

empreendedor o plantio de uma a cinco mudas catalogadas e identificadas do ipê-amarelo por 

árvore a ser suprimida, com base em parecer técnico fundamentado, consideradas as 

características de clima e de solo e a frequência natural da espécie, em maior ou menor 

densidade, na área a ser ocupada pelo empreendimento. 

Foram registradas 3 espécies do gênero Handroanthus na área, 3 indivíduos de Handroanthus 

chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos, 2 indivíduos de Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos e 

8 indivíduos de Handroanthus serratifolius (Vahl) S.Grose) (Tabela 101). 

Tabela 101: Espécies ameaçadas de extinção, com suas respectivas categorias de risco de 

extinção, que foram registradas nas áreas de pastagem e uso antrópico já suprimidas 

Nome Científico Localização Grau de ameaça Número de indivíduos 

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr. Censo Fragmento VU 7 

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr. 
Censo Árvores 

isoladas 
VU 9 

Cedrela fissilis Vell. 
Censo Árvores 

isoladas 
VU 2 

Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth. 
Censo Árvores 

isoladas 
VU 9 

Paratecoma peroba (Record) Kuhim 
Censo Árvores 

isoladas 
EN 1 

Sub-total   28 

Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) 

Mattos 

Censo Árvores 

isoladas 
Imune de corte 3 

Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos 
Censo Árvores 

isoladas 
Imune de corte 2 

Handroanthus serratifolius (Vahl) S.Grose 
Censo Árvores 

isoladas 
Imune de corte 8 

Sub-total   13 

Total 41 

 

Estimativa de Rendimento Lenhoso 

As supressões realizadas na área diretamente afetadas para regularização ambiental das obras 

de dragagem e disposição de rejeitos na Fazenda Floresta e recuperação das margens e setores 

do Trecho 12 foram iniciadas no ano de 2016. 
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Na Tabela 102 é possível observar o rendimento lenhoso total das áreas suprimidas do 

empreendimento até o momento. 

Tabela 102: Volume de madeira produzido 

Levantamento Volume (m³) Volume (st) 

Censo - FESD 151,6183 227,4275 

Censo - Indivíduos arbóreos isolados 217,8516 326,7774 

Total 369,4699 554,2049 

O rendimento lenhoso referente aos levantamentos realizados na área do empreendimento é da 

ordem de 554,2049 st, que corresponde a 369,4699 m³. 
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12.2.1.4.4.2. Levantamento florístico e fitossociológico – vegetação 

a suprimir 

Para o levantamento das áreas denominadas “a suprimir” foi considerada uma área total de 

124,1843 hectares, dos quais 12,1446 hectares localizavam-se em áreas de preservação 

permanente, conforme Tabela 103.  

Importante ressaltar que a áreas de alagamento/represa correspondem a 149,0339 hectares 

(37,36% da ADA) e foram desconsideradas no cômputo as áreas consideradas para novas 

intervenções. 

As áreas de Floresta estacional semidecidual em estágio médio foram levantadas por meio de 

censo dos fragmentos e nas demais fitofisionomias foram registrados a presença de indivíduos 

arbóreos nativos isolados, também inventariados por meio de censo ou inventário 100%.  

Tabela 103: Uso e ocupação do solo das áreas a suprimir 

Uso e ocupação do solo 

ADA A SUPRIMIR – Área em 

hectares 

Em APP 
Fora de 

APP 

Total a 

suprimir 

Área brejosa  0,1062 0,1062 

Banco de areia  14,6355 14,6355 

Floresta estacional semidecidual em estágio médio de 

regeneração 
1,2229 0,0226 1,2455 

Pastagem 7,6069 7,9839 15,5908 

Pasto sujo 2,3099 55,9513 58,2612 

Uso antrópico 1,0049 1,8687 2,8736 

Vegetação herbácea sobre banco de areia  31,4715 31,4715 

Total Geral 12,1446 112,0397 124,1843 

As áreas classificadas como ‘’a suprimir’’ representam 31,13% da área total do empreendimento 

e a localização das futuras intervenções em relação a ADA podem ser visualizadas na Figura 

419 (ANEXO VIII). 
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Figura 419: Localização das áreas a suprimir 
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Censo – Floresta Estacional Semidecidual 

Foi registrado um total de 619 indivíduos na área caracterizada como Floresta Estacional 

Semidecidual a suprimir pertencentes a 66 espécies identificadas e distribuídas em 30 famílias. 

Dos 619 indivíduos, 28 indivíduos são árvores mortas. As espécies encontradas durante o 

levantamento podem ser observadas na Tabela 104, bem como a família, o número de indivíduos 

amostrados e sua porcentagem.  

Tabela 104: Número de indivíduos por espécie nas áreas de floresta estacional semidecidual a suprimir 

Nome Científico Nome Comum Família N % 

Guarea guidonia (L.) Sleumer Cura madre G Meliaceae 59 9,53 

Casearia arborea (Rich.) Urb. Espeto arbóreo Salicaceae 14 2,26 

Astronium graveolens  Jacq. Gonçalo alves Anacardiaceae 1 0,16 

Albizia polycephala (Benth.) Killip ex 

Record. 
Farinha seca Fabaceae 6 0,97 

Casearia gossypiosperma Briq. Espeto vidro Salicaceae 6 0,97 

Morta nativa Morta-nativa Morta Nativa 28 4,52 

Schizocalyx cuspidatus Kainul. & B. 

Bremer 
Pau colher Rubiaceae 1 0,16 

Platypodium elegans Vog. Jacarandá branco Fabaceae 17 2,75 

Tabernaemontana catharinensis A.DC. Esperta Apocynaceae 12 1,94 

Machaerium aculeatum Raddi 
Bico de pato 

vermelho 
Fabaceae 64 10,34 

Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. Tajuba Moraceae 25 4,04 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke Papagaio Lamiaceae 10 1,62 

Leucochloron incuriale (Vell.) Barneby & 

J.W.Grimes 
Angico rajado Fabaceae 1 0,16 

Zanthoxylum riedelianum Engl. 
Mama de porca do 

cerrado 
Rutaceae 8 1,29 

Celtis fluminensis Carauta Celtex Cannabaceae 8 1,29 

Erythrina speciosa Andrews Erytrina Fabaceae 2 0,32 

Cecropia glaziovii Snethl. Embauba vermelha Urticaceae 4 0,65 

Trichilia catigua A.Juss. Trichilia catigua Meliaceae 38 6,14 

Platymiscium pubescens Micheli Tamboril da mata Fabaceae 31 5,01 

Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms Pau d' alho Phytolaccaceae 3 0,48 

Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. 

ex Niederl. 
Três folhas brancas Sapindaceae 5 0,81 

Lecythis lurida (Miers) S.A.Mori Sapucaiú Lecythidaceae 1 0,16 

Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Angico vermelho Fabaceae 15 2,42 

Centrolobium robustum (Vell.) Mart. Araribá Fabaceae 3 0,48 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassm. Coco babão Arecaceae 14 2,26 

Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. Pombeiro Anacardiaceae 55 8,89 

Ouratea parviflora (A.DC.) Baill. Uaranteia Ochnaceae 1 0,16 

Schinus terebinthifolius Raddi Aroeira pimenta Anacardiaceae 5 0,81 

Allophylus semidentatus (Miq.) Radlk. Alophylus Sapindaceae 1 0,16 
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Nome Científico Nome Comum Família N % 

Myrcia splendens (Sw.) DC. Jambo vermelho Myrtaceae 10 1,62 

Annona cacans Warm. Araticum cagão Annonaceae 5 0,81 

Luehea grandiflora Mart. & Zucc. Açoita cavalo grande Malvaceae 3 0,48 

Mabea fistulifera Mart. Canudo de pito Euphorbiaceae 4 0,65 

Matayba guianensis Aubl. Camboatá matayba Sapindaceae 4 0,65 

Ocotea lancifolia (Schott) Mez Canela louro Lauraceae 1 0,16 

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. Jacaré Fabaceae 12 1,94 

Cordia sellowiana Cham. Puleiro de morcego Boraginaceae 2 0,32 

Inga vera Willd. Ingá vera Fabaceae 5 0,81 

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth. Bico de pato branco Fabaceae 5 0,81 

Guarea kunthiana A.Juss. Cura madre Meliaceae 4 0,65 

Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth. Jacarandá da bahia Fabaceae 29 4,68 

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr. Garapa Fabaceae 8 1,29 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Angico branco Fabaceae 1 0,16 

Andira anthelmia (Vell.) Benth. Angelim coco Fabaceae 3 0,48 

Senna macranthera Irwin et Barneby Fedegoso Fabaceae 5 0,81 

Siparuna guianensis Aubl. Folha santa Siparunaceae 18 2,91 

Brosimum gaudichaudii Trécul Mama cadela Moraceae 11 1,78 

Cecropia hololeuca Miq. Embaúba branca Urticaceae 10 1,62 

Lecythis pisonis Cambess. Sapucaia Lecythidaceae 1 0,16 

Xylopia sericea A.St.-Hil. Pimenteira preta Annonaceae 3 0,48 

Stryphnodendron polyphyllum Mart. Barbatimão da mata Fabaceae 1 0,16 

Lacistema pubescens Mart. Lacistema Lacistemataceae 2 0,32 

Guapira opposita (Vell.) Reitz Maria mole Nyctaginaceae 1 0,16 

Eriotheca macrophylla (K.Schum.) 

A.Robyns 
Imbiruçu Malvaceae 1 0,16 

Byrsonima sericea DC. Murici s. Malpighiaceae 1 0,16 

Protium  heptaphyllum (Aubl.) March. Protium Burseraceae 1 0,16 

Solanum granulosoleprosum Dunal Capoerava branca Solanaceae 4 0,65 

Trema micrantha (L.) Blume Crindiúva Cannabaceae 8 1,29 

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze Jurema Fabaceae 2 0,32 

Bauhinia forficata Link Pata de vaca grande Fabaceae 1 0,16 

Piper arboreum Aubl. Piper arbóreo Piperaceae 1 0,16 

Nectandra oppositifolia Nees Canela amarela Lauraceae 1 0,16 

Hyptidendron asperrimum (Spreng.) Harley Catinga de bode Lamiaceae 6 0,97 

Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob. Assa peixe Asteraceae 1 0,16 

Swartzia oblata R.S.Cowan Bago de burro Fabaceae 3 0,48 

Erythrina falcata Benth. Eritrina Fabaceae 1 0,16 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. Maricá Fabaceae 2 0,32 

Total   619 100 

Legenda : N: Número de indivíduos 
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A família Fabaceae foi a mais representativa na área, com 217 indivíduos (Tabela 105). As 

maiores representatividades em sequência foram das famílias Meliaceae e Anacardiaceae, com 

101 e 61 indivíduos, respectivamente. As três famílias mais representativas correspondem a 

61,22 % dos indivíduos, considerando os mortos. 

Tabela 105: Distribuição das famílias vegetais nas áreas de floresta estacional semidecidual a suprimir 

Família N % 

Anacardiaceae 61 9,85 

Annonaceae 8 1,29 

Apocynaceae 12 1,94 

Arecaceae 14 2,26 

Asteraceae 1 0,16 

Boraginaceae 2 0,32 

Burseraceae 1 0,16 

Cannabaceae 16 2,58 

Euphorbiaceae 4 0,65 

Fabaceae 217 35,06 

Lacistemataceae 2 0,32 

Lamiaceae 16 2,58 

Lauraceae 2 0,32 

Lecythidaceae 2 0,32 

Malpighiaceae 1 0,16 

Malvaceae 4 0,65 

Meliaceae 101 16,32 

Moraceae 36 5,82 

Morta Nativa 28 4,52 

Myrtaceae 10 1,62 

Nyctaginaceae 1 0,16 

Ochnaceae 1 0,16 

Phytolaccaceae 3 0,48 

Piperaceae 1 0,16 

Rubiaceae 1 0,16 

Rutaceae 8 1,29 

Salicaceae 20 3,23 

Sapindaceae 10 1,62 

Siparunaceae 18 2,91 

Solanaceae 4 0,65 

Urticaceae 14 2,26 

Total 619 100 

Legenda : N: Número de indivíduos 

As famílias mais representativas, bem como o número de indivíduos levantados para cada família 

é demonstrado na Figura 420.  
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Figura 420: Famílias mais representativas registradas na área a suprimir 

 

As espécies registradas para a floresta estacional semidecidual a suprimir, com seus respectivos 

números de indivíduos, classes de altura e posições sociológicas, podem ser visualizados por 

meio da Tabela 106. 

Tabela 106: Número de Árvores, por Espécie, por Estrato de Altura Total, em Ordem Decrescente de PSA. 

Nome Científico 
HT < 

3,60 

3,60 <= HT < 

10,09 

HT >= 

10,09 

Tot

al 
PSA PSR 

Guarea guidonia (L.) Sleumer 3 46 10 59 28,15 
10,0

2 

Casearia arborea (Rich.) Urb. 3 10 1 14 6,25 2,22 

Astronium graveolens  Jacq. 0 1 0 1 0,58 0,21 

Albizia polycephala (Benth.) Killip ex Record. 0 4 2 6 2,54 0,9 

Casearia gossypiosperma Briq. 0 3 3 6 2,07 0,74 

Morta nativa 9 15 4 28 10,13 3,61 

Schizocalyx cuspidatus Kainul. & B. Bremer 0 0 1 1 0,11 0,04 

Platypodium elegans Vog. 0 12 5 17 7,51 2,68 

Tabernaemontana catharinensis A.DC. 3 7 2 12 4,61 1,64 

Machaerium aculeatum Raddi 6 51 7 64 31,06 
11,0

6 

Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. 5 15 5 25 9,8 3,49 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke 2 7 1 10 4,39 1,56 

Leucochloron incuriale (Vell.) Barneby & 

J.W.Grimes 
0 0 1 1 0,11 0,04 

Zanthoxylum riedelianum Engl. 1 7 0 8 4,18 1,49 

Celtis fluminensis Carauta 3 5 0 8 3,23 1,15 

Erythrina speciosa Andrews 0 0 2 2 0,21 0,08 

Cecropia glaziovii Snethl. 1 3 0 4 1,85 0,66 
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Nome Científico 
HT < 

3,60 

3,60 <= HT < 

10,09 

HT >= 

10,09 

Tot

al 
PSA PSR 

Trichilia catigua A.Juss. 13 24 1 38 15,47 5,51 

Platymiscium pubescens Micheli 4 23 4 31 14,24 5,07 

Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms 0 1 2 3 0,8 0,28 

Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex 

Niederl. 
0 4 1 5 2,43 0,87 

Lecythis lurida (Miers) S.A.Mori 0 0 1 1 0,11 0,04 

Anadenanthera peregrina (L.) Speg. 1 12 2 15 7,3 2,6 

Centrolobium robustum (Vell.) Mart. 0 3 0 3 1,75 0,62 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassm. 1 12 1 14 7,2 2,56 

Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. 7 40 8 55 24,88 8,86 

Ouratea parviflora (A.DC.) Baill. 1 0 0 1 0,11 0,04 

Schinus terebinthifolius Raddi 2 1 2 5 1,01 0,36 

Allophylus semidentatus (Miq.) Radlk. 0 0 1 1 0,11 0,04 

Myrcia splendens (Sw.) DC. 4 6 0 10 3,92 1,4 

Annona cacans Warm. 1 4 0 5 2,43 0,87 

Luehea grandiflora Mart. & Zucc. 0 3 0 3 1,75 0,62 

Mabea fistulifera Mart. 0 4 0 4 2,33 0,83 

Matayba guianensis Aubl. 2 2 0 4 1,38 0,49 

Ocotea lancifolia (Schott) Mez 0 0 1 1 0,11 0,04 

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. 0 10 2 12 6,03 2,15 

Cordia sellowiana Cham. 0 1 1 2 0,69 0,25 

Inga vera Willd. 0 5 0 5 2,91 1,04 

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth. 1 3 1 5 1,96 0,7 

Guarea kunthiana A.Juss. 0 3 1 4 1,85 0,66 

Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth. 2 23 4 29 14,02 4,99 

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr. 0 6 2 8 3,7 1,32 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan 0 1 0 1 0,58 0,21 

Andira anthelmia (Vell.) Benth. 1 1 1 3 0,8 0,28 

Senna macranthera Irwin et Barneby 0 5 0 5 2,91 1,04 

Siparuna guianensis Aubl. 3 15 0 18 9,05 3,22 

Brosimum gaudichaudii Trécul 0 10 1 11 5,92 2,11 

Cecropia hololeuca Miq. 1 8 1 10 4,87 1,73 

Lecythis pisonis Cambess. 0 1 0 1 0,58 0,21 

Xylopia sericea A.St.-Hil. 0 3 0 3 1,75 0,62 

Stryphnodendron polyphyllum Mart. 0 1 0 1 0,58 0,21 

Lacistema pubescens Mart. 0 2 0 2 1,16 0,41 

Guapira opposita (Vell.) Reitz 1 0 0 1 0,11 0,04 

Eriotheca macrophylla (K.Schum.) 

A.Robyns 
0 1 0 1 0,58 0,21 

Byrsonima sericea DC. 0 1 0 1 0,58 0,21 

Protium  heptaphyllum (Aubl.) March. 0 1 0 1 0,58 0,21 

Solanum granulosoleprosum Dunal 0 4 0 4 2,33 0,83 

Trema micrantha (L.) Blume 1 7 0 8 4,18 1,49 
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Nome Científico 
HT < 

3,60 

3,60 <= HT < 

10,09 

HT >= 

10,09 

Tot

al 
PSA PSR 

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze 0 2 0 2 1,16 0,41 

Bauhinia forficata Link 0 1 0 1 0,58 0,21 

Piper arboreum Aubl. 0 1 0 1 0,58 0,21 

Nectandra oppositifolia Nees 0 1 0 1 0,58 0,21 

Hyptidendron asperrimum (Spreng.) Harley 1 5 0 6 3,02 1,07 

Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob. 1 0 0 1 0,11 0,04 

Swartzia oblata R.S.Cowan 0 3 0 3 1,75 0,62 

Erythrina falcata Benth. 0 0 1 1 0,11 0,04 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. 0 2 0 2 1,16 0,41 

Total 84 452 83 619 
280,8

8 
100 

Legenda: HT – altura; PSA - Posição Sociológica Absoluta; PSR - Posição Sociológica Relativa 

na Floresta Estacional Semidecidual  

Do número total de indivíduos levantados nas áreas de floresta estacional semidecidual a 

suprimir, 13,57% compõem o estrato inferior (HT < 3,60 m), 73,02% compõem o estrato 

intermediário (3,60 m ≤ H < 10,09 m) e 13,40% o estrato superior (H ≥ 10,09 m), conforme pode-

se observar na Figura 421. Esses dados indicam que há predomínio de árvores no estrato 

intermediário da população considerada.  

Os indivíduos da espécie Machaerium aculeatum Raddi apresentam o maior valor de posição 

sociológica relativa (PSR=11,06), sendo que 6 de seus indivíduos se encontram na classe inferior 

de altura, 51 na classe intermediária e 7 na classe superior. 

 

Figura 421: Número de indivíduos por diferentes alturas das espécies registradas na floresta estacional 
semidecidual a suprimir 
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Quanto ao estudo da estrutura horizontal das espécies, verificou-se que Machaerium aculeatum 

Raddi possui o maior número de indivíduos registrados, um total de 64 indivíduos. A espécie 

Guarea guidonia (L.) Sleumer apresentou maior valor de importância (IVI%), sendo este igual a 

9,14%. Os valores de dominância relativa (DoR=16,39%) e densidade relativa (DR= 9,53%) 

foram determinantes para o valor de importância desta espécie, que também apresentou o maior 

valor de cobertura (IVC=12,96%). 

Todos os parâmetros fitossociológicos das espécies presentes nas áreas de floresta estacional 

semidecidual a suprimir estão representados na Tabela 107.  
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Tabela 107: Fitossociologia das áreas de Floresta Estacional Semidecidual a suprimir, em ordem decrescente de IVI. 

Nome Científico N AB DA DR DoA DoR IVC IVC (%) IVI IVI (%) 

Guarea guidonia (L.) Sleumer 59 2,122 47,001 9,53 1,69 16,39 25,925 12,96 27,417 9,14 

Machaerium aculeatum Raddi 64 1,36 50,984 10,34 1,083 10,51 20,848 10,42 22,34 7,45 

Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. 55 1,54 43,814 8,89 1,227 11,9 20,781 10,39 22,274 7,42 

Morta nativa 28 0,641 22,305 4,52 0,51 4,95 9,474 4,74 10,966 3,66 

Platymiscium pubescens Micheli 31 0,502 24,695 5,01 0,4 3,87 8,883 4,44 10,375 3,46 

Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth. 29 0,537 23,102 4,68 0,428 4,15 8,834 4,42 10,327 3,44 

Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. 25 0,555 19,916 4,04 0,442 4,29 8,33 4,16 9,822 3,27 

Trichilia catigua A.Juss. 38 0,227 30,272 6,14 0,181 1,75 7,892 3,95 9,384 3,13 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassm. 14 0,484 11,153 2,26 0,386 3,74 6,002 3 7,495 2,5 

Platypodium elegans Vog. 17 0,406 13,543 2,75 0,323 3,14 5,883 2,94 7,375 2,46 

Anadenanthera peregrina (L.) Speg. 15 0,406 11,949 2,42 0,323 3,14 5,559 2,78 7,051 2,35 

Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms 3 0,6 2,39 0,48 0,478 4,63 5,118 2,56 6,611 2,2 

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. 12 0,38 9,559 1,94 0,303 2,94 4,876 2,44 6,369 2,12 

Siparuna guianensis Aubl. 18 0,122 14,339 2,91 0,097 0,94 3,852 1,93 5,345 1,78 

Tabernaemontana catharinensis A.DC. 12 0,243 9,559 1,94 0,194 1,88 3,818 1,91 5,311 1,77 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke 10 0,261 7,966 1,62 0,208 2,02 3,634 1,82 5,127 1,71 

Casearia arborea (Rich.) Urb. 14 0,144 11,153 2,26 0,114 1,11 3,371 1,69 4,863 1,62 

Brosimum gaudichaudii Trécul 11 0,099 8,763 1,78 0,079 0,77 2,545 1,27 4,038 1,35 

Myrcia splendens (Sw.) DC. 10 0,101 7,966 1,62 0,08 0,78 2,393 1,2 3,886 1,3 

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr. 8 0,142 6,373 1,29 0,113 1,1 2,393 1,2 3,885 1,3 

Cecropia hololeuca Miq. 10 0,074 7,966 1,62 0,059 0,57 2,185 1,09 3,677 1,23 

Celtis fluminensis Carauta 8 0,099 6,373 1,29 0,079 0,77 2,058 1,03 3,551 1,18 

Zanthoxylum riedelianum Engl. 8 0,098 6,373 1,29 0,078 0,76 2,053 1,03 3,546 1,18 

Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl. 5 0,126 3,983 0,81 0,101 0,98 1,785 0,89 3,277 1,09 

Albizia polycephala (Benth.) Killip ex Record. 6 0,101 4,78 0,97 0,08 0,78 1,75 0,87 3,242 1,08 

Erythrina speciosa Andrews 2 0,172 1,593 0,32 0,137 1,33 1,652 0,83 3,145 1,05 
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Nome Científico N AB DA DR DoA DoR IVC IVC (%) IVI IVI (%) 

Trema micrantha (L.) Blume 8 0,046 6,373 1,29 0,036 0,35 1,644 0,82 3,137 1,05 

Guarea kunthiana A.Juss. 4 0,128 3,186 0,65 0,102 0,99 1,635 0,82 3,127 1,04 

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth. 5 0,101 3,983 0,81 0,081 0,78 1,59 0,79 3,082 1,03 

Inga vera Willd. 5 0,097 3,983 0,81 0,077 0,75 1,559 0,78 3,052 1,02 

Casearia gossypiosperma Briq. 6 0,074 4,78 0,97 0,059 0,57 1,542 0,77 3,034 1,01 

Andira anthelmia (Vell.) Benth. 3 0,115 2,39 0,48 0,091 0,89 1,371 0,69 2,864 0,95 

Annona cacans Warm. 5 0,068 3,983 0,81 0,054 0,52 1,333 0,67 2,825 0,94 

Hyptidendron asperrimum (Spreng.) Harley 6 0,04 4,78 0,97 0,032 0,31 1,275 0,64 2,767 0,92 

Schinus terebinthifolius Raddi 5 0,052 3,983 0,81 0,041 0,4 1,207 0,6 2,7 0,9 

Solanum granulosoleprosum Dunal 4 0,055 3,186 0,65 0,044 0,42 1,069 0,53 2,562 0,85 

Senna macranthera Irwin et Barneby 5 0,033 3,983 0,81 0,026 0,26 1,063 0,53 2,556 0,85 

Erythrina falcata Benth. 1 0,115 0,797 0,16 0,091 0,89 1,047 0,52 2,54 0,85 

Cecropia glaziovii Snethl. 4 0,043 3,186 0,65 0,034 0,33 0,979 0,49 2,472 0,82 

Swartzia oblata R.S.Cowan 3 0,045 2,39 0,48 0,036 0,35 0,832 0,42 2,325 0,77 

Matayba guianensis Aubl. 4 0,024 3,186 0,65 0,019 0,19 0,831 0,42 2,324 0,77 

Mabea fistulifera Mart. 4 0,021 3,186 0,65 0,017 0,16 0,808 0,4 2,3 0,77 

Centrolobium robustum (Vell.) Mart. 3 0,031 2,39 0,48 0,024 0,24 0,722 0,36 2,215 0,74 

Leucochloron incuriale (Vell.) Barneby & J.W.Grimes 1 0,07 0,797 0,16 0,056 0,54 0,705 0,35 2,197 0,73 

Xylopia sericea A.St.-Hil. 3 0,014 2,39 0,48 0,011 0,11 0,595 0,3 2,087 0,7 

Luehea grandiflora Mart. & Zucc. 3 0,011 2,39 0,48 0,009 0,09 0,573 0,29 2,066 0,69 

Cordia sellowiana Cham. 2 0,027 1,593 0,32 0,021 0,21 0,53 0,26 2,022 0,67 

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze 2 0,016 1,593 0,32 0,013 0,12 0,447 0,22 1,939 0,65 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. 2 0,008 1,593 0,32 0,007 0,07 0,388 0,19 1,881 0,63 

Lacistema pubescens Mart. 2 0,006 1,593 0,32 0,005 0,05 0,373 0,19 1,865 0,62 

Ocotea lancifolia (Schott) Mez 1 0,026 0,797 0,16 0,021 0,2 0,364 0,18 1,857 0,62 

Allophylus semidentatus (Miq.) Radlk. 1 0,022 0,797 0,16 0,018 0,17 0,334 0,17 1,827 0,61 

Eriotheca macrophylla (K.Schum.) A.Robyns 1 0,016 0,797 0,16 0,013 0,13 0,289 0,14 1,781 0,59 
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Nome Científico N AB DA DR DoA DoR IVC IVC (%) IVI IVI (%) 

Stryphnodendron polyphyllum Mart. 1 0,016 0,797 0,16 0,013 0,12 0,283 0,14 1,776 0,59 

Byrsonima sericea DC. 1 0,014 0,797 0,16 0,011 0,11 0,271 0,14 1,764 0,59 

Schizocalyx cuspidatus Kainul. & B. Bremer 1 0,013 0,797 0,16 0,01 0,1 0,26 0,13 1,752 0,58 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan 1 0,01 0,797 0,16 0,008 0,08 0,237 0,12 1,729 0,58 

Lecythis pisonis Cambess. 1 0,008 0,797 0,16 0,007 0,07 0,227 0,11 1,719 0,57 

Lecythis lurida (Miers) S.A.Mori 1 0,008 0,797 0,16 0,006 0,06 0,223 0,11 1,716 0,57 

Guapira opposita (Vell.) Reitz 1 0,005 0,797 0,16 0,004 0,04 0,2 0,1 1,693 0,56 

Nectandra oppositifolia Nees 1 0,005 0,797 0,16 0,004 0,04 0,2 0,1 1,693 0,56 

Astronium graveolens  Jacq. 1 0,004 0,797 0,16 0,003 0,03 0,194 0,1 1,687 0,56 

Bauhinia forficata Link 1 0,004 0,797 0,16 0,003 0,03 0,194 0,1 1,687 0,56 

Protium  heptaphyllum (Aubl.) March. 1 0,003 0,797 0,16 0,002 0,02 0,182 0,09 1,675 0,56 

Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob. 1 0,002 0,797 0,16 0,002 0,02 0,178 0,09 1,671 0,56 

Piper arboreum Aubl. 1 0,002 0,797 0,16 0,002 0,02 0,177 0,09 1,67 0,56 

Ouratea parviflora (A.DC.) Baill. 1 0,002 0,797 0,16 0,001 0,01 0,175 0,09 1,668 0,56 

Total 619 12,943 493,109 100 10,31 100 200 100 300 100 

Legenda: N: número de indivíduos da espécie; AB = área basal (m2); DA: densidade absoluta; DR: Densidade relativa; DoA: dominância absoluta; 

DoR: dominância relativa, IVI: índice de valor de importância e IVC: índice de valor de cobertura. 
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A espécie arbórea que atingiu o maior DAP médio foi Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms., com 

42,97 cm, a espécie que apresentou maior altura média foi Erythrina falcata Benth., com 18,00 

m e a espécie que apresentou maior volume total e maior número de indivíduos foi Guarea 

guidonia (L.) Sleumer, com 8,7018 m³ e 59 indivíduos, respectivamente (Tabela 108).  

Tabela 108: Valores de altura média, DAP médio e volume total para cada espécie presente na área de floresta 
estacional semidecidual a suprimir 

Nome Científico Nome Comum N 
Volume 
(m³) 

Média 
HT 

Média 
DAP 

Guarea guidonia (L.) Sleumer Cura madre G 59 8,7018 7,87 15,55 

Casearia arborea (Rich.) Urb. Espeto arbóreo 14 0,4601 5,71 10,01 

Astronium graveolens  Jacq. Gonçalo alves 1 0,0146 5 7,32 

Albizia polycephala (Benth.) Killip ex 
Record. 

Farinha seca 6 0,5277 7,42 12,63 

Casearia gossypiosperma Briq. Espeto vidro 6 0,3712 8,98 11,81 

Morta nativa Morta-nativa 28 3,0067 6,25 14,8 

Schizocalyx cuspidatus Kainul. & B. 
Bremer 

Pau colher 1 0,1043 12 12,73 

Platypodium elegans Vog. Jacarandá branco 17 2,4691 8,8 15,66 

Tabernaemontana catharinensis A.DC. Esperta 12 0,8495 6,47 14,2 

Machaerium aculeatum Raddi 
Bico de pato 
vermelho 

64 5,2084 6,59 14,65 

Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. Tajuba 25 2,514 7,16 14,49 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke Papagaio 10 1,263 6,84 16,44 

Leucochloron incuriale (Vell.) Barneby & 
J.W.Grimes 

Angico rajado 1 0,4925 13 29,92 

Zanthoxylum riedelianum Engl. 
Mama de porca 
do cerrado 

8 0,3923 6,37 10,97 

Celtis fluminensis Carauta Celtex 8 0,3642 5,92 10,78 

Erythrina speciosa Andrews Erytrina 2 1,1987 15,19 32,57 

Cecropia glaziovii Snethl. 
Embauba 
vermelha 

4 0,2056 6,25 10,11 

Trichilia catigua A.Juss. Trichilia catigua 38 0,7132 4,95 8,01 

Platymiscium pubescens Micheli Tamboril da mata 31 1,9877 6,57 11,38 

Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms Pau d' alho 3 4,1583 12 42,97 

Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. 
ex Niederl. 

Três folhas 
brancas 

5 0,4245 6,88 16,27 
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Nome Científico Nome Comum N 
Volume 
(m³) 

Média 
HT 

Média 
DAP 

Lecythis lurida (Miers) S.A.Mori Sapucaiú 1 0,0519 11,18 10,06 

Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Angico vermelho 15 2,3833 7,8 16,21 

Centrolobium robustum (Vell.) Mart. Araribá 3 0,0993 6,5 9,98 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassm. Coco babão 14 2,2005 7,79 20,29 

Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. Pombeiro 55 7,1821 7,16 15,7 

Ouratea parviflora (A.DC.) Baill. Uaranteia 1 0,0031 2,5 4,77 

Schinus terebinthifolius Raddi Aroeira pimenta 5 0,2162 7,42 10,91 

Allophylus semidentatus (Miq.) Radlk. Alophylus 1 0,0937 11,26 16,86 

Myrcia splendens (Sw.) DC. Jambo vermelho 10 0,4297 5,8 10,65 

Annona cacans Warm. Araticum cagão 5 0,3055 5,94 11,68 

Luehea grandiflora Mart. & Zucc. 
Açoita cavalo 
grande 

3 0,0413 5,17 6,95 

Mabea fistulifera Mart. Canudo de pito 4 0,092 6,25 8,08 

Matayba guianensis Aubl. 
Camboatá 
matayba 

4 0,1032 4,88 8,13 

Ocotea lancifolia (Schott) Mez Canela louro 1 0,0894 12,25 18,26 

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. Jacaré 12 1,8734 8 18,34 

Cordia sellowiana Cham. 
Puleiro de 
morcego 

2 0,2165 12 13,05 

Inga vera Willd. Ingá vera 5 0,3265 6,36 15,11 

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth. 
Bico de pato 
branco 

5 0,5109 6,07 14,04 

Guarea kunthiana A.Juss. Cura madre 4 0,3684 8,01 18,93 

Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth. 
Jacarandá da 
bahia 

29 2,9445 7,08 12,75 

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr. Garapa 8 0,6632 7,18 13,5 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Angico branco 1 0,0442 7 11,14 

Andira anthelmia (Vell.) Benth. Angelim coco 3 0,4967 7,89 17,04 

Senna macranthera Irwin et Barneby Fedegoso 5 0,153 6,1 8,75 

Siparuna guianensis Aubl. Folha santa 18 0,3651 5,39 8,96 

Brosimum gaudichaudii Trécul Mama cadela 11 0,4157 7,28 10,16 

Cecropia hololeuca Miq. Embaúba branca 10 0,3835 6,27 8,67 

Lecythis pisonis Cambess. Sapucaia 1 0,0358 6,5 10,35 
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Nome Científico Nome Comum N 
Volume 
(m³) 

Média 
HT 

Média 
DAP 

Xylopia sericea A.St.-Hil. Pimenteira preta 3 0,0636 6,17 7,69 

Stryphnodendron polyphyllum Mart. 
Barbatimão da 
mata 

1 0,0346 4 14,16 

Lacistema pubescens Mart. Lacistema 2 0,0241 5 6,37 

Guapira opposita (Vell.) Reitz Maria mole 1 0,0111 3,5 7,96 

Eriotheca macrophylla (K.Schum.) 
A.Robyns 

Imbiruçu 1 0,0635 6,5 14,48 

Byrsonima sericea DC. Murici s. 1 0,0411 5 13,43 

Protium  heptaphyllum (Aubl.) March. Protium 1 0,0087 4,5 5,83 

Solanum granulosoleprosum Dunal 
Capoerava 
branca 

4 0,2061 6,75 12,73 

Trema micrantha (L.) Blume Crindiúva 8 0,2472 6,75 8,16 

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze Jurema 2 0,0573 5,5 10,03 

Bauhinia forficata Link 
Pata de vaca 
grande 

1 0,0112 4 7,32 

Piper arboreum Aubl. Piper arbóreo 1 0,006 4 5,09 

Nectandra oppositifolia Nees Canela amarela 1 0,0208 6 7,96 

Hyptidendron asperrimum (Spreng.) Harley Catinga de bode 6 0,0958 4,07 8,75 

Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob. Assa peixe 1 0,0054 3,5 5,25 

Swartzia oblata R.S.Cowan Bago de burro 3 0,1583 6,33 12,52 

Erythrina falcata Benth. Eritrina 1 1,0933 18 38,2 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. Maricá 2 0,029 5 7,24 

Total - 619 59,693 - - 

Legenda: N: número de indivíduos da espécie; HT: Altura total; DAP: Diâmetro a altura do peito. 

A distribuição de diâmetro é uma característica importante para a avaliação de estoque em 

crescimento (FERREIRA et al. 1998) e é uma das ferramentas utilizadas para a compreensão 

da sucessão (PAULA, et al. 2008). 

Por meio da Tabela 109, observa-se a classificação diamétrica para os indivíduos, a maior área 

basal encontra-se na classe 20,77 a 22,77 (AB= 1,007 m2) assim com o maior volume (V= 

4,55073 m³). 
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Tabela 109: Estrutura diamétrica por classe, de 2 cm de amplitude para espécies inventariadas nas áreas de floresta 
estacional semidecidual a suprimir 

Classe N AB (m²) Volume (m³) Média HT (m) Média DAP (cm) 

4,77 |- 6,77 126 0,336 1,1054 4,39 5,8 

6,77 |- 8,77 108 0,517 1,7845 5,14 7,78 

8,77 |- 10,77 83 0,624 2,2552 5,88 9,77 

10,77 |- 12,77 77 0,847 3,7401 7,21 11,82 

12,77 |- 14,77 44 0,66 2,5985 6,93 13,81 

14,77 |- 16,77 26 0,515 2,0612 7,11 15,87 

16,77 |- 18,77 31 0,776 3,4542 8,89 17,85 

18,77 |- 20,77 26 0,792 3,8083 9,69 19,68 

20,77 |- 22,77 27 1,007 4,5507 8,98 21,78 

22,77 |- 24,77 9 0,389 1,9389 10,41 23,43 

24,77 |- 26,77 15 0,786 3,2916 9,37 25,82 

26,77 |- 28,77 11 0,665 3,1129 10,67 27,74 

28,77 |- 30,77 9 0,63 3,1367 11,12 29,84 

30,77 |- 32,77 4 0,322 1,4884 11,07 32,03 

32,77 |- 34,77 3 0,264 1,2761 11,54 33,45 

34,77 |- 36,77 4 0,403 2,0351 12,05 35,83 

36,77 |- 38,77 4 0,444 2,9045 15,86 37,57 

38,77 |- 40,77 2 0,252 1,1366 12,55 40,07 

40,77 |- 42,77 1 0,137 1,1065 16 41,7 

42,77 |- 44,77 1 0,155 1,1465 19,21 44,44 

44,77 |- 46,77 2 0,331 1,6911 11,8 45,9 

46,77 |- 48,77 1 0,176 0,5323 9,22 47,29 

56,77 |- 58,77 1 0,254 1,08 18,97 56,83 

62,77 |- 64,77 1 0,328 1,6142 19,37 64,58 

64,77 |- 66,77 1 0,335 2,4655 30 65,3 

72,77 |- 74,77 1 0,432 2,9578 16 74,17 

84,77 |- 86,77 1 0,567 1,4202 7 84,99 

Total 619 12,943 59,693   

Legenda: N: número de indivíduos da espécie; AB: Área basal; HT: Altura total; DAP: Diâmetro 

a altura do peito 

Estudos de diversidade florística são fundamentais para o entendimento das relações entre a 

densidade de espécies e os fatores ambientais, para estimativas quanto à riqueza de espécies 

ocorrentes em uma região (CONDIT et al, 1996), e para elaboração de estratégias de utilização 

racional dos recursos naturais disponíveis (PETERS et al, 1989). 

Uma das maneiras de quantificar a diversidade de forma simples é por meio da contagem de 

espécies presentes nas amostras em que a diversidade é a própria riqueza de espécies na área. 
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Estudiosos, na tentativa de melhor explicar a diversidade, propuseram diversas expressões 

matemáticas, surgindo assim Índices de Diversidade. O Índice de Diversidade de Shannon (H’), 

que fornece uma ideia de incerteza em prever a qual espécie pertenceria um indivíduo retirado 

aleatoriamente de uma população (SCOLFORO, 2006). A vantagem deste índice é que ele leva 

em consideração o número das espécies e a espécies dominantes. 

Na floresta estacional semidecidual, encontrou-se 66 espécies, constituindo a riqueza do local. 

A diversidade máxima foi de Ln(S) = 4,19, indicando que esta seria a diversidade que a 

comunidade alcançaria se todas as espécies tivessem a mesma abundância (Tabela 110). 

Importante ressaltar que os indivíduos mortos foram desconsiderados nesta análise. 

Tabela 110: Dados de diversidade da flora para as divisões da floresta estacional semidecidual. 

N S ln(S) H' J 

591 66 4,19 3,47 0,83 

Legenda: N: Número de espécies; Ln(S): diversidade máxima; H’: índice de diversidade de 

Shannon-Weaver; J: Equabilidade de Pielou. 

O índice de diversidade Shannon H’ foi de 3,47 indicando que a floresta estacional semidecidual 

presente no empreendimento apresenta diversidade florística geral dentro do padrão 

apresentado por fragmentos florestais estudados em outros locais. 

Vale notar, no entanto, que a comparação dos valores de diversidade deve ser interpretada com 

cautela, uma vez que vários fatores inerentes à sucessão e ao método de amostragem podem 

interferir nas estimativas, como o número de espécies, densidade absoluta, padrão de 

distribuição espacial das espécies, critério de inclusão adotado e rigor nas identificações dos 

materiais botânicos (SILVA et al., 2000). 

A floresta estacional semidecidual a suprimir presente no empreendimento apresenta índice de 

Pielou, igual a 0,83, compatível ao padrão apresentado por fragmentos florestais estudados em 

outros locais. 

 

Censo – Indivíduos arbóreos isolados 

No levantamento dos indivíduos arbóreos isolados distribuídos nas áreas de pastagem, pasto 

sujo e uso antrópico a suprimir foram registrados 1583 indivíduos, pertencentes a 109 espécies 

identificadas, sendo 79 indivíduos nativos mortos, 29 indivíduos identificados em nível de gênero 

e um indivíduo não identificado. As espécies encontradas durante o levantamento podem ser 

observadas na Tabela 111, bem como a família, o número de indivíduos registrados e sua 

porcentagem.  
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Tabela 111: Número de indivíduos arbóreos isolados por espécie nas áreas a suprimir 

Nome Científico Nome Comum Família N % 

Machaerium aculeatum Raddi 
Bico de pato 

vermelho 
Fabaceae 161 10,17 

Guarea guidonia (L.) Sleumer Cura madre G Meliaceae 45 2,84 

Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex 

Niederl. 
Três folhas brancas Sapindaceae 14 0,88 

Centrolobium robustum (Vell.) Mart. Araribá Fabaceae 2 0,13 

Eugenia florida DC. Jambo branco Myrtaceae 4 0,25 

Celtis fluminensis Carauta Celtex Cannabaceae 19 1,2 

Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Angico vermelho Fabaceae 83 5,24 

Erythrina speciosa Andrews Erytrina Fabaceae 1 0,06 

Platymiscium pubescens Micheli Tamboril da mata Fabaceae 131 8,28 

Sparattosperma leucanthum (Vell.) K.Schum. 
Cinco folhas 

brancas 
Bignoniaceae 2 0,13 

Morta nativa Morta-nativa Morta Nativa 56 3,54 

Trichilia catigua A.Juss. Trichilia catigua Meliaceae 59 3,73 

Cecropia glaziovii Snethl. Embauba vermelha Urticaceae 47 2,97 

Casearia arborea (Rich.) Urb. Espeto arbóreo Salicaceae 25 1,58 

Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. Tajuba Moraceae 53 3,35 

Tabernaemontana catharinensis A.DC. Esperta Apocynaceae 21 1,33 

Platypodium elegans Vog. Jacarandá branco Fabaceae 47 2,97 

Andira anthelmia (Vell.) Benth. Angelim coco Fabaceae 18 1,14 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. 
Mama de porca da 

mata 
Rutaceae 1 0,06 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassm. Coco babão Arecaceae 22 1,39 

Psidium guajava L. Goiabeira comum Myrtaceae 15 0,95 

Citrus sinensis L. Laranja Rutaceae 6 0,38 

Pachira glabra Pasq. 
Castanheira 

mineira 
Malvaceae 2 0,13 

Citrus aurantifolia L. Limão galego Rutaceae 2 0,13 

Mangifera indica L. Mangueira Anacardiaceae 4 0,25 

Plinia cauliflora (DC.) Kausel Jabuticabeira Myrtaceae 1 0,06 

Persea americana P. Mill. Abacateiro Lauraceae 2 0,13 

Theobroma cacao L. Cacau Malvaceae 1 0,06 

Anacardium occidentale L. Cajueiro Anacardiaceae 1 0,06 

Pterogyne nitens Tul. Amendoim bravo Fabaceae 8 0,51 

Guarea kunthiana A.Juss. Cura madre Meliaceae 48 3,03 

Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms Pau d' alho Phytolaccaceae 4 0,25 

Ficus cf. eximia Schott Figueira 2 Moraceae 1 0,06 

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr. Garapa Fabaceae 14 0,88 

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. Jacaré Fabaceae 10 0,63 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Angico branco Fabaceae 4 0,25 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 622 

 

Nome Científico Nome Comum Família N % 

Luehea grandiflora Mart. & Zucc. 
Açoita cavalo 

grande 
Malvaceae 3 0,19 

Swartzia cf. macrostachya Benth. 
Swartzia 

macrostachya 
Fabaceae 1 0,06 

Syagrus cf. kellyana Noblick & Lorenzi Palmeira Arecaceae 1 0,06 

Eriotheca macrophylla (K.Schum.) A.Robyns Imbiruçu Malvaceae 1 0,06 

Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) 

Mattos 
Ipê mulato Bignoniaceae 4 0,25 

Hyptidendron asperrimum (Spreng.) Harley Catinga de bode Lamiaceae 11 0,69 

Zanthoxylum riedelianum Engl. 
Mama de porca do 

cerrado 
Rutaceae 7 0,44 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke Papagaio Lamiaceae 33 2,08 

Mimosa caesalpiniifolia Benth. Sansão do campo Fabaceae 23 1,45 

Campomanesia eugenioides (Cambess.) 

D.Legrand ex Landrum 
Campomanésia Myrtaceae 1 0,06 

Bougainvillea glabra Choisy Bougainvillea Nyctaginaceae 3 0,19 

Lagerstroemia indica L. Minerva Lythraceae 1 0,06 

Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos Ipê roxo Bignoniaceae 1 0,06 

Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. Flamboyant Fabaceae 1 0,06 

Sapium glandulosum (L.) Morong Saboneteira Euphorbiaceae 1 0,06 

Pterygota brasiliensis Allemão Pau rei Malvaceae 2 0,13 

Hymenaea courbaril L. Jatobá da mata Fabaceae 1 0,06 

Cassia grandis L.f. Cassia rosa Fabaceae 1 0,06 

Ni 5 
Coração de 

Estudante 
NI 1 0,06 

Samanea inopinata (Harms) Barneby & 

J.W.Grimes 
Sete cascas Fabaceae 3 0,19 

Trema micrantha (L.) Blume Crindiúva Cannabaceae 87 5,5 

Astronium graveolens  Jacq. Gonçalo alves Anacardiaceae 3 0,19 

Clitoria fairchildiana R.A.Howard Sombreiro Fabaceae 20 1,26 

Inga vera Willd. Ingá vera Fabaceae 51 3,22 

Syagrus oleracea (Mart.) Becc 
Coqueiro não 

babão 
Arecaceae 2 0,13 

Inga sessilis (Vell.) Mart. Ingá sessilis Fabaceae 1 0,06 

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong Orelha de negro Fabaceae 1 0,06 

Cecropia hololeuca Miq. Embaúba branca Urticaceae 23 1,45 

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze Jurema Fabaceae 7 0,44 

Mimosa setosa Benth. Maricá Fabaceae 6 0,38 

Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob. Assa peixe Asteraceae 6 0,38 

Siparuna guianensis Aubl. Folha santa Siparunaceae 16 1,01 

Schinus terebinthifolius Raddi Aroeira pimenta Anacardiaceae 11 0,69 

Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. Pombeiro Anacardiaceae 71 4,49 

Myrcia splendens (Sw.) DC. Jambo vermelho Myrtaceae 3 0,19 
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Nome Científico Nome Comum Família N % 

Copaifera langsdorffii Desf. Copaíba Fabaceae 1 0,06 

Erythrina mulungu Mart. ex Benth. Eritrina mulungu Fabaceae 4 0,25 

Cordia trichotoma (Vell.) Arrab. ex Steud. 
Babosa branca 

(cordia) 
Boraginaceae 4 0,25 

Ferdinandusa edmundoi Sucre Araribá Rubiaceae 8 0,51 

Albizia polycephala (Benth.) Killip ex Record. Farinha seca Fabaceae 3 0,19 

Senna macranthera Irwin et Barneby Fedegoso Fabaceae 5 0,32 

Terminalia catappa L. 
Castanheira de 

praia 
Combretaceae 1 0,06 

Erythrina falcata Benth. Eritrina Fabaceae 8 0,51 

Campomanesia laurifolia Gardner Campomanesia L. Myrtaceae 1 0,06 

Muntingia calabura L. Calabura Muntingiaceae 35 2,21 

Solanum paniculatum L 
Jurubeba de 

espinho 
Solanaceae 1 0,06 

Toulicia laevigata Radlk. Sapindaceae t. Sapindaceae 3 0,19 

Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. & 

Planch. 
Pau pena Araliaceae 2 0,13 

Ficus adhatodifolia Schott ex Spreng. Ficus mata pau Moraceae 1 0,06 

Solanum granulosoleprosum Dunal Capoerava branca Solanaceae 27 1,71 

Brosimum gaudichaudii Trécul Mama cadela Moraceae 2 0,13 

Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth. Jacarandá da bahia Fabaceae 8 0,51 

Cordia sellowiana Cham. Puleiro de morcego Boraginaceae 2 0,13 

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth. 
Bico de pato 

branco 
Fabaceae 2 0,13 

Deguelia costata (Benth.) A.M.G. Azevedo Angelim branco Fabaceae 4 0,25 

Ricinus communis L. Mamona comum Euphorbiaceae 16 1,01 

Cecropia pachystachya Trécul Embaubinha Urticaceae 1 0,06 

Matayba guianensis Aubl. Camboatá matayba Sapindaceae 1 0,06 

Schizolobium parahyba (Vell.) Blake Guapuruvu Fabaceae 2 0,13 

Miconia discolor DC. Quaresma branca Melastomataceae 1 0,06 

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Faveiro do cerrado Fabaceae 1 0,06 

Erythroxylum pelleterianum A. St. Hil. 
Sessenta e um da 

mata 
Erythroxylaceae 1 0,06 

Annona cacans Warm. Araticum cagão Annonaceae 3 0,19 

Guapira opposita (Vell.) Reitz Maria mole Nyctaginaceae 2 0,13 

Cupania vernalis Cambess. Camboatá cupania Sapindaceae 1 0,06 

Lacistema pubescens Mart. Lacistema Lacistemataceae 1 0,06 

Myrcia sp.1 Jambolão Myrtaceae 1 0,06 

Joannesia princeps Vell. Cutieira Euphorbiaceae 1 0,06 

Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau ex Verl. Ipê preto Bignoniaceae 1 0,06 

Bauhinia forficata Link 
Pata de vaca 

grande 
Fabaceae 2 0,13 

Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro Anacardiaceae 4 0,25 
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Nome Científico Nome Comum Família N % 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. Maricá Fabaceae 4 0,25 

Senna multijuga (L.C.Rich.) H.S.Irwin & 

Barneby 
Senna Fabaceae 11 0,69 

Morta eucalipto Morta-eucalipto Myrtaceae 23 1,45 

Alchornea sidifolia Müll.Arg. Casca doce grande Euphorbiaceae 2 0,13 

Cordia superba Cham. Babosa branca Boraginaceae 5 0,32 

Eucalyptus sp. Eucalipto Myrtaceae 28 1,77 

Terminalia glabrescens Mart. Capitão Combretaceae 7 0,44 

Total   1583 100 

Legenda : N: Número de indivíduos 

Das 27 famílias registradas, a família Fabaceae, apresentou o maior número de indivíduos 

(N=650), o que corresponde a 41,06% do total de indivíduos amostrados, seguida pela família 

Meliaceae, com 151 indivíduos, e Cannabaceae, com 106 indivíduos (9,54% e 6,70% do total, 

respectivamente), como pode ser visualizado na Tabela 112. 

A família Fabaceae está incluída nas mais ocorrentes dos ecossistemas naturais brasileiros. 

Especialmente na Mata Atlântica, as espécies da família mais conhecidas e de maior ocorrência 

são as que ocorrem em bordas e locais alterados (SOUZA & LORENZI, 2005).  

Tabela 112: Distribuição das famílias vegetais das árvores isoladas a suprimir com seus respectivos números de 
indivíduos e porcentagem total correspondente. 

Família N % 

Anacardiaceae 94 5,94 

Annonaceae 3 0,19 

Apocynaceae 21 1,33 

Araliaceae 3 0,19 

Arecaceae 25 1,58 

Asteraceae 6 0,38 

Bignoniaceae 8 0,51 

Boraginaceae 11 0,69 

Cannabaceae 106 6,7 

Combretaceae 8 0,51 

Erythroxylaceae 1 0,06 

Euphorbiaceae 20 1,26 

Fabaceae 650 41,06 

Lacistemataceae 1 0,06 

Lamiaceae 44 2,78 

Lauraceae 2 0,13 

Lythraceae 1 0,06 

Malvaceae 9 0,57 
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Família N % 

Melastomataceae 1 0,06 

Meliaceae 151 9,54 

Moraceae 57 3,6 

Morta Nativa 56 3,54 

Muntingiaceae 35 2,21 

Myrtaceae 77 4,86 

NI 1 0,06 

Nyctaginaceae 5 0,32 

Phytolaccaceae 4 0,25 

Rubiaceae 8 0,51 

Rutaceae 16 1,01 

Salicaceae 25 1,58 

Sapindaceae 19 1,2 

Siparunaceae 16 1,01 

Solanaceae 28 1,77 

Urticaceae 71 4,49 

Total 1583 100 

Legenda : N: Número de indivíduos 

 

As espécies de árvores isoladas ocorrentes nas áreas a suprimir podem ser observadas por meio 

da Tabela 113, bem como seu número de indivíduos, a família a que pertencem, a altura média, 

o DAP médio, a área basal, volume total e área da copa por espécie. 
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Tabela 113: Espécies de árvores isoladas levantadas nas áreas a suprimir, número de indivíduos, altura e DAP médios, área basal, volume total e área de copa elíptica. 

Nome Científico Nome Comum N AB Volume Média HT Média DAP ACE 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke Papagaio 33 0,432 2,5025 8,16 11,7 0,0439 

Albizia polycephala (Benth.) Killip ex Record. Farinha seca 3 0,027 0,102 5,67 10,19 0,0023 

Alchornea sidifolia Müll.Arg. Casca doce grande 2 0,122 0,8552 11,6 23,05 0,0060 

Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl. Três folhas brancas 14 0,302 1,3357 8,9 15,19 0,0727 

Anacardium occidentale L. Cajueiro 1 0,069 0,2447 9,22 29,7 0,0077 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Angico branco 4 3,553 28,3357 20,8 102,22 0,0766 

Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Angico vermelho 83 6,958 44,8414 9,45 25,22 0,4283 

Andira anthelmia (Vell.) Benth. Angelim coco 18 0,514 2,0907 6,69 15,34 0,0480 

Annona cacans Warm. Araticum cagão 3 0,031 0,1327 7 10,66 0,0016 

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr. Garapa 14 0,719 3,9138 10,51 23,4 0,0166 

Astronium graveolens  Jacq. Gonçalo alves 3 0,052 0,2963 8 12,47 0,0042 

Bauhinia forficata Link Pata de vaca grande 2 0,023 0,0457 4,05 12,16 0,0016 

Bougainvillea glabra Choisy Bougainvillea 3 0,062 0,1614 8 15,98 0,0133 

Brosimum gaudichaudii Trécul Mama cadela 2 0,007 0,0258 5 6,45 0,0009 

Campomanesia eugenioides (Cambess.) D.Legrand ex Landrum Campomanésia 1 0,002 0,0041 3 4,93 0,0004 

Campomanesia laurifolia Gardner Campomanesia L. 1 0,029 0,1298 8 19,1 0,0013 

Casearia arborea (Rich.) Urb. Espeto arbóreo 25 0,257 0,8202 5,26 10,04 0,0430 

Cassia grandis L.f. Cassia rosa 1 0,235 1,1368 11 54,75 0,0123 

Cecropia glaziovii Snethl. Embauba vermelha 47 0,575 3,323 7,62 10,62 0,0319 

Cecropia hololeuca Miq. Embaúba branca 23 0,181 0,7866 6,42 9,04 0,0186 

Cecropia pachystachya Trécul Embaubinha 1 0,003 0,0083 4 6,14 0,0000 

Celtis fluminensis Carauta Celtex 19 0,088 0,288 5,35 7,41 0,0231 

Centrolobium robustum (Vell.) Mart. Araribá 2 0,061 0,3596 9,5 18,78 0,0011 

Citrus aurantifolia L. Limão galego 2 0,007 0,0117 2,75 6,69 0,0008 
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Nome Científico Nome Comum N AB Volume Média HT Média DAP ACE 

Citrus sinensis L. Laranja 6 0,121 0,4007 5,58 13,36 0,0033 

Clitoria fairchildiana R.A.Howard Sombreiro 20 1,871 14,6339 12,28 28,15 0,2248 

Copaifera langsdorffii Desf. Copaíba 1 0,002 0,0054 3,5 5,25 0,0003 

Cordia sellowiana Cham. Puleiro de morcego 2 0,055 0,3673 8,25 17,35 0,0008 

Cordia superba Cham. Babosa branca 5 0,216 1,6525 10,51 20,54 0,0177 

Cordia trichotoma (Vell.) Arrab. ex Steud. Babosa branca (cordia) 4 0,041 0,1027 4,13 11,38 0,0042 

Cupania vernalis Cambess. Camboatá cupania 1 0,007 0,034 7 9,55 0,0009 

Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth. Jacarandá da bahia 8 0,177 0,6363 7,19 15,37 0,0217 

Deguelia costata (Benth.) A.M.G. Azevedo Angelim branco 4 0,04 0,2428 6,7 10,34 0,0004 

Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. Flamboyant 1 0,095 0,3861 8,5 34,7 0,0063 

Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. & Planch. Pau pena 2 0,009 0,0306 5,5 5,89 0,0041 

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong Orelha de negro 1 0,004 0,0099 3,5 7,45 0,0007 

Eriotheca macrophylla (K.Schum.) A.Robyns Imbiruçu 1 0,049 0,3622 13 24,99 0,0000 

Erythrina falcata Benth. Eritrina 8 0,144 0,9977 7,04 12,99 0,0078 

Erythrina mulungu Mart. ex Benth. Eritrina mulungu 4 0,022 0,0445 3,96 8,06 0,0018 

Erythrina speciosa Andrews Erytrina 1 0,058 0,4149 13 27,06 0,0000 

Erythroxylum pelleterianum A. St. Hil. Sessenta e um da mata 1 0,002 0,007 4 5,57 0,0003 

Eucalyptus sp. Eucalipto 28 4,523 47,3122 19,82 43,9 0,2024 

Eugenia florida DC. Jambo branco 4 0,038 0,1799 6,44 10,36 0,0014 

Ferdinandusa edmundoi Sucre Araribá 8 0,145 0,9041 8,2 12,71 0,0324 

Ficus adhatodifolia Schott ex Spreng. Ficus mata pau 1 0,09 0,5488 12,65 33,88 0,0075 

Ficus cf. eximia Schott Figueira 2 1 0,635 2,9916 16,13 89,92 0,0000 

Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms Pau d' alho 4 1,238 6,3474 14,44 57,95 0,0283 

Guapira opposita (Vell.) Reitz Maria mole 2 0,081 0,3623 7,5 20,22 0,0045 

Guarea guidonia (L.) Sleumer Cura madre G 45 2,478 9,3483 7,29 22,45 0,0621 
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Nome Científico Nome Comum N AB Volume Média HT Média DAP ACE 

Guarea kunthiana A.Juss. Cura madre 48 0,763 2,2091 5,51 12,1 0,0787 

Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos Ipê mulato 4 0,075 0,2398 5,65 14,54 0,0030 

Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos Ipê roxo 1 0,011 0,0344 5 12,1 0,0014 

Hymenaea courbaril L. Jatobá da mata 1 0,002 0,0126 7,5 5,09 0,0002 

Hyptidendron asperrimum (Spreng.) Harley Catinga de bode 11 0,034 0,1056 4,07 6,23 0,0036 

Inga sessilis (Vell.) Mart. Ingá sessilis 1 0,003 0,0096 5 5,73 0,0007 

Inga vera Willd. Ingá vera 51 1,224 4,8518 7,2 14,84 0,2297 

Joannesia princeps Vell. Cutieira 1 0,08 0,336 8,5 31,99 0,0024 

Lacistema pubescens Mart. Lacistema 1 0,006 0,0204 5 8,91 0,0000 

Lagerstroemia indica L. Minerva 1 0,009 0,0187 3,5 10,82 0,0009 

Luehea grandiflora Mart. & Zucc. Açoita cavalo grande 3 0,139 0,3369 5 23,42 0,0000 

Machaerium aculeatum Raddi Bico de pato vermelho 161 3,274 12,2798 5,94 13,2 0,2227 

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth. Bico de pato branco 2 0,043 0,1709 7,29 15,7 0,0025 

Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. Tajuba 53 1,305 5,5563 6,91 14,9 0,1804 

Mangifera indica L. Mangueira 4 1,248 3,4673 8,55 55,14 0,0384 

Matayba guianensis Aubl. Camboatá matayba 1 0,027 0,2355 14 18,46 0,0000 

Miconia discolor DC. Quaresma branca 1 0,003 0,0107 5,5 5,73 0,0005 

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze Jurema 7 0,137 0,752 7,3 13,41 0,0124 

Mimosa caesalpiniifolia Benth. Sansão do campo 23 0,102 0,334 4,76 7,17 0,0051 

Mimosa setosa Benth. Maricá 6 0,043 0,1227 6,12 9,11 0,0149 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. Maricá 4 0,018 0,0437 4,39 7,33 0,0072 

Morta eucalipto Morta-eucalipto 23 1,832 14,5028 11,19 27,6 0,0000 

Morta nativa Morta-nativa 56 2,211 8,3654 6,52 17,43 0,0049 

Muntingia calabura L. Calabura 35 0,296 1,292 6,06 9,36 0,0556 

Myrcia sp.1 Jambolão 1 0,006 0,0204 5 8,91 0,0009 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 629 

 

Nome Científico Nome Comum N AB Volume Média HT Média DAP ACE 

Myrcia splendens (Sw.) DC. Jambo vermelho 3 0,012 0,0433 5,5 7 0,0008 

Ni 5 Coração de Estudante 1 0,12 0,6412 11 39,15 0,0094 

Pachira glabra Pasq. Castanheira mineira 2 0,026 0,1077 7 11,86 0,0017 

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Faveiro do cerrado 1 0,022 0,1686 12 16,87 0,0044 

Persea americana P. Mill. Abacateiro 2 0,035 0,1986 11,56 14,8 0,0075 

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. Jacaré 10 0,303 1,4449 7,9 17,55 0,0205 

Platymiscium pubescens Micheli Tamboril da mata 131 1,952 10,8425 7,41 12,16 0,2464 

Platypodium elegans Vog. Jacarandá branco 47 1,825 10,003 7,81 17,94 0,1265 

Plinia cauliflora (DC.) Kausel Jabuticabeira 1 0,015 0,0406 8 13,84 0,0038 

Psidium guajava L. Goiabeira comum 15 0,127 0,3625 5,12 9,69 0,0158 

Pterogyne nitens Tul. Amendoim bravo 8 0,662 3,4706 11,68 30,5 0,0812 

Pterygota brasiliensis Allemão Pau rei 2 0,033 0,2157 10 14,49 0,0022 

Ricinus communis L. Mamona comum 16 0,225 0,6014 5,21 12,34 0,0246 

Samanea inopinata (Harms) Barneby & J.W.Grimes Sete cascas 3 0,537 2,8844 10,33 36,29 0,0263 

Sapium glandulosum (L.) Morong Saboneteira 1 0,013 0,0754 11,66 12,68 0,0055 

Schinus terebinthifolius Raddi Aroeira pimenta 11 0,177 0,6159 7,39 12,58 0,0379 

Schizolobium parahyba (Vell.) Blake Guapuruvu 2 0,066 0,2166 5,87 20,02 0,0012 

Senna macranthera Irwin et Barneby Fedegoso 5 0,048 0,2041 5,94 8,52 0,0110 

Senna multijuga (L.C.Rich.) H.S.Irwin & Barneby Senna 11 0,061 0,3414 6,11 7,66 0,0192 

Siparuna guianensis Aubl. Folha santa 16 0,089 0,2775 4,71 7,43 0,0126 

Solanum granulosoleprosum Dunal Capoerava branca 27 0,143 0,5348 5,36 7,79 0,0282 

Solanum paniculatum L Jurubeba de espinho 1 0,003 0,0089 4 6,37 0,0013 

Sparattosperma leucanthum (Vell.) K.Schum. Cinco folhas brancas 2 0,079 0,4105 8,5 22,29 0,0007 

Swartzia cf. macrostachya Benth. Swartzia macrostachya 1 0,005 0,0058 2 7,96 0,0000 

Syagrus cf. kellyana Noblick & Lorenzi Palmeira 1 0,013 0,0555 7 12,73 0,0000 
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Nome Científico Nome Comum N AB Volume Média HT Média DAP ACE 

Syagrus oleracea (Mart.) Becc Coqueiro não babão 2 0,048 0,2435 8,75 17,51 0,0031 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassm. Coco babão 22 0,797 3,7313 8,09 20,83 0,0290 

Tabernaemontana catharinensis A.DC. Esperta 21 0,636 2,1075 5,63 16,5 0,0262 

Tapirira guianensis Aubl. Pombeiro 4 0,055 0,1813 7,39 12,63 0,0130 

Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. Pombeiro 71 1,437 5,8471 7,49 14,07 0,2738 

Terminalia catappa L. Castanheira de praia 1 0,018 0,0494 5 14,96 0,0013 

Terminalia glabrescens Mart. Capitão 7 0,139 0,5845 8,17 14,8 0,0178 

Theobroma cacao L. Cacau 1 0,017 0,0887 14 14,89 0,0050 

Toulicia laevigata Radlk. Sapindaceae t. 3 0,142 0,579 13,86 21,72 0,0283 

Trema micrantha (L.) Blume Crindiúva 87 0,637 2,6674 6,37 8,97 0,0968 

Trichilia catigua A.Juss. Trichilia catigua 59 0,495 1,9922 5,66 9,51 0,0632 

Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob. Assa peixe 6 0,026 0,0759 4,33 7,38 0,0024 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. Mama de porca da mata 1 0,003 0,0142 6 6,37 0,0003 

Zanthoxylum riedelianum Engl. Mama de porca do cerrado 7 0,084 0,3039 5,36 10,84 0,0061 

Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau ex Verl. Ipê preto 1 0,005 0,0157 5 7,64 0,0005 

Total  1583 50,473 287,6561   3,6115 

Legenda: N: número de indivíduos da espécie; AB (m2): Área basal em metros quadrados; VT(m3): Volume total em metros cúbicos; ACE (ha): Área 

de Copa Elíptica em hectares. 
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A espécie Machaerium aculeatum Raddi. apresentou o maior número de indivíduos arbóreos 

isolados na área (N=161), o que corresponde a 10,17% do total. As espécies subsequentes em 

número de indivíduos foram Platymiscium pubescens Micheli e Trema micrantha (L.) Blume. com 

131 e 87 indivíduos respectivamente. 

A espécie Anadenanthera peregrina (L.) Speg.apresentou maior área basal igual a 6,9580 m² e 

a espécie Eucalyptus sp. apresentou maior volume total igual a 47,3122 m³. 

Em relação ao volume total de madeira a ser produzido com a retirada das árvores isoladas nas 

áreas a serem suprimidas, verificou-se que este é de 287,6562 m³. 

Ressalta-se que os indivíduos listados possuem área das copas total igual a 3,6115 ha, que 

corresponde a 4,70 % da área total de pastagem, pasto sujo e uso antrópico (76,7256 ha), 

estando assim dentro do conceito de árvores isoladas descrito no Decreto n°47.749/2019. 

Para as árvores isoladas levantadas nas áreas a suprimir, a maior média de altura (Média 

HT=22,50 m) foi registrada para a classe 62,77 - 64,77 cm, o maior volume total (VT= 14,7394m3) 

e a maior média de DAP (Média DAP= 152,79) foram registrados na classe 152,77 – 154,77. 

Na Tabela 114 é apresentado a área basal (AB m²), o volume total (VT m³), além das médias de 

altura e DAP. 

Tabela 114: Estrutura diamétrica por classe, de 2 cm de amplitude, para as árvores isoladas localizadas as áreas a 
suprimir 

Classe AB (m²) Volume (m³) Média HT (m) Média DAP (cm) 

4,77 |- 6,77 0,906 2,9515 4,42 5,8 

6,77 |- 8,77 1,232 4,3708 5,22 7,72 

8,77 |- 10,77 1,308 4,7382 5,9 9,66 

10,77 |- 12,77 1,839 7,2412 6,66 11,72 

12,77 |- 14,77 1,727 6,7766 7,27 13,7 

14,77 |- 16,77 1,567 6,51 8,25 15,68 

16,77 |- 18,77 1,682 7,2891 8,24 17,74 

18,77 |- 20,77 1,624 7,5057 8,96 19,74 

20,77 |- 22,77 1,22 5,605 9,63 21,69 

22,77 |- 24,77 1,539 7,2212 10,54 23,66 

24,77 |- 26,77 1,957 10,5088 10,49 25,6 

26,77 |- 28,77 1,875 9,3978 10,6 27,74 

28,77 |- 30,77 1,74 9,0095 10,89 29,77 

30,77 |- 32,77 1,693 9,2992 12,01 32,04 

32,77 |- 34,77 1,535 8,6788 13,27 33,9 

34,77 |- 36,77 1,798 9,5561 12,62 35,66 

36,77 |- 38,77 1,465 7,8457 11,64 37,88 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 632 

 

Classe AB (m²) Volume (m³) Média HT (m) Média DAP (cm) 

38,77 |- 40,77 1,239 9,5728 15,33 39,71 

40,77 |- 42,77 1,232 9,5967 18 41,75 

42,77 |- 44,77 1,031 8,3533 16,57 43,29 

44,77 |- 46,77 0,972 7,1314 14,92 45,41 

46,77 |- 48,77 1,249 7,7999 13,63 47,67 

48,77 |- 50,77 0,187 1,1757 20,21 48,82 

50,77 |- 52,77 1,248 9,502 16,47 51,46 

52,77 |- 54,77 0,456 2,4978 14,75 53,87 

54,77 |- 56,77 0,479 3,636 16 55,23 

56,77 |- 58,77 0,52 2,5212 19,74 57,54 

58,77 |- 60,77 0,838 4,0004 14,51 59,63 

60,77 |- 62,77 1,506 11,8961 20,1 61,93 

62,77 |- 64,77 1,277 13,6233 22,5 63,74 

64,77 |- 66,77 0,341 2,594 17 65,89 

68,77 |- 70,77 0,378 3,4263 20 69,39 

70,77 |- 72,77 0,811 3,9501 15,56 71,84 

72,77 |- 74,77 0,431 1,2357 10,2 74,07 

74,77 |- 76,77 0,886 4,979 13,5 75,12 

78,77 |- 80,77 1,492 10,0539 16 79,58 

80,77 |- 82,77 0,515 3,7331 22,2 81,01 

84,77 |- 86,77 0,58 5,5184 22 85,94 

88,77 |- 90,77 1,259 7,3364 16,57 89,52 

94,77 |- 96,77 1,433 5,3281 10 95,53 

96,77 |- 98,77 0,74 3,0226 11 97,08 

102,77 |- 104,77 0,83 5,9274 18 102,81 

152,77 |- 154,77 1,833 14,7394 22 152,79 

Total 50,473 287,6561   

Legenda: AB: Área basa; HT: Altura total; DAP: Diametro a altuta do peito 

Espécies ameaçadas de extinção  

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) define como espécies ameaçadas de extinção aquelas 

com alto risco de desaparecimento na natureza em futuro próximo, com base em documentação 

científica disponível. Tais espécies estão sujeitas às restrições previstas na legislação em vigor 

e sua coleta, para quaisquer fins, será efetuada apenas mediante autorização do órgão ambiental 

competente. 

Para realização do presente trabalho, consideraram-se as informações presentes na Portaria Nº 

43, de 31 de janeiro de 2014, do Ministério do Meio Ambiente (MMA). 
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De acordo com a lista supracitada, verificou-se que foram registradas 2 espécies ameaçadas de 

extinção as áreas a suprimir, totalizando 31 indivíduos. Sendo essas consideradas vulneráveis 

ou em perigo conforme pode-se observar na Tabela 115. 

A Lei n°9.743/1988 declara de interesse comum, de preservação permanente e imune de corte 

o ipê amarelo e dá outras providências, diz em seu artigo 2°, § 1°. 

§ 1º Como condição para a emissão de autorização para a supressão do ipê-amarelo, os órgãos 

e as entidades a que se referem os incisos do caput deste artigo exigirão formalmente do 

empreendedor o plantio de uma a cinco mudas catalogadas e identificadas do ipê-amarelo por 

árvore a ser suprimida, com base em parecer técnico fundamentado, consideradas as 

características de clima e de solo e a frequência natural da espécie, em maior ou menor 

densidade, na área a ser ocupada pelo empreendimento. 

Foram registradas 2 espécies do gênero Handroanthus na área, 4 indivíduos de Handroanthus 

chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos e 1 indivíduos de Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos 

(Tabela 115). 

Tabela 115: Espécies ameaçadas de extinção, com suas respectivas categorias de risco de extinção, que foram 
registradas nas áreas a suprimir 

Nome Científico Localização 
Grau de 

ameaça 
Número de indivíduos 

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr. 
Censo 

Fragmento 
VU 8 

Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth 
Censo 

Fragmento 
VU 1 

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr. 
Censo Árvores 

isoladas 
VU 14 

Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth. 
Censo Árvores 

isoladas 
VU 8 

Sub-total   31 

Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) 

Mattos 

Censo Árvores 

isoladas 

Imune de 

corte 
4 

Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos 
Censo Árvores 

isoladas 

Imune de 

corte 
1 

Sub-total   5 

Total 36 

 

Estimativa de Rendimento Lenhoso 

Na Tabela 116 é possível observar o rendimento lenhoso total das áreas a serem suprimidas no 

empreendimento. O rendimento lenhoso referente aos levantamentos realizados na área do 
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empreendimento que ainda não sofreram nenhum tipo de intervenção é da ordem de 347,3491 

m³, que corresponde a 521,0236 st. 

Tabela 116: Volume de madeira produzido 

Levantamento Volume (m³) Volume (st) 

Censo - FESD 59,6930 89,5395 

Censo - Indivíduos arbóreos isolados 287,6561 431,4841 

Total 347,3491 521,0236 
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12.2.1.4.4.3. Estimativa de rendimento lenhoso geral 

Na Tabela 117 a seguir são apresentados os resultados, com base nos dados levantados em 

áreas de floresta estacional semidecídua e áreas de pastagem, pasto sujo e uso antrópico com 

presença de indivíduos arbóreos nativos isolados, para mensuração do rendimento lenhoso que 

foi gerado e deverá ser gerado com a supressão de vegetação na área. 

Constatou-se que o volume total de madeira da vegetação é da ordem de 716,8190 m³, ou 

1075,2285 st. Tais resultados foram estimados por meio de inventário 100%. 

Tabela 117: Estimativas volumétricas geral das áreas suprimidas e a suprimir na ADA 

Localização Levantamento Volume (m³) 
Volume 

(st) 

ADA – vegetação 

suprimida 

Censo - FESD 151,6183 227,4275 

Censo - Indivíduos 

arbóreos isolados 
217,8516 326,7774 

Sub-total 369,4699 554,2049 

ADA – vegetação a 

suprimir 

Censo - FESD 59,6930 89,5395 

Censo - Indivíduos 

arbóreos isolados 
287,6561 431,4841 

Sub-total 347,3491 521,0236 

TOTAL GERAL 716,8190 1075,2285 
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12.2.1.5. FAUNA 

A utilização de diferentes técnicas para o inventário da Fauna, busca em essência, amostrar de 

forma direta a diversidade e a abundância das comunidades faunísticas presente em uma 

determinada região. Devendo-se entender que apenas uma parcela representativa da população 

foi inventariada. Entretanto, se realizado de forma correta e observando os rigores científicos, 

pode ser o reflexo das populações presentes na área (SILVEIRA et al. 2010). 

As informações levantadas no diagnóstico da fauna são de fundamental importância para toda a 

análise do estudo de impacto ambiental relacionado ao empreendimento. São os resultados 

desse estudo que subsidiarão a avaliação de impacto do empreendimento, as medidas 

mitigatórias e compensatórias e os planos de monitoramento a serem realizados.  

O diagnóstico de fauna é item fundamental para a tomada de decisões, especialmente pelas 

características do empreendimento e a atual condição da área de estudo. Em condições usuais, 

o levantamento da fauna seria realizado antes do início das atividades do empreendimento, 

sendo representativo da condição anterior às intervenções. Entretanto, a área de estudo já se 

encontra impactada pela passagem da lama oriunda do Rompimento da barragem de fundação. 

Somado ao evento, as obras emergenciais alteraram principalmente as margens e a calha do 

Rio Doce, e parte da área considerada como diretamente afetada pelo empreendimento (ADA). 

Nesse sentido, foram definidas como áreas de influência sobre a fauna, a mesma área 

considerada para o meio físico e para a vegetação. A AII e a Área Influência Direta (AID), foram 

inventariadas por meio do levantamento de dados secundários, dos diferentes grupos faunísticos 

(Mastofauna terrestre, Mastofauna voadora, Herpetofauna, Avifauna e Ictiofauna).  

A AII tem área total de 327,8521 km² e ocupa majoritariamente o território dos municípios de Rio 

Doce e Santa Cruz do Escalvado. Entretanto, uma menor proporção da AII está inserida nos 

territórios dos municípios de Dom Silvério e Sem-Peixe. A dimensão do território considerado 

para a AII é de extrema importância para a caracterização da fauna. uma vez que não há como 

amostrar uma condição inicial “não impactada”, os dados secundários terão maior peso na 

enumeração dos possíveis impactos sobre a fauna ainda existente. 

Em muitas situações, os impactos sobre a fauna podem ser dispersos no tempo e com origem 

difusa (rompimento, obras emergenciais e empreendimento). A exemplo disto, a ictiofauna foi 

inicialmente modificada pela passagem da lama do rompimento. Posteriormente, durante a fase 

emergencial (construção dos barramentos metálicos, dragagem do reservatório e disposição em 

suas margens), as intervenções na calha do Rio Doce também causaram novos impactos. Com 
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o retorno das atividades do empreendimento, os possíveis impactos se somarão aos já 

existentes. É interessante salientar que o mesmo contexto pode ser aplicado aos demais grupos 

faunísticos. 

Nesse sentido, o levantamento dos dados primários da fauna apresentado neste diagnóstico, 

contempla uma área superior aos limites da ADA, abrangendo parte da AID do empreendimento, 

principalmente por já existirem intervenções e impactos na ADA, favorecendo o uso de 

fragmentos florestais mais conservados e porções do Rio Doce sem intervenções. Os 

levantamentos dos dados primários foram realizados em duas campanhas, período chuvoso e 

período seco, sendo inventariados os mesmos grupos faunísticos relacionados pelos dados 

secundários.  

12.2.1.6. DIAGNÓSTICO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA 

A AII para o meio Biótico se sobrepõe a do meio físico. Como comentado no diagnóstico da flora, 

é composta por uma matriz predominantemente agrícola, com vegetação nativa fragmentada e 

com poucos fragmentos florestais de dimensões expressivas. Associado a estes fatores, a baixa 

conectividade entre os fragmentos e a ausência de corredores ecológico, prejudica o fluxo natural 

de espécies da fauna. 

Naturalmente, os maiores fragmentos tendem a comportar parte da biodiversidade, mais sensível 

a alterações ambientais, sendo mais associadas a formações florestais. Por outro lado, espécies 

mais generalistas transitam entre ambientes e são mais frequentes em usos de solo mais 

antropizados.  

As pressões antrópicas tendem a reduzir populações ou até mesmo extinguir espécies, e em 

alguns casos, espécies que ainda não foram catalogadas. Apesar do esforço pesquisadores e 

dos muitos estudos visando a fragmentação florestal e a diversidade a Mata Atlântica, ainda há 

necessidade de ampliar o acervo relativo a fauna, uma vez que assim como observado para a 

AII, estudos de fauna ainda não comuns e se restringem a poucos grupos de vertebrado (PINTO 

et al., 2005). 

12.2.1.6.1. METODOLOGIA 

Foram descritos os registros de ocorrência das espécies nas áreas afetadas pelas obras 

emergenciais de dragagem e disposição de sedimentos ora em curso e a serem desenvolvidas 

no empreendimento para retomada das atividades da UHE Risoleta Neves como previsto no 

TTAC.  
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Os levantamentos dos dados secundários foram realizados considerando a abrangência da 

própria UHE Risoleta Neves, o rio do Carmo, e o rio Piranga, afluentes do rio Doce, onde os 

impactos ocorridos se restringem, às comunidades situadas próximas às calhas e taludes fluviais 

afetados. 

A caracterização da fauna local e regional foi desenvolvida a partir da análise de dados extraídos 

dos estudos ambientais que se constitui na base de dados disponível a público mais próximo da 

área da UHE Risoleta Neves.  

Herpetofauna 

A busca por informações a respeito da composição de espécies de anfíbios e répteis da região 

levou em consideração os trabalhos técnicos e científicos disponíveis descritos a seguir:  

• BRANDT Meio Ambiente - Relatório de Regularização Ambiental da UHE Risoleta Neves; 

• MOURA, M. R., MOTTA, A. P., FERNANDES, V. D., & FEIO, R. N. (2012). Herpetofauna 

da Serra do Brigadeiro, um remanescente de Mata Atlântica em Minas Gerais, sudeste 

do Brasil. Biota Neotropica, 12(1), 209-235. 

• FORLANI, M. C., BERNARDO, P. H., HADDAD, C. F. B., & ZAHER, H. (2010). 

Herpetofauna do Parque Estadual Carlos Botelho, São Paulo, Brasil. Biota Neotropica, 

10(3), 266-309. 

 

Mastofauna Terrestre 

Foi realizada uma compilação de dados de trabalhos científicos, planos de manejos e outras 

fontes de pesquisas, realizados em áreas próximas e com fitofisionomias parecidas com a área 

aqui em estudo, foi elaborada uma lista acerca da diversidade conhecida no entorno. Foi feita 

uma vasta busca nas bases de dados disponíveis, periódicos científicos, coleções de museus, 

iniciações científicas, teses e dissertações, sendo as principais fontes de dados listadas abaixo: 

• Sistema de Informação Distribuído para Coleções Biológicas - SpeciesLink 

(http://splink.cria.org.br); 

• Banco Digital de Teses e Dissertações da UFMG (http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/);  

• Banco Digital de Teses e Dissertações da UFV 

(http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/3); 

• Scientific Electronic Library Online - Scielo (http://www.scielo.org); 

• Portal de Periódicos da CAPES (http://www.periodicos.capes.gov.br); 
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• Base de dados ISI Web of Knowledge - Thomson Reuters 

(http://isiwebofknowledge.com/translations/portugues-brasil/); 

• Google Acadêmico (http://scholar.google.com.br/); 

• Coleção de Mamíferos do Museu de Zoologia da Universidade Federal de Viçosa - 

MZUFV. 

• Relatórios ambientais (EIA/RIMA, RAP, RCA, etc.). 

 

Mastofauna Voadora 

Foram utilizados como dados secundários estudos realizados no sudeste do estado de Minas 

Gerais a um raio aproximado de 200km da área de estudo e com fitofisionomias semelhantes. 

• No Parque Estadual do Rio Doce: 

• IBDF, 1981. Plano de Manejo do Parque Nacional do Caparaó. Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento de Florestas. Fundação brasileira para a conservação da natureza.; 

• STALLINGS, J.R.; FONSECA, G.A.B.; PINTO, L.P.S.; AGUIAR, L.M.S. & SÁBATO, E.L. 

1990. Mamíferos do Parque Florestal Estadual do Rio Doce, Minas Gerais, Brasil. Revista 

Brasileira de Zoologia, 7(4), 663-677.; 

• OLIVEIRA, L.F. 2013. Assembleia de Chiroptera (Mammalia) no Parque Estadual do Rio 

Doce, Minas Gerais: riqueza, composição e estratificação vertical. Dissertação da 

Universidade Federal de Lavras.; 

• Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN Santuário do Caraça: 

• PBCM, 2013. Plano de Manejo da RPPN "Santuário do Caraça". Catas Altas/Santa 

Bárbara, MG. Província Brasileira de Congregação da Missão.; e  

• Parque Estadual do Ibitipoca  

• MELLO, R.M. 2013. Morcegos (Chiroptera: Phyllostomidae) no Parque Estadual do 

Ibitipoca, Minas Gerais - Brasil: Composição da Assembléia e Frugivoria. Dissertação 

Universidade Federal de Juiz de Fora, MG., 2013. 

 

Avifauna 

Com o objetivo de caracterizar a ornitofauna com potencial ocorrência para a região de inserção 

do empreendimento, foi realizado um levantamento de dados secundários disponíveis para a 
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região. Neste sentido, foram consultadas bibliografias (artigos científicos) disponíveis para 

posterior elaboração da lista de espécies de provável ocorrência. 

• SIMON, J. E., RIBON, R., MATTOS, G. D., & ABREU, C. R. M. (1999). A avifauna do 

Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, Minas Gerais. Revista Árvore, 23(1), 33-48. 

• VALÉRIO, F. A., HERDY, V. P., MAZZONI, L. G., PERILLO, A., QUEIROGA, L. H., & 

CAMPOS, J. E. G. (2015). Additions to the avifaunal inventory of the Serra do Brigadeiro 

State Park, Minas Gerais, Brazil. Atualidades Ornitológicas, 187, 4-7. 

• LOPES, L. E., & MARÇAL, B. F. (2016). Avifauna do Campus Florestal da Universidade 

Federal de Viçosa, Minas Gerais, Brasil. Atualidades ornitológicas, 193, 41-56. 

Ictiofauna 

o levantamento de dados secundários, oriundos de artigos técnico/científicos, estudos e 

trabalhos realizados próximos à área, que compuseram uma lista de espécies de peixes, que 

serviram de pano de fundo para o desenvolvimento das atividades em campo e para as análises 

subsequentes. Sendo os trabalhos listados a seguir: 

• BIOS. 2015. “Monitoramento da ictiofauna no Sistema de Transposição para peixes da 

Usina Hidrelétrica Risoleta Neves - Rio Doce - MG”; 

• BIOTA AQUÁTICA. 2018. “Monitoramento da ictiofauna na área de influência da Usina 

Hidrelétrica Risoleta Neves.”; 

• THEMAG. 1997. “Estudo de Impacto Ambiental Usina Hidrelétrica de Candonga MG”.. 

• VIEIRA, F. A. 2006. “Ictiofauna do rio Santo Antônio, bacia do rio Doce, MG: Proposta de 

conservação”. Universidade Federal. Tese de doutorado; e 

• VIEIRA, F. 2009. Distribuição, impactos ambientais e conservação da fauna de peixes da 

bacia do rio Doce MG Biota, v. 2, n.5: 5-22. 

 

12.2.1.6.1.1. Análise dos Dados 

A análise dos dados secundários levantados para a fauna regional foi realizado de forma 

descritiva. Quando disponível na literatura, foram classificados quanto  ao nicho em que ocupam, 

os hábitos alimentares, e o período de atividade. 

Informações sobre a categoria de ameaça das espécies foram obtidas a partir da consulta na 

lista estadual, nacional e internacional de ameaça de extinção. Com relação às espécies da fauna 

do estado de Minas Gerais ameaçada de extinção, consultou-se a deliberação normativa copam 
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nº 147, de 30 de abril de 2010 (COPAM, 2010), as espécies brasileiras ameaçadas de extinção, 

foi consultada o Livro Vermelho da Fauna brasileira Ameaçada de Extinção (ICMBio/MMA, 2018). 

A nível internacional será consultada a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas de Extinção da 

União Internacional para Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN, 2019). 

Utilizou-se como referência a nomenclatura e taxonomia utilizada por Nogueira et al. (2014) e 

Gardner (2008). 

12.2.1.6.2. RESULTADOS 

12.2.1.6.2.1. Herpetofauna 

Os anfíbios (Classe AMPHIBIA) com potencial ocorrência na AII e Influência Direta (AID) do 

empreendimento é composta por 56 espécies, sendo um representante da Ordem Gymnophiona 

e 55 espécies da Ordem Anura (Tabela 118). Os anuros são representados por 14 famílias. A 

família Hylidae possui a maior diversidade, com 27 espécies, seguida por Leptodactylidae com 

oito espécies. As demais famílias possuem três ou menos espécies. 

Dentre as espécies apresentadas, destaca-se aquelas consideradas de interesse para biologia 

da conservação. A nível nacional destaca-se o Physalaemus maximus espécie considerada 

como “Vulnerável”. A nível global as espécies Ischnocnema verrucosa, Rhinella diptycha, 

Zachaenus carvalhoi, Gastrotheca ernestoi, Bokermannohyla ibitipoca, Hylodes babax, 

Physalaemus maximus e Chiasmocleis mantiqueira são consideras como “Deficiente de Dados”. 

Essas espécies apresentam um enclave para a Biologia da Conservação, são espécies que não 

se tem informação suficiente quanto a sua distribuição e /ou biologia. Podem representar 

espécies de ampla distribuição ou espécies endêmicas. Portanto carecem de estudos 

específicos para se ter conhecimento a respeito de sua biologia.  A lista potencial é composta 

em sua maioria de espécies associadas a ambientes florestais e uma grande parte é formada 

por espécies com ampla distribuição no território nacional. 

Já em sem tratando dos répteis com potencial ocorrência na área de influência do 

empreendimento, nos dados apurados foram identificadas 42 espécies conforme apresentado 

na  Tabela 119, divididos entre tartarugas (2 spp.), anfisbênia (2 spp), lagartos (11 spp.) e 

serpentes (29 spp.). 

Entre as espécies de répteis apresentadas na Tabela 119, apenas o cágado-do-pescoço-

comprido (Hydromedusa maximiliani) é listado em alguma categoria de ameaça, no presente 

caso a espécie é considerada como “Vulnerável” a nível estadual (COPAM 2010) e global (IUCN 

2019). As demais espécies não são enquadradas em nenhuma categoria de ameaça de extinção. 
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A lista é composta de espécies associadas a ambientes florestais e espécies de ampla 

distribuição no território nacional. Dentre as espécies, destacam-se as serpentes das famílias 

Elapidae (corais) e Viperidadae. Essas famílias comportam a maioria das espécies venenosas e 

peçonhentas responsáveis por grande parte dos acidentes ofídicos no Brasil. 
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Tabela 118: Lista de anfíbios com potencial ocorrência para a AII e AID empreendimento. 

CLASSE / Ordem / Família / Espécie NOME-POPULAR 
GRAU DE AMEAÇA 

FONTES 
COPAM (2010) MMA (2014) IUCN (2019) 

AMPHIBIA           

Gymnophiona           

Siphonopidae           

Luetkenotyphlus brasiliensis (Lütken, 1852 “1851”) Cobra cega     ** 2 

Anura           

Brachycephalidae           

Ischnocnema guentheri (Steindachner, 1864) Sapo     LC 1 

Ischnocnema parva (Girard, 1853) Sapo     LC 2 

Ischnocnema verrucosa (Reinhardt & Lütken, 1862) Sapo     DD 2 

Bufonidae           

Rhinella diptycha (Cope, 1862) Sapo     DD 1 

Rhinella granulosa (Spix, 1824) Sapo     LC 1 

Rhinella crucifer (Wied-Neuwied, 1821) Sapo     LC 1,2 

Centrolenidae           

Vitreorana uranoscopa (Müller, 1924) Perereca     LC 2 

Ceratophrydae           

Ceratophrys aurita (Raddi, 1823) Sapo     LC 2 

Craugastoridae           

Haddadus binotatus (Spix, 1824) Sapo     LC 2 

Cyloramphidae           

Zachaenus carvalhoi Izecksohn, 1983”1982” Sapo     DD 2 

Thoropa megatympanum Caramaschi and Sazima, 1984 Sapo     LC 1 

Thoropa miliaris (Spix, 1824) Sapo     LC 1,2 

Odontophrynidae           

Odontophrynus cultripes Reinhardt & Lütken, 1861”1862” Sapo     LC 1,2 

Proceratophrys boiei (Wied-Neuwied, 1825) Sapo     LC 2 
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CLASSE / Ordem / Família / Espécie NOME-POPULAR 
GRAU DE AMEAÇA 

FONTES 
COPAM (2010) MMA (2014) IUCN (2019) 

Proceratophrys melanopogon (Miranda-Ribeiro, 1926) Sapo     LC 2 

Hemiphractidae           

Gastrotheca ernestoi Miranda Ribeiro, 1920 Perereca     DD 2 

Hylidae           

Aplastodiscus arildae (Cruz & Peixoto, 1987 “1985”) Perereca     LC 2 

Aplastodiscus leucopygius (Cruz & Peixoto, 1985 “1984”) Perereca     LC 2 

Aplastodiscus cavicola (Cruz and Peixoto, 1985) Perereca     LC 1 

Bokermannohyla caramaschii (Napoli, 2005) Perereca     LC 2 

Bokermannohyla circumdata (Cope, 1871) Perereca     LC 1 

Bokermannohyla martinsi (Bokermann, 1964) Perereca     LC 1 

Bokermannohyla nanuzae (Bokermann and Sazima, 1973) Perereca     LC 1 

Bokermannohyla ibitipoca (Caramaschi & Feio, 1990) Perereca     DD 2 

Dendropsophus branneri (Cochran, 1948)       LC 1 

Dendropsophus decipiens (A. Lutz, 1925) Perereca     LC 1,2 

Dendropsophus elegans (Wied-Neuwied, 1824) Perereca     LC 1,2 

Dendropsophus minutus (Peters, 1872) Perereca     LC 1,2 

Dendropsophus rubicundulus (Reinhardt and Lütken, 1862) Perereca     LC 1 

Boana albomarginata (Spix, 1824) Perereca     LC 2 

Boana albopunctata (Spix, 1824) Perereca     LC 1,2 

Boana crepitans (Wied-Neuwied, 1824) Perereca     LC 1 

Boana faber (Wied-Neuwied, 1821) Perereca     LC 1,2 

Boana pardalis (Spix, 1824) Perereca     LC 1,2 

Boana polytaenia (Cope, 1870) Perereca     LC 2 

Boana pombali (Caramaschi, Pimenta, and Feio, 2004) Perereca     LC 1 

Scinax alter (Lutz, 1973) Perereca     LC 2 

Scinax crospedospilus (A. Lutz, 1925) Perereca     LC 2 

Scinax eurydice (Bokermann, 1968) Perereca     LC 1,2 
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CLASSE / Ordem / Família / Espécie NOME-POPULAR 
GRAU DE AMEAÇA 

FONTES 
COPAM (2010) MMA (2014) IUCN (2019) 

Ololygon flavoguttata (Lutz and Lutz, 1939) Perereca     LC 2 

Scinax fuscovarius (Lutz, 1925) Perereca     LC 1,2 

Ololygon luizotavioi Caramaschi and Kisteumacher, 1989 Perereca     LC 1,2 

Scinax perereca Pombal, Haddad & Kasahara, 1995 Perereca     LC 2 

Hylodidae           

Hylodes babax Heyer, 1982 Perereca     DD 2 

Leptodactylidae           

Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826 Rã     LC 2 

Physalaemus feioi Cassini, Cruz & Caramaschi, 2010 Rã       2 

Physalaemus maximus Feio, Pombal & Caramaschi, 1999 Rã   VU DD 2 

Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799) Rã     LC 1,2 

Leptodactylus labyrinthicus (Spix, 1824) Rã     LC 2 

Leptodactylus latrans (Steffen, 1815) Rã     LC 2 

Leptodactylus mystacinus (Burmeister, 1861) Rã     LC 1,2 

Leptodactylus mystaceus (Spix, 1824) Rã     LC 2 

Microhylidae           

Chiasmocleis mantiqueira Cruz, Feio & Cassini, 2007 Sapo     DD 2 

Elachistocleis cesarii (Miranda Ribeiro, 1920) Sapo       1,2 

Phyllomedusidae           

Phyllomedusa burmeisteri Boulenger, 1882 Perereca     LC 2 

 ¹Grau de ameaça: LC (Preocupação menor “Least Concern”), DD (Deficiente em Dados “Data Deficient”), NT (Quase ameaçado “Near threatened”; ²Fonte:Brandt Meio Ambiente; (2): MOURA, et al 

(2012). 
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Tabela 119:Espécies de répteis com potencial ocorrência na região do empreendimento. 

ORDEM / SUBORDEM / Família / Espécie NOME POPULAR 
GRAU DE CONSERVAÇÃO¹ 

FONTE² 
COPAM (2010) MMA (2014) IUCN (2019) 

TESTUDINES           

Chelidae           

Hydromedusa maximiliani (Mikan, 1825) Cágado-do-pescoço-comprido VU   VU 2 

Phrynops gr. geoffranus Cágado     LC 1,2 

Amphisbaenidae           

Leposternon microcephalum Wagler in Spix, 1824 Cobra de duas cabeças       1,2 

Amphisbaena alba Cobra de duas cabeças     LC 1 

Anguidae           

Ophiodes fragilis (Raddi, 1820) Lagarto       1 

Ophiodes striatus (Spix, 1825) Lagarto       1,2 

Gekkonidae           

Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818) Calango       2 

Gymnophthalmidae           

Ecpleopus gaudichaudii Duméril e Bibron, 1839 Lagarto       2 

Heterodactylus imbricatus Spix, 1825 Lagarto       2 

Leiosauridae           

Enyalius bilineatus Duméril e Bibron, 1837 Lagarto       1,2 

Enyalius perditus Jackson, 1978 Lagarto       2 

Urostrophus vautieri Duméril e Bibron, 1837 Lagarto       2 

Mabuyidae           

Aspronema dorsivittatum (Cope, 1862) Lagarto       2 

Teiidae           

Salvator merianae (Duméril e Bibron, 1839) Teiu     LC 1,2 

Tropiduridae           

Tropidurus torquatus (Wied, 1820) Calango     LC 1 

SERPENTES      
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ORDEM / SUBORDEM / Família / Espécie NOME POPULAR 
GRAU DE CONSERVAÇÃO¹ 

FONTE² 
COPAM (2010) MMA (2014) IUCN (2019) 

Leptotyphlopidae           

Trilepida salgueiroi (Amaral, 1955) Cobra         

Colubridae           

Chironius bicarinatus (Wied, 1820) Cobra       2 

Chironius exoletus (Linnaeus, 1758) Cobra       2 

Spilotes pullatus pullatus (Linnaeus, 1758)         1,2 

Dipsadidae           

Echinanthera melanostigma (Wagler in Spix, 1824) Cobra       2 

Echinanthera undulata (Wied, 1824) Cobra       2 

Coronelaps lepidus (Reinhardt, 1861) Cobra       2 

Elapomorphus quinquelineatus (Raddi, 1820) Cobra       2 

Erythrolamprus jaegeri jaegeri (Günther, 1858) Cobra     LC 2 

Erythrolamprus poecilogyrus poecilogyrus (Wied, 1824) Cobra       1,2 

Oxyrhopus clathratus Duméril, Bibron e Duméril, 1854 Cobra       2 

Oxyrhopus guibei Hoge e Romano, 1978 Cobra       1,2 

Oxyrhopus petolarius digitalis (Reuss, 1834) Cobra       1,2 

Oxyrhopus trigeminus Duméril, Bibron e Duméril, 1854 Cobra       1,2 

Philodryas olfersii (Liechtenstein, 1823) Cobra       1,2 

Philodryas patagoniensis (Girard, 1858) Cobra     LC 1 

Sibynomorphus mikanii (Schlegel, 1837) Cobra       1,2 

Sibynomorphus neuwiedi (Ihering, 1911) Cobra       2 

Taeniophallus affinis (Günther, 1858) Cobra     LC 2 

Tropidodryas striaticeps (Cope, 1870) Cobra       2 

Xenodon merremii (Wagler in Spix, 1824) Cobra       1,2 

Xenodon neuwiedii Günther, 1863 Cobra     LC 2 

Elapidae           

Micrurus corallinus (Merrem, 1820) Coral       2 
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ORDEM / SUBORDEM / Família / Espécie NOME POPULAR 
GRAU DE CONSERVAÇÃO¹ 

FONTE² 
COPAM (2010) MMA (2014) IUCN (2019) 

Micrurus frontalis (Duméril, Bibron e Duméril, 1854) Coral       1,2 

Micrurus lemniscatus lemniscatus (Linnaeus, 1758) Coral       1,2 

Viperidae           

Bothrops jararaca (Wied, 1824) Jararaca       1,2 

Bothrops neuwiedi WAGLER, 1824 Jararaca     LC 1 

Bothrops jararacussu Lacerda, 1884 Jararaca     LC 1 

Crotalus durissus  Linnaeus, 1758 Cascavel     LC 1 

¹Grau de Ameaça: VU= Vulnerável, LC = Least Concern, DD = Deficiente de dados. ²Fonte : (1) Brandt Meio Ambiente; (2): MOURA, et al (2012). 
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12.2.1.6.2.2. Mastofauna Terrestre 

Conforme demonstrado na Tabela 120, as Áreas de Influência Indireta (AII) e Influência Direta 

(AID) do empreendimento em estudo, apresenta relevante riqueza e composição de espécies de 

mamíferos terrestres, mostrando que registros históricos e estudos realizados nas regiões 

associadas aos municípios em estudo abrangem 73 espécies distribuídas em 9 ordens e 23 

famílias de mamíferos terrestres (não-voadores).  

Os registros obtidos através dos dados secundários indicam 17 espécies de mamíferos que se 

enquadram em algum grau de ameaça de extinção segundo as classificações das três listas 

analisadas no presente estudo, sendo elas: 12 espécies na lista do COPAM (2010): C. minimus; 

C. aurita, A. guariba clamitans, C. brachyurus, P. flavus, L. longicaudis, L. gutullus, L. pardalis, 

P. concolor, P. tajacu, T. terrestris, M. tridactyla; 13 na lista do MMA (2014): C. minimus; C. aurita, 

C. tatouay M. tridactyla, A. guariba clamitans, S. nigritus, C. brachyurus, L. longicaudis, H. 

yagouaroundi, L. gutullus, P. concolor, M. americana, T. pecari, T. terrestris; e nove na lista da 

IUCN (2019): C. aurita, M. tridactyla, C. nigrifrons, S. nigritus, C. brachyurus, L. gutullus, M. 

americana, L. longicaudisi e T. terrestris.  

A Ordem carnívora teve o maior número de representantes com algum grau de ameaça de 

extinção, totalizando sete espécies entre canídeos, mustelídeos, procionideos e felídeos; 

seguido pela Ordem Primates, com quatro espécies. Segundo a classificação de GRAIPEL et al. 

(2017), Rodentia e Primates foram as únicas ordens com espécies endêmicas na Mata Atlântica, 

totalizando sete e quatro espécies. As demais ordens tiveram menor número de representantes 

com algum grau de ameaça de extinção e nenhuma espécie endêmica. 

Destaca-se que algumas espécies estão atualmente classificadas como “Deficientes em Dados” 

(DD) ou “Quase Ameaçadas” (QA) em pelo menos uma das listas analisadas no presente estudo, 

sendo elas: C. minimus, C. tatouay, S. nigritus, C. brachyurus, L. longicaudis, e M. americana. 

Cabe aqui ressaltar que a listagem de espécies provenientes de dados secundários foi feita de 

forma bastante abrangente e, dessa forma, registrou-se um elevado número de espécies. No 

entanto, certamente diversas dessas espécies representam apenas registros históricos, e muitas 

possivelmente estão localmente extintas, como: C. aurita, P. tajacu, T. terrestris e M. tridactyla. 

Outras, possivelmente ainda habitam alguns dos fragmentos mais conservados, no entanto, 

mesmo assim, são localmente raras, como A. guariba clamitans, P. flavus, L. longicaudis, L. 

gutullus, P. concolor, e S. nigritus. Os dados primários servirão de importante fonte de dados 

comparativos que a diversidade esperada e a atual. 
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Tabela 120: Levantamento de espécies da mastofauna de potencial ocorrência na AII e AID do empreendimento. 

ORDEM / Família / Espécie NOME POPULAR 

GRAU DE AMEAÇA8 

ENDEMISMO9 

DADOS ECOLÓGICOS10 

COPAM (2010) MMA (2014) IUCN (2019) HÁBITO HÁBITO ALIMENTAR ATIVIDADE 

DIDELPHIMORPHIA                 

Didelphidae                 

Caluromys philander Cuíca-lanosa - - - - AR FR/ON N 

Chironectes minimus Cuíca-d´água VU QA - - SA OS N 

Didelphis aurita Gambá-de-orelha-preta - - - - ES FR/ON N 

Didelphis albiventris Gambá-de-orelha-branca - - - - ES FR/ON N 

Gracilinanus microtarsus Cuíca - - - - AR IN/ON N 

Marmosops incanus Cuíca - - - - ES IN/ON N 

Marmosa murina Cuíca - - - - ES IN/ON N 

Marmosa paraguayana Cuíca, catita - - - - ES IN/ON N 

Metachirus nudicaudatus Cuíca-de-quatro-olhos - - - - CR IN/ON N 

Monodelphis americana Cuíca-de-três-listras - - - - CR IN/ON N 

Philander quica1 Cuíca-de-quatro-olhos - - - - ES IN/ON N 

CINGULATA                 

Chlamyphoridae                 

Cabassous tatouay Tatu-do-rabo-mole-grande - DD - - SF MI N 

Euphractus sexcinctus Tatu-peba - - - - SF IN/ON D/N 

Dasypodidae                 

Dasypus novemcinctus Tatu-galinha - - - - SF IN/ON D/N 

Dasypus septemcinctus Tatu-molita - - - - SF IN/ON D/N 

PILOSA                 

Myrmecophagidae                 

Myrmecophaga tridactyla Tamanduá-bandeira VU VU VU - CR MI D/N 

Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim - - - - ES MI D/N 
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ORDEM / Família / Espécie NOME POPULAR 

GRAU DE AMEAÇA8 

ENDEMISMO9 

DADOS ECOLÓGICOS10 

COPAM (2010) MMA (2014) IUCN (2019) HÁBITO HÁBITO ALIMENTAR ATIVIDADE 

PRIMATES                 

Callitrichidae                 

Callithrix aurita Sagüi-da-serra-escuro EM EM VU End AR FR/IN/GO D 

Callithrix geoffroyi Sagüi-de-cara-branca - - - End AR FR/IN/GO D 

Callithrix jacchus Sagüi-de-tufos-branco - - - End AR FR/IN/GO D 

Callithrix penicillata Sagui-do-cerrado - - - - AR FR/IN/GO D 

Cebidae                 

Sapajus nigritus2 Macaco-prego - QA QA End AR FR/ON D 

Atelidae   - - -         

Alouatta guariba clamitans Bugio, Guariba VU VU - End AR HE D 

Pitheciidae                 

Callicebus nigrifrons Guigó - - QA End AR FR/FO D 

LAGOMORPHA                 

Leporidae                 

Sylvilagus minensis3 Tapeti - - - - CR HE N 

CARNIVORA                 

Canidae                 

Cerdocyon thous Cachorro-do-mato - - - - CR IN/ON D/N 

Chrysocyon brachyurus Lobo-guará VU VU QA - CR CA/ON D/N 

Procyonidae                 

Nasua nasua Quati - - - - ES FR/ON D 

Potos flavus Jupará EM - - - AR FR/ON N 

Procyon cancrivorus Mão-pelada - - - - ES FR/ON N 

Mustelidae                 
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ORDEM / Família / Espécie NOME POPULAR 

GRAU DE AMEAÇA8 

ENDEMISMO9 

DADOS ECOLÓGICOS10 

COPAM (2010) MMA (2014) IUCN (2019) HÁBITO HÁBITO ALIMENTAR ATIVIDADE 

Eira barbara Irara - - - - ES FR/ON D/N 

Galictis cuja Furão - - - - CR CA N 

Lontra longicaudis Lontra VU QA QA - SA Os D 

Felidae                 

Herpailurus yagouaroundi Jaguarundi, gato-mourisco - VU - - CR CA N 

Leopardus gutullus Gato-do-mato-pequeno VU VU VU - ES CA N 

Leopardus pardalis Jaguatirica VU - - - ES CA N 

Puma concolor Onça-parda, suçuarana VU VU - - CR CA N 

ARTIODACTYLA                 

Cervidae                 

Mazama americana Veado-mateiro - DD DD - CR FR/HE D 

Mazama gouazoubira Veado-caatingueiro - - - - CR FR/HE D 

Tayassuidae                 

Pecari tajacu Cateto, catitu VU - - - CR FR/HE D/N 

PERISSODACTYLA                 

Tapiridae                 

Tapirus terrestris Anta EM VU VU - CR HE/FR N 

RODENTIA                 

Cavidae                 

Cavia aperea Preá - - - - CR HE D 

Hydrochoerus hydrochaeris Capivara - - - - SA HE D 

Cuniculidae                 

Cuniculus paca Paca - - - - CR FR/HE N 

Dasyproctidae                 
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ORDEM / Família / Espécie NOME POPULAR 

GRAU DE AMEAÇA8 

ENDEMISMO9 

DADOS ECOLÓGICOS10 

COPAM (2010) MMA (2014) IUCN (2019) HÁBITO HÁBITO ALIMENTAR ATIVIDADE 

Dasyprocta leporina Cutia - - - - CR FR/GR D 

Erethizontidae                 

Coendou spinosus Ouriço, - - - - AR FR/FO N 

Coendou prehensilis Ouriço - - - - AR FR/FO N 

Cricetidae                 

Akodon cursor Rato-do-chão - - - - CR IN/ON N 

Akodon montensis Rato -do-chão - - - - CR IN/ON N 

Blarinomys breviceps Rato-do-brejo - - - End SF IN/ON N 

Calomys cf. cerquerai4 Rato-do-chão - - - - CR FR/GR N 

Calomys tener Rato-do-chão - - - - CR FR/GR N 

Cerradomys subflavus Rato-do-mato - - - - CR FR/GR N 

Hylaeamys seuanezi Rato-do-mato - - - End CR FR/GR N 

Juliomys pictipes Rato-do-mato - - - End ES FR/SE N 

Necromys lasiurus Rato-do-mato - - - - SA FR/GR N 

Nectomys squamipes Rato-d'água - - - - ES FR/ON N 

Oecomys cf.  cleberi5 Rato-do-mato - - - - ES FR/SE N 

Oecomys catherinae Rato-da-árvore - - - - ES FR/SE N 

Oligoryzomys flavescens Rato-da-árvore - - - - ES FR/GR N 

Oligoryzomys nigripes Rato-do-mato - - - - ES FR/GR N 

Oxymycterus dasytrichus6 Rato-do-brejo - - - En SF IN/ON N 

Rhipidomys cf. mastacalis Rato-da-árvore - - - - AR FR/SE N 

Sooretamys angouya Rato-do-mato - - - End CR FR/GR N 

Thaptomys nigrita Rato-do-mato - - - End CR IN/ON N 

Sciuridae                 

Guerlinguetus brasiliensis7 Caxinguelê, esquilo - - - - CR FR/GR N 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 654 

ORDEM / Família / Espécie NOME POPULAR 

GRAU DE AMEAÇA8 

ENDEMISMO9 

DADOS ECOLÓGICOS10 

COPAM (2010) MMA (2014) IUCN (2019) HÁBITO HÁBITO ALIMENTAR ATIVIDADE 

Echimyidae                 

Euryzygomatomys spinosus Rato-de-espinho - - - - SF HE N 

Kannabateomys 
Rato-da-taquara - - - - AR FO N 

amblyonyx 

Trinomys gratiosus Rato-de-espinho - - - End CR FR/GR N 

Trinomys setosus Rato-de-espinho - - - End CR FR/GR N 

Nº de Ordens 9 

Nº de Famílias 23 

Nº de Espécies 73 

Legenda - 1: Anteriormente atribuído a Philander frenatus; 2: Anteriormente atribuído a Sapajus apela; 3: Anteriormente atribuído a Sylvilagus brasiliensis; 4: Anteriormente atribuído 

a Calomys sp; 5: Anteriormente atribuído a Oecomys bicolor; 6: Anteriormente atribuído a Oxymycterus roberti;7: Anteriormente atribuído a Sciurus aestuans. 8: Grau de ameaça: 

quase ameaçado (QA); vulnerável (VU); em perigo (EM); ameaçado (AM), criticamente ameaçado (CR); regionalmente extinto (RE); Deficiente em Dados (DD). 9: Endemismo 

(segundo GRAIPEL et al. 2017): endêmico da Mata Atlântica (End). 10: Dados ecológicos: arborícola (AR), cursorial (CR), escansorial (ES), semi-aquático (SA), semi-fossorial (SF); 

carnívoro (CA), herbívoro (HE), mirmecofagia (MI), onívoro (ON), Frugívoro (FR), Granivoro (GR), SE (Predador de semente), Piscívoro (PS); diurna (D) e noturna (N). 
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12.2.1.6.2.3. Mastofauna Voadores 

Foram compiladas um total de 39 espécies de morcegos de seis famílias e 12 subfamílias da 

ordem Chiroptera, não sendo considerados nessa contagem os registros “sp.”, “cf.” e “aff.” que 

apresentaram ao menos um registro do mesmo gênero entre os dados secundários para 

caracterização das Áreas de influência Indireta (AII) e Influência Direta (AID) do 

empreendimento.  A família que apresentou maior riqueza de espécies foi Phyllostomidae com 

24 espécies representando 61% da riqueza regional, seguida de Molossidae e Vespertilionidae 

com seis espécies cada representando juntas 30% da riqueza de espécies; e Emballonuridae, 

Noctilidae e Thyropteridae com uma espécie cada representando juntas 9% da riqueza de 

espécies da região (Figura 422, Tabela 121). 

 
Figura 422: Proporção da riqueza de espécies em cada família obtidas através de dados secundários. 
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Tabela 121: Lista de morcegos com potencial ocorrência na AII e AID do empreendimento. 

FAMÍLIA / Subfamília /Espécie NOME-POPULAR 
GRAU DE AMEAÇA¹ 

FONTE² 
COPAM (2010) MMA (2014) IUCN (2018) 

EMBALLONURIDAE           

Emballonurinae           

Rhynchonycteris naso morcego - - LC 2 

MOLOSSIDAE           

Molossinae           

Eumops auripendulus morcego-de- telhado - - LC 1 

Eumops perotis morcego-de-telhado - - LC 3 

Molossus molossus morcego-de-telhado - - LC 3, 5 

Molossus rufus morcego-de-telhado - - LC 1 

Nyctinomops laticaudatus morcego-de-telhado - - LC 5 

Tadarida brasiliensis morcego-de-telhado - - LC 3 

NOCTILIDAE           

Noctilinae           

Noctilio leporinus morcego-pescador - - LC 2 

PHYLLOSTOMIDAE           

Carolliinae           

Carollia perspicillata morcego-de-fruta - - LC 2, 3, 4, 5 

Desmodontinae           

Desmodus rotundus morcego-vampiro - - LC 1, 3, 4, 5 

Diphylla ecaudata morcego-vampiro - - LC 1 

Glossophaginae           

Anoura caudifer morcego-beija-flor - - LC 2, 3, 4 

Anoura geoffroyi morcego-beija-flor - - LC 2, 3, 5 

Glossophaga soricina morcego-beija-flor - - LC 1, 2, 5 

Micronycterinae           

Micronycteris sanborni morcego - - DD 5 
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FAMÍLIA / Subfamília /Espécie NOME-POPULAR 
GRAU DE AMEAÇA¹ 

FONTE² 
COPAM (2010) MMA (2014) IUCN (2018) 

Micronycteris sp. morcego - - - 2 

Mycronycteris megalotis morcego - - LC 1 

Phyllostominae           

Chrotopterus auritus morcego - - LC 2, 4 

Lophostoma brasiliensis morcego - - LC 5 

Mimon bennettii morcego - - LC 1 

Phyllostomus hastatus morcego - - LC 1, 3 

Trachops cirrhosus morcego - - LC 5 

Stenodermatinae           

Artibeus fimbriatus morcego-de-fruta - - LC 4, 5 

Artibeus lituratus morcego-de-fruta - - LC 2, 3, 4, 5 

Artibeus obscurus morcego-de-fruta - - LC 5 

Artibeus planirostris morcego-de-fruta - - LC 1, 2, 5 

Artibeus sp. morcego-de-fruta - - - 5 

Chiroderma doriae morcego-de-fruta - - LC 4 

Chiroderma villosum morcego-de-fruta - - LC 5 

Platyrrhinus lineatus morcego-de-fruta - - LC 1, 2, 3, 4, 5 

Platyrrhinus recifinus morcego-de-fruta - - LC 4 

Pygoderma bilabiatum morcego-de-fruta - - LC 3, 4 

Sturnira lilium morcego-de-fruta - - LC 2, 3, 4, 5 

Vampyressa pusilla morcego-de-fruta - - DD 3, 4 

THYROPTERIDAE           

Thyropterinae           

Thyroptera discifera morcego - - LC 5 

VESPERTILIONIDAE           

Myotinae           

Myotis aff. levis morcego-borboleta - - - 3 
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FAMÍLIA / Subfamília /Espécie NOME-POPULAR 
GRAU DE AMEAÇA¹ 

FONTE² 
COPAM (2010) MMA (2014) IUCN (2018) 

Myotis levis morcego-borboleta - - LC 4 

Myotis nigricans morcego-borboleta - - LC 1, 3, 4, 5 

Myotis ruber morcego-borboleta - - NT 4 

Myotis sp. morcego-borboleta - - - 2 

Vespertilioninae           

Eptesicus brasiliensis morcego - - LC 3 

Lasiurus blossevillii morcego - - LC 3 

Lasiurus ega morcego - - LC 1 

TOTAL: 39 espécies *           

 ¹Grau de ameaça: LC (Preocupação menor “Least Concern”), DD (Deficiente em Dados “Data Deficient”), NT (Quase ameaçado “Near threatened”; ²Fonte: 1 - Parque Nacional do Carapaó (1981), 2 - 

Stallings et al. (1990), 3 - PBCM (2013), 4 - Mello (2013), 5 - Oliveira (2013). * Não foram consideradas os registros com identificação “sp” ou “aff”. 
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12.2.1.6.2.4. Avifauna 

A partir da compilação dos estudos, foram identificadas 370 espécies com potencial de 

ocorrência para a AII e AID do empreendimento (Tabela 123), classificadas em 64 Famílias e 24 

Ordens. A Ordem mais representativa foi a dos Passeriformes com 229 espécies, seguida por 

Apodiformes com 20 e Accipitriformes com 17. Dentre as famílias, Tyrannidae foi a que 

apresentou mais espécies (n=50), seguida por Thraupidae com 44 e Furnariidae com 21 (Figura 

423). Do total, 22 famílias apresentaram provável ocorrência de apenas uma espécie.  

 
Figura 423: Representatividade das principais famílias de aves a partir da compilação dos estudos 

consultados. 

 

Através do levantamento de dados secundários que de estudos que englobam a área de 

influência do empreendimento, podemos considerar a provável ocorrência de 20 espécies de 

aves classificadas em alguma categoria de ameaça (Tabela 24). Algumas espécies são 

consideradas ameaçadas de extinção apenas no estado de Minas Gerais, outras apenas 

internacionalmente, já o papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea) é considerado ameaçado 

em todas as categorias possíveis. 
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Tabela 122: Espécies da avifauna ameaçadas de extinção com provável ocorrência na AII e AID do empreendimento 

ESPÉCIES AMEAÇADAS 

NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR 

Amazona vinacea papagaio-de-peito-roxo 

Carpornis cucullata corocoxó 

Drymophila genei choquinha-da-serra 

Grallaria varia tovacuçu 

Jacamaralcyon tridactyla cuitelão 

Lipaugus lanioides tropeiro-da-serra 

Microspingus cinereus capacetinho-do-oco-do-pau 

Microspingus lateralis quete-do-sudeste 

Phibalura flavirostris tesourinha-da-mata 

Phyllomyias griseocapilla piolhinho-serrano 

Phylloscartes eximius barbudinho 

Pionopsitta pileata cuiú-cuiú 

Piprites chloris papinho-amarelo 

Primolius maracana maracanã-verdadeira 

Procnias nudicollis araponga 

Pteroglossus bailloni araçari-banana 

Ramphastos vitellinus tucano-de-bico-preto 

Spizaetus tyrannus gavião-pega-macaco 

Sporophila angolensis curió 

Sporophila frontalis pixoxó 

 

A seguir, é apresentada a lista das espécies da avifauna com provável ocorrência para região do 

empreendimento. 
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Tabela 123: Lista de Avifauna com potencial ocorrência na AII e AID do empreendimento 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / ESPÉCIE NOME-POPULAR 
GRAU DE AMEAÇA² 

FONTES¹ 
COPAM (2010) MMA (2014) IUCN (2018) 

AVES           

TINAMIFORMES           

Tinamidae           

Crypturellus obsoletus inhambu-guaçu ** ** ** 2 

Crypturellus parvirostris inhambu-chororó ** ** ** 1 ; 2 

Crypturellus tataupa inhambu-chintã ** ** ** 1 ; 2 

Nothura maculosa codorna-amarela ** ** ** 1 

PODICIPEDIFORMES           

Podicipedidae           

Tachybaptus dominicus mergulhão-pequeno ** ** ** 1 

PELECANIFORMES      

Ardeidae           

Bubulcus ibis garça-vaqueira ** ** ** 3 

Syrigma sibilatrix maria-faceira ** ** ** 3 

ANSERIFORMES       

Anatidae            

Amazonetta brasiliensis ananaí ** ** ** 1 ; 2 

Cairina moschata pato-do-mato ** ** ** 1 

Dendrocygna autumnalis marreca-cabocla ** ** ** 1 

Dendrocygna bicolor marreca-caneleira ** ** ** 1 

Dendrocygna viduata irerê ** ** ** 1 

GALLIFORMES       

Cracidae            

Penelope obscura jacuaçu ** ** ** 2 

Penelope superciliaris jacupemba ** ** ** 1 

CATHARTIFORMES       

Cathartidae            

Cathartes aura urubu-de-cabeça-vermelha ** ** ** 2 

Cathartes burrovianus urubu-de-cabeça-amarela ** ** ** 3 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 662 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / ESPÉCIE NOME-POPULAR 
GRAU DE AMEAÇA² 

FONTES¹ 
COPAM (2010) MMA (2014) IUCN (2018) 

Coragyps atratus urubu ** ** ** 1 ; 2 

Sarcoramphus papa urubu-rei ** ** ** 1 

ACCIPITRIFORMES       

Accipitridae            

Accipiter bicolor gavião-bombachinha-grande ** ** ** 1 ; 3  

Accipiter striatus tauató-miúdo ** ** ** 1 ; 2 

Buteo albonotatus gavião-urubu ** ** ** 3 

Buteo brachyurus gavião-de-cauda-curta ** ** ** 1 ; 2 

Buteo nitidus gavião-pedrês ** ** ** 2 

Elanoides forficatus gavião-tesoura ** ** ** 2 

Elanus leucurus gavião-peneira ** ** ** 1 ; 2 

Geranoaetus albicaudatus gavião-de-rabobranco ** ** ** 1 ; 2 

Geranospiza caerulescens gavião-pernilongo ** ** ** 2 

Harpagus diodon gavião-bombachinha ** ** ** 3 

Heterospizias meridionalis gavião-caboclo ** ** ** 1 ; 2 

Ictinia plumbea sovi ** ** ** 1 

Leptodon cayanensis gavião-gato ** ** ** 1 ; 2 

Rostrhamus sociabilis gavião-caramujeiro ** ** ** 1 

Rupornis magnirostris gavião-carijó ** ** ** 1 ; 2 

Spizaetus tyrannus gavião-pega-macaco EP ** ** 2 

Urubitinga urubitinga gavião-preto ** ** ** 2 

GRUIFORMES       

Aramidae            

Aramus guaraúna carão ** ** ** 1 

Rallidae            

Aramides cajaneus saracura-três-potes ** ** ** 1 

Aramides saracura saracura-do-mato ** ** ** 1 ; 2 

Gallinula galeata galinha-d'água ** ** ** 1 

Laterallus leucopyrrhus sanã-vermelha ** ** ** 3 

Laterallus melanophaius sanã-parda ** ** ** 1 
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CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / ESPÉCIE NOME-POPULAR 
GRAU DE AMEAÇA² 

FONTES¹ 
COPAM (2010) MMA (2014) IUCN (2018) 

Mustelirallus albicollis sanã-carijó ** ** ** 1 ; 2 

Pardirallus nigricans saracura-sanã ** ** ** 1 ; 2 

Porphyrio martinicus frango-d'água-azul ** ** ** 1 

CHARADRIIFORMES       

Charadriidae            

Vanellus chilensis quero-quero ** ** ** 1 ; 2 

Scolopacidae            

Gallinago paraguaiae narceja ** ** ** 1 ; 2 

Gallinago undulata narcejão ** ** ** 1 ; 2 

Tringa solitária maçarico-solitário ** ** ** 1 

Jacanidae            

Jacana jacana jaçanã ** ** ** 1 

COLUMBIFORMES       

Columbidae            

Claravis pretiosa pararu-azul ** ** ** 2 

Columba livia pombo-doméstico ** ** ** 1 ; 2 

Columbina squammata fogo-apagou ** ** ** 1 

Columbina talpacoti rolinha ** ** ** 1 ; 2 

Leptotila rufaxilla juriti-gemedeira ** ** **   

Leptotila verreauxi juriti-pupu ** ** ** 1 ; 2 

Patagioenas cayennensis pomba-galega ** ** ** 1 ; 2 

Patagioenas picazuro asa-branca ** ** ** 1 

Patagioenas plumbea pomba-amargosa ** ** ** 2 

Zenaida auriculata avoante ** ** ** 2 

CUCULIFORMES       

Cuculidae            

Crotophaga ani anu-preto ** ** ** 1 ; 2 

Guira guira anu-branco ** ** ** 1 ; 2 

Piaya cayana alma-de-gato ** ** ** 1 ; 2 

Tapera naevia saci ** ** ** 1 ; 2 
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STRIGIFORMES       

Tytonidae            

Tyto furcata suindara ** ** ** 1 ; 2 

Strigidae            

Asio clamator coruja-orelhuda ** ** ** 1 

Athene cunicularia coruja-buraqueira ** ** ** 1 ; 2 

Bubo virginianus jacurutu ** ** ** 1 

Glaucidium brasilianum caburé ** ** ** 1 

Megascops choliba corujinha-do-mato ** ** ** 1 ; 2 

Pulsatrix koeniswaldiana murucututu-de-barriga-amarela ** ** ** 2 

Strix hylophila coruja-listrada ** ** ** 2 

Strix virgata coruja-do-mato ** ** ** 1 

NYCTIBIIFORMES       

Nyctibiidae            

Nyctibius griséus urutau ** ** ** 1 ; 2 

CAPRIMULGIFORMES       

Caprimulgidae            

Antrostomus rufus joão-corta-pau ** ** ** 1 

Hydropsalis parvula bacurau-chintã ** ** ** 1 

Lurocalis semitorquatus tuju ** ** ** 2 

Nyctidromus albicollis bacurau ** ** ** 1 ; 2 

Nyctiphrynus ocellatus bacurau-ocelado ** ** ** 1 ; 2 

APODIFORMES       

Apodidae            

Chaetura meridionalis andorinhão-do-temporal ** ** ** 1 ; 2 

Streptoprocne biscutata taperuçu-de-coleira-falha ** ** ** 3 

Streptoprocne zonaris taperuçu-de-coleira-branca ** ** ** 1 ; 2 

Trochilidae            

Amazilia fimbriata beija-flor-de-garganta-verde ** ** ** 2 

Amazilia lactea beija-flor-de-peito-azul ** ** ** 1 ; 2 
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Amazilia versicolor beija-flor-de-banda-branca ** ** ** 1 ; 3 

Anthracothorax nigricollis beija-flor-de-veste-preta ** ** ** 1 ; 2 

Aphantochroa cirrochloris beija-flor-cinza ** ** ** 2 

Calliphlox amethystina estrelinha-ametista ** ** ** 1 ; 2 

Chlorostilbon lucidus besourinho-de-bico-vermelho ** ** ** 1 

Colibri serrirostris beija-flor-de-orelha-violeta ** ** ** 1 ; 2 

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura ** ** ** 1 ; 2 

Florisuga fusca beija-flor-preto ** ** ** 1 ; 2 

Heliodoxa rubricauda beija-flor-rubi ** ** ** 2 

Heliomaster squamosus bico-reto-de-banda-branca ** ** ** 1 

Leucochloris albicollis beija-flor-de-papo-branco ** ** ** 2 

Lophornis magnificus topetinho-vermelho ** ** ** 1 

Phaethornis pretrei rabo-branco-acanelado ** ** ** 1 ; 2 

Phaethornis ruber rabo-branco-rubro ** ** ** 1 ; 2 

Thalurania furcata beija-flor-tesoura-verde ** ** ** 1 

TROGONIFORMES       

Trogonidae            

Trogon rufus surucuá-de-barriga-amarela ** ** ** 2 

Trogon surrucura surucuá-variado ** ** ** 2 

CORACIIFORMES       

Alcedinidae            

Chloroceryle amazona martim-pescador-verde ** ** ** 1 

Chloroceryle americana martim-pescador-pequeno ** ** ** 1 

Megaceryle torquata martim-pescador-grande ** ** ** 1 ; 2 

Momotidae            

Baryphthengus ruficapillus juruva ** ** ** 1 ; 2 

GALBULIFORMES       

Galbulidae            

Jacamaralcyon tridactyla cuitelão ** ** VU 1 

Galbula ruficauda ariramba ** ** ** 1 
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Bucconidae            

Malacoptila striata barbudo-rajado ** ** ** 1 

Nonnula rubecula macuru ** ** ** 1 

Nystalus chacuru joão-bobo ** ** ** 1 ; 2 

PICIFORMES       

Ramphastidae            

Pteroglossus bailloni araçari-banana VU ** QA 2 

Ramphastos dicolorus tucano-de-bico-verde ** ** ** 2 

Ramphastos toco tucanuçu ** ** ** 1 

Ramphastos vitellinus tucano-de-bico-preto ** ** VU   

Picidae            

Campephilus melanoleucos pica-pau-de-topete-vermelho ** ** ** 1 

Campephilus robustus pica-pau-rei ** ** ** 2 

Celeus flavescens pica-pau-de-cabeça-amarela ** ** ** 1 ; 2 

Colaptes campestris pica-pau-do-campo ** ** ** 1 ; 2 

Colaptes melanochloros pica-pau-verde-barrado ** ** ** 1 ; 2 

Dryocopus lineatus pica-pau-de-banda-branca ** ** ** 1 ; 2 

Melanerpes candidus pica-pau-branco ** ** ** 1 ; 2 

Melanerpes flavifrons benedito-de-testa-amarela ** ** ** 2 

Picumnus cirratus picapauzinho-barrado ** ** ** 1 ; 2 

Veniliornis maculifrons picapauzinho-de-testa-pintada ** ** ** 2 

Veniliornis passerinus pica-pau-pequeno ** ** ** 1 

CARIAMIFORMES       

Cariamidae            

Cariama cristata seriema ** ** ** 1 ; 2 

FALCONIFORMES       

Falconidae            

Caracara plancus carcará ** ** ** 1 ; 2 

Falco femoralis falcão-de-coleira ** ** ** 1 ; 2 

Falco sparverius quiriquiri ** ** ** 1 ; 2 
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Herpetotheres cachinnans acauã ** ** ** 1 ; 2 

Micrastur ruficollis falcão-caburé ** ** ** 1 

Micrastur semitorquatus falcão-relógio ** ** ** 1 ; 2 

Milvago chimachima carrapateiro ** ** ** 1 ; 2 

PSITTACIFORMES       

Psittacidae            

Amazona vinacea papagaio-de-peito-roxo VU VU EP 2 

Brotogeris chiriri periquito-de-encontro-amarelo ** ** ** 1 

Eupsittula aurea periquito-rei ** ** ** 1 

Forpus xanthopterygius tuim ** ** ** 1 ; 2 

Pionopsitta pileata cuiú-cuiú EP ** ** 2 

Pionus maximiliani maitaca ** ** ** 1 ; 2 

Primolius maracana maracanã-verdadeira ** ** QA 2 

Psittacara leucophthalmus periquitão ** ** ** 1 ; 2 

Pyrrhura frontalis tiriba-de-testa-vermelha ** ** ** 2 

PASSERIFORMES       

Rhinocryptidae           

Eleoscytalopus indigoticus macuquinho ** ** ** 2 

Psilorhamphus guttatus tapaculo-pintado ** ** ** 2 

Scytalopus speluncae tapaculo-preto ** ** ** 2 

Thamnophilidae            

Batara cinerea matracão ** ** ** 2 

Drymophila ferruginea trovoada ** ** ** 2 

Drymophila genei choquinha-da-serra VU ** ** 3 

Drymophila ochropyga choquinha-de-dorso-vermelho ** ** ** 2 

Dysithamnus mentalis choquinha-lisa ** ** ** 1 ; 2 

Formicivora serrana formigueiro-da-serra ** ** ** 1 

Herpsilochmus atricapillus chorozinho-dechapéu-preto ** ** ** 1 

Herpsilochmus rufimarginatus chorozinho-de-asa-vermelha ** ** ** 3 

Mackenziaena leachii borralhara-assobiadora ** ** ** 2 
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Mackenziaena severa borralhara ** ** ** 1 ; 2 

Myrmoderus squamosus papa-formiga-de-grota ** ** ** 2 

Pyriglena leucoptera papa-taoca-do-sul ** ** ** 1 ; 2 

Rhopias gularis choquinha-de-garganta-pintada ** ** ** 3 

Taraba major choró-boi ** ** ** 1 

Thamnophilus caerulescens choca-da-mata ** ** ** 1 ; 2 

Thamnophilus ruficapillus choca-de-chapéu-vermelho ** ** ** 2 

Thamnophilus torquatus choca-de-asa-vermelha ** ** ** 1 

Formicariidae           

Chamaeza meruloides tovaca-cantadora ** ** ** 2 

Grallariidae           

Grallaria varia tovacuçu CR VU ** 2 

Conopophagidae            

Conopophaga lineata chupa-dente ** ** ** 1 ; 2 

Dendrocolaptidae            

Campylorhamphus falcularius arapaçu-de-bico-torto ** ** ** 2 

Dendrocolaptes platyrostris arapaçu-grande ** ** ** 3 

Lepidocolaptes squamatus arapaçu-escamado ** ** ** 2 

Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde ** ** ** 1 ; 2 

Xiphocolaptes albicollis arapaçu-de-garganta-branca ** ** ** 2 

Xiphorhynchus fuscus arapaçu-rajado ** ** ** 2 

Xenopidae            

Xenops rutilans bico-virado-carijó ** ** ** 1 

Furnariidae            

Anabazenops fuscus trepador-coleira ** ** ** 2 

Anumbius annumbi cochicho ** ** ** 2 

Automolus leucophthalmus barranqueiro-de-olho-branco ** ** ** 1 ; 2 

Certhiaxis cinnamomeus curutié ** ** ** 1 ; 2 

Clibanornis rectirostris cisqueiro-do-rio ** ** ** 1 

Cranioleuca pallida arredio-pálido ** ** ** 2 
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Furnarius figulus casaca-de-couro-da-lama ** ** ** 1 ; 2 

Furnarius rufus joão-de-barro ** ** ** 1 ; 2 

Lochmias nematura joão-porca ** ** ** 1 ; 2 

Phacellodomus ferrugineigula joão-botina-do-brejo ** ** ** 1 

Phacellodomus rufifrons joão-de-pau ** ** ** 1 ; 2 

Philydor atricapillus limpa-folha-coroado ** ** ** 2 

Philydor rufum limpa-folha-de-testa-baia ** ** ** 1 ; 2 

Sclerurus scansor vira-folha ** ** ** 2 

Synallaxis albescens uí-pi ** ** ** 1 ; 2 

Synallaxis cinerascens pi-puí ** ** ** 1 ; 2 

Synallaxis frontalis petrim ** ** ** 1 

Synallaxis ruficapilla pichororé ** ** ** 1 ; 2 

Synallaxis spixi joão-teneném ** ** ** 1 ; 2 

Syndactyla rufosuperciliata trepador-quiete ** ** ** 2 

Xenops rutilans bico-virado-carijó ** ** ** 2 

Pipridae            

Antilophia galeata soldadinho ** ** ** 1 

Chiroxiphia caudata tangará ** ** ** 2 

Ilicura militaris tangarazinho ** ** ** 1 ; 2 

Manacus manacus rendeira ** ** ** 1 ; 2 

Neopelma pallescens fruxu-do-cerradão ** ** ** 1 

Tityridae            

Pachyramphus castaneus caneleiro ** ** ** 2 

Pachyramphus polychopterus caneleiro-preto ** ** ** 2 

Pachyramphus validus caneleiro-de-chapéu-preto ** ** ** 1 

Pachyramphus viridis caneleiro-verde ** ** ** 1 ; 2 

Schiffornis virescens flautim ** ** ** 1 ; 2 

Tityra cayana anambé-branco-de-rabo-preto ** ** ** 1 

Oxyruncidae           

Oxyruncus cristatus araponga-do-horto ** ** ** 3 
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Cotingidae            

Carpornis cucullata corocoxó EP ** QA 2 

Lipaugus lanioides tropeiro-da-serra ** ** QA 2 

Phibalura flavirostris tesourinha-da-mata VU ** QA 2 

Procnias nudicollis araponga EP ** VU 2 

Pyroderus scutatus pavó ** ** ** 1 ; 2 

Platyrinchidae            

Platyrinchus mystaceus patinho ** ** ** 1 ; 2 

Rhynchocyclidae            

Corythopis delalandi estalador ** ** ** 1 

Hemitriccus diops olho-falso ** ** ** 2 

Hemitriccus margaritaceiventer  sebinho-de-olho-de-ouro  ** ** ** 1 

Hemitriccus nidipendulus tachuri-campainha ** ** ** 2 

Leptopogon amaurocephalus cabeçudo ** ** ** 2 

Mionectes rufiventris abre-asa-de-cabeça-cinza ** ** ** 1 ; 2 

Myiornis auricularis miudinho ** ** ** 1 ; 2 

Phylloscartes eximius barbudinho ** ** QA 1 

Phylloscartes ventralis borboletinha-do-mato ** ** ** 1 

Poecilotriccus plumbeiceps tororó ** ** ** 1 ; 2 

Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio ** ** ** 1 

Todirostrum poliocephalum teque-teque ** ** ** 1 ; 2 

Tolmomyias sulphurescens bico-chato-de-orelha-preta ** ** ** 1 ; 2 

Onychorhynchidae           

Myiobius atricaudus assanhadinho-de-cauda-preta ** ** ** 2 

Tyrannidae            

Arundinicola leucocephala freirinha ** ** ** 1 

Attila rufus capitão-de-saíra ** ** ** 2 

Camptostoma obsoletum risadinha ** ** ** 1 ; 2 

Casiornis rufus maria-ferrugem ** ** ** 2 

Cnemotriccus fuscatus guaracavuçu ** ** ** 2 
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Colonia colonus viuvinha ** ** ** 1 ; 2 

Contopus cinereus papa-moscas-cinzento ** ** ** 1 ; 2 

Elaenia chiriquensis chibum ** ** ** 3 

Elaenia flavogaster guaracava-de-barriga-amarela ** ** ** 1 ; 2 

Elaenia mesoleuca tuque ** ** ** 3 

Elaenia obscura tucão ** ** ** 1 ; 3 

Elaenia parvirostris guaracava-de-bico-curto ** ** ** 2 

Elaenia spectabilis guaracava-grande ** ** ** 1 ; 2 

Empidonomus varius peitica ** ** ** 1 ; 2 

Euscarthmus meloryphus barulhento ** ** ** 1 

Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada ** ** ** 1 ; 2 

Griseotyrannus aurantioatrocristatus  peitica-de-chapéu-preto  ** ** ** 1 

Gubernetes yetapa tesoura-do-brejo ** ** ** 1 ; 2 

Hirundinea ferruginea gibão-de-couro ** ** ** 1 ; 2 

Knipolegus cyanirostris maria-preta-de-bico-azulado ** ** ** 1 ; 2 

Knipolegus lophotes maria-preta-de-penacho ** ** ** 1 ; 2 

Knipolegus nigerrimus maria-preta-de-garganta-vermelha ** ** ** 2 

Lathrotriccus euleri enferrujado ** ** ** 1 ; 2 

Legatus leucophaius bem-te-vi-pirata ** ** ** 1 ; 2 

Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro ** ** ** 1 ; 2 

Megarynchus pitangua neinei ** ** ** 1 ; 2 

Muscipipra vetula tesoura-cinzenta ** ** ** 2 

Myiarchus ferox maria-cavaleira ** ** ** 1 ; 2 

Myiarchus swainsoni irré ** ** ** 1 ; 2 

Myiarchus tyrannulus maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado ** ** ** 1 

Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado ** ** ** 1 ; 2 

Myiopagis caniceps guaracava-cinzenta ** ** ** 1 

Myiopagis viridicata guaracava-de-crista-alaranjada ** ** ** 1 

Myiophobus fasciatus filipe ** ** ** 1 ; 2 

Myiozetetes cayanensis bentevizinho-de-asa-ferrugínea ** ** ** 2 
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Myiozetetes similis bentevizinho-de-penacho-vermelho ** ** ** 1 ; 2 

Phaeomyias murina bagageiro ** ** ** 1 

Phyllomyias fasciatus piolhinho ** ** ** 1 ; 2 

Phyllomyias griseocapilla piolhinho-serrano ** ** QA   

Phyllomyias virescens piolhinho-verdoso ** ** ** 1 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi ** ** ** 1 ; 2 

Pyrocephalus rubinus príncipe ** ** ** 1 ; 2 

Satrapa icterophrys suiriri-pequeno ** ** ** 1 ; 2 

Serpophaga nigricans joão-pobre ** ** ** 1 

Serpophaga subcristata alegrinho ** ** ** 1 ; 2 

Tyrannus albogularis suiriri-de-garganta-branca ** ** ** 1 ; 2 

Tyrannus melancholicus suiriri ** ** ** 1 ; 2 

Tyrannus savana tesourinha ** ** ** 1 ; 2 

Xolmis cinereus primavera ** ** ** 1 ; 2 

Xolmis velatus noivinha-branca ** ** ** 1 ; 2 

Pipritidae           

Piprites chloris papinho-amarelo VU VU ** 2 

Vireonidae            

Cyclarhis gujanensis pitiguari ** ** ** 1 ; 2 

Hylophilus amaurocephalus vite-vite-de-olho-cinza ** ** ** 1 ; 2 

Hylophilus poicilotis verdinho-coroado ** ** ** 3 

Vireo chivi juruviara ** ** ** 1 

Vireo olivaceus juruviara-boreal ** ** ** 2 

Corvidae            

Cyanocorax cristatellus gralha-do-campo ** ** ** 1 

Cyanocorax cyanopogon gralha-cancã ** ** ** 1 

Hirundinidae            

Progne chalybea andorinha-grande ** ** ** 1 ; 2 

Progne tapera andorinha-do-campo ** ** ** 1 ; 2 

Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequenade-casa ** ** ** 1 ; 2 
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Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora ** ** ** 1 ; 2 

Tachycineta albiventer andorinha-chilena ** ** ** 1 

Tachycineta leucorrhoa andorinha-de-sobre-branco ** ** ** 1 

Troglodytidae            

Cantorchilus leucotis garrinchão-de-barriga-vermelha ** ** ** 1 

Troglodytes musculus corruíra ** ** ** 1 ; 2 

Donacobiidae            

Donacobius atricapilla japacanim ** ** ** 1 ; 2 

Polioptilidae            

Polioptila dumicola balança-rabo-de-máscara ** ** ** 1 

Turdidae            

Turdus albicollis sabiá-coleira ** ** ** 2 

Turdus amaurochalinus sabiá-poca ** ** ** 1 ; 2 

Turdus flavipes sabiá-una ** ** ** 2 

Turdus leucomelas sabiá-branco ** ** ** 1 ; 2 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira ** ** ** 1 ; 2 

Turdus subalaris sabiá-ferreiro ** ** **   

Mimidae            

Mimus saturninus sabiá-do-campo ** ** ** 1 ; 2 

Motacillidae            

Anthus lutescens caminheiro-zumbidor ** ** ** 1 ; 2 

Passerellidae            

Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo ** ** ** 1 ; 2 

Arremon flavirostris tico-tico-de-bico-amarelo ** ** ** 1 

Arremon semitorquatus tico-tico-do-mato ** ** ** 2 

Zonotrichia capensis tico-tico ** ** ** 1 ; 2 

Parulidae            

Basileuterus culicivorus pula-pula ** ** ** 1 ; 2 

Geothlypis aequinoctialis pia-cobra ** ** ** 1 ; 2 

Myiothlypis flaveola canário-do-mato ** ** ** 1 ; 2 
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Icteridae            

Cacicus haemorrhous guaxe ** ** ** 2 

Chrysomus ruficapillus garibaldi ** ** ** 1 ; 2 

Gnorimopsar chopi pássaro-preto ** ** ** 1 ; 2 

Icterus jamacaii corrupião ** ** ** 1 

Icterus pyrrhopterus encontro ** ** ** 1 

Molothrus bonariensis chupim ** ** ** 1 ; 2 

Molothrus oryzivorus iraúna-grande ** ** ** 1 

Psarocolius decumanus japu ** ** ** 1 ; 2 

Pseudoleistes guirahuro chopim-do-brejo ** ** ** 1 ; 2 

Sturnella superciliaris polícia-inglesa-do-sul ** ** ** 1 ; 2 

Thraupidae            

Cissopis leverianus tietinga ** ** ** 2 

Coereba flaveola cambacica ** ** ** 1 ; 2 

Conirostrum speciosum figuinha-de-rabo-castanho ** ** ** 1 ; 2 

Coryphospingus pileatus tico-tico-rei-cinza ** ** ** 1 ; 2 

Dacnis cayana saí-azul ** ** ** 1 ; 2 

Emberizoides herbicola canário-do-campo ** ** ** 1 ; 2 

Embernagra platensis sabiá-do-banhado ** ** ** 1 ; 2 

Haplospiza unicolor cigarra-bambu ** ** ** 2 

Hemithraupis ruficapilla saíra-ferrugem ** ** ** 1 ; 2 

Microspingus cinereus capacetinho-do-oco-do-pau ** ** VU 2 

Microspingus lateralis quete-do-sudeste VU ** VU 2 

Nemosia pileata saíra-de-chapéu-preto ** ** ** 1 ; 2 

Paroaria dominicana cardeal-do-nordeste ** ** ** 1 

Pipraeidea melanonota saíra-viúva ** ** ** 1 ; 2 

Pyrrhocoma ruficeps cabecinha-castanha ** ** ** 2 

Ramphocelus bresilius tiê-sangue ** ** ** 2 

Saltator fuliginosus bico-de-pimenta ** ** ** 2 

Saltator similis trinca-ferro ** ** ** 1 ; 2 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 675 

CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / ESPÉCIE NOME-POPULAR 
GRAU DE AMEAÇA² 

FONTES¹ 
COPAM (2010) MMA (2014) IUCN (2018) 

Saltatricula atricollis batuqueiro ** ** ** 1 

Schistochlamys ruficapillus bico-de-veludo ** ** ** 1 ; 2 

Sicalis flaveola canário-da-terra ** ** ** 1 ; 2 

Sicalis luteola tipio ** ** ** 1 ; 2 

Sporophila angolensis curió CR ** ** 1 

Sporophila bouvreuil caboclinho ** ** ** 1 

Sporophila caerulescens coleirinho ** ** ** 1 ; 2 

Sporophila frontalis pixoxó EP ** VU 2 

Sporophila leucoptera chorão ** ** ** 1 

Sporophila lineola bigodinho ** ** ** 1 

Sporophila nigricollis baiano ** ** ** 1 ; 2 

Sporophila plumbea patativa ** ** ** 1 

Stephanophorus diadematus sanhaçu-frade ** ** ** 2 

Tachyphonus coronatus tiê-preto ** ** ** 1 ; 2 

Tangara cayana saíra-amarela ** ** ** 1 ; 2 

Tangara cyanocephala saíra-militar ** ** ** 2 

Tangara cyanoventris saíra-douradinha ** ** ** 2 

Tangara desmaresti saíra-lagarta ** ** ** 2 

Tangara ornata sanhaçu-de-encontro-amarelo ** ** ** 2 

Tangara palmarum sanhaço-do-coqueiro ** ** ** 1 ; 2 

Tangara sayaca sanhaço-cinzento ** ** ** 1 ; 2 

Tersina viridis saí-andorinha ** ** ** 1 ; 2 

Thlypopsis sórdida saí-canário ** ** ** 1 ; 2 

Tiaris fuliginosus cigarra-do-coqueiro ** ** ** 2 

Trichothraupis melanops tiê-de-topete ** ** ** 1 ; 2 

Volatinia jacarina tiziu ** ** ** 1 ; 2 

Cardinalidae            

Cyanoloxia brissonii azulão ** ** ** 1 

Habia rubica tiê-de-bando ** ** ** 2 

Piranga flava sanhaço-de-fogo ** ** ** 1 ; 2 
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CLASSE / ORDEM / FAMÍLIA / ESPÉCIE NOME-POPULAR 
GRAU DE AMEAÇA² 

FONTES¹ 
COPAM (2010) MMA (2014) IUCN (2018) 

Fringillidae            

Chlorophonia cyanea gaturamo-bandeira ** ** ** 3 

Euphonia chlorotica fim-fim ** ** ** 1 ; 3 

Euphonia cyanocephala gaturamo-rei ** ** ** 2 

Euphonia violácea gaturamo-verdadeiro ** ** ** 2 

Estrildidae            

Estrilda astrild bico-de-lacre ** ** ** 1 ; 2 

Passeridae            

Passer domesticus pardal ** ** ** 1 ; 2 

¹Fontes: 1= Lopes et al. 2016; 2= Simon et al 1999; 3= Valério et al. 2015. ²Grau de ameaça: CR= criticamente ameaçado; EP= em perigo de extinção; VU= vulnerável a extinção; QA= quase ameaçada; 

DD= deficiente em dados; ** = não ameaçada ou não determinada. 
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12.2.1.6.2.5. Ictiofauna 

No compilado dos dados da AII e AID do empreendimento, foram observadas 64 espécies de 

peixes entre nativas e exóticas. Essas espécies estão distribuídas entre 19 famílias e 6 Ordens. 

A Ordem mais representativa em número de espécies é a Ordem Characidae, representada por 

28 espécies, seguidos pela Ordem Siluriformes, com 23 espécies. Juntas essas duas ordens, 

representam 79,6% das espécies de peixes registradas na região do empreendimento. 

Já em relação às famílias, a família de maior representatividade foi a Characidae, com 25% do 

total de espécies encontradas; outra família de grande representatividade no contexto local diz 

respeito à Loricariidae com 15,6% das espécies registradas. 

Dentre as espécies catalogadas, duas figuram a lista de espécies ameaçadas a nível Federal, 

(BRASIL, 2014), Prochilodus vimboides e Lophiosilurus alexandri, ambas são classificadas como 

Vulnerável (VU). Uma espécie, figura na lista estadual (MINAS GERAIS, 2010), Oligosarcus 

solitarius, classificada como em perigo (EN). 

A seguir será apresentada a lista das prováveis espécies de peixes existentes na região do 

empreendimento (Tabela 124). 
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Tabela 124: Espécies da Ictiofauna com potencial ocorrência na AID e AII do empreendimento 

ORDEM FAMÍLIA Nome Científico 
GRAU DE AMEAÇA* 

COPAM (2010) MMA (2014) IUCN (2019) 

CHARACIFORMES 

CHARACIDAE 

Aphyocharax sp.       

Astyanax bimaculatus       

Astyanax fasciatus       

Astyanax scabripinnis       

Astyanax sp.       

Astyanax taeniatus       

Bryconamericus sp.       

Hemigrammus sp.       

Hyphessobrycon bifasciatus       

Hyphessobrycon eques       

Hyphessobrycon sp.       

Knodus sp.       

Oligosarcus argenteus       

Oligosarcus sp.       

Oligosarcus solitarius EN     

Serrapinnus heterodon       

BRYCONIDAE 
Salminus maxilosus       

Salminus brasiliensis       

CRENUCHIDAE Characidium sp.       

ERYTRINIDAE 
Hoplias malabaricus       

Hoplias intermedius       

CURIMATIDAE Steindachnerina elegans       

PROCHILODONTIDAE 
Prochilodus vimboides   VU   

Prochilodus costatus       

ANOSTOMIDAE 
Megaleporinus conirostris       

Leporinus copelandii       
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ORDEM FAMÍLIA Nome Científico 
GRAU DE AMEAÇA* 

COPAM (2010) MMA (2014) IUCN (2019) 

Leporinus sp.       

Leporinus steindachneri       

PERCIFORMES 

CICHLIDAE 

Cichla sp.       

Oreochromis niloticus       

Coptodon rendalli       

Geophagus brasiliensis       

SCIAENIDAE 
Pachyurus adpersus       

Pachipops adspersus       

CYPRINIFORMES CYPRINIDAE Cyprinus carpio       

CYPRINODONTIFORMES POECILIIDAE 

Poecilia reticulata       

Poecilia vivípara       

Lebistes reticulatus       

GYMNOTIFORMES GYMNOTIDAE 

Gymnotus pantherinus       

Gymnotus carapo       

Gymnotus sp.       

SILURIFORMES 

AUCHENIPTERIDAE 

Glanidium melanopterum       

Pseudauchenipterus affinis       

Parauchenipterus striatulus       

Pseudauchenipterus sp.       

CALLICHTHYIDAE 

Callichthys callichthys       

Corydoras aeneus       

Hoplosternum littorale       

CLARIIDAE Clarias gariepinus       

HEPTAPTERIDAE 
Pimelodella sp.       

Rhamdia quelen       

LORICARIIDAE 
Hartia sp.       

Loricariichthys spixii       
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ORDEM FAMÍLIA Nome Científico 
GRAU DE AMEAÇA* 

COPAM (2010) MMA (2014) IUCN (2019) 

Rineloricaria sp.       

Hypostomus meleagris       

Delturus carinotus       

Hypostomus auroguttatus       

Hypostomus affinis       

Hypostomus luetkeni       

Hypostomus sp.       

Loricariichthys castaneus       

TRICHOMYCTERIDAE 
Trichomycterus alternatus       

Trichomycterus sp.       

PSEUDOPIMELODIDAE Lophiosilurus alexandri   VU   

¹Grau de Ameaça: VU= Vulnerável, LC = Least Concern, DD = Deficiente de dados 
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12.2.1.7. INVENTÁRIO DA FAUNA 

O inventário da fauna foi elaborado com o intuito de realizar um levantamento primário dos 

diferentes grupos faunísticos presentes na AID e na ADA do empreendimento. A malha amostral 

da fauna inventariada foi distribuída preferencialmente na ADA do empreendimento. Entretanto, 

também foram inventariados fragmentos florestais, ambientes úmidos e campos antrópicos 

localizados na AID adjacentes à ADA (Figura 424). 

Além da malha amostral, encontros casais, relatos e indícios (pegadas, pelos, vocalizações) da 

presenta dos animais também foram catalogados para compor a riqueza de espécies observada 

para a AID e ADA do empreendimento. A seguir, são apresentados individualmente os grupos 

faunísticos inventariados, as metodologias utilizadas, e os resultados dos dados primários 

coletados. Por fim, é apresentada uma conclusão para cada grupo, indicando a atual condição 

das populações, as possíveis pressões antrópicas já existentes e os possíveis impactos 

provenientes do empreendimento. 
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Figura 424: Malha amostral utilizada para o inventário da fauna na Áreas de Influência Direta (AID)e Diretamente 

Afetada (ADA) do empreendimento. 
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12.2.1.7.1. HERPETOFAUNA 

12.2.1.7.1.1. Introdução 

A herpetofauna é nome utilizado para se referir a duas classes de vertebrados, as classes 

Amphibia e Reptilia. O Brasil é um dos países com maior diversidade de anfíbios e répteis do 

mundo. No território nacional, são conhecidas 1080 espécies de anfíbios, onde a ordem anura é 

a mais representativa (cerca de 96% do total de espécies). Este número torna o país líder mundial 

em riqueza de anfíbios (Segalla et al., 2016).  

Quanto aos répteis, até o momento, são reconhecidos 819 táxons, sendo 773 espécies, mais 46 

subespécies, divididos em Testudines (36 spp.), Crocodylia (6 spp.) e 731 Squamata (“Lagartos”, 

266 spp.; Amphisbaenia, 73 spp.; e Serpentes, 392 spp.), (Costa & Bernils, 2015). 

Conhecer a herpetofauna de uma região é essencial para a compreensão do seu status de 

conservação, bem como das relações ecológicas ali existentes e, apesar da grande 

biodiversidade, de modo geral, a herpetofauna brasileira ainda é pouco conhecida. Grande parte 

dos estudos concentra-se na região sudeste e pouco se sabe sobre a real biodiversidade desse 

grupo na Floresta Amazônica, como também em ambientes de difícil acesso, como topos de 

montanhas, ambientes que se destacam pela ocorrência de espécies endêmicas. Assim, a 

carência de conhecimento científico no Brasil se deve ao pequeno número de pesquisadores 

especialistas, expressiva riqueza de espécies e dificuldades relacionadas à coleta de espécimes 

do grupo. No entanto, um considerável número de espécies é descrito anualmente. 

A maioria dos anfíbios está associada a ambientes aquáticos, por necessitarem da umidade para 

realizar suas trocas gasosas, portanto, são diretamente dependentes da existência desses 

ambientes. Algumas espécies, devido a características peculiares de sua biologia e ciclo de vida, 

podem ser consideradas ótimas indicadoras de qualidade ambiental. Muitas espécies 

apresentam requerimentos específicos e por isso são sensíveis a quaisquer modificações 

ambientais, principalmente as relacionadas à qualidade da água e estrutura do habitat. Além 

disso, também possuem um importante papel na cadeia alimentar, uma vez que são predadores 

de insetos causadores de doenças e servem de alimento para diversos animais como lagartos, 

cobras, aves e mamíferos. 

Os répteis, por sua vez, desempenham um importante papel ecológico no ecossistema e são 

peças-chaves da cadeia alimentar, ocupando diversos níveis tróficos, incluindo predadores de 

topo, como é o caso dos jacarés. Devido à suas especificidades ambientais alguns répteis podem 

ser indicadores da qualidade ambiental e, portanto, merecem atenção no que diz respeito ao uso 

responsável dos recursos naturais.  
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A relativa facilidade para a amostragem da herpetofauna (principalmente dos anfíbios) faz com 

que este grupo seja indicado para a obtenção de informações rápidas para a caracterização do 

estado de conservação de uma biota local e das alterações antrópicas sobre ela. 

Minas Gerais se destaca entre os demais estados brasileiros por apresentar grande 

biodiversidade de espécies da herpetofauna. São mais de 200 espécies de anfíbios (Drummond 

et al., 2005), representando cerca de 22,8% de todas as espécies registradas para o Brasil. Tal 

biodiversidade está associada a presença de vários ambientes no estado, destacando-se a 

presença dos biomas Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. A diversidade de ambientes favorece 

a ocorrência de uma alta diversidade de anfíbios e répteis, resultando em grande número de 

espécies endêmicas (Drummond et al., 2005). 

A região de estudo encontra-se inserida na Zona da Mata mineira, área com remanescentes de 

Mata Atlântica. A região abriga importante diversidade herpetofaunística, sendo considerada, em 

caráter especial, como área prioritária para a conservação da herpetofauna de Minas Gerais. 

12.2.1.7.1.2. Metodologia 

12.2.1.7.1.2.1. Pontos amostrais 

Os pontos de amostragem da herpetofauna foram definidos para contemplar a diversidade de 

ambientes disponíveis na área de estudo, como também as principais fitofisionomias. A 

caracterização e localização dos pontos são apresentadas no Tabela 125 e a sua localização 

pode ser visualizada na Figura 15.  

Tabela 125: Pontos de amostragem da herpetofauna na área do empreendimento. 

PONTO 
COORDENADAS ALTITUDE 

(m) 
DESCRIÇÃO 

(UTM 23K) 

H01 720619 7760200 366 Lagoa em area de pastagem 

H02 721074 7762567 334 Cachoeira nas margens da estrada 

H03 725285 7766203 347 
Drenagem permanente em area de pastagem, presença de 

vegetação de brejo  

H04 724422 7765552 283 Drenagem permanente, afluente do Rio Doce 

H05 723557 7765107 334 Trecho alagado próximo ao reservatório 

H06 722182 7765010 346 Drenagem seca 

H07 722180 7764810 340 Açude em area de pastagem 

H08 721348 7764285 329 Margem do reservatório 

H09 723300 7764323 351 Lagoa permanente em area de vegetação de pastagem 

H10 722473 7763638 337 
Drenagem permanente com trechos encachoeirados com 

vegetação ciliar 

H11 722083 7762052 330 
Drenagem permanente com trechos encachoeirados com 

vegetação ciliar 
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PONTO 
COORDENADAS ALTITUDE 

(m) 
DESCRIÇÃO 

(UTM 23K) 

H12 722128 7761302 326 
Drenagem permanente com trechos encachoeirados com 

vegetação ciliar 

H13 722157 7761448 293 
Drenagem permanente com trechos encachoeirados com 

vegetação ciliar 

PT 01 721618 7760879 335 Fragmento de vegetação florestal 

PT 02 721604 7761218 395 Fragmento de vegetação florestal 

PT 03 721628 7761268 396 Fragmento de vegetação florestal 

PT 04 721623 7761273 392 Fragmento de vegetação florestal 

PT 05 721771 7763532 370 Fragmento de vegetação florestal 

PT 06 721755 7763579 365 Fragmento de vegetação florestal 

PT 07 721800 7763536 367 Fragmento de vegetação florestal 

PT 08 721816 7763559 367 Fragmento de vegetação florestal 

 

  
A B 

  
C  
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J L 

Figura 425: Pontos de amostragem da herpetofauna na área do empreendimento. 
 Em A: Lagoa em área de pastagem, ponto amostral H01; Em B - Cachoeira nas margens da estrada, ponto 
amostral H02; Em C: Drenagem permanente em área de pastagem, presença de vegetação de brejo, ponto 

amostral H03; Em D: Drenagem seca, ponto amostral H06; Em E: Margem do reservatório, ponto amostral H08; 
Em F: Lagoa permanente em área de vegetação de pastagem, ponto amostral H09; Em G: Drenagem 
permanente com trechos encachoeirados com vegetação ciliar, ponto amostral H10; Em H: Drenagem 
permanente com trechos encachoeirados com vegetação ciliar, ponto amostral H11; Em I: Drenagem 

permanente com trechos encachoeirados com vegetação ciliar, ponto amostral H12; Em J: Armadilhas de 
interceptação e queda (Pitfalls trap) ponto amostral PT02; Em L: Armadilhas de interceptação e queda (Pitfalls 

trap) ponto amostral PT04; Em M: Biólogo durante conferência das armadilhas. 
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Figura 426: Pontos de Amostragem da Herpetofauna. 
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12.2.1.7.1.2.2. Periodicidade amostral 

Os trabalhos de campo foram desenvolvidos em duas campanhas de campo, a campanha 

referente ao período chuvoso ocorreu entre os dias 16 e 23 de março de 2019, enquanto as 

coletas do período seco ocorreram entre o 27 de setembro à 4 de outubro de 2019. 

 

12.2.1.7.1.2.3. Métodos aplicados 

Busca Ativa 

O método de busca ativa se caracteriza pela procura por espécimes que estejam presentes nos 

transectos. No caso dos anfíbios a busca ativa se dá pela procura por jovens, adultos, girinos e 

principalmente por zoofonia (identificação das espécies de anfíbios através das vocalizações 

emitidas pelos machos, os quais devido à vocalização e sua concentração nos locais de 

reprodução são observados com maior frequência que as fêmeas). A procura por répteis é 

realizada revirando-se troncos, removendo-se a serrapilheira e investigando-se possíveis tocas. 

Os espécimes registrados foram contabilizados, tiveram o seu sítio de ocupação registrado e 

quando possível foram fotografados.  

A busca ativa diurna foi realizada entre 9:00 às 16:00 h e a noturna foi realizada no período das 

18 h às 24 h, não ultrapassando o limite de 8h/dia, sendo que todos os pontos amostrados foram 

caracterizados no período diurno. O caminhamento foi efetuado de forma lenta e foram 

vistoriados todos os ambientes possíveis (pedras, serapilheira, vegetação arbórea).  

A amostragem foi realizada por dois técnicos (um biólogo e um auxiliar de campo), sendo que 

foram utilizadas trilhas pré-estabelecidas e/ou no interior da vegetação, córregos, açudes e 

brejos. Em todas as situações, cada técnico se posicionou em um lado da trilha (esquerda e 

direita) e, iniciou o processo de revirar o folhiço, remexer em troncos caídos, tocas e abrigos. Em 

cada ponto amostral, empregou-se o esforço de 1 hora/homem. 

Os pontos amostrais foram escolhidos de forma a representar a heterogeneidade dos ambientes 

florestais presentes na área, como também todos os ambientes úmidos (drenagens, córregos, 

lagoas e açudes). 

 

Armadilhas de Interceptação e Queda (Pitfalls trap) 

As Armadilhas de Interceptação e Queda (Pitfalls trap) é um método utilizado principalmente para 

a amostragem de répteis. Consiste em baldes enterrados ao nível do solo, distantes por cerca 
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de cinco metros entre si, interligados por cercas-guia com 100 cm de altura e 10 cm enterrado 

no solo (Tabela 124). 

 

 
Figura 427: Desenho esquemático ilustrando a disposição dos baldes. 

 

O desenho amostral das armadilhas foi composto por oito estações de amostragem, cada 

estação era composta por cinco baldes enterrados no nível do chão, distantes por 5m um dos 

outros, interligados por uma tela. Totalizando 40 baldes, as armadilhas permaneceram abertas 

ao longo de seis noites interruptas, resultando em um esforço amostral de 4.800 armadilhas x 

horas.  

 

Registro aleatório 

Registro aleatório ou também conhecido como encontro ocasional é a forma de se registrar 

espécimes encontrados durante outras atividades do pesquisador que não sejam a procura ativa 

propriamente dita, como os registros realizados durante o deslocamento dentro da área de 

estudo. Nesse caso, são considerados todos os registros, principalmente fotográficos, fora das 

unidades amostrais da herpetofauna, observados pelos pesquisadores ou pelas equipes de 

amostragem dos demais grupos faunísticos durante os deslocamentos entre regiões e trajetos 

entre os pontos.  

A identificação das espécies se deu através de chaves e guias de identificação, bem como artigos 

de descrição e revisão de grupos de espécies foram utilizados para identificar preliminarmente 
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as espécies de anuros, lagartos e serpentes em campo. Os exemplares registrados foram 

fotografados. 

Para a verificação da ocorrência de espécies oficialmente ameaçadas de extinção consultou-se 

a Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção do Estado de Minas Gerais (COPAM, 2010), Lista 

Oficial das Espécies da fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, incluindo a Lista das Espécies 

Quase Ameaçadas e Deficientes em Dados (Portaria MMA nº 444/2014) e Lista Vermelha de 

Espécies Globalmente Ameaçadas (Red List of Threatened Species) da International Union for 

Conservation of Nature (IUCN, 2019). A nomenclatura das espécies de anfíbios e répteis 

registrados seguiu as listas organizadas por SEGALLA et al. (2016) e COSTA & BÉRNILS (2018), 

respectivamente, que constam no site da Sociedade Brasileira de Herpetologia 

(www.sbherpetologia.org.br) 

Esforço Amostral 

O esforço amostral total foi calculado para as duas campanhas e para os dois métodos aplicados: 

Busca Ativa e Armadilhas de Interceptação e Queda (Pitfalls trap). A Busca Ativa apresentou o 

esforço amostral total 52 horas x homem (13 horas x 2 observadores x 2 campanhas). A 

metodologia de Armadilhas de Interceptação e Queda apresentou o esforço amostral total de 

9.600 armadilhas x horas (40 armadilhas x 24 horas x 10 dias).  

 

12.2.1.7.1.2.4. Análise dos Dados 

A análise dos dados foi realizada somente para a metodologia de Busca Ativa, o método de 

Armadilhas de interceptação e queda apresentou apenas dois registros, não sendo possível 

realizar as análises. A curva do coletor foi elaborada de acordo com o número de táxons 

registrados ao longo dos pontos de amostragem. A avaliação da eficácia da coleta foi realizada 

por meio da curva de acumulação de espécies (curva do coletor), através do método de 

rarefação, realizando 1.000 randomizações. Para isso, foi utilizado o número total de pontos de 

amostragem. A riqueza esperada de espécies foi estimada empregando-se um estimador de 

riqueza não-paramétrico (Jackknife 1). As análises foram realizadas no software R (R Studio, 

versão1.0.136) por meio do pacote “vegan”. 
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12.2.1.7.1.3. Resultados 

12.2.1.7.1.3.1. Riqueza, ocorrência e abundância 

A lista de espécies de anfíbios anuros registrados ao longo dos trabalhos de campo nas áreas 

de influência do empreendimento resultou em 15 espécies (Tabela 126), distribuídas nas famílias 

Hylidae (8 spp.), Bufonidae (2 spp.), Leptodactylidae (2 spp.), Microhylidae (1 spp.), 

Odontophrynidae (1 spp.) e Phyllomedusidae (1 spp.). Os répteis foram representados por quatro 

famílias e quatro espécies: Chelidae (1 spp.), Gymnophthalmidae (1 spp.), Dipsadidae (1 spp.) e 

Viperidae (1 spp.). 
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Tabela 126: Espécies de anfíbios e répteis registradas nas áreas de influência do empreendimento 

CLASSE / ORDEM / Família / Espécie 
TIPO DE 

REGISTRO¹ 
PONTO DE AMOSTRAGEM 

GRAU DE AMEAÇA² 

COPAM (2010) MMA (2014) IUCN (2017) 

AMPHIBIA           

ANURA           

Bufonidae           

Rhinella crucifer V H1, 5, PT03     LC 

Rhinella granulosa A, V H1, 4, 5, 8, 9     LC 

Hylidae           

Boana albopunctata A, V H1, 3, 8, 10     LC 

Boana crepitans A, V H1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 15     LC 

Boana faber A H7, 9, 10, 14     LC 

Boana pardalis A, V H1, 2, 12     LC 

Dendropsophus elegans A, V H2, 9     LC 

Dendropsophus decipiens A, V H1, 2, 5, 7, 9, 10. 11     LC 

Scinax fuscovarius A H1, 5     LC 

Ololygon carnevalli A, V H2, 3, 10, 11, 12, 14     LC 

Leptodactylidae           

Leptodactylus labyrinthicus V H5, 9     LC 

Leptodactylus latrans A, V H1, 2, 3, 9, 11     LC 

Microhylidae           

Elachistocleis cesarii A H3, 9     LC 

Odontophrynidae           

Odontophrynus cultripes A H10     LC 

Phyllomedusidae           

Phyllomedusa burmeisteri A H10, 15     LC 

REPTILIA           

TESTUDINES           

Chelidae           

Phrynops geoffranus V E.O     LC 

SQUAMATA           
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CLASSE / ORDEM / Família / Espécie 
TIPO DE 

REGISTRO¹ 
PONTO DE AMOSTRAGEM 

GRAU DE AMEAÇA² 

COPAM (2010) MMA (2014) IUCN (2017) 

Gymnophthalmidae           

Gymnodactylus darwinii V PT03     LC 

Dipsadidae           

Oxyrhopus guibei V PT02, 04       

Viperidae           

Crotalus durissus  V E.O       

¹Tipo de registro: A= Auditivo; V= Visual. ²Grau de Ameaça: DD = Deficiente de dados 
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As espécies registradas na campanha chuvosa no inventário de espécies na área do 

empreendimento são espécies de ampla distribuição ao longo do território nacional, associadas 

a ambientes com certa intervenção antrópica, com exceção de Ololygon carnevallii que está 

associada a córregos no interior de fragmentos florestais. Não houve o registro de espécies 

consideradas ameaçadas de extinção. 
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Figura 428: Espécies da herpetofauna registrados durante a campanha do período chuvoso na área do 
empreendimento. Em A: Rhinella granulosa registrada no ponto H1; Em B: Rhinella crucifer registrado no ponto 
amostral PT03; Em C: Boana albopunctata registrada no ponto amostral H08; Em D: Dendropsophus decipiens 
registrado no ponto amostral H05; Em E: Dendropsophus decipiens registrado no ponto amostral H05; Em F: 

Ololygon carnevallii registrada no ponto amostral H02; Em G: Leptodactylus latrans registrado no ponto amostral 
H11; Em H: Oxyrhopus guibei registrada no ponto amostral PT02; Em I: Phrynops geoffranus registrado durante 
a amostragem da ictiofauna; Em J: Crotalus durissus encontrada atropelada em uma estrada vicinal dentro da 

área de estudo. 

 

A Figura 429 mostra o número de espécies registradas em decorrência dos pontos amostrais, a 

espécie Boana crepitans ocorreu na maior pare dos pontos amostrais, seguida por 

Dendropsophus minutus, Ololygon carnevalli, Rhinella granulosa e Leptodactylus latrans, as 

demais espécies ocorrem em quatro ou menos pontos. Essas espécies são consideradas 

espécies comuns e associadas a ambientes menos exigentes.  
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Figura 429: Distribuição das espécies de anfíbios e répteis ao longo dos pontos de amostragem 

 

O número de espécies registradas no estudo, anfíbios n=12 e répteis n=3, é considerado baixo 

tendo em vista a inserção biogeográfica do empreendimento. No entanto, ao observar os 

ambientes disponíveis e a fitofisionomias presentes na área de estudo, verifica-se que grande 

parte da vegetação já se encontra descaracterizada, com poucos remanescentes de vegetação 

nativa, influenciado na qualidade e quantidades dos corpos d´águas disponíveis para a 

herpetofauna. 

 

12.2.1.7.1.3.2. Sucesso de captura, análises estatísticas e 

esforço amostral 

A curva de acúmulo de espécies ou também conhecida como curva do coletor (Figura 430) foi 

elaborada de forma a avaliar a eficiência das coletas da presente campanha de campo, 

especificamente para o grupo dos anfíbios anuros, visto que são poucos os dados coletados para 

grupo dos répteis. No nosso trabalho, a curva de espécies observadas apresentou estabilização 

e está dentro do intervalo de confiança, considera-se, portanto, que a amostragem foi suficiente 

e representou a diversidade esperada para a região. No entanto, é importante ressaltar que é 

muito difícil para o pesquisador conseguir amostrar 100% das espécies de uma determinada 

área. Existe uma série de fatores que influenciam tal registro, como por exemplo: espécies com 

hábito reprodutivo explosivo, espécies com pouca atividade e até mesmo espécies naturalmente 

encontradas em baixas densidades. 
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Figura 430: Curva de acúmulo de espécies de anfíbios encontrados nas áreas de influência do empreendimento. 

 

12.2.1.7.1.3.3. Espécies biologicamente importantes 

Espécies ameaçadas de extinção 

Não foram listadas espécies enquadradas em alguma categoria de ameaça de extinção. O anuro 

Ololygon carnevallii é listado como “Pouco Preocupante” pela IUCN (2019), no entanto a espécie 

é endêmica de Minas Gerais e está associada a ambientes florestados da porção leste do 

Estado. O registro de espécies típicas de ambientes florestais em ambientes parcialmente 

alterados indica que essas espécies podem estar sofrendo pressão adaptativa e/ou que essas 

espécies estão destinadas a deixar de existir nesses ambientes, caso os mesmos deixem de 

existir. Portanto, é importante destacar a presença de Ololygon carnevallii nas áreas de estudo 

e a população local precisa ser melhor estudada, para que os impactos sobre a mesma sejam 

compreendidos. 

 

Espécies cinegéticas, migratórias, endêmicas e xerimbabos 

Ololygon carnevallii é a única espécie endêmica de Minas Gerais, as demais espécies são de 

ampla distribuição geográfica. 

 

 

12.2.1.7.1.4. Considerações Finais 
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A herpetofauna da área do empreendimento está diretamente associada à disponibilidade e 

qualidade dos ambientes disponíveis na área de estudo. Existe uma pequena porção de mata 

ciliar nos córregos. A vegetação nativa ao longo do tempo foi substituída por pastagem e 

monocultura. Os corpos d´água em sua maioria são representados por ambientes não naturais, 

como poças, lagoas e açudes. Os córregos, quando presentes, são encachoeirados e sem muito 

sedimento, possuem mata ciliar, dando indício de como era sua estrutura no passado.  

De modo geral, a área de estudo encontra-se parcialmente alterada, sofreu modificações ao 

longo do tempo, estas modificações influenciam diretamente a composição de espécies. 

Espécies mais sensíveis, que requerem uma estrutura ecológica mais estável geralmente não 

suportam alterações bruscas na paisagem e/ou perdem a disputa por espaço com aquelas 

espécies mais generalistas, menos sensíveis e tolerantes a ambientes antropizados. Os répteis 

por sua vez, ao terem seu habitat natural descaracterizado, podem porventura ocupar áreas 

próximas a residências, neste caso, muitas serpentes são mortas quando de encontro com o 

homem. 

As intervenções realizadas pelo empreendimento também podem contribuir com a 

descaracterização da paisagem que vem ocorrendo. O fluxo de máquinas e automóveis pode 

aumentar o número de indivíduos atropelados, inclusive serpentes. Neste caso, é preciso que 

ocorram ações de conscientização com a equipe de trabalho. Sugerimos um programa específico 

de Educação Ambiental para que os atropelamentos sejam minimizados. 

12.2.1.7.2. MASTOFAUNA TERRESTRE 

12.2.1.7.2.1. Introdução 

Segundo a última lista publicada são conhecidas 701 espécies de mamíferos no Brasil (PAGLIA 

et al. 2012). No entanto, em apenas sete anos após a referida lista, após a descrição de novas 

espécies (e.g. PAVAN 2019; PEÇANHA et al. 2019) e novos registros publicados (e.g. 

BRANDÃO et al. 2017; No prelo), este número já supera 722 espécies de mamíferos no país 

(PERCEQUILLO et al. 2017). Dessa forma, os mamíferos apresentam diversidade bastante 

expressiva no território brasileiro.  

O estado de Minas Gerais abriga considerável diversidade desta fauna, contando com 

aproximadamente 236 espécies de mamíferos (PAGLIA et al. 2009), sendo um dos estados com 

maior número de espécies em seu território (ver BRANDÃO et al. No Prelo). No entanto, assim 

como a lista brasileira, o número de espécies conhecidas para o estado de Minas Gerais já foi 

superado em decorrência de recentes publicações de novos registros (e.g. GREGORIN et al., 

2014; OLIVEIRA et al., 2017). Dentre os registros mais notórios destaca-se a descrição de novas 
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espécies (COSTA et al., 2011; VELAZCO et al., 2014; GREGORIN et al., 2016) e gêneros 

(PARDIÑAS, et al. 2014, 2016), a redescoberta de algumas espécies de médios e grande porte 

ameaçadas de extinção, como o jupará (MELO et al., 2005), o cachorro-vinagre (FERREIRA et 

al., 2014) e o gato-palheiro (NASCIMENTO et al., 2016), e até mesmo a validação de duas 

espécies de gato-do-mato-pequeno do complexo tigrinus ocorrentes no estado de Minas Gerais: 

L. emiliae e L. guttulus (NASCIMENTO & FEIJÓ, 2017). Faz-se, portanto, indispensável a 

realização contínua de pesquisa científica acerca da presença dos mamíferos neste importante 

estado brasileiro. 

Além da importância deste grupo para a biodiversidade brasileira e mineira, também destaca-se 

que os mamíferos são responsáveis por vários processos ecológicos, atuando como importantes 

predadores, presas, dispersores de sementes e polinizadores, auxiliando na manutenção da 

diversidade florestal (MARINHO-FILHO, 1991; REDFORD, 1997; COSTA et al. 2005; CÁCERES 

& MONTEIRO-FILHO, 2007). Além disso, este grupo tem sido estudado constantemente visto 

que responde a alterações na estrutura das florestas, como desmatamento e fragmentação, 

fatores atualmente responsáveis pelo decréscimo na diversidade dos mamíferos (COSTA et al. 

2005; PARDINI et al., 2010). Nesse contexto, a preservação de áreas preservadas 

remanescentes é de extrema relevância para a conservação das espécies de mamíferos nativas, 

frente ao rápido desenvolvimento humano e consequente processo de fragmentação e 

degradação dos remanescentes das áreas nativas (COSTA et al. 2005). 

Destacam-se os diferentes tipos vegetacionais presentes no estado de Minas Gerais, uma vez 

que abriga importantes áreas dos biomas Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga (CHIARELLO et 

al., 2008). Dessa forma, o estado abriga hostpots mundiais para a conservação, uma vez que 

abriga dois dos biomas mais ameaçados e biodiversos na América do Sul: o Cerrado e a Mata 

Atlântica (MYERS 2000; MITTERMEIER et al. 2005; LAURANCE 2009). Ambos abrigam 

riquíssima e endêmica fauna de mamíferos (CARMIGNOTTO et al. 2012; GRAIPEL et al. 2017). 

Além disso, abrangem fisionomias únicas como Campos Rupestres e Campos de Altitude (ver 

CHAVES et al. 2014 para maiores detalhes). 

Dessa forma, levando em consideração a importância ecológica, a alta diversidade e os 

importantes registros dos mamíferos no estado de Minas Gerais (ver PAGLIA et al., 2009 e 

demais trabalhos aqui citados), incluindo a zona da mata mineira, o presente estudo tem o intuito 

de verificar a representatividade de mamíferos de terrestres não-voadores na área do 

empreendimento aqui estudado, gerando dados que subsidiem elaboração de estratégias de 

conservação deste grupo na área. 

12.2.1.7.2.2. Metodologia 
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12.2.1.7.2.2.1. Pontos amostrais 

Os pontos para amostragem de mastofauna foram escolhidos de modo a concentrar o esforço 

em áreas com maior probabilidade de encontro com mamíferos, como locais próximos a corpos 

d’água, bancos de areia e onde a vegetação estava mais bem preservada. Tais procuras 

concentraram-se na ADA e AID do empreendimento. Para o deslocamento dos biólogos nos 

fragmentos foram utilizadas trilhas já existentes nas diferentes áreas. A caracterização e 

localização dos pontos de amostragem da mastofauna são apresentadas na Tabela 127 e na 

Figura 431. 

Tabela 127:  Pontos de Amostragem para Mastofauna. 

UNIDADE AMOSTRAL* MÉTODO* 
COORDENADAS 

(UTM 23K) 

ÁREAS Armadilhas de contenção   

ÁREA 1 ARM 1 0721622 / 7760866 

ÁREA 2 ARM 2 0721786 / 7763601 

ÁREA 3 ARM 3 0722082 / 7764739 

ÁREA 4 ARM 4 0722082 / 7764739 

ÁREAS Armadilhas fotográficas   

ÁREA 1 TRAP 1 0721622 / 7760866 

ÁREA 2 TRAP 2 0721786 / 7763601 

ÁREA 3 TRAP 3 0722082 / 7764739 

ÁREA 4 TRAP 4 0722082 / 7764739 

ÁREAS Registros Ocasionais   

Registro Ocasional RO 1 720752 / 7760487 

Registro Ocasional RO 2 720752 / 7760487 

Registro Ocasional RO 3 721560 / 7760877 

Registro Ocasional RO 4 721560 / 7760877 

Registro Ocasional RO 5 721657 / 7760999 

Registro Ocasional RO 6 721167 / 7762404 

Registro Ocasional RO 7 721078 / 7762785 

Registro Ocasional RO 8 721883 / 7763766 

Registro Ocasional RO 9 723588 / 7765210 

Registro Ocasional RO 10 724916 / 7765869 

Registro Ocasional RO 11 721622 / 7760866 

Registro Ocasional RO 12 721618 / 7760880 

Registro Ocasional RO 13 721605 / 7761219 

Registro Ocasional RO 14 725285 / 7766203 

Registro Ocasional RO 15 725285 / 7766203 

Registro Ocasional RO 16 721786 / 7763601 

Registro Ocasional RO 17 721786 / 7763601 

Registro Ocasional RO 18 725246 / 7767306 

Registro Ocasional RO 19 725246 / 7767306 

Registro Ocasional RO 20 721618 / 7760880 

Registro Ocasional RO 21 721786 / 7763601 

Registro Ocasional RO 22 721786 / 7763601 

Registro Ocasional RO 23 722082 / 7764739 
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UNIDADE AMOSTRAL* MÉTODO* 
COORDENADAS 

(UTM 23K) 

Registro Ocasional RO 24 725246 / 7767306 

¹Método: ARM.: Armadilha de contenção. RO.: Registros Ocasionais. TRAP: Armadilhas fotográficas. * Ver seção 

12.2.1.7.1.2.1(Herpetofauna) para coordenadas 
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Figura 431: Pontos de Amostragem da Mastofauna Terrestre 
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12.2.1.7.2.2.2. Periodicidade amostral 

O trabalho de campo referente a primeira campanha (C1) ocorreu entre os dias 26 de março e 

02 de abril de 2019, que corresponde à estação chuvosa para a região. O clima se mostrou 

nublado durante todo o período de amostragem. Houve chuva fraca em apenas um dos dias de 

amostragem, sem dificultar a amostragem neste período.  

O trabalho de campo referente a segunda campanha (C2) ocorreu entre os dias 26 e 29 de 

agosto, e 25 e 29 de setembro de 2019, que corresponde à estação seca para a região. Houve 

chuvas intensas nos primeiros dias de amostragem, sendo um fator de determinante no sucesso 

de captura dos pequenos mamíferos terrestres. Destaca-se que houve interrupção desta 

campanha no dia 29 de agosto devido a reinvindicações (não relacionadas ao presente estudo) 

dos moradores locais, sendo o trabalho retomado no dia 25 de setembro após liberação das vias 

de acesso. 

12.2.1.7.2.2.3. Métodos aplicados 

Mamíferos de pequeno porte (não-voadores) 

Os mamíferos não-voadores de pequeno porte, representados pelos marsupiais e pequenos 

roedores (<5 Kg), foram amostrados por meio de dois métodos de captura complementares 

usualmente utilizados para amostragem deste grupo (VOSS & EMMONS, 1996; UMETSU et al., 

2006): armadilhas de contenção (live traps) e interceptação e queda (pitfall). As metodologias 

encontram-se detalhadas a seguir. 

 

a) Armadilhas tipo live-trap (Sherman e Tomahawk) 

Foram realizadas por meio de armadilhas de contenção do tipo live-traps (tipo Sherman 25 cm x 

7,5 cm x 7,5 cm e tipo Tomahawk 45 cm x 16 cm x 16 cm). Em cada uma das unidades amostrais 

foi distribuída uma linha de armadilhas de modelo “Sherman” e "Tomahawk" (Figura 432). As 

armadilhas foram instaladas ao solo e sobre galhos até 1,5 metros de altura, visando a captura 

de espécies com hábitos distintos (terrestres, escansoriais e arborícolas) (ASTÚA et al., 2006). 

No geral, as armadilhas do tipo Tomahawk foram depositadas no chão, enquanto as do tipo 

Sherman foram alternadas entre chão e sub-bosque ao longo do transecto. Quando possível, 

armadilhas do tipo Tomahawk também foram dispostas no sub-bosque. 
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A B 
Figura 432: Armadilhas utilizadas para inventário da fauna de mamíferos de pequeno porte na área de influência 

do empreendimento. Em A: Armadilha de contenção do tipo Sherman; Em B: Armadilha de contenção do tipo 
Tomahawk. 

 

Foi utilizada uma isca complexa, composta de uma mistura de pasta de amendoim, banana, fubá 

e sardinha, com o objetivo de atrair espécies com dietas variadas (e.g. carnívoras, onívoras e 

herbívoras) segundo proposto por ASTÚA e colaboradores (2006). Todas as armadilhas foram 

vistoriadas diariamente, pela manhã. 

 

b) Armadilha de interceptação e queda 

Os Pitfall traps (Figura 433) são considerados uma metodologia passiva e consistem em matrizes 

com baldes de 60 litros enterrados ao nível do solo, interligados entre si por cercas-guia 

sustentadas por estacas de madeira. Este método também é utilizado para amostragem de 

Herpetofauna, de forma que o método foi detalhado na seção 12.2.1.7.1.2.3. 
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Figura 433 - Armadilha de interceptação e queda do tipo 
Pitfall.  

 

c) Encontros ocasionais 

Além das armadilhas de contenção e dos “pitfalls”, a visualização ocasional dos indivíduos de 

determinada espécie foi contabilizada, complementando os registros obtidos. No entanto foram 

documentadas apenas como registros ocasionais para pequenos mamíferos.  

 

d) Identificação, marcação e preservação dos espécimes 

Os indivíduos capturados vivos foram identificados até o nível específico, marcados e soltos a 

pelo menos 10 metros do local de captura, após a coleta das informações citadas a seguir. 

Eventualmente, quando indivíduos são encontrados mortos ou são de difícil identificação, são 

coletados - conforme Autorização de captura, coleta e transporte de material biológico SEMAD 

N° SPP.004-2019 - sendo depositados no Museu de Zoologia João Moojen da Universidade 

Federal de Viçosa (MZUVF). Os espécimes coletados são preservados em via seca 

(taxidermizados), sendo o crânio e o esqueleto pós-craniano preservados em álcool (70%) para 

posterior limpeza em dermestário; ou em via líquida (injeção de formol 10% e posterior e imersão 

em álcool 70%). 

Cada espécime é individualizado através de etiqueta numerada, onde constam informações 

como a data, o local de coleta, a espécie, o sexo, a classe etária, a condição reprodutiva e as 

medidas padrão (peso, comprimento do corpo, cauda, pé e orelha). Estas medidas são obtidas 

com o auxílio de dinamômetros, réguas e paquímetros de metal (MOOJEN, 1943; VOSS & 

EMMONS, 1996). 

A identificação taxonômica das espécies é realizada através da análise da morfologia externa 

por meio da análise qualitativa (coloração da pelagem, comprimento da pelagem, presença de 
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pelos aristiformes, presença ou ausência de pincel na cauda, dentre outros caracteres) e 

quantitativa (dados coletados de tamanho do corpo, tamanho da cauda, tamanho dos pés e 

massa corporal). Para os espécimes coletados, a identificação é feita através da análise do 

crânio, verificando por meio de lupa, a fórmula e morfologia dentária, presença/ausência de 

foramens, crista e/ou processos supraorbitais e crista sagital; além das medidas cranianas, 

caracteres importantes para separação de algumas espécies e gêneros. Como literatura 

científica especializada para a identificação das espécies, utiliza-se trabalhos mais gerais como 

“Mammals of South America, Volume I.”; “Marsupials, Xenarthrans, Shrews, and Bats” de 

GARDNER (2008), ROSSI e colaboradores (2012) em “Marsupiais do Brasil” e o “Mammals of 

South America, Volume II - Rodents” de PATTON e colaboradores (2015), além de artigos 

científicos mais específicos (e.g. VILELA et al., 2010; BRENNAND et al., 2013; GONÇALVES & 

OLIVEIRA, 2014; PAVAN et al., 2014; PAVAN, 2015) que tratam de táxons estudados mais 

recentemente. A nomenclatura das espécies e o arranjo taxonômico nas categorias de ordem, 

família e subfamília seguem PATTON e colaboradores, (2015) para os roedores e GARDNER 

(2008) para os marsupiais, exceto os subgêneros de Marmosa (sensu VOSS et al., 2014). 

Destaca-se que na presente campanha, não houve coleta de nenhum exemplar de pequeno 

mamífero, pois nenhum animal veio a óbito ou representou dúvidas em relação ao status 

taxonômico. De qualquer forma, a seguir destaca-se os procedimentos de eutanasias geralmente 

utilizados para o estudo de pequenos mamíferos terrestres. 

 

e) Eutanásia para pequenos mamíferos 

Considerando as diretrizes do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal 

(CONCEA) (Diretrizes da prática de eutanásia do CONCEA, 2010) e da Associação Americana 

de Medicina Veterinária (AVMA) (Guidelines for the Euthanasia of Animals, 2013) serão utilizados 

barbitúricos como agente injetável, via intraperitoneal, para a realização de eutanásia dos 

pequenos mamíferos (roedores e marsupiais). 

Os barbitúricos são anestésicos tradicionais, de efeito rápido, suave e com mínimo desconforto 

para os animais. O baixo custo e a estabilidade da solução reforçam a recomendação dos 

barbitúricos serem eleitos a melhor opção para eutanásia de animais de vida terrestre. É o 

método de eutanásia mais indicado para mamíferos em geral. Pode-se administrar por via 

intraperitoneal, desde que a solução seja misturada com lidocaína ou outro anestésico local 

(CONCEA, 2010; AVMA, 2013). A dose de eutanásia é comumente três vezes a dose anestésica 

(AVMA, 2013; item S2.22.1- pag 48). 
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Neste sentido, será adotado o Protocolo Anestésico de OLIVEIRA (2016), para os roedores e 

ANDRADE et al. (2002) para os marsupiais como fontes visando indicar a dose mínima do 

anestésico, para posterior realização da eutanásia. A partir desta dose mínima (OLIVEIRA 2016 

- item 2c.; 3b.; Andrade et al., 2002 - pag 170 - manejo) será estipulada, de acordo com o peso 

do animal, uma superdosagem de tais anestésicos, o que de acordo com a Associação 

Americana de Medicina Veterinária seria três vezes a dose mínima estipulada (AVMA, 2013).   

Partindo desta ideia para os roedores a superdosagem de lidocaína será de 0,21 ml para 1 grama 

(g) e de Cetamina-Xilazina a superdosagem será de 0,3 ml para cada 10g ou 0,03 ml por grama 

(g). Em relação aos marsupiais a superdosagem de Ketamina será de 1,56 ml para cada 

quilograma (Kg). 

 

• Cetamina e Xilazina 

Cetamina e Xilazina. Associar na mesma seringa. 60 a 80mg de cetamina + 8 a 15mg de 

xilazina, ambas /kg Via: IP ou IM 30 - 50 de cetamina + 5 a 10mg de xilazina /ambas /kg  

Obs. A cetamina é comercializada a 5% e a 10% e a xilazina a 2% e a 10%. Para efeito de cálculo 

da dose a ser ministrada e informar no protocolo, refira-se sempre mg/ml. 

Preparo da Solução de Cetamina-Xilazina; Componentes: 

- Cetamina a 10%; (100mg/ml) 

- Xilazina a 2% (20mg/ml) 

a) Associar: 1,0ml de cetamina + 0,5ml de xilazina + 8,5ml de água para injeção 

Volume total: 10ml 

Cetamina: ~10mg/ml ou ~1,0mg/0,1ml 

Xilazina: ~2mg/ml ou ~0,2mg/ml 

b) Conservar a solução em frasco estéril e com tampa de borracha e alumínio, 

a exemplo das apresentações comerciais desses produtos. 

c) Rotule com a informação 

Cetamina-Xilazina para camundongo: 0,1ml/10g. 
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Tabela 128: Cálculo farmacológico para eutanásia de pequenos mamíferos 

SUBSTÂNCIA DOSE MÍNIMA PARA ANESTESIA SUPERDOSAGEM PARA EUTANÁSIA 

Cetamina-Xilazina  
0,01ml 0,03ml (0,01ml x 3) 

0,01 ml/g 

Cetamina-Xilazina  
0,1ml 0,3ml (0,1ml x 3) 

0,1 ml/10g 

 

Mamíferos de médio e grande porte 

Os mamíferos não-voadores de médio e grande porte, representados pelos roedores de grande 

porte (≥5 Kg), primatas, carnívoros, ungulados, cingulatas e pilosos, foram amostrados por meio 

de dois métodos complementares usualmente utilizados em amostragem deste grupo (VOSS & 

EMMONS, 1996): Busca ativa e Armadilha fotográfica (câmera trap). 

 

a) Busca ativa 

O método consiste em procura por registros diretos (visualizações e vocalizações) e indiretos 

(pegadas, fezes, pelos, tocas, entre outros - Figura 434), sendo os rastros fotografados, 

mensurados e identificados utilizando-se como referência BECKER & DALPONTE (1999) e 

BORGES & TOMÁS (2008). Sempre que possível, as buscas foram realizadas durante o dia e à 

noite, preferencialmente no crepúsculo/aurora para maximizar a probabilidade de avistamento 

de animais. Durante o dia a procura por evidências foi realizada concomitantemente à vistoria 

das armadilhas de contenção viva e interceptação e queda (pitfall). 

 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 711 

  
A B 

  
C D 

Figura 434: Método de amostragem de Mastofauna de médio e Grande porte realizada na área do 
empreendimento. Em A: Especialista procurando registros de mamíferos terrestres em áreas propicias a formação 

de pegadas; Em B: Especialista próximo a riacho buscando de vestígios de animais semi-aquáticos; Em C: 
Especialista percorrendo a trilha em busca de animais arborícolas; Em D: Especialista percorrendo a trilha em 

busca de animais semi-fossoriais 
 

b) Armadilha fotográfica 

Esta metodologia tem-se mostrado extremamente eficiente na detecção de espécies raras ou de 

comportamento críptico. Essa metodologia foi utilizada por ser eficiente e não invasiva, 

permitindo análises qualitativas da mastofauna (SANTOS-FILHO & SILVA 2002; SILVEIRA et al. 

2003; SRBEK ARAÚJO & CHIARELLO 2007). A fim de maximizar a probabilidade dos animais 

serem fotografados, em cada área amostral as armadilhas foram posicionadas em trilhas ou 

carreiros utilizados por animais, sendo utilizadas iscas atrativas na frente de cada armadilha 

fotográfica, tais como banana, abacaxi, sardinha, e bacon. 

 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 712 

  
A B 

Figura 435: Método de amostragem da mastofauna na área do empreendimento. Em A: Armadilha fotográfica do 
tipo Bushnell disposta a 40-50 cm do chão. Em B: Iscas utilizadas para atração de mamíferos próximos às 

armadilhas fotográficas. 

 

c) Encontros ocasionais  

Além das armadilhas fotográficas e busca ativa pelo especialista em mastofauna, a visualização 

ocasional de mamíferos por especialista de outros grupos (Avifauna, Ictiofauna e Herpetofauna) 

foi contabilizada na análise de riqueza de espécies de cada área, complementando os registros 

obtidos pelos métodos padronizados. 

Espécies de pequenos mamíferos frequentemente registrados através de métodos de 

amostragem para médios e grandes mamíferos foram também inclusas como registros 

ocasionais para pequenos mamíferos. 

 

d) Identificação e preservação dos espécimes 

A nomenclatura das espécies e o arranjo taxonômico nas categorias de ordem, família e 

subfamília seguem WILSON & REEDER (2005) para os médios e grandes mamíferos, exceto 

pelo gênero Leopardus (NASCIMENTO 2010; TRIGO et al. 2013; NASCIMENTO & FEIJÓ 2017), 

Sylvilgaus (RUEDAS et al. 2017) e famílias de Cingulata (GIBB et al. 2015).  

Destaca-se que não há coleta de nenhum exemplar de médios e grandes mamíferos e nenhum 

animal veio a óbito. Por fim, cabe ressaltar que marsupiais do gênero Didelphis, também foram 

considerados como médios e grandes mamíferos, pois são frequentemente registrados pelos 

métodos aqui utilizados para este grupo. 
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12.2.1.7.2.2.4. Esforço amostral 

Armadilhas tipo live-trap (sherman e tomahawk) 

Cada unidade de amostragem continha 30 armadilhas, totalizando 120 armadilhas para as quatro 

áreas (ARM1, ARM2, ARM3 e ARM4). As armadilhas permaneceram abertas durante sete dias 

consecutivos nas quatro áreas amostrais concomitantemente, resultando no seguinte esforço de 

captura para cada campanha:  

 

4 áreas amostrais x 30 armadilhas x 7 dias (168 horas) = 20.160 horas/armadilhas por campanha. 

40.320 armadilhas no total. 

Armadilha de interceptação e queda 

Este método também é utilizado para amostragem de Herpetofauna, dessa forma, para evitar 

repetições, optou-se por detalhar este método na seção 12.2.1.7.1.2.3. Destaca-se que o esforço 

deste método foi o mesmo para ambos os grupos. 

Armadilha fotográfica 

Foi utilizada uma armadilha fotográfica por área, totalizando quatro câmeras durante o período 

de estudo. O esforço empreendido através deste método durante o período em campo foi medido 

multiplicando-se o número de armadilhas fotográficas em cada ponto pelo número de dias que 

estas ficaram ativas, totalizando 672 horas/câmera. 

4 áreas amostrais x 7 dias x 24 horas x 1 câmera = 672 horas/câmera. 

Para o total do projeto foi empregado um esforço de 1244 horas/câmera 

 

12.2.1.7.2.2.5. Análise dos Dados 

A seguir destaca-se as análises de dados utilizados para ambos os grupos de mamíferos 

terrestres (não-voadores) aqui em estudo. 

A eficiência da amostragem foi aferida pela construção de curva de acumulação de espécies 

utilizando 1000 adições aleatórias das amostras (sensu GOTELLI & COLWELL, 2001). Para 

elaboração da curva e para uso do estimador de riqueza Jackknife de 1ª ordem foi utilizado o 

programa EstimateS 8.0 (COLWELL, 2004). 

Além na análise de riqueza e abundância por espécies, índices de diversidade (Shannon, 

Simpson, Berger-Parker, Equitabilidade) foram calculados para as áreas em estudo através do 
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uso software PAST (Paleontological Statistics software package for education and data analysis 

- Hammer et al., 2001). 

A similaridade entre as áreas foi verificada com a aplicação do índice de similaridade de Bray-

Curtis (KREBS, 1999). Tal análise será feita através do uso software PAST (HAMMER et al., 

2001). Nestas análises os pequenos, médios e grandes mamíferos foram agrupados. 

12.2.1.7.2.3. Resultados 

12.2.1.7.2.3.1. Riqueza, ocorrência e abundância 

Ao longo da 1ª campanha (C1) de amostragem foram registradas 14 espécies de mamíferos 

terrestres não-voadores através de metodologia padronizada e encontros ocasionais. Por sua 

vez, durante a 2ª campanha (C2) amostragem foram registradas 16 espécies de mamíferos 

terrestres não-voadores através de metodologia padronizada e encontros ocasionais. Também 

foram inclusos registros através de entrevistas feitas como trabalhadores locais. Dessa forma, 

no total (C1+C2) foram obtidos registros de 28 espécies de mamíferos (Tabela 129). 
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Tabela 129: Lista dos mamíferos terrestres registrados na 1ª campanha de inventário da mastofauna. 

ORDEM / Família / 

Espécie 
NOME POPULAR 

GRAU DE AMEAÇA 

MÉTODO² ENDEMISMO³ 

DADOS ECOLÓGICOS4 

COPAM 

(2010) 

MMA 

(2014) 

IUCN 

(2019) 
HÁBITO 

HÁBITO 

ALIMENTAR 
ATIVIDADE 

DIDELPHIMORPHIA                   

Didelphidae                   

Didelphis aurita Gambá-de-orelha-preta - - - Arm, Trap - ES FR/ON N 

CINGULATA 
         

Chlamyphoridae                   

Cabassous tatouay 
Tatu-do-rabo-mole-

grande 
DD - - Vis - SF IN/ON D/N 

Dasypodidae                   

Dasypus novemcinctus Tatu-galinha - - - Trap - SF IN/ON D/N 

PRIMATES 
         

Pitheciidae                   

Sapajus nigritus Macaco-prego - QA QA Vis, Oca End AR FR/ON D 

Cebidae                   

Callithrix sp. Sagui - - - Ent - AR FR/IN/GO D 

Pitheciidae                   

Callicebus nigrifrons Guigó - - QA Voc End AR FR/FO D 

CARNIVORA 
         

Canidae                   

Cerdocyon thous Cachorro-do-mato - - - Ent - CR IN/ON D/N 

Chrysocyon brachyurus Lobo-guará VU VU QA Ent - CR CA/ON D/N 

Mustelidae                   

Galictis cuja Furão - - - Vis - CR CA N 

Procyonidae                   

Nasua nasua Quati - - - Vis, Trap - CR FR/ON D 

Procyon cancrivorus Mão-pelada - - - Peg - ES FR/ON N 

Felidae                   

Leopardus pardalis Jaguatirica VU - - Ent - CR CA N 
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ORDEM / Família / 

Espécie 
NOME POPULAR 

GRAU DE AMEAÇA 

MÉTODO² ENDEMISMO³ 

DADOS ECOLÓGICOS4 

COPAM 

(2010) 

MMA 

(2014) 

IUCN 

(2019) 
HÁBITO 

HÁBITO 

ALIMENTAR 
ATIVIDADE 

Puma concolor Onça-parda, suçuarana VU VU - Ent - CR CA N 

ARTIODACTYLA 
         

Cervidae                   

Mazama sp. Veado - - - Peg - CR FR/HE D/N 

RODENTIA 
         

Caviidae                   

Cavia aperea Preá - - - Ent - CR HE D 

Hydrochoerus 

hydrochaeris 
Capivara - - - Ent, Vis - SA HE D/N 

Cricetidae                   

Akodon cursor Rato-do-chão - - - Trap - CR FR/GR N 

Oligoryzomys nigripes Rato-do-mato - - - Pitfall - CR FR/GR N 

Sciuridae                   

Guerlinguetus brasiliensis Esquilo, Caxinguelê - - - Ent - AR FR/ON D 

LAGOMORPHA          

Leporidae                   

Sylvilagus minensis Tapeti - - - Vis - CR HE N 

Nº de Ordens 7 

Nº de Famílias 14 

Nº de Espécies 19 

¹Grau de ameaça: quase ameaçado (QA); vulnerável (VU); em perigo (EM); ameaçado (AM), criticamente ameaçado (CR). ²Tipo de registro: Voc (vocalização); Vis (visualização); Fez (Fezes); Toc (Toca); 

Peg (Pegada); Ocasional (Oca). ³Endemismo (segundo GRAIPEL et al. 2017): endêmico da Mata Atlântica (End). 4Dados ecológicos: arborícola (AR), cursorial (CR), escansorial (ES), semi-aquático (SA), 

semi-fossorial (SF); carnívoro (CA), herbívoro (HE), mirmecofagia (MI), onívoro (ON), Frugívoro (FR), Granivoro (GR), SE (Predador de semente), Piscívoro (PS); diurna (D) e noturna (N). 
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Em relação aos mamíferos de terrestres de médio e grande porte, um bom número de registros 

foi obtido por visualização direta de indivíduos, sendo referentes ao gambá-de-orelha-preta (D. 

aurita), tatu-do-rabo-mole-grande, (C. tatouay), furão (G. cuja), quati (N. nasua), tapeti (S. 

minensis), capivara (H. Hydrochaeris) e macaco-prego (S. nigritus), totalizando oito espécies. 

Grande parte das espécies puderam ser fotografadas pelo especialista durante as buscas ativas 

(Figura 436), exceto pelo quati e furão. Por fim, destaca-se que alguns poucos registros foram 

efetuados pelo especialista em herpetofauna, sendo tratados como registros ocasionais (Tabela 

129). 

O registro fotográfico da mastofauna obtido durante a campanha 1 é apresentado a seguir (Figura 

436). 
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G H 

  
I J 

  
K L 
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M N 

  
O P 

  
Q R 
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S T; 

Figura 436: Em A: Didelphis aurita (gambá-de-orelha-preta) capturado em Tomawank; Em B: Akodon cursor 
(rato-do-chão) capturado em Sherman; Em C: Oligoryzomys nigripes (rato-do-mato) capturado em Pitfall; Em 
D: Hydrochoerus hydrochoeris (capivara) registrado em busca ativa; Em E: Cabassous tatouay (tatu-do-rabo-

mole) registrado em busca ativa; Em F: Sapajus nigritus (macaco-prego) registrado em busca ativa; Em G: 
Sylvilagus minensis (tapeti) registrado em busca ativa; Em H: Pegadas de Mazama sp (veado) registrado em 
busca ativa; Em I: Pegadas de Procyon cancrivorus (mão-pelada) registrado em busca ativa; Em J: Dasypus 
novemcinctus (tatu-galinha) registrado em armadilha fotográfica; Em K: Didelphis aurita (gambá-de-orelha-

preta) registrado em Tomawank; Em L: Marmosops incanus (Cuíca) registrado em Sherman; Em M: 
Gracilinanus microtarsus (Cuíca) registrado em Sherman; Em N: Monodelphis americana (Cuíca-de-três-listras) 

registrado em Pitfall; Em O: Necromys lasiurus (Rato-do-mato) capturado em Pitfall; Em P: Nectomys  
squamipes (Rato-d'água)  capturado em Tomawank; Em Q: - Nasua nasua registrado na camera-trap; Em R: 
Procyon  cancrivorus registrado durante censo; Em S: Didelphis aurita (gambá-de-orelha-preta) registrado em 

Tomawank; Em T: Marmosops incanus (Cuíca) registrado em Sherman 

 

Através das armadilhas fotográficas foram obtidos importantes registros de animais silvestres, 

sendo eles: gambá-de-orelha-preta (D. aurita), quati (N. nasua) e tatu-galinha (D. novemcinctus) 

além de cachorros-domésticos.  Certas espécies foram registradas através outras evidências, 

como pegadas de mão-pelada (P. cancrivorus) e veado (Mazama sp) e vocalização de sauá (C. 

nigrifons)  

Além das espécies registradas diretamente pelos métodos padronizados, as entrevistas 

trouxeram importantes registros acerca da fauna local, tais como: cachorro-do-mato (C. thous), 

lobo-guará (C. brachyurus), jaguatirica (L. pardalis), onça-parda (P. concolor), preá (C. aperea), 

sagui (Callithrix sp.) e esquilo (G. brasiliensis) (Tabela 129). 

Em relação aos pequenos mamíferos (não-voadores), um total de três espécies foram 

registradas através das armadilhas de contenção (Tabela 129), sendo elas:  gambá-de-orelha-

preta (D. aurita), rato-do-chão (Akodon cursor) e rato-do-chão (Oligoryzomys sp.) (Figura 436 -  

B e C). Por sua vez durante a C2 um número mais expressivo de espécies foi obtido, totalizando 

11 espécies, sendo elas: gambá-de-orelha-preta (D. aurita), cuíca (M. incanus), cuíca (G. 

microtarsus), cuíca-de-três-listras (M. americana), cuíca-lanosa (C. philander), rato-do-chão (A. 

cursor), rato-do-chão (Calomys sp.), rato-do-mato (N. lasiurus), rato-d'água (N.  squamipes), 

Rato-do-mato (C. subflavus), e rato-do-chão (O. nigripes). 
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Em relação à abundância de médios e grandes mamíferos (metodologia padronizada), foram 

obtidos 29 registros durante a C1 e 16 registros durante a C2 (Tabela 130). Dessa forma, é 

notório o maior sucesso amostral durante a C1. A Figura 437 expressa as diferenças entre cada 

ordem por campanha e total (C1+C2). A ordem Didelphimorphia apresentou o maior número de 

registros (n=17), seguido por Carnivora (n=12), Lagomorpha (n=8), Cingulata (n=4) e Rodentia 

(n=2), enquanto Artiodactyla e Primates apresentaram menor valor (n=1 cada). 

 

 
Figura 437: Número de registros de médios e grandes efetuados através das metodologias padronizadas 

 

Na Tabela 130 é possível observar a abundância absoluta e a abundância relativa das espécies 

de médio e grande porte registradas, considerando apenas as metodologias padronizadas. 

Observa-se que a espécie mais abundante foi Didelphis aurita (gambá-de-orelha-preta) com 13 

registros e abundância relativa de 44.38%. Por sua vez Sylvilagus minensis (tapeti), Nasua nasua 

(quati) e Dasypus novemcinctus (tatu-galinha), apresentaram abundância intermediárias (6, 3 e 

2 registros, respectivamente) e frequência relativas de 20.69%, 10.34% e 6.90% do total de 

indivíduos, respectivamente. As demais espécies apresentaram um registro e frequência relativa 

3.45% cada, sendo elas: Mazama sp. (veado), Procyon cancrivorus (mão-pelada), Sapajus 

nigritus (macaco-prego), Hydrochoerus hydrochaeris (capivara) e Cabassous tatouay (tatu-do-

rabo-mole). 

Durante a C2 observa-se que a espécie mais abundante foi Nasua nasua (quati) com cinco 

registros e abundância relativa de 31.25%. Por sua vez Didelphis aurita (gambá-de-orelha-preta), 

Sylvilagus minensis (tapeti) e Procyon cancrivorus (mão-pelada) apresentaram abundância 

intermediárias (4, 3 e 2 registros, respectivamente) e frequência relativas de 25%, 18.75% e 
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12.50% do total de indivíduos, respectivamente. As demais espécies apresentaram um registro 

e frequência relativa 6.25% cada, sendo elas: e Dasypus novemcinctus (tatu-galinha) e 

Hydrochoerus hydrochaeris (capivara) (Tabela 130). 

Considerando ambas as campanhas (C1+C2) a espécie mais abundante é Didelphis aurita 

(gambá-de-orelha-preta), seguida de Nasua nasua (quati) e Sylvilagus minensis (tapeti), Procyon 

cancrivorus (mão-pelada), Dasypus novemcinctus (tatu-galinha) e Hydrochoerus hydrochaeris 

(capivara), e por fim, Sapajus nigritus (macaco-prego), Mazama sp. (veado) e Cabassous tatouay 

(tatu-do-rabo-mole (Tabela 130). 

Tabela 130: Abundância absoluta e a abundância relativa das espécies de médio e grande porte de mamíferos 
registradas na área do empreendimento considerando apenas as metodologias padronizadas 

ESPÉCIE 

ABUNDÂNCIA 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

C1 C1 C2 C2 TOTAL TOTAL 

Didelphis aurita 13 44,38% 4 25,00% 17 37,78% 

Sub-Total (DIDELPHIMORPHIA) 13 44,38% 4 25,00% 17 37,78% 

Cabassous tatouay 1 3,45%  - -  1 2,22% 

Dasypus novemcinctus 2 6,90% 1 6,25% 3 6,67% 

Sub-Total (CINGULATA) 3 10,35% 1 6,25% 4 8,89% 

Sapajus nigritus 1 3,45% -  - 1 2,22% 

Sub-Total (PRIMATES) 1 3,45% - -  1 2,22% 

Nasua nasua 3 10,34% 5 31,25% 8 17,78% 

Procyon cancrivorus 1 3,45% 3 18,75% 4 8,89% 

Sub-Total (CARNIVORA) 4 13,79% 8 50,00% 12 26,67% 

Mazama sp. 1 3,45%  - -  1 2,22% 

Sub-Total (ARTIODACTYLA) 1 3,45%  -  - 1 2,22% 

Hydrochoerus hydrochaeris 1 3,45% 1 6,25% 2 4,44% 

Sub-Total (RODENTIA) 1 3,45% 1 6,25% 2 4,44% 

Sylvilagus minensis 6 20,69% 2 12,50% 8 17,78% 

Sub-Total (LAGOMORPHA) 6 20,69% 2 12,50% 8 17,78% 

Total 29 100%  16  100% 45 100% 

 

Em relação à abundância de pequenos mamíferos (metodologia padronizada) foram obtidos oito 

registros durante a C1 e 29 registros durante a C2 (Figura 438). Dessa forma, é notório o maior 

sucesso amostral durante a C2. A Figura 5 expressa as diferenças entre cada ordem por 

campanha e total. Rodentia (roedores) apresentou o maior número de registros (n=40), 

representando 55% do total, enquanto Didelphimorphia (marsupiais) apresentou 33 registros 

(45%) do total (Tabela 131). Destaca-se aqui que dois registros de roedores não foram inclusos 

nas análises, pois não puderam ser identificados em nível especifico uma vez que foram 

encontrados em estado avançado de decomposição.  
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Figura 438: Número de registros de pequenos mamíferos na área do empreendimento efetuados através das 

metodologias padronizadas 
 

Tabela 131: Abundância absoluta e a abundância relativa das espécies de pequenos mamíferos registradas na área 
do empreendimento considerando apenas as metodologias padronizadas 

ESPÉCIE 

ABUNDÂNCIA 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

C1 C1 C2 C2 TOTAL TOTAL 

Caluromys philander  - -  1 1,54% 1 1,37% 

Didelphis aurita 5 63% 7 10,77% 12 16,44% 

Gracilinanus 

microtarsus 
 -  - 7 10,77% 7 9,59% 

Marmosops incanus  -  - 12 18,46% 12 16,44% 

Monodelphis 

americana 
 -  - 1 1,54% 1 1,37% 

Sub-Total 

(DIDELPHIMORPHIA) 
5 63% 28 43,08% 33 45% 

Akodon cursor 1 25% 8 12,31% 9 12,33% 

Calomys sp.  -  - 16 24,62% 16 21,92% 

Cerradomys subflavus  -  - 3 4,62% 3 4,11% 

Necromys lasiurus  -  - 4 6,15% 4 5,48% 

Nectomys squamipes  - -  4 6,15% 4 5,48% 

Oligoryzomys nigripes 2 13% 2 3,08% 4 5,48% 

Sub-Total 

(RODENTIA) 
3 38% 37 56,92% 40 55% 

Total 8 100% 65 100% 73 100% 

 

Na C1 a espécie mais abundante foi Didelphis aurita (gambá-de-orelha-preta), o qual apresentou 

cinco indivíduos e frequência relativa de 63%. Por sua vez, Oligoryzomys nigripes (rato-do-mato) 

e Akodon cursor (rato-do-chão) apresentaram dois e um indivíduo e frequência relativa de 25% 

e 13% respectivamente (Tabela 131). Na C1 não houve recapturas de indivíduos.  
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Na C2 a espécie mais abundante foi Calomys sp. (Rato-do-chão), com 16 indivíduos e frequência 

relativa de 24.62%, seguida de Marmosops incanus (Cuíca) (12 indivíduos – 18.46%), Akodon 

cursor (rato-do-chão) (8 indivíduos – 12.31%), Gracilinanus microtarsus (Cuíca) e Didelphis 

aurita (gambá-de-orelha-preta) (7 indivíduos – 10.77% cada), Necromys lasiurus (Rato-do-mato) 

e Nectomys  squamipes (Rato-d'água) (4 indivíduos – 6.65% cada), Cerradomys subflavus (Rato-

do-mato) (3 indivíduos – 4.62%) e Oligoryzomys nigripes (rato-do-mato) (2 indivíduos – 3.08%). 

Por sua vez, Monodelphis americana (Cuíca-de-três-listras) e Caluromys philander (Cuíca-

lanosa) apresentaram um indivíduo e frequência relativa de 1,54% cada. Na C2 houve recapturas 

de três indivíduos. 

Considerando ambas as campanhas (C1+C2) a espécie mais abundante é Calomys sp. (Rato-

do-chão), seguida de D. aurita (gambá-de-orelha-preta) e M. incanus (Cuíca); A. cursor (rato-do-

chão); G. microtarsus (Cuíca); N. lasiurus (Rato-do-mato), N.  squamipes e O. nigripes (rato-do-

mato); C. subflavus (Rato-do-mato); M. americana e C. philander (Cuíca-lanosa) 

 

12.2.1.7.2.3.2. Sucesso de captura, análises estatísticas e 

esforço amostral 

A curva de rarefação referente aos médios e grandes mamíferos registrados na C1 e C2 

demonstram que o estimador de riqueza Jacknife 1 aponta para um maior número de espécies 

na área de estudo (Figura 439). O padrão geral de cada curva é bastante parecido entre 

campanhas. 
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A 

 
B 

 

 
C 

Figura 439: Curva de rarefação das campanhas obtida para os médios e grandes mamíferos na área do 
empreendimento através das metodologias padronizadas. Intervalo de confiança de 95%. Em A: Curva de 

rarefação da Campanha 1; Em B: Curva de rarefação da campanha 2; Em C: Curva de rarefação das campanhas 
C1+C2. 
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Consequentemente, a curva de rarefação total (C1+C2) demonstra que o estimador de riqueza 

Jacknife 1 também aponta para um maior número de espécies na área de estudo (Figura 439 - 

C). Comparando-se a riqueza de espécies observada (n=9) com a riqueza esperada (n= 11.79), 

nota-se que a suficiência da amostragem apresenta valor de 76.34%. A partir do padrão 

ascendente observado na curva de rarefação, indica que espécies adicionais são esperadas 

através de maior esforço amostral. 

Os métodos de busca ativa e armadilhas fotográficas obtiveram um sucesso moderado, quando 

considerado o esforço total empregado. Nota-se que a complementaridade dos métodos de 

busca ativa e armadilhas de fotográficas foi bastante importante em relação a composição de 

espécies, bem como destacado em literatura (e.g. SILVEIRA et al. 2003). 

Por sua vez, o sucesso de captura foi baixo para os métodos utilizados para a amostragem de 

pequenos mamíferos, sendo inferior a 5%  na C1. Embora na região neotropical um bom sucesso 

de captura seja frequentemente entre 5% e 10% (ver VOSS & EMMONS, 1996; CARMIGNOTTO, 

2005; UMETSU et al., 2006), o baixo sucesso obtido no presente estudo pode ser decorrente do 

grau de preservação local ou das condições climáticas durante o período de amostragem. Por 

sua vez o sucesso amostral obtido na C2 está condizente com o padrão esperado (ver VOSS & 

EMMONS, 1996; CARMIGNOTTO, 2005; UMETSU et al., 2006), e reforça a ideia da 

necessidade de inventários em diferentes estações do ano. 

A curva de rarefação referente aos médios e grandes mamíferos registrados na C1 e C2 

demonstram que o estimador de riqueza Jacknife 1 aponta para um maior número de espécies 

na área de estudo. Curiosamente, apesar do diferente sucesso amostral entre as campanhas, o 

padrão geral de cada curva é bastante parecido entre campanhas. 

A curva de rarefação total (C1+C2) demonstra que o estimador de riqueza Jacknife 1 aponta 

para um maior número de espécies na área de estudo (Figura 440). Comparando-se a riqueza 

de espécies observada (n=11) com a riqueza esperada (n= 12.86), nota-se que a suficiência da 

amostragem apresenta valor de 85.53%. A partir do padrão ascendente observado na curva de 

rarefação, ou seja, ainda não atingindo uma assíntota, indica que espécies adicionais são 

esperadas através de maior esforço amostral. No entanto, a diferença entre espécies esperadas 

e observadas é baixa. 
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Figura 440: Curva de rarefação da 1ª campanha obtida para os pequenos mamíferos na área do empreendimento 
através das metodologias padronizadas. Intervalo de confiança de 95%. Em A: Curva de rarefação da Campanha 

1; Em B: Curva de rarefação da campanha 2; Em C: Curva de rarefação das campanhas C1+C2. 
 

Em relação aos índices de diversidade obtidos para os mamíferos de médio e grande porte, os 

índices de Simpson obtidos foram de 0.73 (C1), 0.78 (C2) e 0.78 (C1+C2) e de Shannon de 1.68 
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(C1), 1.63(C2) e 1.77 (C1+C2) (Tabela 132). Os valores desses índices indicam diversidade 

baixa/moderada. O valor de Equitabilidade foi de 0.76 (C1), 0.91(C2) e 0.81 (C1+C2). Ou seja, 

existe moderada/alta distribuição do número de indivíduos de cada espécie na área em estudo. 

No entanto, os baixos valores do índice de Berger-Parker (0.44; 0.31 e 0.38, respectivamente) 

indicam que houve certa dominância da espécie mais abundante em cada campanha e o total 

(D. aurita, N. nasua e D. aurita, respectivamente). Nota-se que para todos os índices, a diferença 

dos valores entre cada campanha foi baixa, sendo este um reflexo do sucesso amostral parecido 

entre C1 e C2. 

Os resultados dos índices de diversidade e dominância obtidos para as campanhas podem ser 

visualizados na Tabela 132, abaixo: 

Tabela 132: Índices de diversidade e dominância de mamíferos obtidos na área do empreendimento através de 
metodologia padronizada para as campanhas realizadas em duas épocas do ano. 

Grupo 
SIMPSON (1-D) SHANNON (H) EQUITABILIDADE (J) BERGER-PARKER 

C1 C2 C1+C2 C1 C2 C1+C2 C1 C2 C1+C2 C1 C2 C1+C2 

Médios e grandes 0,7 0,8 0,78 1,7 1,6 1,77 0,8 0,9 0,81 0,4 0,3 0,38 

Pequenos 0,5 0,9 0,86 0,9 2,1 2,14 0,8 0,9 0,89 0,6 0,3 0,22 

 

Por sua vez, em relação os índices de diversidade obtidos para os pequenos mamíferos, para o 

índice de Simpson foi de 0.53 (C1), 0.86 (C2) e 0.86 (C1+C2) e o índice de Shannon de 0.90 

(C1), 2.12 (C2) e 2.14 (C1+C2) (Tabela 132). Os valores desses índices indicam uma diversidade 

moderada. O valor de Equitabilidade foi de 0.82 (C1), 0.88 (C2) e 0.89 (C1+C2). Ou seja, existe 

semelhante ou maior proporção do número de indivíduos de cada espécie quando comparado 

ao observado para os médios e grandes mamíferos. Já o índice de Berger-Parker (0.62; 0.25 e 

0.22, respectivamente), indica moderada dominância da espécie mais abundante na C1 (D. 

aurita), mas esse padrão não se repete na C2, como pode ser concluído pelo baixo índice obtido 

nesta campanha. Novamente os resultados obtidos revelam a importância de o estudo ser 

realizado em diferentes épocas do ano. 

A análise de similaridade entre as áreas indicou relação de proximidade entre todas as áreas 

(Figura 441), por todas as áreas por apresentar registros de D. aurita e Akodon cursor. Dois 

grupos foram evidenciados A4+A1 e A2+A3 com a baixa proximidade (0.32). Em relação a 

A4+A1, a moderada proximidade (0.42) já era esperada, uma vez que além de D. aurita e Akodon 

cursor, apenas N. nasua, N. lasiurus e S. minensis foram registrados em ambas estas áreas e 

existem espécies exclusivas de cada área (A1: C. subflavus e H. hydrochaeris; A4: Mazama sp. 

e S. nigritus). Por sua vez, além de D. aurita e Akodon, A2+A3 apresentam registros de D. 

novemcinctus e M. incanus em comum. Em contraposição A2 apresenta os únicos registros de 
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C. tatouay, C. philander e M. americana de todo o estudo. Dessa forma, essa relação também é 

apenas moderada (±0,48).  

 

Figura 441: Cluster ilustrativo da similaridade entre as áreas amostrais considerando os dados mamíferos obtidos. 
O coeficiente de correlação cofenética obtido foi 0,88. 

 

12.2.1.7.2.3.3. Espécies biologicamente importantes 

Espécies bioindicadoras 

De maneira geral, as espécies de pequenos mamíferos são bons bioindicadores ambientais, pois 

possuem características biológicas que os tornam sensíveis a perturbações antrópicas, 

respondendo rapidamente a mudanças ambientais. Em áreas do sudeste brasileiro este grupo 

foi bastante estudado, visto que responde às alterações na estrutura das florestas, como 

desmatamento e fragmentação (ver BONVICINO et al., 2002; UMETSU & PARDINI, 2007; 

PARDINI et al., 2010).  

Destaca-se que todas as espécies de pequenos mamíferos registradas no presente estudo se 

referem exclusivamente a espécies de hábitos generalistas. Dessa forma, indicam que o local 

pode estar severamente antropizado. 

Por sua vez, os registros de médios e grandes mamíferos destacam-se pela presença de 

diferentes espécies de carnívoros (Galictis cuja, Nasua nasua, e Procyon cancrivorus) os quais 

representam espécies de predadores de nível elevado na cadeia trófica. Dessa forma, indicam 
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boa qualidade ambiental. Ainda, o registro de duas espécies de primatas (Callicebus nigrifrons e 

Sapajus nigritus), indica que a área ainda apresenta fragmentos capazes de abrigar espécies de 

hábitos sociais e arborícola, as quais, inclusive estão ameaçadas de extinção, pois são mais 

sensíveis a alterações na estrutura florestal (COSTA et al. 2005). Cabe destacar também que 

uma terceira espécie de primata pode ocorrer na área (Callithrix sp.), no entanto, a mesma foi 

registrada exclusivamente por entrevista e não teve seu status taxonômico precisamente 

identificado, podendo, inclusive, pelos registros conhecidos para a região, representar tanto uma 

espécie endêmica quanto exótica. 

 

Espécies de interesse econômico e/ou médico-veterinário 

Mamíferos silvestres podem ser reservatórios de zoonoses. Dentre tais zoonoses, na região 

tropical sul-americana podem ser citadas a malária, doença de chagas, leishmaniose, dentre 

outras. Destacam-se como hospedeiros os macacos, roedores, marsupiais, xenartras, carnívoros 

e morcegos (ver SUSUKI et al. 2004; ROSA et al. 2005; CUROTTO et al., 2012; TENÓRIO et al., 

2014; CÁSSIA-PIRES et al., 2014; ROQUE & JANSEN 2014; BONVICINO et al., 2015).  

Aumento de casos de doenças tropicais pode estar associado a alterações ambientais de origem 

antrópica (MMA 2010; ALHO 2012), incluindo casos na região do sudeste brasileiro (ver MMA 

2010; ROQUE & JANSEN 2014). Medidas de prevenção/controle em áreas periurbanas podem 

ser citadas: educação ambiental das populações locais, saneamento básico, proteção individual 

(como mosquiteiros e telas), acúmulo de lixo e presença de vetores (MMA 2010). Cabe aqui 

destacar, o estado atual de susceptibilidade de populações de primatas em áreas de Mata 

Atlântica do sudeste brasileiro em relação a febre amarela transmitida por mosquitos, somando 

centenas de indivíduos mortos recentemente (CVE/SMA, 2017). Dessa forma, a constatação da 

presença de populações de primatas na área em estudo foi extremamente relevante.  

 

Espécies exóticas 

Foram registradas três espécies de mamíferos exóticos/domésticos: cachorro (Canis familiaris), 

gado (Bos taurus) e cavalo (Equus cabalus), as quais representam espécies altamente 

impactantes para a fauna local, seja por afugentamento da fauna ou mesmo impacto direto ao 

meio ambiente (Tabela 133). Os principais prejuízos trazidos pela introdução destas espécies à 

fauna nativa referem-se às transmissões de doenças, desmatamento e a fragmentação de 

vegetação nativa para a criação de gado, predação e afugentamento pelos carnívoros 
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introduzidos (GALETTI & SAZIMA 2006; SRBEK-ARAUJO & CHIARELLO 2008; GALETTI et al. 

2010). 

Cabe destacar que outras espécies exóticas que atualmente representam grande impacto na 

fauna e flora brasileira, tais como a lebre-europeia (Lepus europaeus) e o javali (Sus scrofa) 

(FARIA et al. 2015; MMA 2017), não foram registradas por evidência direta observada pelo 

especialista. No entanto, a presença destas espécies deve ser sempre monitorada, pois 

representam um grande impacto local. 

Tabela 133: Lista dos mamíferos exóticos e/ou domésticos observados no inventário da mastofauna na área do 
empreendimento. 

TÁXON 

NOME POPULAR MÉTODO¹ 

DADOS ECOLÓGICOS² 

ORDEM / Família / 

Espécie 
HÁBITO 

HÁBITO 

ALIMENTAR 
ATIVIDADE 

CARNIVORA           

Canidae           

Canis lupus familiaris Cachorro doméstico 
Peg, 

CR CA/ON D/N 
Vis 

ARTIODACTYLA           

Bovidae           

Bos taurus Gado, Boi, Vaca 
Peg, 

CR HE D/N 
Vis, Fezes 

PERISSODACTYLA           

Equidae           

Equus caballus Cavalo doméstico 
Peg, 

CR HE D/N 
Vis, Fezes 

Nº de Ordens 3 

Nº de Famílias 3 

Nº de Espécies 3 

¹Tipo de registro: Voc (vocalização); Vis (visualização); Fez (Fezes); Peg (Pegada). ²Dados ecológicos: cursorial (CR), escansorial 

(ES); carnívoro (CA), herbívoro (HE), onívoro (ON); diurna (D) e noturna (N). 

 

Espécies Ameaçadas de Extinção 

Incluindo aqui os registros ocasionais e de entrevistas, cinco estão atualmente classificadas em 

alguma das listas de espécies ameaçadas de extinção aqui analisadas, sendo elas: os primatas 

Sauá (C. nigrifons) e Macaco-prego (S. nigritus), os carnívoros Lobo-guará (C. brachyurus), 

Jaguatirica (L. pardalis) e a Onça-parda (P. concolor). Ainda, uma das espécies consta como 

Deficientes em Dados, o Tatu-de-rabo-mole-grande (C. tatouay). Dentre tais registros destaca-

se principalmente a presença dos carnívoros, os quais representam importantes predadores topo 

de cadeia, como mencionado anteriormente, e dos macacos, animais sensíveis a alterações 

ambientais, como destacado na seção de Espécies bioindicadoras. 
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Espécies Cinegéticas, Migratórias, Endêmicas e Xerimbabos 

Não há espécies migratórias. Por outro lado, algumas espécies registradas são espécies 

cinegéticas e xerimbabos, destacadas a seguir. De modo geral, a destruição do habitat, seguida 

pela caça e pelas perseguições, constituem as principais ameaças à fauna de médios e grandes 

mamíferos (COSTA et al. 2005; MMA, 2008).   

Em relação às espécies susceptíveis à caça registradas na presente campanha, pode-se citar 

os principalmente os veados (Mazama spp.), os macacos (Callicebus nigrifrons e Sapajus 

nigritus), e o tatus (Cabassous tatouay e Dasypus novemcinctus), os quais são mamíferos de 

grande porte alvo de caçadores para alimentação. Ainda, carnívoros são geralmente por caça 

esportiva e pelo ataque ao gado e animais domesticados, como a onça-parda e o lobo guará 

(COSTA et al., 2005; GALETTI et al., 2009). 

Dentre as espécies nativas registradas no presente estudo, apenas os primatas registrados são 

endêmicos da Mata Atlântica, sendo eles Callicebus nigrifrons (sauá) e Sapajus nigritus (macaco-

prego). Dessa forma, tais resultados podem indicar que a comunidade de vertebrados na área 

em estudo ainda encontra relativo grau de estruturação e qualidade ambiental por abrigar 

espécies endêmicas e sensíveis. Destaca-se, por fim, que as espécies de primatas são os 

principais mamíferos considerados como xerimbabos. 

 

12.2.1.7.2.4. Considerações finais 

Em relação ao número de espécies registradas em campo (dados primários) comparados aos 

dados secundários, nota-se que os números são relativamente discrepantes. Dessa forma, isto 

evidencia a baixa/moderada diversidade de mamíferos terrestres registrada na área em estudo 

através de dados primários, os quais, inclusive, ocorrem em baixa densidade. Dentre as espécies 

registradas, as únicas que parecem ocorrer em elevada densidade é o gambá (D. aurita), animal 

presente em altas densidades em áreas antropizadas, e rato-do-chão (Calomys sp.), roedor 

típico de vegetação de áreas abertas e o qual pode se beneficiar de áreas em alteradas (ver 

BONVICINO et al., 2002; UMETSU & PARDINI, 2007; PARDINI et al., 2010). No entanto, a 

composição de fauna trouxe resultados extremamente importantes para ambos os grupos de 

mamíferos aqui analisados, como será destacado a seguir.  

O registro de três espécies de carnívoros através de dados primários da área em estudo foi 

certamente um dos maiores destaques, evidenciando que a área ainda apresenta certo grau de 

estruturação na cadeia trófica local. Cabe destacar que espécies consideradas localmente 

extintas no estado de Minas Gerais foram recentemente redescobertas no estado, como o Jupará 
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(MELO et al., 2005) e o Cachorro-vinagre (FERRREIRA et al. 2015), o que ressalta a importância 

dos carnívoros registrados no presente estudo e a recomendação de um estudo de longo prazo. 

Ainda, o registro de espécies inclusas nas listas de espécies ameaçadas certamente merece 

destaque. O registro de C. tatouay (tatu-do-rabo-mole) representa um registro bastante 

importante para a espécie, uma vez que atualmente a espécie está classificada como “Deficiente 

em Dados” pelo MMA (2014). Ainda, a presença de primatas ameaçados, endêmicos e sensíveis 

a alterações ambientais, indica o potencial que a área ainda abriga em relação a fauna de 

mamíferos (COSTA et al. 2005). 

Por outro lado, a fauna de pequenos mamíferos mostrou-se bastante empobrecida na primeira 

campanha, evidenciando um certo grau de antropização, uma vez que se registrou 

exclusivamente animal de hábitos generalistas. No entanto, a segunda campanha trouxe dados 

qualitativos importantes acerca da composição da fauna de pequenos mamíferos. A presença 

de espécies de hábitos generalistas, de áreas abertas e de áreas florestais, mostra o caráter de 

área transição desta região de Mata Atlântica ou revela certo grau de antropização. Pelas 

características locais, bem como de registros de literatura em áreas próximas a região de estudo 

(e.g. PAGLIA et al. 1995; LESSA et al. 1999) hipotetiza-se que existe antropização local em 

relação a fauna de pequenos mamíferos terrestres. No entanto, somente monitoramento de 

maior duração pode trazer respostas mais precisas. 

Por fim, destaca-se que os pontos amostrais apresentaram baixa a moderada similaridade entre 

si. Isto indica que os fragmentos amostrados apresentam certa heterogeneidade e devem ser 

tratados como unidades distintas em relação a composição da fauna de mamíferos. No entanto, 

maior esforço de amostragem é indicado para aumentar a precisão desta análise. 

Dessa forma, pelos resultados obtidos tanto para os médios e grandes mamíferos, quanto para 

os de pequeno porte, o monitoramento é recomendado para concluir com maior grau de precisão 

a diversidade e composição da fauna de mamíferos não-voadores da área aqui em estudo. No 

entanto, neste momento pode-se destacar a relevante composição da fauna de mamíferos de 

médio e grande porte, incluindo espécies ameaçadas e indicadoras de qualidade ambiental, bem 

como a presença de moderada diversidade de pequenos mamíferos. 
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12.2.1.7.3. MASTOFAUNA VOADORA 

12.2.1.7.3.1. Introdução 

Por serem tão abundantes e diversos os morcegos desempenham as mais diversas funções 

ecológicas diversos no Neotrópico. Podemos apontar como estas funções: a dispersão de 

sementes, a polinização, a transmissão de doenças e até como controladores de pragas, já que 

75% das espécies são insetívoras (FLEMING,1982; BREDT & UIEDA, 1996; BOYLES et al., 

2011). Por desempenhar tantas funções a ordem Chiroptera exibe a maior diversidade de hábitos 

alimentares dentre os mamíferos, são eles: frugívoros, nectarívoros, hematófagos e animalívoros 

(carnívoros, ranívoros, piscívoros e insetívoros) (KALKO et al., 1996; SIMMONS & CONWAY, 

2003) 

Os morcegos são considerados essenciais para a regeneração florestal, por dispersar sementes 

de plantas pioneiras em clareiras e bordas de matas (FENTON et al. 1992). Por exemplo, no 

neotrópico existem mais de 160 espécies de morcegos frugívoros que dispersam sementes de 

aproximadamente 500 espécies diferentes de angiospermas (LOBOVA et al., 2009), além de 

mais de mil espécies de plantas que são polinizadas por morcegos (VON HELVERSEN & 

WINTER, 2005). 

Os morcegos são excelentes modelos de estudo em monitoramento de ambientes antropizados. 

Por serem animais de fácil captura, e terem sua riqueza e abundância facilmente modificadas, 

dependendo da escala, intensidade e duração da perturbação, tornando as espécies deste grupo 

excelentes indicadores ambientais (FENTON et al., 1992; ESTRADA-VILLEGAS et al., 2010). 

12.2.1.7.3.2. Metodologia 

12.2.1.7.3.2.1. Pontos Amostrais 

As amostragens foram distribuídas de maneira homogênea em sete pontos na margem esquerda 

do Rio Doce ao longo de cerca de 10km a montante e a jusante da Usina de Candonga (Usina 

Hidrelétrica Risoleta Neves) nos principais fragmentos remanescentes de mata. Para aumentar 

a possibilidade de amostragem de diferentes guildas de morcegos, as amostragens foram 

realizadas tanto em ambientes florestais, no interior dos fragmentos, quanto em ambientes 

abertos como pastagens e bordas dos fragmentos (Figura 442). 

A localização geográfica e características específicas de cada ponto são descritos na Figura 443 

e Tabela 134. 
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Figura 442: Exemplo das áreas amostradas para a Mastofauna voadora na área do empreendimento. Em A: 
Ponto de amostragem 4 em ambiente florestal; Em B: Ponto de amostragem 2 em ambiente aberto; Em C: 

Ponto de amostragem 6 no leito do Rio Doce; Em D: Ponto de amostragem 4 em ambiente florestal 
estruturada. 

 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 737 

 
Figura 443: Pontos de Amostragem da Mastofauna Voadora 
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Tabela 134: Localização geográfica e características dos pontos de amostragem de mastofauna voadora (morcegos) 
distribuídos na área de influência do empreendimento. 

Ponto 

Amostral 

Coordenada UTM 

(Zona 23K) 

Estrutura da 

vegetação 
Características 

Ponto 1 (721598 / 7760872) Florestal Floresta Estacional próximo ao leito do Rio Doce 

Ponto 2 (721615 / 7761280) Aberto Borda de mata e pastagem alta 

Ponto 3 (721382 / 7763462) Aberto Pastagem baixa, próximo a talhão de eucalipto 

Ponto 4 (721750 / 7763559) Florestal Floresta Estacional com dossel baixo 

Ponto 5 (722153 / 7764694) Florestal 
Floresta Estacional com sub-bosque limpo pisoteado 

por gado 

Ponto 6 (724413 / 7765386) Aberto Leito do Rio Doce 

Ponto 7 (725224 / 7767218) Florestal 
Sobre córrego no interior de Floresta estruturada 

com regeneração desenvolvida  

 

12.2.1.7.3.2.2. Periodicidade amostral 

Foram realizadas duas campanhas sazonais, sendo uma na estação seca e outra na estação 

chuvosa. A campanha representada na estação chuvosa foi realizada sete noites consecutivas 

de amostragem entre os dias 26 de março e 01 de abril de 2019; A campanha realizada na 

estação seca em sete noites distribuídas entre os dias 26 a 28 de agosto e 24 a 27 de setembro 

de 2019. 

12.2.1.7.3.2.3. Métodos aplicados 

Para a amostragem de morcegos foi empregado o método de captura em voo com uso de redes 

de neblina em sub-bosque (KUNZ & KURTA, 1988). A captura com redes de neblina consiste 

em estender, com auxílio de bastões, redes feitas de malha de fibra sintética fina em locais 

utilizados por morcegos (JONES et al., 1996). O esforço amostral seguiu a padronização 

proposta por Straube & Bianconi (2002). Em cada um dos sete pontos de amostragem, foram 

utilizadas 8 redes de neblina de 12 metros de comprimento x 3 metros de altura, (totalizando 

área de 36 m² por rede). As redes foram dispostas em linha ou perpendiculares e abertas durante 

quatro horas a partir do crepúsculo. 

Os indivíduos capturados foram acondicionados em sacos de pano durante as checagens e 

posteriormente, identificados, pesados, sexados, medidos, marcados individualmente com 

caneta atóxica na parte interna da asa (Figura 444) e fotografados. Os animais capturados foram 

soltos posteriormente no mesmo local de captura.  

Somente espécimes de interesse científico ou com impossibilidade de identificação em campo 

foram eutanasiados e enviados para a Coleção Mastozoológica do Museu de Zoologia João 

Moojen da Universidade Federal de Viçosa, conforme procedimentos indicados pela Resolução 
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1.000 de 2012, do Conselho Federal e Medicina Veterinária (CFMV, 2012) e mediante cota 

estabelecida em autorização expedida. 

  
A B 

Figura 444: Coleta de informações biométricas, e identificação dos indivíduos da Mastofauna amostrados na área 
do empreendimento. Em A: Pesquisador realizando medições biométricas; Em B; Marcação temporária atóxica na 

parte interna da asa 
 

 

12.2.1.7.3.2.4. Esforço Amostral 

O método para quantificação do esforço amostral de redes-de-neblina seguiu padronização 

proposta por Straube & Bianconi (2002), onde a área das redes (comprimento x altura x nº de 

redes) expostas em cada ambiente foi multiplicada pelo tempo de exposição e pelo número de 

dias amostrados. 

O esforço amostral foi de 2.304 m² de rede*hora (= 36 m² por rede x 8 redes x 4 horas x 2 

campanhas) por ponto de amostragem e 16.128 m² de rede*hora (= 36 m² por rede x 8 redes x 

4 horas x 7 pontos de amostragem x 2 campanhas) durante todo o estudo. 

 

12.2.1.7.3.2.5. Análise dos Dados 

Para as análises de abundância das áreas foram utilizados os parâmetros de número total de 

indivíduos capturados (excluindo-se as recapturas). Para as análises de riqueza de espécies 

utilizou-se o número de espécies registradas em cada ponto amostral. 

O cálculo da diversidade taxonômica total e das estações foi realizado através do Índice de 

Diversidade de Shannon-Wiener, de equabilidade de Pielou (KREBS, 1999), utilizando o 

software PAST (HAMMER et al., 2001). Como forma complementar, levando em consideração 

que a equabilidade mede a uniformidade, ou a homogeneidade, da distribuição de abundâncias 

das espécies na comunidade, foram identificadas as espécies dominantes e os valores de 
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dominância obtidos para cada estação de amostragem, utilizando o índice de Berger-Parker. 

Este índice é calculado, basicamente, através da divisão do número de indivíduos da espécie 

mais abundante pelo número total de indivíduos na estação, ou seja, a porcentagem da espécie 

mais abundante (MAGURRAN, 2004). 

Para verificar a existência de padrões de agrupamento de espécies entre as estações 

amostradas, a matriz de abundância de espécies foi transformada em uma matriz de distância 

através do Índice de Similaridade de Bray-Curtis que aponta a proporção de espécies 

compartilhadas e abundância semelhante entre os pontos em relação ao número total de 

espécies. O resultado foi representado graficamente através de um dendrograma (Cluster 

Analysis) gerado pelo Método de Agrupamento por Médias Não Ponderadas (UPGMA). Tanto a 

matriz de distâncias quanto a análise de agrupamento foram gerados através do software PAST 

(HAMMER et al., 2001). 

A suficiência amostral foi determinada pela construção de uma curva rarefeita de acumulação de 

espécies (curva do coletor), comparada com a estimativa de riqueza com base nos estimadores 

Jackknife de primeira ordem, baseado na raridade das espécies. Esta análise foi realizada a 

partir da matriz de dados primários, utilizando como unidade as noites de captura realizadas em 

cada área, somando-se os registros de cada noite de armadilhamento de todas as áreas a cada 

noite de captura. Os dados foram aleatorizados 1000 vezes com auxílio do software EstimateS 

9.1.0 (COLWELL et al., 2013). 

Informações sobre a categoria de ameaça das espécies foram obtidas a partir da consulta na 

lista estadual, nacional e internacional de ameaça de extinção. Com relação às espécies da fauna 

do estado de Minas Gerais ameaçada de extinção, consultou-se a deliberação normativa copam 

nº 147, de 30 de abril de 2010 (COPAM, 2010), as espécies brasileiras ameaçadas de extinção, 

foi consultado o Livro Vermelho da Fauna brasileira Ameaçada de Extinção (ICMBio/MMA, 2018). 

Em nível internacional será consultada a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas de Extinção 

da União Internacional para Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN, 2019). 

Utilizou-se como referência a nomenclatura e taxonomia utilizada por Nogueira et al. (2014) e 

Gardner (2008). 

12.2.1.7.3.3. Resultados 

12.2.1.7.3.3.1. Riqueza, ocorrência e abundância 

Foram capturados o total de 233 indivíduos de morcegos, referentes a 14 espécies, oito 

subfamílias e 2 famílias, sendo 12 espécies da família Phyllostomidae e duas da família 

Vespertilionidae (Tabela 135; Figura 446). A riqueza de espécies de morcegos obtidas durante 
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as campanhas de campo (14 espécies) corresponde, em percentuais, a 35,9% do total de 

espécies com potencial de ocorrência na área do empreendimento (39 espécies), obtidas por 

meio dos em dados secundários. 
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Tabela 135: Lista de morcegos, nome-popular, dieta, ponto amostral e número de registros das espécies capturadas na área de influência do empreendimento.  

TÁXON 

NOME-POPULAR DIETA 

PONTO AMOSTRAL GRAU DE AMEAÇA¹ 

FAMÍLIA/Subfamília/Espécie 1 2 3 4 5 6 7 
COPAM 

(2010) 

MMA 

(2014) 

IUCN 

(2018) 

PHYLLOSTOMIDAE                         

Carolliinae                         

Carollia perspicillata morcego-de-fruta frugívoro 14 12 16 11 16 16 17 - - LC 

Desmodontinae                         

Desmodus rotundus morcego-vampiro sanguinívoro     2   14     - - LC 

Glossophaginae                         

Anoura caudifera morcego-beija-flor nectarívoro 1   1     5 1 - - LC 

Glossophaga soricina morcego-beija-flor nectarívoro   2 2   1 10   - - LC 

Micronycterinae                         

Micronycteris megalotis morcego insetívoro   1 2 1 1     - - LC 

Phyllostominae                         

Phyllostomus hastatus morcego onívoro           1         

Stenodermatinae                         

Artibeus lituratus morcego-de-fruta frugívoro 5 13 4 9 10 2 3 - - LC 

Artibeus planirotris morcego-de-fruta frugívoro 2 10   3 6   1 - - LC 

Platyrrhinus lineatus morcego-de-fruta frugívoro 1 1       5 2 - - LC 

Platyrrhinus sp. morcego-de-fruta frugívoro     1         - - LC 

Sturnira lilium morcego-de-fruta frugívoro 3 13 19 3 7 5 4 - - LC 

Vampyressa pusilla morcego-de-fruta frugívoro           1 1 - - DD 

Myotinae                         

Myotis nigricans morcego-borboleta insetívoro         1   1 - - LC 

Vespertilioninae                         

Eptesicus brasiliensis morcego-borboleta insetívoro         1     - - LC 

TOTAL: 14 espécies 16 42 47 16 47 35 30       

¹Graus de ameaça VU= Vulnerável, LC = Least Concern, DD = Deficiente de dados. 
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Figura 445:Abundância (número de capturas) de cada espécie de morcegos na área de influência do 

empreendimento durante as duas campanhas (período chuvoso e período seco). 

 

Com relação a abundância relativa de espécies, os morcegos frugívoros foram os mais 

abundantes, sendo Sturnira lilium (Figura 446 - B) a espécie mais abundante representando 

23,2% do total de capturas, seguindo por Carollia perspicillata (Figura 446 - A) com 21,9% das 

capturas totais e Artibeus lituratus (Figura 446 - C) com 19,7%. As três espécies mais abundantes 

perfizeram juntas o total de 64,8% de todas as capturas de morcegos obtidas na área de estudo 

(Figura 445). 
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Figura 446: Espécimes da Mastofauna Voadora inventariada na área do empreendimento em duas campanhas. 
Em A: Indivíduo do morcego frugívoro Carollia perspicilatta; Em B: Indivíduo do morcego frugívoro Sturnira 

lilium; Em C: Indivíduo do morcego frugívoro Artibeus lituratus; Em D: Indivíduo do morcego frugívoro Artibeus 
planirostris; Em E: Indivíduo do morcego beija-flor Glossophaga soricina; Em F: Indivíduo do morcego beija-flor 

Anoura caudifera; Em G: Indivíduo do morcego-vampiro Desmodus rotundus; Em H: Indivíduo do morcego 
frugívoro Vampyressa pusilla; Em I: - Indivíduo do morcego frugívoro Platyrrhinus lineatus; Em J: Indivíduo do 
morcego insetívoro Micronycteris megalotis; Em K: Indivíduo do morcego-borboleta Myotis nigricans; Em L: - 

Indivíduo do morcego-borboleta Eptesicus brasiliensis; 
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O ponto de amostragem 5 foi o que apresentou maior riqueza de morcegos (nove espécie), 

seguida dos pontos 3, 6 e 7 (oito espécies em cada). Com relação à abundância, os pontos 5 e 

3 apresentaram o maior número de capturas (47 capturas), seguido do ponto 2 (42 capturas) 

(Figura 447). 

O ponto 5 é caracterizado como um ambiente de interior de floresta porem com sub-bosque 

aberto devido a presença de gado que pisoteia e preda a vegetação não arbórea. O ponto 3, 

caracterizado por ambiente aberto próximo a um talhão de eucalipto é um ponto de estrutura da 

vegetação simplificada. Ambos os pontos são utilizado possivelmente apenas como áreas de 

deslocamento entre os fragmentos florestais. 

 
Figura 447: Abundância relativa (número de capturas) e riqueza de espécies obtida em cada ponto amostral da 

área do empreendimento durante as duas campanhas de amostragem. 

 

A análise de agrupamento dos pontos a partir do índice de Bray-Curtis que considera tanto a 

riqueza de espécies quanto a abundância delas entre os pontos amostrais indicou a formação 

de três grupos distintos e um ponto isolado. Os pontos amostrais 4 e 1 apresentaram a maior 

similaridade na composição de espécies sendo 63% semelhantes entre si (Bray-Curtis = 0,63). 

Os pontos 2 e 5 com 61% de similaridade (Bray-Curtis = 0,61) agrupados principalmente pela 

abundante presença do morcego-de-fruta (A. Lituratus). Os pontos 3 e 7 obtiveram 62% de 

similaridade de composição (Bray-Curtis = 0,62) agrupados principalmente pela abundante 

presença do morcego-de-fruta (C. perspicillata). E o ponto 6 que não se agrupou diretamente 

apresentou elevada abundância do morcego-beija-flor (G. soricina) e baixa abundância das 

demais espécies (Figura 448). 
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Figura 448: Análise de agrupamento dos amostrais com base em composição e abundância de morcegos 

capturados na área do empreendimento durante as duas campanhas.  

Com relação a diversidade, o índice de Shannon diferiu pouco entre os pontos amostrais, sendo 

que o Ponto 6 apresentou o maior índice (H’ = 1,86) e o Ponto 7 o menor índice (H’ = 1,46). A 

homogeneidade da distribuição de espécies apresentado pelo índice de equabilidade indicou que 

em todos os pontos amostrais a composição de espécies foi relativamente bem distribuída com 

poucas espécies dominantes. O ponto 1 foi a que apresentou melhor distribuição na composição 

de espécies (J = 0,91) e o Ponto 7 a de distribuição mais heterogênea (J = 0,70) (Tabela 136). 

Tabela 136: Riqueza, abundância e índices de diversidade e homogeneidade de composição de espécies de 
morcegos capturados nos pontos amostrais durante as campanhas dos períodos chuvoso e seco na área do 

empreendimento. 

PONTOS 

AMOSTRAIS 
RIQUEZA ABUNDÂNCIA 

SHANNON 

(H’) 
EQUABILIDADE (J) 

BERGER-

PARKER 

ESPÉCIE 

DOMINANTE 

Ponto 1 6 16 1.63 0.91 0.31 
Artibeus 

lituratus  

Ponto 2 7 42 1.54 0.79 0.31 
Artibeus 

lituratus 

Ponto 3 8 47 1.51 0.73 0.40 Sturnira lilium 

Ponto 4 4 16 1.13 0.81 0.56 
Artibeus 

lituratus 

Ponto 5 9 47 1.83 0.83 0.30 
Desmodus 

rotundus 

Ponto 6 8 35 1.86 0.89 0.29 
Glossophaga 

soricina 

Ponto 7 8 30 1.46 0.70 0.57 
Carollia 

perspicillata 

GERAL 14 233 2.05 0.78 0.23 
Sturnira 

lilium 

 

De acordo com o índice de dominância de Berger-Parker, houve alternância de dominância de 

cinco espécies de morcegos nos pontos amostrais, o morcego-de-fruta Artibeus lituratus foi a 
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espécie dominante nos Pontos 1, 2 e 4, representando respectivamente 31%, 31% e 56% de 

todas as capturas realizadas nesses pontos; o morcego Sturnira lilium foi a espécie dominante 

no ponto 3, com abundância de 40% do total de captura desse ponto; o morcego Carollia 

perspicillata foi a espécie dominante no pontos 7, representando 57% de abundância. O 

morcego-vampiro Desmodus rotundus e o morcego-beija flor Glossophaga soricina foram as 

espécies dominantes nos pontos 5 e 6, representando 30% e 29%, respectivamente, do total de 

capturas desses pontos (Tabela 136).  

No geral, utilizando o conjunto total de capturas da quiropterofauna de toda a área de estudo, o 

índice de diversidade de Shannon foi elevado em relação aos pontos (H’ = 2,05), a 

homogeneidade de distribuição de espécies, cujo valor máximo é 1, foi elevado (J = 0,78) e a 

espécie dominante Sturnira lilium apresentou baixa dominância de 23% do total de capturas 

totais (Tabela 136). 

De todas as espécies dominantes observadas nos pontos de amostragem, destaca-se a 

dominância do morcego-vampiro Desmodus rotundus e do morcego-beija-flor Glossophaga 

soricina. As demais espécies dominantes foram registradas em praticamente todos os demais 

pontos, se tratando de espécies muito comuns na área estudada. Já o morcego-vampiro D. 

rotundus e do morcego-beija-flor G. soricina foram registrados abundantemente em pontos 

específicos.  

No caso do morcego-vampiro D. rotundus, sua abundância no ponto 5 ocorreu devido ao sub-

bosque dessa localidade ser utilizada como área de dormitório do gado que são fonte alimentar 

fácil para esta espécie. De fato, observou-se em diversos morcegos-vampiros capturados o 

abdômen sobressalente devido a ingestão recente de sangue. E possível afirmar que a 

manutenção abundante dessa espécie que é naturalmente rara em ambientes preservados 

ocorre devido a atividade de pecuária na região. 

No caso do morcego-beija-flor G. soricina, sua presença abundante foi verificada no ponto 6 cujo 

ponto de amostragem é na margem do Rio Doce. Nesta localidade foi possível observar árvores 

melíferas que são utilizadas como importante alimento desse morcego e colaboram com sua 

manutenção na região. Entretanto, como esse ponto está localizado a jusante da Usina de 

Candonga (Usina Hidrelétrica Risoleta Neves) fora da área diretamente afetada pelo 

empreendimento (ADA). 

12.2.1.7.3.3.2. Sucesso de captura, análises estatísticas e 

esforço amostral 

A suficiência amostral foi averiguada através da análise da curva rarefeita de acumulação de 

espécies, sendo que o esforço amostral empregado em cada noite de amostragem foi 
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randomizado e plotado em função do número acumulado de espécies (Figura 449). É 

considerado esforço amostral suficiente quando não há adição de novas espécies e a curva se 

estabiliza ao longo do aumento do esforço amostral (noites de amostragem). Após a realização 

de duas campanhas, a natureza da curva observada na Figura 449 se encontra em ascensão 

sugerindo que a riqueza total de espécies de morcegos na área de estudo ainda não foi 

alcançada, todavia, já apresenta tendência a estabilização e redução de intervalos de confiança, 

indicando proximidade da riqueza total existente e condição favorável para diagnose da 

comunidade de morcegos na área de estudo. 

 
Figura 449: Curva de rarefeita de acumulação de espécies em relação ao número de dias de amostragem. Linha 

azul contínua representa os valores observados em campo, linhas pontilhadas representam intervalo de confiança 
de 95% dos valores observados e círculo vermelho representa a riqueza média de espécies obtida através do 

estimador Jackknife-1 e seus respectivos desvios-padrões. 
 

O estimador Jackknife-1, baseado na raridade das espécies estima que a riqueza de espécies é 

em média de 16,8; ou seja, de duas a três espécies são estimadas em média além das 

registradas em campo. 

12.2.1.7.3.3.3. Espécies biologicamente importantes 

O morcego-vampiro Desmodus rotundus é uma espécie de importância médica-veterinária 

presente em todo o Brasil, se alimenta na natureza preferencialmente de sangue de grandes e 

médios mamíferos silvestres e de cavalos, gados e porcos em ambientes antrópicos (REIS et al., 

2007) e pode se tornar abundante em locais com extensa atividade pastoril e criação de animais 

domésticos. 

Foram capturados sete indivíduos do morcego-vampiro D. rotundus em fisionomia aberta de 

pastagem e em bosque de descanso do gado, indicando que esses morcegos buscam suas 

presas nessas áreas, possivelmente se alimentando de bovinos e cavalos.  
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Espécies hematófagas são de especial interesse ao setor agropecuário por causarem danos 

econômicos expressivos aos rebanhos não vacinados (AGUIAR & CAMARGO, 2007) e por 

atuarem como vetor da raiva em animais domésticos (PEREIRA et al., 2010).  

A raiva transmitida pelos morcegos hematófagos, depende basicamente da presença do vírus 

na população, e não necessariamente, do número de ataques. Entretanto, ações de prevenção 

devem ser realizadas cada vez que ataques de morcegos foram notificados, como rastreio de 

animais atacados e verificação da prevalência do vírus na população ou mesmo o controle 

populacional em determinados casos (GONÇALVES et al., 2002). Dada a natureza do problema, 

prevenção e controle das populações de morcegos, devem envolver não apenas áreas da saúde 

e agricultura, mas também investimentos em educação ambiental, habitação e infraestrutura 

(SCHNEIDER et al., 2009).  

Taddei e colaboradores (1991) relatam uma preferência do morcego-vampiro em ocupar áreas 

próximas a grandes rios como é o caso do rio Doce, realizando deslocamentos principalmente 

estações mais frias e secas. Abrigos artificiais e principalmente cisternas de água para gado são 

abrigos muito utilizados pelos morcegos-vampiros (GONÇALVES et al., 1996; FORNES et al., 

1994) que necessitam ser constantemente averiguados para observar a formação de colônias.  

Na área de estudo, a atividade pecuária é certamente a responsável pela abundância 

relativamente elevada dessa espécie zoonótica. 

Espécies ameaçadas de extinção 

Não foram observadas na área de estudo espécies ameaçadas de extinção. Entretanto a espécie 

Vampyressa pusilla merece destaque por ser classificada mundialmente como Deficiente em 

Dados para se avaliar o status de conservação (IUCN, 2019). 

Vampyressa pusilla é um morcego frugívoro de distribuição relativamente restrita, quase que 

exclusivamente no bioma Mata Atlântica no sudeste e sul do Brasil com pequenas porções no 

Paraguai e Argentina (BARQUEZ & DIAZ, 2016). 

 

Espécies cinegéticas, migratórias, endêmicas e xerimbabos 

Não foram observadas na área de estudo espécies de morcegos migratórias ou exclusivamente 

endêmicas do bioma de estudo. A fauna brasileira de morcegos não costuma ser usado com 

interesse cinegético ou como Xerimbabos, não havendo, portanto, preocupações específicas 

com relação a esses fatores de pressão. 

12.2.1.7.3.4. Considerações Finais 
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A quiropterofauna registrada na área de estudo com base em dados primários de campo na 

estação seca e chuvosa é de apenas um pouco mais de um terço das espécies com potencial 

de ocorrência na região levantada por dados secundários, indicando que, possivelmente, o 

histórico de ocupação, a modificação do ambiente, a fragmentação e a antropização já reduziram 

a assembleia de morcegos para uma parcela da assembleia original. As espécies registradas 

atualmente podem ser consideradas espécies tolerantes e pouco susceptíveis aos efeitos 

antrópicos, não sendo registrado nenhum caso de endemismo regional ou do bioma, tampouco 

espécies ameaçadas de extinção. 

No geral, utilizando o conjunto total de capturas da quiropterofauna de toda a área de estudo, 

observou-se que homogeneidade de distribuição de espécies foi elevada e a dominância de 

espécies baixa, indicando a estrutura de uma comunidade de quiropterofauna madura, apesar 

de simplificada em comparação ao potencial de ocorrência regional.  

O morcego-vampiro Desmodus rotundus é uma espécie de importância médica-veterinária 

capturado na área de estudo principalmente em ambientes abertos como áreas de pastagens e 

bosques de descanso do gado, pode se tornar abundante em locais com extensa atividade 

pastoril e criação de animais domésticos, como é o caso da área de estudo, é aconselhável 

avaliar se há circulação do vírus rábico na população dessa espécie na área de estudo e 

fomentar programas de correta vacinação do gado. 

A curva do coletor obtida através da realização das campanhas da estação chuvosa e seca, 

indicam tendência a estabilização. Apesar de ainda indicar incremento na riqueza de espécies, 

estimada em duas a três espécies, o esforço amostral empregado foi considerado satisfatório 

para se fazer a diagnose da comunidade da quiropterofauna da área do empreendimento. 

Conclui-se que os impactos oriundos da atividade referentes a dragagem e disposição de rejeitos 

na Fazenda Floresta e recuperação das margens e setores do Trecho 12 não afetarão 

significativamente a comunidade de quiropterofauna devido as suas características de 

comunidade já simplificada e por ser composta por espécies tolerantes a antropização. 

 

 

 

12.2.1.7.4. AVIFAUNA 

12.2.1.7.4.1. Introdução 
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As aves constituem um grupo bastante estudado entre os vertebrados, sendo classificadas como 

boas indicadoras ambientais por possuírem extrema importância no controle biológico, na 

dispersão de sementes e na verificação das condições ecológicas de determinados ambientes 

(PENSE & CARVALHO, 2005). Também estão presentes em todos os biomas ocupando 

diferentes nichos ecológicos e fitofisionomias, o que contribui para que esse grupo seja 

amplamente utilizado em monitoramentos de impactos ambientais (UEZU et al. 2005). 

O Brasil apresenta uma das maiores riquezas de espécies de aves do mundo, ficando atrás 

apenas da Colômbia (MINNS et al. 2010; SILVEIRA & OLMOS, 2007). Foram registradas ao todo 

1.919 espécies de aves, entre espécies residentes e visitantes, distribuídas ao longo dos 

domínios morfoclimáticos existentes no país, sendo 272 destas endêmicas (PIANCENTINI et al., 

2015). 

O bioma da Mata Atlântica é considerado hotspots da biodiversidade (MYERS et al. 2000). A 

situação da sua avifauna é crítica, pois possui os maiores números de espécies endêmicas 

ameaçadas de extinção no Brasil (MARINI & GARCIA 2005). A Mata Atlântica do sudeste do 

Brasil contém uma altíssima diversidade e endemismos ornitológicos: das 1.020 espécies de 

aves registradas neste bioma, 188 são endêmicas. Também apresenta a maior concentração de 

espécies de aves ameaçadas de extinção das Américas (BirdLife International 2004). Em uma 

avaliação do risco de extinção de espécies endêmicas, a Mata Atlântica pode aproximar-se do 

nível de comunidades severamente em perigo, na qual praticamente todas as espécies sensíveis 

à presença humana já se tornaram raras e estão em alguma categoria de ameaçada. A 

consequência é o colapso ecológico, onde proporções consideráveis das espécies endêmicas 

estão extintas devido à ação humana e praticamente todas as demais estão ameaçadas ou 

vulneráveis (STOTZ et al. 1996). 

A região de estudo está inserida no domínio supracitado e apresenta a descaracterização da sua 

vegetação original. Os resquícios de vegetação existentes estão fragmentados em meio à 

produção agropecuária. A fragmentação provoca perda e subdivisão das áreas propícias para 

as espécies formando manchas isoladas de habitat (METZGER, 1999). O conhecimento a 

respeito das exigências de algumas famílias, gêneros e espécies de aves, são, em muitas 

situações, suficientes para inferir a respeito das condições ambientais de uma região, através da 

verificação de sua presença ou ausência nas áreas em questão (DONATELLI et al., 2004), além 

do fato de apresentarem um grande número de endemismos, especialização de hábitat e 

sensibilidade em resposta às alterações ambientais (STOTZ et al. 1996). 

12.2.1.7.4.2. Metodologia 

12.2.1.7.4.2.1. Pontos amostrais 
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Foram amostrados os diversos usos do solo do entorno da ADA do empreendimento (Figura 450 

e Figura 451; Tabela 137), principalmente os fragmentos de floresta e seus entornos. 
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A 

 
B 
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C 

 
D 

Figura 450: Diferentes usos do solo presentes na área do empreendimento. Em A: Interior de fragmento de 
floresta estacional semidecidual; Em B: Vale do rio Doce com pastagem nas encostas e fragmentos de floresta 

estacional semidecidual nos topos de morro; Em C: Borda de fragmento de floresta estacional semidecidual com 
pastagem; Em D: Pastagens encontradas nas encostas e vales 
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Figura 451: Distribuição dos pontos da avifauna nas áreas de influência do empreendimento. 
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Tabela 137: Localização geográfica e características dos pontos de amostragem de avifauna pelo método do ponto de escuta em duas campanhas realizadas na área de 
influência do empreendimento. 

CAMPANHA 
PONTO 

AMOSTRAL 

COORDENADAS UTM SIRGAS 2000 AMBIENTE AMOSTRADO 

ZONA Longitude Latitude ALTITUDE AMBIENTE BREVE CARACTERIZAÇÃO DO PONTO AMOSTRAL 

Chuvosa 

1 23K 721000 7759517 329 
Margem do Rio 

Doce 
Ponto localizado na margem degradada do Rio Doce. 

2 23K 720901 7759655 337 Rio Doce Ponto localizado em ponte sobre o Rio Doce 

3 23K 720902 7760128 326 
Margem do Rio 

Doce 
Ponto localizado na margem degradada do Rio Doce. 

4 23K 720948 7760712 322 
Margem do Rio 

Doce 
Ponto localizado na margem degradada do Rio Doce. 

5 23K 721134 7760771 324 
Margem do Rio 

Doce 
Ponto localizado na margem degradada do Rio Doce. 

6 23K 721364 7760689 327 
Margem do Rio 

Doce 
Ponto localizado na margem degradada do Rio Doce. 

7 23K 721626 7761297 385 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em borda de floresta estacional 

semidecidual. 

8 23K 721520 7761260 431 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 

9 23K 721457 7761340 445 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 

10 23K 721382 7761431 467 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 

11 23K 721286 7761496 501 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 
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CAMPANHA 
PONTO 

AMOSTRAL 

COORDENADAS UTM SIRGAS 2000 AMBIENTE AMOSTRADO 

ZONA Longitude Latitude ALTITUDE AMBIENTE BREVE CARACTERIZAÇÃO DO PONTO AMOSTRAL 

12 23K 721178 7761529 513 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 

13 23K 721054 7761521 502 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 

14 23K 720940 7761506 509 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em borda de floresta estacional 

semidecidual. 

15 23K 72205 7762018 350 Floresta Ciliar Ponto localizado em borda de floresta ciliar. 

16 23K 722198 7761992 361 Pasto Ponto localizado em pastagem. 

17 23K 722183 7761875 402 Pasto Ponto localizado em pastagem. 

18 23K 722241 7761774 427 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em borda de floresta estacional 

semidecidual. 

19 23K 722341 7761823 419 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em borda de floresta estacional 

semidecidual. 

20 23K 722363 7761929 409 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em borda de floresta estacional 

semidecidual. 

21 23K 722377 7762056 410 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 

22 23K 722396 7762165 441 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 

23 23K 721944 7764471 317 
Margem do Rio 

Doce 
Ponto localizado na margem degradada do Rio Doce. 
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CAMPANHA 
PONTO 

AMOSTRAL 

COORDENADAS UTM SIRGAS 2000 AMBIENTE AMOSTRADO 

ZONA Longitude Latitude ALTITUDE AMBIENTE BREVE CARACTERIZAÇÃO DO PONTO AMOSTRAL 

24 23K 721686 7764474 337 
Margem do Rio 

Doce 
Ponto localizado na margem degradada do Rio Doce. 

25 23K 721406 7764482 357 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 

26 23K 721391 7764589 380 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 

27 23K 721330 7764674 409 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 

28 23K 721310 7764776 447 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 

29 23K 721263 7764838 495 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 

30 23K 722835 7764864 336 
Margem do Rio 

Doce 
Ponto localizado na margem degradada do Rio Doce. 

31 23K 725468 7766671 402 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 

32 23K 725570 7766661 391 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 

33 23K 725634 7766752 395 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 
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CAMPANHA 
PONTO 

AMOSTRAL 

COORDENADAS UTM SIRGAS 2000 AMBIENTE AMOSTRADO 

ZONA Longitude Latitude ALTITUDE AMBIENTE BREVE CARACTERIZAÇÃO DO PONTO AMOSTRAL 

34 23K 725690 7766838 397 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 

35 23K 725771 7766916 405 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 

36 23K 725827 7767014 407 
Reflorestamento 

Nativo 

Ponto localizado em interior de área de reflorestamento com 

espécies nativas 

37 23K 725926 7767101 416 
Reflorestamento 

Nativo 

Ponto localizado em interior de área de reflorestamento com 

espécies nativas 

38 23K 725931 7767240 423 
Reflorestamento 

Nativo 

Ponto localizado em interior de área de reflorestamento com 

espécies nativas 

Seca 

39 23K 720811 7759856 329 
Margem do Rio 

Doce 
Ponto localizado na margem degradada do Rio Doce. 

40 23K 720790 7760089 327 
Margem do Rio 

Doce 
Ponto localizado na margem degradada do Rio Doce. 

41 23K 720814 7760426 335 
Margem do Rio 

Doce 
Ponto localizado na margem degradada do Rio Doce. 

42 23K 720779 7760769 338 
Margem do Rio 

Doce 
Ponto localizado na margem degradada do Rio Doce. 

43 23K 720965 7760913 336 
Margem do Rio 

Doce 
Ponto localizado na margem degradada do Rio Doce. 

44 23K 721421 7760984 341 
Margem do Rio 

Doce 
Ponto localizado na margem degradada do Rio Doce. 

45 23K 721611 7761164 440 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 

46 23K 72154 7761304 453 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 
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CAMPANHA 
PONTO 

AMOSTRAL 

COORDENADAS UTM SIRGAS 2000 AMBIENTE AMOSTRADO 

ZONA Longitude Latitude ALTITUDE AMBIENTE BREVE CARACTERIZAÇÃO DO PONTO AMOSTRAL 

47 23K 721471 7761468 457 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 

48 23K 721379 7761546 464 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 

49 23K 721258 7761557 476 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 

50 23K 721094 7761543 510 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 

51 23K 720795 7763008 436 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 

52 23K 720616 7763147 482 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 

53 23K 721120 7763141 353 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 

54 23K 721045 7762594 368 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 

55 23K 721270 7763299 355 
Margem do Rio 

Doce 
Ponto localizado na margem degradada do Rio Doce. 

56 23K 721527 7763509 371 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em borda de floresta estacional 

semidecidual. 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 762 

CAMPANHA 
PONTO 

AMOSTRAL 

COORDENADAS UTM SIRGAS 2000 AMBIENTE AMOSTRADO 

ZONA Longitude Latitude ALTITUDE AMBIENTE BREVE CARACTERIZAÇÃO DO PONTO AMOSTRAL 

57 23K 721760 7763527 483 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 

58 23K 721710 7763625 520 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 

59 23K 721757 7763734 569 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 

60 23K 721783 7763918 528 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 

61 23K 721757 7763734 346 
Margem do Rio 

Doce 
Ponto localizado na margem degradada do Rio Doce. 

62 23K 721911 7764335 354 
Margem do Rio 

Doce 
Ponto localizado na margem degradada do Rio Doce. 

63 23K 721222 7764300 388 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 

64 23K 721210 7764446 421 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 

65 23K 721304 7764614 335 
Reflorestamento 

Nativo 

Ponto localizado em interior de área de reflorestamento com 

espécies nativas 

66 23K 721343 7764743 454 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 

67 23K 721473 7764860 489 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 
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CAMPANHA 
PONTO 

AMOSTRAL 

COORDENADAS UTM SIRGAS 2000 AMBIENTE AMOSTRADO 

ZONA Longitude Latitude ALTITUDE AMBIENTE BREVE CARACTERIZAÇÃO DO PONTO AMOSTRAL 

68 23K 725236 7767237 389 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 

69 23K 725390 7767129 415 
Margem do Rio 

Doce 
Ponto localizado na margem degradada do Rio Doce. 

70 23K 725517 7767019 427 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 

71 23K 725643 7766916 431 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 

72 23K 725970 7766835 437 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 

73 23K 725828 7766688 423 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 

74 23K 725970 7766742 444 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 

75 23K 725818 7766688 452 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 

76 23K 725955 7766954 449 

Floresta 

Estacional 

Semidecidual 

Ponto localizado em interior de floresta estacional 

semidecidual. 
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12.2.1.7.4.2.2. Periodicidade amostral 

As amostragens referentes à campanha de avifauna apresentada neste relatório ocorreram no 

período de 01 a 07 de abril de 2019, representando a estação chuvosa e; de 30 de setembro a 

05 de outubro de 2019 para a campanha chuvosa. 

 

12.2.1.7.4.2.3. Métodos aplicados 

Pontos de escuta (Amostragem por pontos fixos) 

Os pontos foram estabelecidos a distâncias mínimas de 100 metros entre si, diminuindo assim a 

chance de recontagem dos indivíduos, e foram amostrados durante 20 minutos cada (adaptado 

de BIBBY et al., 1998 e VIELLIARD et al., 2010). Todas as espécies de aves observadas e/ou 

ouvidas, assim como o número estimado de indivíduos de cada espécie foram anotadas. Optou-

se por um raio de registro limitado de 50 metros. Tal procedimento permite a obtenção de dados 

robustos em curtos espaços de tempo, incluindo um levantamento acurado da riqueza de 

espécies, bem como dados de composição e abundância relativa, que podem ser relacionados 

às variáveis ambientais (O’DEA et al., 2004). 

As amostragens foram realizadas ao amanhecer (entre 5:00h e 11:00h), horário de maior 

atividade das aves (BIBBY et al., 1998) e também ao fim da tarde (17:00 às 19:00). 

 

Busca Ativa 

Sempre que possível o levantamento foi realizado em trilhas e vias pré-estabelecidas, com 

observações visuais e/ou auditivas ao longo das áreas de estudo, evitando-se a emissão de 

ruídos.  

Os espécimes foram identificados por visualização, com auxílio de binóculos, bem como pelo 

reconhecimento de suas vocalizações características. Sempre que possível foram realizados 

registros fotográficos e gravações dos indivíduos, para testemunho. Salienta-se a utilização 

também, da técnica do Playback que consiste na reprodução da vocalização de uma espécie 

como forma de confirmação da identificação visual da mesma. As espécies que possuem 

comportamento “territorialista” respondem bem ao seu canto, especialmente na estação 

reprodutiva (SICK, 1997). 

No caso de identificações duvidosas dos espécimes registrados, bibliografia especializada foi 

consultada como, por exemplo, (RIDGELY & TUDOR, 1994; PEÑA & RUMBOLL, 1998; ERIZE 
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et al. 2006; VAN PERLO, 2009; GRANTSAU, 2010a, b; GWYNNE et al., 2010, RIDGELY et al., 

2015) e o site “xeno-canto.org” para identificações das vocalizações. 

12.2.1.7.4.2.4. Esforço amostral 

Durante todo o estudo, foram realizados 76 pontos de escuta de 20 Minutos, totalizando 1.520 

minutos de esforço através deste método (Tabela 138). As buscas ativas foram realizadas entre 

as 05:00 h e 11:00 h e mais duas horas à tarde concomitantemente aos pontos de escuta, 

totalizando 8 horas de esforço diário, e um total de 80 horas empregadas. 

Tabela 138: Esforço amostral para o grupo da avifauna considerando as metodologias de Ponto de Escuta e Busca 
Ativa utilizadas na área de influência do empreendimento. 

 

METODOLOGIA ESFORÇO AMOSTRAL TOTAL 

Ponto de escuta 76 Pontos de 20 minutos 1.520 minutos 

Busca ativa 8 horas por dia 80    horas 

 

12.2.1.7.4.2.5. Análise dos dados 

Os dados coletados nos pontos de escuta foram tabulados em planilhas e analisados por meio 

do programa R Studio (R TEAM 2018). O índice de diversidade de Shannon, proposto por 

Magurran (1988), que fornece uma relação entre o número de espécies e suas abundâncias 

relativas foi obtido para cada mosaico amostral, sendo que este índice estatístico é definido pela 

seguinte fórmula: 

𝐻 =  − 𝛴𝑝𝑖 . 𝑙𝑜𝑔 𝑃𝐼 

 

Onde: pi = ni/N; ni = valor de importância de cada espécie ou grupo; N = total dos valores de 

importância. 

Também foi calculada a Equitabilidade total e por unidade amostral, expressando a maneira pela 

qual o número de indivíduos está distribuído entre as diferentes espécies, isto é, indicando se as 

diferentes espécies possuem abundância (número de indivíduos) semelhante ou divergente. A 

equitabilidade é mais comumente expressa pelo Índice de Pielou: 

𝐽’ =  𝐻′(𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜)/𝐻′(𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜) 

 

Onde: H’ máximo é a diversidade máxima possível que pode ser observada se todas as espécies 

apresentarem igual abundância. H’ máximo = log S. Onde: S = número total de espécies. 
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Através do pacote vegan do programa R (R TEAM 2018) foi traçada uma curva de acúmulo de 

espécies, onde os registros de espécies obtidas por meio do método de Ponto de Escuta foram 

as unidades amostrais gerando uma planilha de presença e ausência. Para estimar a riqueza de 

espécies presente na região foram utilizados os estimadores de riqueza Jackknife de 1ª ordem, 

de 2ª ordem, Chao 2 e Bootstrap: 

 

𝐽𝑎𝑐𝑘 1 =  𝑆𝑜𝑏𝑠 +  𝐿 (𝑛 − 1/𝑛) 

 

Onde: Sobs é o número de espécies observado nas amostras, L é o número de espécies 

representadas em somente uma amostra e n é o número de amostras. 

Como forma de estimar a abundância relativa das espécies foi calculado o Índice Pontual de 

Abundância (IPA). O IPA corresponde ao número total de contatos obtidos para determinada 

espécie dividido pelo número total de amostras. Cada contato de uma amostra corresponde à 

ocupação de um território ou presença de um indivíduo ou grupo no raio de detecção da espécie 

no ponto (VIELLIARD & SILVA, 1990; VIELLIARD et al., 2010), e cada amostra correspondeu à 

realização de um ponto de escuta de 20 minutos de duração. O IPA indica a abundância da 

espécie em função do seu coeficiente de detecção, sendo um valor relativo que permite 

comparações entre medidas da mesma espécie (em locais ou períodos diferentes) ou de 

conjuntos equivalentes de espécies (entre comunidades semelhantes) (VIELLIARD & SILVA, 

1990; VIELLIARD et al., 2010). 

As espécies registradas ainda foram caracterizadas e classificadas de acordo com a 

dependência de ambientes florestais (adaptado de SILVA, 1995a), sendo divididas nas três 

categorias, a saber: 

• Independente: espécies que ocorrem predominantemente em vegetação aberta (e.g. 

campo hidromórfico, campo limpo, campo cerrado, cerrado sensu stricto e “campos 

rupestres”). 

• Semidependente: espécies que ocorrem em vegetação aberta, florestas e ambientes 

aquáticos. 

• Dependente: espécies encontradas principalmente em habitats florestais (e.g. floresta 

estacional semidecidual, matas ciliares, matas de galeria e capoeiras). 

Quanto ao hábito alimentar (MOTTA-JÚNIOR, 1990; SICK, 1997; LOPES et al., 2005; TELINO-

JÚNIOR et al., 2005), as espécies foram classificadas nas seguintes categorias: 
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• Insetívoros: Predomínios de insetos e outros atrópodes na dieta. 

• Inseto-carnívoros: Insetos, outros artrópodes e pequenos vertebrados, em proporções 

similares. 

• Onívoros: Insetos/artrópodes e/ou pequenos vertebrados e/ou frutos e/ou sementes. 

• Frugívoros: Predomínio de frutos. 

• Granívoros: Predomínio de grãos. 

• Nectarívoros: Predomínio de néctar, complementado por pequenos insetos/artrópodes. 

• Carnívoros: Predomínio de vertebrados vivos e/ou mortos na dieta, incluindo a classe 

Piscívora (predomínio de peixes). 

Quanto à sensibilidade a perturbações antrópicas as espécies foram divididas de acordo com 

Stotz et al. (1996) em alta, média e baixa sensibilidade. 

A nomenclatura científica e popular adotada está de acordo com a versão mais recente da Lista 

de Aves do Brasil (PIACENTINI et al, 2015). A definição do status de ameaça de extinção ocorreu 

por meio da consulta às listas de espécies ameaçadas em nível global (IUCN, 2018), nacional 

(MMA, 2014) e estadual (COPAM, 2010). As espécies consideradas “Quase Ameaçadas” e 

“Deficientes em Dados” a nível nacional e estadual estão classificadas, quando aplicável, de 

acordo com Machado et al. (2005) e Fundação Biodiversitas (2007). O status de endemismo foi 

definido com base em Brooks et al. (1999) para os endemismos da Mata Atlântica, Silva & Bates 

(2002) para o Cerrado e Piacentini et al. (2015) para os táxons restritos ao território brasileiro. 

12.2.1.7.4.3. Resultados 

12.2.1.7.4.3.1. Riqueza, ocorrência e abundância 

Congregando-se os dados obtidos pelos diferentes métodos utilizados durante as campanhas 

(pontos-de-escuta e busca ativa), obteve-se um total de 198 espécies (Tabela 139), riqueza 

equivalente a 53% da avifauna registrada por intermédio dos dados secundários disponíveis para 

a região. Isso demonstra alta eficiência amostral já que mais da metade da avifauna foi 

registrada, considerando que os dados secundários são de coletas mais amplas e de longo 

prazo. 
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Tabela 139: Espécies da avifauna registradas durante duas campanhas na área de influência do empreendimento.  

TÁXON 
NOME-POPULAR 

GRAU DE AMEAÇA¹ 

CLASSE / ORDEM / Família / Espécie COPAM (2010) MMA (2014) IUCN (2019) 

AVES         

TINAMIFORMES         

Tinamidae         

Crypturellus obsoletus inhambu-guaçu ** ** ** 

Crypturellus parvirostris inhambu-chororó ** ** ** 

PELECANIFORMES     

Ardeidae         

Ardea alba   garça-branca ** ** ** 

Bubulcus íbis garça-vaqueira ** ** ** 

Butorides striata  socozinho ** ** ** 

Egretta thula  garça-branca-pequena ** ** ** 

Syrigma sibilatrix maria-faceira ** ** ** 

SULIFORMES     

Phalacrocoracidae         

Nannopterum brasilianus biguá ** ** ** 

ANSERIFORMES      

Anatidae          

Amazonetta brasiliensis ananaí ** ** ** 

GALLIFORMES      

Cracidae          

Penelope obscura jacuaçu ** ** ** 

CATHARTIFORMES      

Cathartidae          

Cathartes aura urubu-de-cabeça-vermelha ** ** ** 

Cathartes burrovianus urubu-de-cabeça-amarela ** ** ** 

Coragyps atratus urubu ** ** ** 

ACCIPITRIFORMES      

Accipitridae          

Buteo brachyurus gavião-de-cauda-curta ** ** ** 

Geranoaetus albicaudatus gavião-de-rabobranco ** ** ** 

Geranospiza caerulescens gavião-pernilongo ** ** ** 
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TÁXON 
NOME-POPULAR 

GRAU DE AMEAÇA¹ 

CLASSE / ORDEM / Família / Espécie COPAM (2010) MMA (2014) IUCN (2019) 

Harpagus diodon gavião-bombachinha ** ** ** 

Heterospizias meridionalis gavião-caboclo ** ** ** 

Ictinia plumbea sovi ** ** ** 

Leptodon cayanensis gavião-gato ** ** ** 

Rupornis magnirostris gavião-carijó ** ** ** 

GRUIFORMES      

Aramidae          

Aramus guarauna carão ** ** ** 

Rallidae          

Aramides cajaneus saracura-três-potes ** ** ** 

Aramides saracura saracura-do-mato ** ** ** 

Gallinula galeata galinha-d'água ** ** ** 

Mustelirallus albicollis sanã-carijó ** ** ** 

Mustelirallus albicollis sanã-carijó ** ** ** 

Porphyrio martinicus frango-d'água-azul ** ** ** 

CHARADRIIFORMES      

Charadriidae          

Vanellus cayanus batuíra-de-esporão ** ** ** 

Vanellus chilensis quero-quero ** ** ** 

Scolopacidae          

Actitis macularius maçarico-pintado ** ** ** 

Família Jacanidae          

Jacana jacana jaçanã ** ** ** 

COLUMBIFORMES      

Columbidae          

Claravis pretiosa pararu-azul ** ** ** 

Columbina picui rolinha-picuí ** ** ** 

Columbina squammata fogo-apagou ** ** ** 

Columbina talpacoti rolinha ** ** ** 

Leptotila rufaxilla juriti-de-testa-branca ** ** ** 

Leptotila verreauxi juriti-pupu ** ** ** 

Patagioenas cayennensis pomba-galega ** ** ** 
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TÁXON 
NOME-POPULAR 

GRAU DE AMEAÇA¹ 

CLASSE / ORDEM / Família / Espécie COPAM (2010) MMA (2014) IUCN (2019) 

Patagioenas picazuro asa-branca ** ** ** 

CUCULIFORMES      

Cuculidae          

Crotophaga ani anu-preto ** ** ** 

Crotophaga major anu-coroca ** ** ** 

Guira guira anu-branco ** ** ** 

Piaya cayana alma-de-gato ** ** ** 

Tapera naevia saci ** ** ** 

STRIGIFORMES      

Strigidae          

Megascops choliba corujinha-do-mato ** ** ** 

APODIFORMES      

Trochilidae          

Amazilia lactea beija-flor-de-peito-azul ** ** ** 

Anthracothorax nigricollis beija-flor-de-veste-preta ** ** ** 

Calliphlox amethystina estrelinha-ametista ** ** ** 

Chlorostilbon lucidus besourinho-de-bico-vermelho ** ** ** 

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura ** ** ** 

Florisuga fusca beija-flor-preto ** ** ** 

Heliomaster furcifer bico-reto-azul ** ** ** 

Phaethornis pretrei rabo-branco-acanelado ** ** ** 

Phaethornis ruber rabo-branco-rubro ** ** ** 

Thalurania furcata beija-flor-tesoura-verde ** ** ** 

Thalurania glaucopis beija-flor-de-fronte-violeta ** ** ** 

TROGONIFORMES     

Trogonidae         

Trogon surrucura surucuá-variado ** ** ** 

CORACIIFORMES      

Alcedinidae          

Chloroceryle amazona martim-pescador-verde ** ** ** 

Megaceryle torquata martim-pescador-grande ** ** ** 

Momotidae          
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TÁXON 
NOME-POPULAR 

GRAU DE AMEAÇA¹ 

CLASSE / ORDEM / Família / Espécie COPAM (2010) MMA (2014) IUCN (2019) 

Baryphthengus ruficapillus juruva ** ** ** 

GALBULIFORMES      

Galbulidae          

Galbula ruficauda ariramba ** ** ** 

Bucconidae          

Malacoptila striata barbudo-rajado ** ** ** 

PICIFORMES      

Ramphastidae          

Pteroglossus aracari araçari-de-bico-branco ** ** ** 

Ramphastos toco tucanuçu ** ** ** 

Picidae          

Campephilus robustus pica-pau-rei ** ** ** 

Colaptes campestris pica-pau-do-campo ** ** ** 

Dryocopus lineatus pica-pau-de-banda-branca ** ** ** 

Melanerpes candidus pica-pau-branco ** ** ** 

Picumnus cirratus picapauzinho-barrado ** ** ** 

Veniliornis maculifrons picapauzinho-de-testa-pintada ** ** ** 

Veniliornis passerinus pica-pau-pequeno ** ** ** 

CARIAMIFORMES      

Cariamidae          

Cariama cristata seriema ** ** ** 

FALCONIFORMES      

Falconidae          

Caracara plancus carcará ** ** ** 

Falco sparverius quiriquiri ** ** ** 

Herpetotheres cachinnans acauã ** ** ** 

Micrastur ruficollis falcão-caburé ** ** ** 

Milvago chimachima carrapateiro ** ** ** 

PSITTACIFORMES      

Psittacidae          

Amazona vinacea papagaio-de-peito-roxo VU VU EP 

Brotogeris chiriri periquito-de-encontro-amarelo ** ** ** 
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TÁXON 
NOME-POPULAR 

GRAU DE AMEAÇA¹ 

CLASSE / ORDEM / Família / Espécie COPAM (2010) MMA (2014) IUCN (2019) 

Forpus xanthopterygius tuim ** ** ** 

Pionus maximiliani maitaca ** ** ** 

Primolius maracana maracanã-verdadeira ** ** QA 

Psittacara leucophthalmus periquitão ** ** ** 

PASSERIFORMES      

Thamnophilidae          

Drymophila ferruginea trovoada ** ** ** 

Formicivora serrana formigueiro-da-serra ** ** ** 

Mackenziaena leachii borralhara-assobiadora ** ** ** 

Pyriglena leucoptera papa-taoca-do-sul ** ** ** 

Rhopias gularis choquinha-de-garganta-pintada ** ** ** 

Thamnophilus caerulescens choca-da-mata ** ** ** 

Thamnophilus doliatus choca-barrada ** ** ** 

Thamnophilus paliatus choca-listrada ** ** ** 

Conopophagidae          

Conopophaga lineata chupa-dente ** ** ** 

Dendrocolaptidae          

Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde ** ** ** 

Xiphocolaptes albicollis arapaçu-de-garganta-branca ** ** ** 

Xiphorhynchus fuscus arapaçu-rajado ** ** ** 

Xenopidae         

Xenops rutilans bico-virado-carijó ** ** ** 

Furnariidae          

Automolus leucophthalmus barranqueiro-de-olho-branco ** ** ** 

Certhiaxis cinnamomeus curutié ** ** ** 

Furnarius figulus casaca-de-couro-da-lama ** ** ** 

Furnarius rufus joão-de-barro ** ** ** 

Phacellodomus rufifrons joão-de-pau ** ** ** 

Synallaxis albescens uí-pi ** ** ** 

Synallaxis frontalis petrim ** ** ** 

Synallaxis spixi joão-teneném ** ** ** 

Pipridae          

Chiroxiphia caudata tangará ** ** ** 
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TÁXON 
NOME-POPULAR 

GRAU DE AMEAÇA¹ 

CLASSE / ORDEM / Família / Espécie COPAM (2010) MMA (2014) IUCN (2019) 

Ilicura militaris tangarazinho ** ** ** 

Manacus manacus rendeira ** ** ** 

Tityridae         

Pachyramphus polychopterus caneleiro-preto ** ** ** 

Platyrinchidae          

Platyrinchus mystaceus patinho ** ** ** 

Rhynchocyclidae          

Corythopis delalandi estalador ** ** ** 

Hemitriccus margaritaceiventer sebinho-de-olho-de-ouro ** ** ** 

Leptopogon amaurocephalus cabeçudo ** ** ** 

Myiornis auricularis miudinho ** ** ** 

Phylloscartes difficiis estalinho ** ** QA 

Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio ** ** ** 

Todirostrum poliocephalum teque-teque ** ** ** 

Tolmomyias sulphurescens bico-chato-de-orelha-preta ** ** ** 

Tyrannidae          

Camptostoma obsoletum risadinha ** ** ** 

Casiornis rufus maria-ferrugem ** ** ** 

Colonia colonus viuvinha ** ** ** 

Elaenia flavogaster guaracava-de-barriga-amarela ** ** ** 

Elaenia obscura tucão ** ** ** 

Empidonomus varius peitica ** ** ** 

Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada ** ** ** 

Knipolegus cyanirostris maria-preta-de-bico-azulado ** ** ** 

Knipolegus lophotes maria-preta-de-penacho ** ** ** 

Lathrotriccus euleri enferrujado ** ** ** 

Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro ** ** ** 

Megarynchus pitangua neinei ** ** ** 

Myiarchus swainsoni irré ** ** ** 

Myiarchus tyrannulus maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado ** ** ** 

Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado ** ** ** 

Myiopagis caniceps guaracava-cinzenta ** ** ** 

Myiopagis viridicata guaracava-de-crista-alaranjada ** ** ** 
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TÁXON 
NOME-POPULAR 

GRAU DE AMEAÇA¹ 

CLASSE / ORDEM / Família / Espécie COPAM (2010) MMA (2014) IUCN (2019) 

Myiophobus fasciatus filipe ** ** ** 

Myiozetetes similis bentevizinho-de-penacho-vermelho ** ** ** 

Phaeomyias murina bagageiro ** ** ** 

Phyllomyias fasciatus piolhinho ** ** ** 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi ** ** ** 

Satrapa icterophrys suiriri-pequeno ** ** ** 

Serpophaga subcristata alegrinho ** ** ** 

Sirystes sibilator gritador ** ** ** 

Tyrannus albogularis suiriri-de-garganta-branca ** ** ** 

Tyrannus melancholicus suiriri ** ** ** 

Vireonidae          

Cyclarhis gujanensis pitiguari ** ** ** 

Hylophilus amaurocephalus vite-vite-de-olho-cinza ** ** ** 

Corvidae         

Cyanocorax cristatellus gralha-do-campo ** ** ** 

Hirundinidae          

Progne tapera andorinha-do-campo ** ** ** 

Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequenade-casa ** ** ** 

Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora ** ** ** 

Tachycineta albiventer andorinha-chilena ** ** ** 

Troglodytidae          

Cantorchilus leucotis garrinchão-de-barriga-vermelha ** ** ** 

Pheugopedius genibarbis garrinchão-pai-avô ** ** ** 

Troglodytes musculus corruíra ** ** ** 

Turdidae          

Turdus amaurochalinus sabiá-poca ** ** ** 

Turdus flavipes sabiá-una ** ** ** 

Turdus leucomelas sabiá-branco ** ** ** 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira ** ** ** 

Motacillidae          

Anthus lutescens caminheiro-zumbidor ** ** ** 

Passerellidae          

Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo ** ** ** 
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TÁXON 
NOME-POPULAR 

GRAU DE AMEAÇA¹ 

CLASSE / ORDEM / Família / Espécie COPAM (2010) MMA (2014) IUCN (2019) 

Arremon flavirostris tico-tico-de-bico-amarelo ** ** ** 

Zonotrichia capensis tico-tico ** ** ** 

Parulidae          

Basileuterus culicivorus pula-pula ** ** ** 

Myiothlypis flaveola canário-do-mato ** ** ** 

Icteridae          

Cacicus haemorrhous guaxe ** ** ** 

Chrysomus ruficapillus garibaldi ** ** ** 

Gnorimopsar chopi pássaro-preto ** ** ** 

Icterus jamacaii corrupião ** ** ** 

Icterus pyrrhopterus encontro ** ** ** 

Molothrus bonariensis chupim ** ** ** 

Psarocolius decumanus japu ** ** ** 

Pseudoleistes guirahuro chopim-do-brejo ** ** ** 

Thraupidae          

Coereba flaveola cambacica ** ** ** 

Conirostrum speciosum figuinha-de-rabo-castanho ** ** ** 

Coryphospingus pileatus tico-tico-rei-cinza ** ** ** 

Dacnis cayana saí-azul ** ** ** 

Eucometis penicillata pipira-da-taoca ** ** ** 

Haplospiza unicolor cigarra-bambu ** ** ** 

Nemosia pileata saíra-de-chapéu-preto ** ** ** 

Saltator similis trinca-ferro ** ** ** 

Sicalis citrina canário-rasteiro ** ** ** 

Sicalis flaveola canário-da-terra ** ** ** 

Sporophila ardesiaca papa-capim-de-costas-cinzas ** ** ** 

Sporophila caerulescens coleirinho ** ** ** 

Sporophila leucoptera chorão ** ** ** 

Sporophila lineola bigodinho ** ** ** 

Sporophila nigricollis baiano ** ** ** 

Tachyphonus coronatus tiê-preto ** ** ** 

Tangara cayana saíra-amarela ** ** ** 

Tangara cyanoventris saíra-douradinha ** ** ** 
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TÁXON 
NOME-POPULAR 

GRAU DE AMEAÇA¹ 

CLASSE / ORDEM / Família / Espécie COPAM (2010) MMA (2014) IUCN (2019) 

Tangara palmarum sanhaço-do-coqueiro ** ** ** 

Tangara sayaca sanhaço-cinzento ** ** ** 

Tersina viridis saí-andorinha ** ** ** 

Trichothraupis melanops tiê-de-topete ** ** ** 

Volatinia jacarina tiziu ** ** ** 

Fringillidae          

Euphonia chlorotica fim-fim ** ** ** 

Estrildidae          

Estrilda astrild bico-de-lacre ** ** ** 

¹Grau de ameaça: CR= criticamente ameaçado; EP= em perigo de extinção; VU= vulnerável a extinção; QA= quase ameaçada; ** = não ameaçada ou não determinada. 
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A família Tyrannidae foi representada por 27 táxons, sendo a família com a maior riqueza de 

espécies registrada, seguida por Thraupidae, com 23 espécies e por Trochilidae com 11. Do total 

de 48 famílias registradas 20 foram representadas por uma única espécie (Figura 452). 

 
Figura 452: Representatividade das principais famílias de aves registradas durante a campanha de avifauna 

 

A superioridade de representantes da família Tyrannidae corrobora outros estudos realizados 

para a região neotropical (ANJOS, 2001; LYRA-NEVES et al., 2004; MOTTA-JÚNIOR et al., 

2008). Tal fato pode ser explicado em função desta ser reconhecida como a maior e mais 

diversificada família de aves do hemisfério ocidental (SICK, 1997). Entretanto, a familia 

Tyranidae deixou de ser a maior família de aves no Brasil. Anteriormente as espécies da família 

Rhynchocyclidae, eram consideradas representantes dos Tyrannideos e com a exclusão destas 

espécies, divididas a partir de 2011 (Piacentini et al. 2015), a família Thamnophilidae 

corresponde agora a mais diversificada.  

Contudo, enquanto a família Tyrannidae é reconhecida por possuir representantes de 

comportamento diversificado podendo ocupar uma grande variedade de habitats (SICK, 1997), 

o que facilita sua detecção em campo, a família Thamnophilidae é constituída principalmente por 

espécies associadas a florestas, podendo se distribuir por diferentes estratos no interior das 

matas neotropicais (IRESTEDT et al., 2004). Sendo assim, os Tyranideos continuam sendo as 

espécies mais registradas em diferentes estudos no Brasil. 

No que diz respeito às características ecológicas das famílias com um número maior de 

representantes, vale destacar o papel desempenhado pelos Thraupídeos, segunda maior em 

número de espécies, como bons dispersores de sementes, por incluírem uma grande variedade 

de frutos em sua dieta e pelos longos deslocamentos que realizam (SICK, 1997). 
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A comunidade avifaunística da região foi categorizada de acordo com a dependência dos 

indivíduos a ambientes florestais (Figura 453). Considerando os dados coletados, observou-se 

que 39% (n = 77) das espécies são independentes de ambientes florestais para sua 

sobrevivência (Figura 34). A exemplo do pica-pau-do-campo (Colaptes campestres), o anu-

branco (Guira guira), o baiano (Sporophila nigricollis) e o urubu-de-cabeça-vermelha (Cathartes 

aura). As espécies semidependentes, ou seja, habitam tanto áreas campestres quanto florestais,  

totalizaram 19% (n = 37) da comunidade de aves registrada, a exemplo do periquito-de-encontro-

amarelo (Brotogeris chiriri) e da andorinha-pequena-de-casa (Pygochelidon cyanoleuca). Os 

ambientes florestais restringem-se às matas ciliares e fragmentos de floresta estacional 

semidecidual nos topos de morro. Dentre as espécies dependentes de ambientes florestais 

registradas (42%, n= 84), pode-se citar o tangará (Chiroxiphia caudata), o papa-taoca-do-sul 

(Pyriglena leucoptera) e o estalador (Corythopis delalandi). Esta distribuição reflete bem a 

situação da cobertura do solo na área do empreendimento, onde predominam ambientes 

degradados e abertos formados por atividades agropecuárias e fragmentos de florestas 

remanescentes nos locais mais íngremes e topos de morro.  

 
Figura 453: Dependência florestal das aves registradas durante as campanhas de avifauna 
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Figura 454: Espécies da avifavuna e suas respectivas dependências de ambientes observadas na área do 
empreendimento. Em A: maitaca-verde (Pionus maximiliani) fêmea, espécie dependente de ambientes florestais; 

Em B: Araçari-de-bico-branco (Pteroglossus aracari), espécie dependente de ambientes florestais; Em C: 
Bigodinho (Sporophila lineola), espécie independente de ambientes florestais e xerimbabo; Em D: Teque-teque, 

Todirostrum poliocephalum espécie dependente de ambientes florestais 
 

 

A sensibilidade das espécies frente a perturbações antrópicas foi analisada e apenas duas 

espécie (1%) são consideradas por Stotz et al. (1996) como altamente sensível à perturbações: 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 781 

arapaçu-rajado (Xiphorhynchus fuscus) e saracura-três-potes (Aramides cajaneus). Esta 

classificação foi empregada segundo o conceito geral de que, quanto maior o nível de 

sensibilidade das espécies, maior a probabilidade de seu desaparecimento em paisagens 

alteradas decorrente da perda ou fragmentação de hábitats. A área de estudo, portanto, é 

importante por ainda conter alguns fragmentos de vegetação nativa capazes de abrigar espécies 

sensíveis. 

A maioria das espécies registradas apresentou baixa sensibilidade a perturbações antrópicas 

(68%) (Figura 455; Figura 456), a exemplo do fogo-apagou (Columbina squammata), do pica-

pau-do-campo (Colaptes campestres) e da asa-branca (Patagioenas picazuro). Seguido das 

espécies com média sensibilidade a perturbações (37%) como a cigarra-bambu (Haplospiza 

unicolor), o canário-rasteiro (Sicalis citrina) e o sabiá-una (Turdus flavipes). Este resultado era 

esperado já que predominam a influência de áreas antropizadas como pastos e plantações na 

área de estudo, favorecendo a ocorrência de espécies mais generalistas e com menores 

exigências ambientais. 

 
Figura 455: Sensibilidade às perturbações antrópicas das espécies registradas na área de influência do 

empreendimento durante as duas campanhas de avifauna 
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Figura 456: Viuvinha (Colonia colonus), espécie com baixa sensibilidade às perturbações antrópicas 

 

O estudo da dieta das aves pode fornecer importantes informações sobre a estrutura trófica de 

comunidades, bem como das condições físicas do ambiente (Piratelli & Pereira, 2002), além de 

auxiliarem na compreensão de diversos aspectos relacionados à vida desses animais, sendo 

fundamentais para um melhor entendimento dos processos ecológicos dos quais eles participam 

(Mallet-Rodrigues, 2010). 

No presente estudo, as aves insetívoras foram as mais bem representadas (n = 87), seguidas 

pelas onívoras (n = 45) e granívoras (n = 16) (Figura 457; Figura 458). Alguns insetívoros podem 

ser destacados, pois possuem hábitos especializados, como por exemplo, os representantes da 

família Picidae (pica-paus), como o pica-pau-rei (Campephilus robustus) e os da família 

Dendrocolaptidae (Arapaçus), arapaçu-de-garganta-branca (Xiphocolaptes albicollis). Estas 

espécies se alimentam de insetos e suas larvas encontradas em ocos ou debaixo de cascas de 

árvores. Pode-se destacar também outras espécies insetívoras que se alimentam principalmente 

de formigas como a choca-da-mata (Thamnophilus caerulescens) e a choca-listrada 

(Thamnophilus palliatus).  
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Figura 457: Alimentação preferencial (guildas tróficas) das espécies registradas durante as duas campanhas de 

avifauna na área de influência do empreendimento. 
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Figura 458: Exemplos de espécimes da Avifauna e seus respectivos hábitos alimentares.Em A: Tico-tico-rei-cinza 
(Coryphospingus pileatus), espécie insetívora; Em B: Choca-da-mata (Thamnophilus caerulescens), espécie 

insetívora; Jacuaçu (Penelope obscura), espécie frugívora. 

 

As espécies insetívoras/carnívoras se alimentam de proteína animal e são predadoras de topo, 

como o falcão-caburé (Micrastur ruficollis). Com relação às espécies onívoras, destacam-se o 

pássaro-preto (Gnorimopsar chopi), fim-fim (Euphonia chlorotica) e o sabiá-laranjeira (Turdus 

rufiventris). 

Já para espécies frugívoras podemos citar o araçari-de-bico-branco (Pteroglossus aracari), além 

do papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea), do periquito-de-encontro-amarelo (Brotogeris 

chiriri) e do tuim (Forpus xanthopterygius) representantes da família Psittacidae (papagaios, 

maritacas e periquitos). 

Em geral, insetos e outros artrópodes constituem a base da dieta alimentar de famílias de aves 

que são abundantes no neotrópico, como Thamnophilidae, Furnariidae, Picidae e Tyrannidae 

(SICK, 1997), o que pode contribuir para a elevada representatividade desta guilda.  
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Cabe considerar também que a prevalência de insetívoros pode ser um indicativo da alteração 

ambiental encontrada na região. Piratelli & Pereira (2002) encontraram uma maior prevalência 

de insetívoros em áreas degradadas do que em áreas preservadas, sendo observada uma 

proporção inversa para as espécies frugívoras. Entretanto na área de estudo foi verificada a 

presença também de insetívoros especialistas, categoria considerada sensível às perturbações 

ambientais que é representada principalmente por integrantes das famílias Picidae e 

Dendrocolaptidae (MOTA-JÚNIOR, 1990). Esse fato permite concluir que as fisionomias naturais 

presentes na região dispõem de recursos suficientes para abrigar populações de espécies mais 

exigentes e sensíveis a perturbações ambientais. O fato da área influência do empreendimento 

possuir alterações ambientais tais como poucos: fragmentos de vegetação; favorece a maior 

representatividade desta guilda trófica. 

A abundância e frequência relativas da comunidade de aves na área de estudo foram obtidas, 

através do cálculo dos Índices Pontual de Abundância (IPA). Com relação ao IPA obtido, foram 

realizados ao longo das campanhas 76 pontos de escuta e obtidos 673 contatos, com uma média 

de 8 contatos por amostra. O IPA variou de um máximo de 0,31 (24 contatos) a um mínimo de 

0,01 (1 contato), sendo que o periquitão (Psittacara leucophthalmus) foi a espécie mais 

abundante na área, seguida pelo, pula-pula (Basileuterus culicivorus), o petrim (Synallaxis 

frontalis), o sanhaço-cinzento (Tangara sayaca) e o tiziu (Volatinia jacarina (Tabela 140).  

 

Tabela 140: Espécies com os maiores índices pontuais de abundância (IPA) obtidos durante as campanhas de 
avifauna na área de influência do empreendimento. 

Espécie Nome Comum IPA 

Psittacara leucophthalmus periquitão  0,3 

Basileuterus culicivorus pula-pula 0,3 

Synallaxis frontalis petrim 0,3 

Tangara sayaca sanhaço-cinzento 0,2 

Troglodytes musculus  curruíra 0,2 

Thamnophilus caerulescens  choca-da-mata 0,2 

Patagioenas picazuro asa-branca 0,2 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi  0,2 

Volatinia jacarina  tiziu 0,2 

 

Diversas espécies limícolas foram registradas utilizando as margens do rio Doce com acúmulo 

de rejeito para forragear (Figura 459), incluindo uma espécie migratória que reproduz no ártico. 
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Não se sabe o efeito sobre as populações e sobre futuras gerações, caso ocorra contaminação, 

podendo essas espécies, que são comuns em toda bacia, servir de bioindicadores da qualidade 

ambiental. 
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Figura 459: Espécimes da avifauna observadas forragerando nas margens do Rio Doce, dentro da área de 
influência do empreendimento. Em A: Garça-branca (Ardea alba) e garça-branca-pequena (Egretta thula); Em B: 

Socozinho (Butorides striata); Em C: Batuíra-de-esporão (Vanellus cayanus); Em D: Andorinha-do-rio 
(Tachycineta albiventer); Em E: Jaçanã (Jacana jacana); Em F: Ananaí (Amazonetta brasiliensis); Em G: Frango-

d'água-comum (Gallinula galeata); Em Carão (Aramus guaraúna). 

 

12.2.1.7.4.3.2. Análises estatísticas e esforço amostral 

O índice de diversidade encontrado (Tabela 141) pode ser considerado mediano (abaixo de 4,5) 

quando comparados ao trabalho de Vielliard et al. (2010). De fato, é possível realizar uma 

avaliação objetiva de uma área comparando os índices de diversidade obtidos na mesma área 

em diferentes épocas do ano (VIELLIARD et al. 2010). Desta forma, espera-se que com a 

continuidade das campanhas seja possível observar variações sazonais com relação à 

diversidade da avifauna local. 

Tabela 141: Parâmetros de riqueza e diversidade da avifauna 

Parâmetros Valores Campanha 

Shannon (H’) 4,77 Total 

Equitabilidade (E) 0,91 Total 

Shannon (H’) 4,32 Chuvosa 

Shannon (H’) 3,51 Seca 

Equitabilidade (E) 0,88 Chuvosa 

Equitabilidade (E) 0,96 Seca 

O cálculo da Equitabilidade (índice de Pielou) permite verificar como os indivíduos estão 

distribuídos entre as diferentes espécies encontradas (Martins & Santos 1999). Este valor varia 

entre 0 (equitabilidade mínima) e 1 (equitabilidade máxima). O valor total obtido na área de 

estudo foi alto, 0,91 (Tabela 141). Este valor demonstra um padrão de distribuição uniforme do 

número de indivíduos entre as espécies em todas as áreas amostradas. A estação seca 

apresentou maior uniformidade das espécies que a estação chuvosa.  

A curva do coletor foi elaborada a partir dos 76 Pontos de Escuta realizados durante as 

campanhas de levantamento da avifauna no entorno da HUE Risoleta Neves. A mesma 
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apresenta pouca inclinação e leve tendência à estabilização (Figura 460). A riqueza registrada 

(n = 198) variou de 63 a 86% da riqueza estimada, dependendo do estimador analisado (Tabela 

142). 

 
Figura 460: Curva do coletor (S) e estimadores de riqueza obtidos através do método de Pontos de Escuta para 

as campanhas de avifauna realizadas na área de influência do empreendimento. 

 

Tabela 142: Valores observados e estimados da riqueza de espécies para as campanhas de avifauna realizadas na 
área de influência do empreendimento 

Parâmetros Total 

Ponto de Escuta (riqueza observada) 180 

Riqueza estimada - Jackknife 1ª ordem 253 

Riqueza estimada - Jackknife 2ª ordem 249 

Riqueza estimada – Chao 285 

Riqueza estimada – Bootstrap 210 

 

De acordo com os estimadores, é provável que mais campanhas revelem uma parcela da 

comunidade ainda não registrada, fato este que pode ser corroborado pela análise feita dos 

dados secundários. 

Novos estudos podem aumentar as chances de detecção da comunidade, especialmente de 

táxons endêmicos e/ou ameaçados de extinção, os quais naturalmente ocorrem em menores 

densidades e demandam maior tempo em campo para serem registrados, além de permitir o 

registro de outras espécies migratórias (VASCONCELOS, 2006; STRAUBE et al., 2010). 
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12.2.1.7.4.3.3. Espécies biologicamente importantes 

Espécies ameaçadas de extinção 

Durante a campanha de avifauna foram encontradas três espécies com algum grau de ameaça, 

de acordo com as listas consultadas (Tabela 143). Destaca-se a espécie ameaçada de extinção 

em Minas Gerais, Brasil e Internacionalmente o papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea) 

(Figura 461). 

Tabela 143: Espécies de aves ameaçadas de extinção registradas na área de influência do empreendimento durante 
as campanhas de avifauna. 

TÁXON NOME EM PORTUGUÊS 
GRAU DE AMEAÇA¹ 

COPAM (2010) MMA (2014) IUCN (2018) 

Amazona vinacea  papagaio-de-peito-roxo VU VU EP 

Primolius maracana maracanã-verdadeira   QA QA 

Phylloscartes difficilis Estalinho     QA 

¹Grau de Ameaça: VU = vulnerável; EP= Em perigo; QA = quase ameaçada 

 

 
Figura 461: Papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea), espécie ameaçada de extinção em todos os níveis, 

estadual, federal e internacional. 
 

• Amazona vinacea - O papagaio-de-peito-roxo é uma ave pertencente à ordem 

dos Psittaciformes e da família Psittacidae. Mede cerca de 35 centímetros de 

comprimento. Possui inconfundível e vistosa coloração arroxeada no peito, com 

aspecto escamoso e uma gola de penas alongadas, loros, fronte, base do bico, 

encontro e espelho alar vermelhos. Alimenta-se basicamente de sementes, frutas 
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e nozes e seus movimentos são lentos e servem para melhor se ocultar nas 

matas. 

• Primolius maracana - A maracanã-verdadeira é uma ave pertencente à ordem 

dos Psittaciformes e da família Psittacidae. Sua coloração é verde com cerca de 

40 centímetros. Partes de sua face não possui penas e é pálida, contrastando com 

o bico negro. Existem poucos estudos a respeito do comportamento, reprodução 

e até mesmo da alimentação da espécie. 

• Phylloscartes difficilis – O estalinho é uma ave pertencente à ordem 

Passeriformes e da família Rhynchocyclidae. Mede cerca de 11 centímetros de 

comprimento e pesa 8 gramas. Possui nas costas uma coloração 

predominantemente verde olivácea, enquanto na região da barriga é cinzenta, 

com o anel periocular visivelmente branco e também a região supraloral branca. 

Alimenta-se principalmente de artrópodes, forrageando individualmente ou aos 

pares no sub-bosque de áreas úmidas. Vive oculto no sub-bosque e no estrato 

baixo, em meio a um emaranhado da vegetação e de fetos arborescentes ou em 

bambuzais densos. A espécie é endêmica da Mata Atlântica do leste do Brasil, 

ocorrendo principalmente de forma disjunta nas cadeias de montanhas da Serra 

da Mantiqueira. 

 

Espécies cinegéticas, migratórias, endemicas e xerimbabos 

Entende-se como espécies cinegéticas, aquelas procuradas para caça e/ou alimentação; e 

xerimbabos, aquelas procuradas como animais de estimação. Durante as amostragens, foram 

registradas 16 espécies cinegéticas e 29 xerimbabos (Tabela 144). Dentre as primeiras, destaca-

se o inambú-chororó (Crypturellus parvirostris) e o jacuaçu (Penelope obscura), aves muito 

cobiçadas por caçadores, além de todas as espécies da família Columbidae (as pombas), muito 

presente na culinária rural brasileira. 

Tabela 144: Espécies de aves cinegéticas e xerimbabos, registradas na área de influência do empreendimento 
durante as campanhas de avifauna. 

TÁXON NOME COMUM CIN/XER 

Amazonetta brasiliensis Ananaí CIN 

Aramides saracura saracura-do-mato CIN 

Aramus guarauna Carão CIN 

Cariama cristata Seriema CIN 

Claravis pretiosa pararu-azul CIN 

Columbina picui rolinha-picuí CIN 

Columbina squammata fogo-apagou CIN 

Columbina talpacoti Rolinha CIN 

Crypturellus obsoletus inhambu-guaçu CIN 
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TÁXON NOME COMUM CIN/XER 

Crypturellus parvirostris inambu-chororó CIN 

Gallinula galeata galinha-d'água CIN 

Leptotila verreauxi juriti-pupu CIN 

Mustelirallus albicollis sanã-carijó CIN 

Patagioenas picazuro asa-branca CIN 

Penelope obscura Jacuaçu CIN 

Porphyrio martinicus frango-d'água-azul CIN 

Cacicus haemorrhous Guaxe XER 

Gnorimopsar chopi pássaro-preto XER 

Molothrus bonariensis Chupim XER 

Psarocolius decumanus Japu XER 

Pseudoleistes guirahuro chopim-do-brejo XER 

Zonotrichia capensis tico-tico XER 

Coryphospingus pileatus tico-tico-rei-cinza XER 

Saltator similis trinca-ferro XER 

Sicalis citrina canário-rasteiro XER 

Sicalis flaveola canário-da-terra XER 

Sporophila ardesiaca papa-capim-de-costas-cinzas XER 

Sporophila caerulescens coleirinho XER 

Sporophila lineola bigodinho XER 

Sporophila nigricollis Baiano XER 

Tangara sayaca sanhaço-cinzento XER 

Tersina viridis saí-andorinha XER 

Volatinia jacarina Tiziu XER 

Turdus amaurochalinus sabiá-poca XER 

Turdus flavipes sabiá-una XER 

Turdus leucomelas sabiá-branco XER 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira XER 

Pteroglossus aracari araçari-de-bico-branco XER 

Ramphastos toco tucanuçu XER 

Amazona vinacea papagaio-de-peito-roxo XER 

Brotogeris chiriri periquito-de-encontro-amarelo XER 

Forpus xanthopterygius Tuim XER 

Pionus maximiliani Maitaca XER 

Primolius maracana Maracanã XER 

Psittacara leucophthalmus Periquitão XER 

Dentre os xerimbabos, merece destaque o trinca-ferro-verdadeiro (Saltator similis), o pássaro-

preto (Gnorimopsar chopi) e todos os representantes do gênero Sporophila. Além destas 

espécies, podemos citar também as espécies da família Psittacidae que figuram entre as 

espécies mais capturadas e comercializadas ilegalmente. 

O comércio ilegal de animais silvestres movimenta bilhões de dólares anualmente, sendo 

considerado como a terceira maior atividade ilegal do mundo (GIOVANINI, 2002). O Brasil é um 

dos principais fornecedores neste mercado, contribuindo com cerca de 4 milhões de animais 

silvestres anualmente. As aves são o grupo mais procurado, sendo os Passeriformes canoros e 
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os psitacídeos os mais comercializados atualmente. Devido às precárias condições de captura, 

comercialização e ao grande estresse a que os espécimes são submetidos, cerca de 80% dos 

animais morrem durante o processo. Para muitas espécies de aves, a captura ilegal é uma 

ameaça séria para suas populações, podendo causar extinções locais de espécies anteriormente 

comuns em determinada região (GIOVANINI, 2002). 

Foram obtidos os registros de 23 espécies endêmicas, ou seja, aquelas que possuem distribuição 

restrita a um determinado habitat ou área. Dentre os endemismos podemos destacar as espécies 

com distribuição restrita ao bioma da Mata Atlântica, como o joão-teneném (Synallaxis spixi), o 

papa-capim-de-costas-cinza (Sporophila ardesiaica), o chupa-dente (Conopophaga lineata) e o 

formigueiro-da-serra (Formicivora serrana) entre outros. Foi observada apenas uma espécie 

exótica, o bico-de-lacre (Estrilda astrild), na região de estudo da UHE Risoleta Neves. Um registro 

importante foi da espécie migrante do hemisfério norte e com reprodução no ártico o maçarico-

pintado (Actitis macularius) (Figura 462) que se alimentava nas margens do rio Doce. 

 

 
Figura 462: Maçarico-pintado (Actitis macularius) na margem do rio Doce, espécie migratória. 

 

12.2.1.7.4.4. Considerações finais 

Podemos concluir com os resultados das coletas de dados primários, que a região do vale do 

Rio Doce, na área de influência do empreendimento apresenta a avifauna típica do Bioma da 

Mata Atlântica nos fragmentos de vegetação remanescentes. Apesar disso a intensa degradação 
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ambiental descaracterizou quase completamente o vale e permitiu a expansão ou colonização 

de espécies de aves típicas do Cerrado nos ambientes antropizados.  

As margens do rio Doce apesar dos impactos sofridos nos últimos anos, ainda abriga uma grande 

diversidade de espécies limícolas dependentes desse ambiente. Essas aves podem ser 

migratórias ou residentes ao longo de todo ano e concentram-se principalmente nos locais com 

acúmulo de rejeito que apresentam vegetação rasteira.  

É importante a ocorrência de mais espécies migratórias na região de estudo. Apesar do número 

elevado de espécies encontrado no estudo, a região pode abrigar ainda muitas espécies com 

importância para a conservação, principalmente as endêmicas do Bioma Mata Atlântica que 

devem ocorrer em baixa densidade populacional e apenas nos maiores fragmentos de floresta. 

12.2.1.7.5. ICTIOFAUNA 

12.2.1.7.5.1. Introdução 

Os peixes representam quase 50% dos vertebrados atuais e compreendem mais de 32.000 

espécies descritas e consideradas válidas (NELSON, 2016; FROESE & PAULY, 2019; 

ESCHMEYER & FONG, 2019). Apesar de rico, esse patrimônio não está protegido e encontra-

se ameaçado por vários fatores. A perda de hábitats, por exemplo, é considerada a principal 

causa de extinção de peixes de água doce no mundo (DUDGEON et al., 2006), seguida pela 

introdução de espécies exóticas (MILLER et al., 1989; MOYLE & LEIDY, 1992) e sobre-

exploração (ALLAN et al., 2005). Em virtude destes fatores, os peixes constituem o segundo 

grupo de vertebrados com maior número absoluto de espécies ameaçadas de extinção 

(MACHADO et al., 2005). A carência de estudos prévios sobre as comunidades aquáticas em 

grande parte dos cursos d'água constitui um dos principais problemas quando da adoção de 

medidas de conservação para estes ambientes (AGOSTINHO et al., 2005). 

Dentre as regiões zoogeográficas, a Neotropical abriga cerca de 5.000 espécies descritas de 

peixes de água doce e mais de 1.500 ainda sem denominação formal, totalizando mais de 6.000 

(REIS et al., 2003). O Brasil é o país detentor da maior rede hidrográfica do mundo, comportando 

mais de 2.500 espécies de peixes de água doce (GRAÇA & PAVANELII, 2007), o que 

corresponde a cerca de 21% da riqueza mundial (AGOSTINHO et al., 2005). Acredita-se que de 

30 a 40% da fauna de peixes neotropicais de água doce seja desconhecida, o que resultaria em 

uma riqueza de mais de 5.000 espécies de peixes brasileiras (REIS et al., 2003).  

Minas Gerais, pela sua posição geográfica, possui um sistema hidrográfico que abrange 15 

bacias brasileiras e abriga uma ictiofauna nativa estimada em 354 espécies, o que representa 

aproximadamente 14% do total encontrado no Brasil (McALLISTER et al., 1997).  
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Na bacia do rio Doce, a maioria dos estudos ictíicos disponíveis na literatura se concentra no seu 

curso médio, principalmente no sistema de lagos existente dentro do Parque Estadual do Rio 

Doce e entorno (SUNAGA & VERANI, 1991; VIEIRA, 1994; GODINHO, 1996; VONO & 

BARBOSA, 2001; LATINI & PETRERE, JR., 2004; ESPÍNDOLA et al., 2005), se estendendo ao 

seu maior afluente nessa região, o rio Piracicaba (BARBOSA et al., 1997, VIEIRA et al., 2000). 

Entretanto, devido a uma série de estudos ambientais conduzidos para construção de usinas 

hidrelétricas na drenagem do rio Doce, pode-se admitir que existe um conhecimento 

relativamente amplo sobre a composição das espécies desta bacia. As informações geradas 

nesses estudos, aliadas àquelas da literatura, foram primordiais para uma estimativa inicial do 

número de espécies de peixes que existe na porção mineira da bacia do rio Doce. Para toda a 

bacia do rio Doce, Vieira (2009), apontou 99 espécies de peixes, incluindo espécies exóticas, 

nativas e marinhas.  

Contrastando com tamanha riqueza ictiofaunística, o Doce vem sofrendo, ao longo de décadas, 

severos impactos decorrentes da exploração de seu potencial hidrelétrico e de seus recursos 

naturais. O último grande impacto na bacia ocorreu em 2015 com o rompimento da Barragem do 

Fundão, levando a um grande derramamento de rejeito de minério, ao longo dos rios Gualaxo 

do Norte, do Carmo e a calha do rio Doce. 

O Rio Doce nasce no município de Ressaquinha (Minas Gerais), a 1220 m de altitude, e percorre 

853 km da nascente até sua foz no Oceano Atlântico (Espírito Santo). Sua bacia de captação é 

de 83.431 km2 (71.852 km2 em Minas Gerais e 11.579 km2 no estado do Espírito Santo) (ANA, 

2001).  

Seus rios formadores são o Piranga e o Carmo, cujas nascentes estão situadas nos municípios 

de Ressaquinha e Ouro Preto, respectivamente, nas serras do Espinhaço e da Mantiqueira, onde 

as altitudes chegam a 1.200 m. No estado de Minas Gerais, os principais afluentes do Rio Doce 

pela margem direita são os rios Xopotó, Casca, Matipó, Cuieté e Manhuaçu, enquanto pela 

margem esquerda são os rios Piracicaba, Santo Antônio, Corrente Grande e Suaçuí Grande 

(CETEC, 1983). Apesar de algumas diferenças nas delimitações, em diversos estudos o rio Doce 

tem sido subdividido em três seções: alto, médio e baixo curso. O alto curso inclui a drenagem 

desde as cabeceiras até a foz do rio Matipó, o médio desde a confluência desse rio até a divisa 

de MG/ES e o baixo da divisa dos estados até a foz. 

12.2.1.7.5.2. Metodologia  

12.2.1.7.5.2.1. Pontos amostrais 
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Para o presente diagnóstico, foram definidos 12 pontos de amostragem, representando os 

diferentes hábitats da ictiofauna, existentes nas áreas de estudo do empreendimento. O ponto 

amostral IC 12, não foi amostrado na campanha seca, por problemas de acesso. Técnicos da 

empresa EBJ, orientaram a equipe para que não acessasse a propriedade que dá acesso a esse 

ponto (Tabela 145). 

Tabela 145: Descrição dos pontos amostrais de ictiofauna na área de estudos 

PONTO AMOSTRAL COORDENADAS 23 K CARACTERIZAÇÃO DO PONTO 

IC 01 720921 7759658 

Rio Doce. Ponto localizado próximo a ponte sobre 

o rio Doce, próximo ao acesso a UHE. Entorno 

composto por grandes áreas de pastagem e 

pequenos fragmentos de mata marginal. 

IC 02 721375 7760857 

Rio Doce_reservatório. Entorno composto por 

grandes áreas de pastagem e pequenos 

fragmentos de mata marginal. 

IC 03 721797 7760980 

Rio Doce_reservatório. Entorno composto por 

grandes áreas de pastagem e pequenos 

fragmentos de mata marginal. 

IC 04 721437 7762188 

Rio Doce_reservatório. Entorno composto por 

grandes áreas de pastagem e pequenos 

fragmentos de mata marginal. 

IC 05 721493 7763326 

Rio Doce_reservatório. Entorno composto por 

grandes áreas de pastagem e pequenos 

fragmentos de mata marginal. 

IC 06 722055 7764484 
Rio Doce_reservatório. Entorno composto por 

grandes áreas de pastagem, sem mata marginal. 

IC 07 723597 7764631 
Rio Doce_reservatório. Entorno composto por 

grandes áreas de pastagem, sem mata marginal. 

IC 08 725076 7764310 

Rio Doce_ jusante reservatório. Leito com presença 

de afloramentos rochosos. Entorno composto por 

áreas de uso antrópico como pastagens. 

IC 09 724472 7765278 

Rio Doce_ jusante reservatório. Leito com presença 

de afloramentos rochosos. Entorno composto por 

áreas de uso antrópico como pastagens e 

pequenos trechos com mata 

IC 10 721258 7764305 

Córrego dos Borges em ambiente lótico. Substrato 

composto por areia e pequenos seixos. Largura 

aproximada de 6,0 m e 0,40 m de profundidade. 

Entorno composto por fragmento de mata marginal. 

IC 11 721087 7762572 

Córrego sem nome formado após cachoeira. 

Substrato composto por areia e pequenos seixos. 

Entorno composto por fragmento de mata marginal. 

IC 12 720981 7760254 

Córrego sem nome em ambiente lótico. Substrato 

composto por areia e pequenos seixos. Largura 

aproximada de 3,0 m e 0,70 m de profundidade. 

Entorno composto por fragmento de mata marginal. 

 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 797 

  
A B 

  
C D 

  
E F 

  
G H 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 798 

  
I J 

  
K L 

Figura 463: Em A: Ponto amostral IC 01; Em B: Ponto amostral IC 02; Em C: Ponto amostral IC 03; Em D: 
Ponto amostral IC 04; Em E: Ponto amostral IC 05; Em F: Ponto amostral IC 06; Em G: Ponto amostral IC 07; 

Em H: Ponto amostral IC 08; Em I: Ponto amostral IC 09: Em J: Ponto amostral IC 10; Em K: Ponto amostral IC 
11; Em L: Ponto amostral IC 12 

 

O entorno do empreendimento se apresenta bastante antropizado, principalmente pela 

instalação e operação da UHE, além do grande fluxo de veículos e máquinas relacionados a 

usina, e de propriedades rurais instaladas na região que, ao longo dos anos, descaracterizaram 

os ecossistemas naturais.  

Já as florestas ripárias, importantes fontes alóctones de alimento às populações ictiícas de 

cabeceiras, quando presentes, estão bastante descaracterizadas e fragmentadas, limitadas a 

pequenos trechos das áreas de influência do empreendimento. Na figura a seguir será 

demostrada a distribuição dos pontos da ictiofauna no presente diagnóstico (Figura 464). 
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Figura 464: Distribuição dos pontos da ictiofauna nas áreas de influência do empreendimento. 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 800 

12.2.1.7.5.2.2. Periodicidade amostral 

Para coleta de dados primários foram realizadas duas campanhas amostrais, ocorrendo nas 

estações de chuva e seca, contemplando a sazonalidade. A campanha chuvosa, ocorreu entre 

os dias 18 a 24 de março de 2019, já a campanha seca foi realizada entre os dias 26 e 29 de 

agosto e 30 de setembro e 2 de outubro de 2019. A campanha seca, teve que ser realizada de 

maneira fracionada, em virtude das manifestações que aconteceram região do empreendimento. 

12.2.1.7.5.2.3. Métodos aplicados 

As informações sobre a composição ictiofaunística da região em estudo foram obtidas por meio 

de observação direta no ambiente e principalmente coletas qualitativo-quantitativas. Para a 

amostragem em drenagens com maior volume de água, foram utilizadas redes de-emalhar de 

diferentes malhas (15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, mm entre nós adjacentes), cada qual com 10 metros 

de comprimento. Nesses pontos amostrais, foi armado um conjunto com redes de todas as 

malhas no final da tarde e retirado na manhã do dia seguinte. Essas redes foram inspecionadas 

por volta de 0:00, a fim de se evitar a mortandade excessiva e ficaram na coluna d’água por 

aproximadamente 12 horas de exposição (Figura 465). 

 
Figura 465: Coletas da ictiofauna com uso de redes de emalhar no ponto IC 07 

 

Para as coletas qualitativas foram utilizados rede de arrasto, peneiras e puças. As peneiras foram 

posicionadas perpendicularmente ao substrato com a boca voltada para montante, sendo o 

substrato à sua frente revolvido com os pés e mãos, com o objetivo de desalojar os peixes, os 

quais foram carregados pela corrente para dentro da peneira (Figura 466). 
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Figura 466: Coletas da ictiofauna com uso de redes de emalhar no ponto IC 10 

 

Já a rede de arrasto foi utilizada por duas pessoas, cada qual em uma extremidade, 

posicionando-a paralelamente à margem e percorrendo-se todo o espaço a sua frente de tal 

forma que todos os peixes que se abrigavam na vegetação marginal ao alcance da rede eram 

capturados. As coletas foram realizadas sem esforço padronizado, possibilitando explorar todos 

os tipos de ambientes disponíveis (corredeiras, poços, locas etc.) na área estudada. 

As amostragens íctias foram realizadas durante o período diurno, dando-se maior importância 

aos locais que ofereciam um conjunto de características ambientais que proporcionavam 

condições mínimas e necessárias para sustentar uma comunidade de peixes, como locais com 

vegetação ciliar, disponibilidade de abrigos e de recursos alimentares. Após as capturas, 

realizou-se a triagem, identificação taxonômica e a obtenção dos dados biométricos (peso 

corporal em gramas e comprimento padrão em centímetros).  

Cabe mencionar que a coleta ictiológica foi permitida pela autorização para captura, coleta e 

transporte de material biológico número SSP. 002/2019, expedida pela Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD). 

A determinação taxonômica foi realizada até a menor categoria possível. Foram consultados os 

trabalhos de Britski (1972 - Famílias e gêneros de peixes de água doce), Burgess (1989 - Ordem 

Siluriformes), Géry (1977 - Ordem Characiformes). Além destas chaves, alguns trabalhos foram 
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consultados, dentre eles, destacam-se os estudos de Gosse (1975), Garutti (1995), Britski et al. 

(1988), Kullander (1986), Menezes (1987), Oyakawa et al. (2006) e Reis et al (2003). A 

nomenclatura taxonômica obedeceu às regras zoológicas utilizadas por REIS et al. (2003) e os 

sites Fishbase (www.fishbase.org) e da California Academy of Sciences 

(http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatsearch.html). 

Após a triagem o material será disponibilizado para depósito como material testemunho e está 

em processo de tombamento no Acervo Ictiológico do Museu de Zoologia João Moojen - 

(Universidade Federal de Viçosa). 

12.2.1.7.5.2.4. Análise dos dados 

Tamanho e abundância dos exemplares capturados 

A variação nos tamanhos das espécies para o período amostrado foi avaliada por meio de 

construção de uma tabela, contendo a quantidade de indivíduos de cada espécie, com o 

comprimento padrão, peso e biomassa total dos exemplares capturados. 

Determinou-se a abundância relativa através da captura por unidade de esforço (CPUE), definida 

como o somatório do número de espécimes (CPUEn em indivíduos) e biomassa (CPUEb em 

gramas) de peixes. Este procedimento permite comparações quantitativas entre espécies, tipo 

de malha, ambientes amostrados, estações e períodos de coleta, sendo obtido da seguinte 

forma: 

 

CPUEn =  N / E x 100    e     CPUEb =  B / E x 100 

Onde: 

CPUEn = captura em número de indivíduos por 100 m2 de unidade de esforço; 

CPUEb = captura em biomassa (kg) por 100 m2 de unidade de esforço; 

N = nº de peixes capturados para um determinado tamanho de malha; 

n = tamanhos de malha empregados (15, 20, 25, 30, 35, 40, 50); 

B = biomassa (kg) dos peixes capturados para um determinado tamanho de malha; 

E = esforço de pesca para um dado tamanho de malha (área de rede empregada) durante o 

tempo de exposição. 
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Índice de Diversidade de Shannon (H’) 

A diversidade foi estimada através do Índice de Shannon (H’) que se fundamenta na abundância 

proporcional das espécies. Este índice assume que os indivíduos foram amostrados 

aleatoriamente de uma população virtualmente infinita e que todas as espécies de um 

determinado local estão representadas na amostra (MAGURRAN, 2004), sendo representado 

pela equação: 

 

H’ = - [(ni/N). ln(Σ ni N ni/N)] 

Onde: 

ni = número de peixes da espécie i contido nas amostragens de um dado local; 

N = número total de peixes capturados nas amostragens de um dado local; 

ln = logaritmo natural. 

 

Riqueza de Espécies 

A quantificação da riqueza de espécies capturadas por ponto de coleta foi dada pelo índice de 

riqueza de Margalef (ODUM, 1985) segundo a fórmula: 

 

Onde: 

α = índice de riqueza; 

S = total de espécies capturadas; 

N = total de indivíduos capturados. 

 

Curva do coletor 

As curvas de acumulação de espécies são um excelente procedimento para avaliar o quanto um 

inventário se aproxima de capturar todas as espécies do local estudado. Se a curva estabiliza, 

isto é, atinge um ponto em que o aumento do esforço de coleta não implica em aumento no 
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número de espécies, isto significa que aproximadamente toda a riqueza da área foi amostrada 

(SANTOS, 2003). Para se avaliar a suficiência dos métodos, período e esforço de amostragem 

para a captura da Ictiofauna na região, no momento do estudo foi elaborada uma curva de 

acumulação na forma clássica de uma curva do coletor, utilizando-se o número de espécies 

registradas acumulado no eixo Y em razão dos pontos amostrais, dispostos no eixo X. 

 

Similaridade 

A similaridade foi utilizada para comparação de composição das comunidades de peixes entre 

os pontos de coleta, através do índice de Bray-Curtis para os dados quantitativos e qualitativos, 

conforme contido em Magurran (2004): 

 

BC_((x1,x2))=(∑_(j=1)^p▒|y_1j-y_2j | )/(∑_(j=1)^p▒(y_1j+y_2j ) ) 

Onde: 

Y1j = abundância da espécie j no local x1  

Y2j = abundância da espécie j no local x2  

 

Com base na metodologia de Valentin (1995), foram construídas matrizes de similaridade a partir 

de valores destes índices para os pontos amostrados quantitativamente e qualitativamente. 

Estas, então, foram utilizadas em uma análise de agrupamentos para a confecção de 

dendrogramas, empregando-se como método de ligação à associação média não balanceada 

(UPGMA). 

12.2.1.7.5.3. Resultados 

Após o término das duas campanhas de inventariamento da ictiofauna, alvo do presente 

diagnóstico, foi coletado um total de 777 espécimes, pertencentes a 26 espécies, distribuídas em 

12 famílias e cinco ordens. A ictiocenose amostrada corresponde a 40,6% das espécies, em 

relação às 64 espécies catalogadas através do compilado de trabalhos na região da UHE 

Risoleta Neves (Tabela 146). 
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Tabela 146: Lista das espécies de peixes registradas ao longo das duas campanhas do diagnóstico da ictiofauna da 

área de influência do empreendimento.  

TÁXON 

ORDEM / Família / Espécie 

CHARACIFORMES 

Anostomidae 

Gênero Leporinus Ramírez, Birindelli & Galetti, 2017 

Leporinus copelandii (Steindachner, 1875) - "piau vermelho" 

Gênero Megaleporinus Ramírez, Birindelli & Galetti, 2017 

Megaleporinus conirostris (Steindachner, 1875) - "piau branco" 

Characidae 

Gênero Astyanax Baird & Girard, 1854 

Astyanax bimaculatus (Linnaeus, 1758) - "lambari" 

Astyanax intermedius Eigenmann, 1908 - "lambari" 

Astyanax sp. 1 - "lambari" 

Gênero Knodus  Eigenmann, 1911 

Knodus moenkhausii (Eigenmann & Kennedy 1903) - "piaba" 

Gênero Oligosarcus  Günther, 1864 

Oligosarcus argenteus  Günther, 1864 - "lambari bocarra" 

Erythrinidae 

Gênero Hoplias Gill, 1903 

Hoplias intermedius (Günther, 1864) - "trairão" 

Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) - "traíra" 

Prochilodontidae 

Gênero Prochilodus Agassiz,1829 

Prochilodus costatus Valenciennes, 1850- "curimba" 

Prochilodus vimboides Kner, 1858 - "curimba" 

CYPRINODONTIFORMES 

Poecillidae 

Gênero Poecilia Bloch & Schneider, 1801 

Poecilia reticulata Peters, 1859 - "barrigudinho" 

GYMNOTIFORMES 

Gymnotidae 

Gênero Gymnotus Linnaeus, 1758 

Gymnotus carapo Linnaeus, 1758 - "sarapó" 

PERCIFORMES 

Cichlidae 

Gênero Geophagus Heckel, 1840 

Geophagus brasiliensis  Quoy & Gaimard, 1824) - "cará" 

Gênero Oreochromis Günther, 1889 

Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) - "tilápia do Nilo" 

SILURIFORMES 

Auchenipteridae 

Gênero Pseudauchenipterus Bleeker, 1862 

Pseudauchenipterus affinis (Steindachner, 1877) - "ferrolho" 

Heptapteridae 

Gênero Rhamdia Swainson, 1839 

Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824) - "bagrinho" 

Loricariidae 
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TÁXON 

ORDEM / Família / Espécie 

Gênero Delturus Eigenmann & Eigenmann, 1889 

Delturus carinotus (La, 1933) - "cascudo laje" 

Gênero Hypostomus La Cepède, 1803 

Hypostomus affinis (Steindachner, 1877) - "cascudo" 

Hypostomus luetkeni (Steindachner, 1877) - "cascudo" 

Gênero Loricariichthys Bleeker, 1862 

Loricariichthys castaneus (Castelnau, 1855) - "cascudo viola" 

Gênero Pterygoplichthys Gill, 1858 

Pterygoplichthys pardalis (Castelnau, 1855) - "cascudo abacaxi" 

Pseudopimelodidae 

Gênero Lophiosilurus Steindachner, 1877 

Lophiosilurus alexandri Steindachner, 1876 - "pacamã" 

Trichomycteridae 

Gênero Trichomycterus Valenciennes, 1832 

Trichomycterus alternatus (Eigenmann, 1917) - "cambeva" 

Trichomycterus brasiliensis Lütken, 1874 - "cambeva" 

Trichomycterus immaculatus (Eigenmann & Eigenmann, 1889) - "cambeva" 

 

Algumas das espécies observadas em campo e listadas na tabela acima (por ex: Astyanax 

bimaculatus, Hoplias malabaricus, Geophagus brasiliensis e Rhamdia quelen), possuem ampla 

distribuição geográfica, ocorrendo em várias bacias e/ou podem ainda se recrutar em uma gama 

de ambientes. Entretanto, apesar de comuns, estas espécies, para completarem seu ciclo de 

vida, necessitam de uma boa qualidade ambiental e uma boa estruturação dos micro-habitats 

em que vivem. 

Outras espécies aqui levantadas, como os peixes da família Anostomidae, o piau branco, 

Megaleporinus conirostris e o piau vermelho, Leporinus copelandii, os cambevas, Trichomycterus 

spp., por exemplo, são mais sensíveis às alterações ambientais e dependem muito da 

manutenção das matas ciliares, da qualidade da água e da distribuição de diferentes 

microambientes para se recrutarem com sucesso. Outras espécies como a curimba, Prochilodus 

vimboides, espécie reofílica, merece destaque por sua relação direta com os trechos lóticos dos 

rios. O termo reofílico refere-se às espécies de peixes que dependem de um trecho lótico de rio 

para completar alguma etapa do seu ciclo de vida (GODINHO et al., 2010; SANTOS, 2010). A 

migração é um termo comumente designado no Brasil para atribuir às espécies que possuem a 

migração reprodutiva ascendente, em direção a montante dos trechos lóticos como parte de sua 

estratégia de vida e de comportamento. Porém, também há comportamentos migratórios para 

deslocamentos entre sítios de alimentação e de abrigo (CAROLSFELD et al., 2003). Este 

fenômeno de deslocamento ascendente dos cardumes de peixes para desova também é 

conhecido popularmente como piracema. 
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Do total de espécies coletadas, 84% pertencem às ordens Characiformes e Siluriformes, ambas 

com 11 espécies, cada. As demais ordens observadas no presente levantamento, Perciformes, 

Gymnotiformes e Cyprinodontiformes juntos, apresentaram 16% do total de espécies observado. 

(Figura 467) 

 

 
Figura 467: Percentual das espécies da ictiofauna distribuídas pelas respectivas ordens amostradas durante o 

diagnóstico da ictiofauna na área de influência do empreendimento. 
 

O predomínio de representantes das ordens Characiformes e Siluriformes na ictiofauna do 

presente estudo corroboram os resultados encontrados por outros autores como Lowe-

MCConnell (1999); Mazzoni (1998); Castro (1999), que indicam que essas ordens são as com 

maior representatividade na ictiofauna de sistemas fluviais sul-americanos.  

Dentre os Characiformes, a família Characidae, apresentou o maior número de representantes 

(5 espécies), já entre os Siluriformes, a família Loricariidae foi a mais significativa em número de 

espécies (5 espécies). Na figura a seguir, serão apresentadas algumas espécies de peixes 

observadas nos pontos amostrais, durante o diagnóstico da ictiofauna. 
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Biometria dos espécimes 

Dentre os peixes coletados em ambas as campanhas amostrais, o maior exemplar coletado foi 

um trairão, Hoplias intermedius, medindo 53 centímetros de comprimento padrão. Esse 

espécime também atingiu o maior peso corporal, 4.200 gramas.  Os menores peixes coletados 

pertenceram à espécie Poecilia reticulata (barrigudinho), medindo 1,3 cm de comprimento 

padrão. Os menores pesos corporais também foram observados em indivíduos dessa espécie, 

0,06 gramas. A biomassa total coletada no presente levantamento foi de 93.483,59 gramas de 

peixe.  

As amplitudes de comprimento padrão, peso corporal (PC), biomassa bem como o número de 

indivíduos (N) capturados por espécie, podem ser observados na Tabela 147.  

Tabela 147: Biometria dos espécimes capturadas na área de influência do empreendimento. 

ESPÉCIE N 
COMPRIMENTO PADRÃO (CP) cm PESO CORPORAL (PC) gramas 

Mínimo MÉDIA MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO BIOMASSA 

Astyanax bimaculatus 303 3.3 7.91 10.5 1.15 35 4717.77 

Astyanax intermedius 3 8 8.07 8.2 13 17 43 

Astyanax sp.1 5 7 7.96 8.5 9 14 65 

Delturus carinotus 2 14.5 15.25 16 75 80 155 

Geophagus brasiliensis 58 5.9 11.88 19 8 260 4845.5 

  
Y Z 

Figura 468: Espécies de peixe amostrados durante as campanhas do levantamento da Ictiofauna na área de 
influência do empreendimento. Em A:  Exemplar de piau vermelho, Leporinus copelandii; Em B: Exemplar de piau 

branco, Megaleporinus conirostris; Em C:  Exemplar de lambari, Astyanax bimaculatus; Em D:  Exemplar de 
lambari, Astyanax intermedius; Em E: Exemplar de lambari, Astyanax sp. 1; Em F:  Exemplar de piaba, Knodus 
moenkhausii; Em G:  Exemplar de lambari bocarra, Oligosarcus argenteus; Em H:  Exemplar de trairão, Hoplias 
intermedius; Em I:  Exemplar de traíra, Hoplias malabaricus; Em J:  Exemplar de curimba, Prochilodus costatus; 
Em K:  Exemplar do curimba, Prochilodus vimboides; Em L: Exemplar da barrigudinho, Poecilia reticulata; Em M: 
-  Exemplar de sarapó, Gymnotus carapo: Em N:  Exemplar de cará, Geophagus brasiliensis; Em O: Exemplar de 

tilápia, Oreochromis niloticus; Em P:  Exemplar do ferrolho, Pseudauchenipterus affinis; Em Q:  Exemplar de 
bagre, Rhamdia quelen; Em R:  Exemplar do cascudo laje, Delturus carinotus; Em S:  Exemplar de cascudo, 
Hypostomus affinis; Em T:  Exemplar do cascudo, Hypostomus luetkeni; Em U: Exemplar de cascudo viola, 

Loricariichthys castaneus; Em V:  Exemplar do pacamã, Lophiosilurus alexandri; Em W:  Exemplar de cascudo 
abacaxi, Pterygoplichthys pardalis; Em X:  Exemplar de cambeva, Trichomycterus alternatus; Em Y:  Exemplar de 

cambeva, Trichomycterus brasiliensis; Em Z:  Exemplar de cascudo viola, Trichomycterus immaculatus. 
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ESPÉCIE N 
COMPRIMENTO PADRÃO (CP) cm PESO CORPORAL (PC) gramas 

Mínimo MÉDIA MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO BIOMASSA 

Gymnotus carapo 10 21 27.18 37 39 245 1028 

Hoplias intermedius 26 22 33.58 53 165 4200 22110 

Hoplias malabaricus 43 11.3 27.21 39 24.5 1255 16371.5 

Hypostomus affinis 18 9 23.13 32.5 15 500 4489 

Hypostomus luetkeni 1 14.5 14.50 14.5 68 68 68 

Knodus moenkhausii 3 3 3.33 3.5 0.73 1 2.73 

Leporinus copelandii 2 20 22.50 25 145 260 405 

Lophisiolurus alexandri 6 19.8 30.97 38 160 1600 4240 

Loricariichthys castaneus 48 9.2 23.84 35 15 300 6505 

Megaleporinus conirostris 26 10 20.70 28.5 15 525 5148 

Oligosarcus argenteus 119 4.1 12.01 18 1.75 90 4001.41 

Oreochromis niloticus 5 12 20.20 25 69.52 560 1674.52 

Poecilia reticulata 39 1.3 1.93 3.1 0.06 0.75 10.62 

Prochilodus costatus 3 23 28.67 33 320 955 2080 

Prochilodus vimboides 10 25.5 30.97 41.7 335 1965 8230 

Pseudauchenipterus affinis 18 7 9.30 11 9 36 355 

Pterygoplichthys pardalis 1 32.8 32.80 32.8 705 705 705 

Rhamdia quelen 17 4.1 26.59 33 1 650 6161 

Trichomycterus alternatus 5 2.1 5.46 9.7 0.19 13.33 20.66 

Trichomycterus brasiliensis 2 5 5.10 5.2 1.5 2.02 3.52 

Trichomycterus immaculatus 4 5.9 9.03 10.3 2.69 19.83 48.36 

TOTAL GERAL 777 1.3 13.62 53 0.06 4200 93483.59 

 

Esforço de captura 

A análise do esforço de captura foi baseada apenas na amostragem quantitativa, com redes de 

emalhar, realizadas nos pontos IC 01 a IC 09. Nesses pontos, foi armado um conjunto de rede 

com redes de todas as malhas, totalizando 120 metros quadrados de esforço. Com uso dessa 

metodologia, foram coletados, 695 indivíduos pertencentes a 21 espécies de peixes. 

As espécies mais representativas em número de indivíduos foram o lambari, A. bimaculatus, com 

294 espécimes capturados e o lambari bocarra, O. argenteus, com 116 exemplares capturados. 

Em relação a biomassa, as espécies mais representativas foram o trairão, H. intermedius e a 

traíra, H. malabaricus. A elevada biomassa dessas duas espécies está diretamente relacionada 

ao elevado grande porte dos exemplares coletados (Figura 469; Figura 470). 
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Figura 469: Captura por unidade de esforço total, em número de indivíduos, por espécie 
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Figura 470:Captura por unidade de esforço total, em biomassa por espécie 

 

As redes mais eficientes nas capturas em números de indivíduos foram as com as malhas 15 

mm e 20 mm, respectivamente, nessas duas redes foi bastante expressiva a captura do lambari, 

Astyanax bimaculatus (Figura 471). 

 

 
Figura 471: Captura por unidade de esforço total, em número de indivíduos, por tamanho de malha. 

 

As redes que capturaram os maiores valores de biomassas de peixes foram as com as malhas 

40 mm e 30 mm, respectivamente. Essas malhas capturaram um grande número de espéciemes 
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de médio e grande porte, já as redes com as maiores malhas, capturam um número menor de 

indivíduos, porém com maiores tamanhos (Figura 472). 

 

 
Figura 472: Captura por unidade de esforço total, em biomassa, por tamanho de malha. 

 

Em relação aos pontos de amostragem, os pontos 03 e 02, apresentaram as maiores CPUE em 

número de indivíduos, respectivamente. Já em relação a biomassa, os pontos IC 02 e IC 03, 

apresentaram as maiores CPUEe biomassa, respectivamente (Figura 473; Figura 474). 
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Figura 473: Captura por unidade de esforço total, em número de indivíduos, por ponto amostral 

 

 
Figura 474: Captura por unidade de esforço total, em número biomassa, por ponto amostral 

 

Ocorrência, abundância absoluta e riqueza 

A espécie mais abundante no presente levantamento foi o lambari, A. bimaculatus, bastante 

expressiva em ambas campanhas amostrais. Esta espécie, por ser considerada generalista e 

possuir hábitos alimentares onívoros apresenta maior capacidade de adaptação aos diferentes 

micro-habitats impostos pelos corpos d’água amostrados, isto explica sua maior frequência e 

também sua alta abundância, com 303 indivíduos capturados. Este fato pode também estar 

relacionado à maior facilidade de se capturar exemplares dessa espécie, já que ficam 

forrageando em cardumes numerosos na coluna d’água durante o dia entre a vegetação 

aquática. 
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Outras espécies que se mostraram abundantes na campanha do diagnóstico foram o lambari 

bocarra, Oligosarcus argenteus e o cará, Geophagus brasiliensis, com 118 e 58 exemplares 

coletados respectivamente. Essas três espécies apresentam grande capacidade de adaptação 

aos micro-habitats, justificando a alta abundância dessas na área de influência do 

empreendimento. Os dados referentes à ocorrência e abundância absoluta, podem ser 

visualizados na tabela 21. 
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Tabela 148: Abundância absoluta (AB) nos diferentes pontos amostrais 

TÁXON 
Pontos de amostragem 

TOTAL 
IC 01 IC 02 IC 03 IC 04 IC 05 IC 06 IC 07 IC 08 IC 09 IC 10 IC 11 IC 12 

Astyanax bimaculatus 17 68 56 47 2 10 13 47 34 3   6 303 

Astyanax intermedius                 3       3 

Astyanax sp. 1               1 4       5 

Delturus carinotus               1 1       2 

Geophagus brasiliensis 2 13 25 3 5 2 5 1 2       58 

Gymnotus carapo   2 1 4   1 2           10 

Hoplias intermedius 7 5 2 1 2 1 2 3 3       26 

Hoplias malabaricus 1 8 4 5 4 11 9 1         43 

Hypostomus affinis 1 2 2 2   2 4 3 2       18 

Hypostomus luetkeni                1         1 

Knodus moenkhausii                   3     3 

Leporinus copelandii         1     1         2 

Lophisiolurus alexandri     1 1   1 3           6 

Loricariichthys castaneus 10   5 18 5 5 4   1       48 

Megaleporinus conirostris   4 7 5 3 6   1         26 

Oligosarcus argenteus 13 22 23 6 6 6 29 10 1 3     119 

Oreochromis niloticus     3       1     1     5 

Poecilia reticulata                     39   39 

Prochilodus costatus   2   1                 3 

Prochilodus vimboides           1   4 5       10 

Pseudauchenipterus affinis   1 6 9   1   1         18 

Pterygoplichthys pardalis       1                 1 

Rhamdia quelen 5 5 3 1 1     1   1     17 

Trichomycterus alternatus                   5     5 

Trichomycterus brasiliensis                   1 1   2 
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TÁXON 
Pontos de amostragem 

TOTAL 
IC 01 IC 02 IC 03 IC 04 IC 05 IC 06 IC 07 IC 08 IC 09 IC 10 IC 11 IC 12 

Trichomycterus immaculatus                   4     4 

Total Geral 56 132 138 104 29 47 72 76 56 21 40 6 777 
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No que se refere à riqueza de espécies, os pontos IC 04 e IC 08, foram os que apresentaram o 

maior número de espécies, 14 espécies presentes, em cada ponto. O número de espécies nos 

demais pontos amostrais, variou entre 1 e 13 espécies. 

Esses pontos, que obtiveram um grande número de espécies de peixes, apresentaram 

heterogeneidade de habitats disponíveis e também uma boa preservação dos mesmos, sendo 

comuns ambientes lóticos. Já as matas ciliares, importantes por fornecerem fontes de 

alimentação alóctone, compostos essencialmente por detritos vegetais e insetos terrestres, 

apresentaram trechos ou fragmentos mais preservados nessas estações. 

Os dados referentes à riqueza de espécies nos pontos amostrais estão representados na Figura 

475. 

 

 
Figura 475: Riqueza de espécies da ictiofauna nos pontos amostrais nas áreas de influenciado empreendimento. 

 

Índices de diversidade e riqueza 

Após análise do índice de diversidade, nota-se que algumas estações apresentam valores 

relativamente semelhantes entre as estações amostrais, revelando certa homogeneidade de 

ambientes entre elas. Conforme, Shannon & Weaver, 1949; Uramoto et. al., 2005, quanto menor 

o valor do índice de diversidade, menor o grau de incerteza, portanto a diversidade é baixa. No 

presente diagnóstico, esse padrão também foi observado, no ponto IC 11, foram observadas 

apenas duas espécies de peixes, sendo o valor do índice de diversidade nesse ponto baixo. O 

ponto IC 12, apresentou os valores de ambos os índices iguais a zero, justificado pelo registro 

de apenas uma espécie nessa estação. Em relação ao índice de riqueza Margalef, quanto maior 

for o valor do índice, maior será a diversidade da comunidade. No presente diagnóstico, tal 

argumento foi também observado; os pontos IC 08, IC 06 e IC 04, apresentaram os valores mais 
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elevados do índice de Margalef e também figuram entre os pontos com maior número de 

espécies (Figura 476). 

 
Figura 476: Índices de diversidade de Shannon-Wiener e de riqueza Margalef apresentada nos pontos amostrais 

da ictiofauna. 
 

Cabe ressaltar que os valores dos índices maiores encontrados nos pontos IC 08 e IC 06, 

provavelmente estão relacionados com a alta diversidade de ambientes apresentado nessa 

estação amostral. Nesses pontos, são evidentes trechos lênticos e trechos lóticos na drenagem, 

assim como trechos com mata ciliar preservada. 

 

Curva do coletor 

A curva do coletor, que ilustra o acréscimo de novas espécies ao longo do período amostral, não 

apresentou tendência de estabilização, indicando que novas espécies poderiam ser encontradas 

com um esforço amostral mais intenso. O fato de a curva de acumulação não ter se estabilizado 

indica que possivelmente ainda existam espécies não registradas. Sete novas espécies foram 

adicionadas ao diagnóstico após a realização da campanha na estação seca. Segundo SANTOS 

(2003), a captura de todas as espécies de uma área é potencialmente impossível, portanto, a 

curva de acumulação de espécies sempre tende a ser crescente quando as coletas continuam 

ao longo do tempo. 
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Figura 477: Curva do coletor observada nas estações amostrais no diagnóstico da ictiofauna 

 

 

Similaridade 

A partir do uso do índice de similaridade entre as ictiocenoses baseados na presença e ausência, 

verificou-se que entre as drenagens amostradas, nota-se a formação de dois grandes grupos 

com similaridades mais próximas. Um grupamento é formado pelas estações IC 08, IC 09, IC 04, 

IC 03 e IC 02, que são os pontos que têm menos influência d do empreendimento. Os pontos IC 

08 e IC 09, ficam localizados a jusante do reservatório, já os pontos IC 03 e IC 02, localizam-se 

mais a montante. O outro grupamento é formado pelos pontos IC 07, IC 06, IC 05 e IC 01, todos 

esses pontos com exceção do ponto IC 01, localizam-se entre as comportas da Usina e o 

barramento B. Os pontos localizados em córregos, afluentes do rio Doce, foram os que 

apresentaram menores similaridade em relação aos pontos localizados no reservatório da UHE. 

O gráfico de similaridade pode ser observado na Figura 478. 
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Figura 478:  Similaridade observada nos diferentes pontos amostrais para o diagnóstico da ictiofauna na área de 

influência do empreendimento. 

 

Espécies ameaçadas de extinção 

No presente levantamento da ictiofauna, foram capturadas duas espécies de peixes que figuram 

na lista de espécies ameaçadas de extinção a nível federal, (BRASIL, 2014), Prochilodus 

vimboides e Lophiosilurus alexandri, ambas classificadas como vulnerável (VU). 

 

Espécies endêmicas  

Foi observada uma espécie endêmica da bacia do rio Doce, o cascudo laje, Delturus carinotus. 

O lambari bocarra, Oligosarcus argenteus, tem sua distribuição restrita as bacias dos rios Doce 

e São Francisco (FROESE & PAULY, 2019). 

 

Espécies reofílicas e migradoras 

Foram levantadas quatro espécies que apresentam comportamento migrador e/ou reofílico ao 

longo das campanhas do diagnóstico da ictiofauna, o piau branco, M. conirostris, o piau 

vermelho, L. copelandii e as curimbas, P. costatus e P. vimboides. 

 

Espécies xerimbabos e cinegéticas 

Alguns representantes da ictiofauna devido ao porte diminuto, coloração e formas extravagantes, 

são muito apreciados como peixes ornamentais. Na presente campanha do diagnóstico, os 
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exemplares da ordem Cyprinodontiformes, apresentam tais características e com isso são muito 

apreciados na aquariofilia. 

Já as espécies M. conirostris (piau branco), L. copelandii (piau vermelho) Astyanax spp.. 

(lambaris), P. vimboides e P. costatus (curimbas), R. quelen (bagre), H, intermedoius e H. 

malabaricus (trairao e o traíra), O. niloticus (tilápia do Nilo), L. alexandriI e os cascudos da família 

Loricariidae, são bastante procuradas e admiradas por pescadores locais. Além dessas, o 

sarapó, G. carapo, é utilizada como isca para espécies de maiores porte. 

Espécies exóticas 

No presente levantamento, foram registradas cinco espécies de peixes exóticas a bacia do rio 

Doce, o barrigudinho, Poecilia reticulata e o pacamã, Lophiosilurus alexandri, a curimba, P. 

costatus, a tilápia, O. niloticus e o cascudo abacaxi, P. pardalis. 

 

12.2.1.7.5.4. Considerações finais 

Conforme análise e compilação dos dados do levantamento da ictiofauna nas áreas de estudo 

do empreendimento, realizados nos períodos de chuva e seca de 2019, foram evidenciados 777 

representantes da ictiofauna. Esses peixes estão distribuídos em 26 espécies, 12 famílias e cinco 

ordens. A ictiofauna amostrada apresenta-se representada por espécimes das ordens 

Characiformes, Cyprinodontiformes, Gymnotiformes Perciformes e Siluriformes. 

A ictiofauna da região apresenta-se dominada por Characiformes e Siluriformes, refletindo a 

situação descrita para os rios neotropicais. Juntas, essas ordens somaram 84% do total de 

espécies observado no presente levantamento, ambas com 11 espécies cada. 

Comparado ao esperado para toda a bacia do rio Doce, o número de espécies registrado 

corresponde a cerca de 40 % do total de espécies. As espécies mais abundantes no 

levantamento foram o lambari, Astyanax bimaculatus e o lambari bocarra, Oligosarcus argenteus, 

respectivamente. A curva do coletor, não apresentou tendência de estabilização, sugerindo que 

com um esforço amostral mais robusto, novas espécies podem ser observadas. 

Somente após o término da 2ª campanha, ocorreu um acréscimo de 7 espécies não registradas 

na 1ª campanha, realizada no período chuvoso. Do total de espécies observado, cinco, 

aconteceram exclusivamente no período chuvoso (Delturus carinotus, Gymnotus carapo, 

Hypostomus luetkeni, Trichomycterus brasiliensis e T. immaculatus), enquanto outras sete, foram 

exclusivas do período seco (Astyanax sp., A. intermedius, Knodus moenkhausii, Leporinus 
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copelandii, além das exóticas, Oreochromis niloticus, Prochilodus costatus e Pterygoplichthys 

pardalis). 

Algumas das espécies coletadas neste estudo são comuns, generalistas e, provavelmente, 

abundantes em outras drenagens da bacia estudada. No entanto, outras espécies, aqui 

levantadas, são consideradas como de importância ecológica. Foram observadas duas espécies 

ameaçadas de extinção, a curimba, Prochilodus vimboides e o pacamã, Lophiosilurus alexandri. 

Ambas são classificadas como Vulnerável (VU) na lista de espécies ameaçadas de extinção a 

nível nacional. Foi evidenciada uma espécie endêmica da bacia do rio Doce, o cascudo laje, 

Delturus carinotus e quatro espécies que apresentam comportamento migrador e/ou reofílico na 

presente campanha, o piau branco, M. conirostris, o piau vermelho, L. copelandii e as curimbas, 

P. costatus e P. vimboides. No entanto, foram encontradas cinco espécies exóticas a bacia do 

rio Doce, o barrigudinho, Poecilia reticulata e o pacamã, L. alexandri, a tilápia, O. niloticus, a 

curimba, P. costatus e o cascudo abacaxi, O. pardalis. 

A existência destas espécies de importância biológica em determinados locais é associada a 

características ambientais específicas. Para a manutenção desta espécie, torna-se necessário a 

manutenção e a preservação de seus locais de ocorrência. 

Tendo em vista a relevância ambiental da região, são necessárias medidas que viabilizem a 

integridade das espécies de peixes para que se possa obter efetividade na conservação e 

manutenção da ictiofauna nativa do rio Doce. Desta forma, são fundamentais a recomposição e 

a preservação dos remanescentes lóticos nas áreas de influência do empreendimento, a 

recuperação e a manutenção das matas ciliares, visando à manutenção e melhoria dos 

ambientes utilizados pela ictiofauna, além do controle das espécies exóticas. 

Como foram coletadas espécies migradoras, endêmicas e ameaçadas de extinção durante esse 

levantamento, sugere-se o monitoramento dessas espécies na região do empreendimento. 
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12.3. MEIO SOCIOECONÔMICO 

O diagnóstico socioeconômico visou à caracterização do território influenciado pelas atividades 

das obras para a mitigação dos impactos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão. 

Para tanto, foram utilizados um conjunto de indicadores sociais, econômicos, educacionais, 

populacionais, dentre outros, possibilitando a apresentação de uma análise dos diversos temas 

a nível municipal, sua contextualização regional, bem como os resultados dos levantamentos in 

loco, e análise em escritório.  

Assim, foram selecionados indicadores sociais e econômicos representativos, em diversas 

instituições e fontes confiáveis, tais como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 

o Ministério da Educação - MEC – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira - INEP, a Secretaria do Tesouro Nacional - STN, o Ministério do Desenvolvimento Social, 

o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, entre outros. 

Complementando os dados secundários foram realizadas campanhas de campo, para coleta dos 

dados primários. Também foram realizados, nos meses de março e abril de 2019, os 

Diagnósticos Socioambiental Participativo (DSP) em todas as comunidades da AID, para 

elaboração do Projeto de Educação Ambiental. Durante estas atividades, foi possível 

compreender a dinâmica socioeconômica da região complementando assim os dados 

secundários. 

A caracterização descrita a seguir, tem como objetivo contextualizar as características 

socioeconômicas dos municípios inseridos na área de influência, a partir de diversos indicadores. 

Em alguns temas, foram demonstrados dados quantitativos da capital mineira e do Estado de 

Minas Gerais com o objetivo de evidenciar possíveis tendências ou comparações em um 

indicador. A realização de análises comparativas é utilizada visando estabelecer critérios e 

identificar possíveis déficits e/ou avanços em um determinado período. 

12.3.1. DIAGNÓSTICO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA - AII 

Segundo CARVALHO, et all, 2018, a AII, “corresponde à região em que os impactos serão 

observados de forma indireta ou afetados por impactos de segunda ordem ou superior, 

ocasionados pelo efeito cumulativo e sucessivo que as modificações provocam no meio”. No 

caso do presente estudo, esta área corresponde aos Municípios de Ponte Nova, Rio Doce e 

Santa Cruz do Escalvado. Destaca-se que os municípios de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado 
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se sobrepõem a AID do empreendimento e possuem relações socioeconômicas parecidas e, 

portanto, serão analisados em conjunto. Já o município de Ponte Nova, possui uma distância 

maior do empreendimento quando comparado com os outros dois municípios da AII, 

características e relações diferentes com o empreendimento objeto do presente estudo.  

12.3.1.1. MUNICIPIO DE PONTE NOVA 

12.3.1.1.1. Histórico da Ocupação 

Geopoliticamente, o município de Ponte Nova integra a mesorregião da Zona da Mata mineira e 

constitui junto a outros 15 municípios, a microrregião de Ponte Nova. Dentre estes, os municípios 

da AID, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, no qual apresentam especificidades comuns 

referentes à organização do espaço e estrutura produtiva, resultantes de relações 

socioeconômicas particulares a essa extensão territorial. 

Apresenta-se, a seguir, um relato sintético do histórico de ocupação do município de Ponte Nova, 

de acordo com informações do IBGE. 

O território do atual município de Ponte Nova era habitado por índios puris e 

aimorés (estes apelidados de botocudos devido a um adorno corporal que 

utilizavam) quando se iniciou sua colonização, através da distribuição de 

sesmarias, a partir da segunda metade do século XVIII. 

 

Documentos referentes à Fazenda das Almas apontam para a construção de uma 

ponte de madeira sobre o Rio Piranga, em 1762. Em terreno da Fazenda do Vau-

Açu, doado pelo padre João do Monte Medeiros, foi construída a Capela de São 

Sebastião e Almas, filial da Freguesia do Senhor Bom Jesus do Monte do Furquim, 

pertencente à Mariana, em 1770. O povoado que se desenvolveu em torno da 

capela e às margens do Rio Piranga ficou conhecido, inicialmente, como São 

Sebastião da Ponte Nova. A paróquia foi criada em 1832 através de uma lei da 

Regência Trina do Império. 

Passou à condição de vila, com criação do município emancipado de Mariana em 

1857, sendo elevada à categoria de cidade em 1866. Uma lei promulgada do ano 

de 1883 mudou sua denominação, que foi reduzida para Ponte Nova. 

O desenvolvimento local se deve em muito à expansão da lavoura de cana de 

açúcar, que lhe valeu o título de maior centro açucareiro de Minas Gerais, no 

decorrer do século XIX e início do XX. Na segunda década do século XIX, as 

exportações de açúcar, rapadura e aguardente já tinham adquirido importância, 
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sendo a produção transportada através de tropas de burros, principalmente para 

o mercado de Mariana. 

Ainda em meados do século XIX, a disseminação do plantio da cana de açúcar na 

região fez com que a maioria das propriedades rurais contasse com seus próprios 

engenhos, movidos por tração animal ou através da força d’água, sendo o açúcar 

mascavo e o de forma exportado para várias regiões da então província de Minas 

Gerais O primeiro engenho de ferro fundido chegou a Ponte Nova em 1860, sendo 

que a primeira usina a vapor, a Usina Ana Florência, construída com máquinas 

importadas da Inglaterra, foi inaugurada em 1883. 

Com a instalação de uma estação da Estrada de Ferro Leopoldina Railway, 

inaugurada em 1886 por Dom Pedro II, a produção açucareira passou a atingir 

mercados mais distantes. Antes do final do século, ainda foram construídos o 

Engenho Central do Piranga e a Usina do Vau-Açu, que multiplicaram, ainda mais, 

a produção ponte-novense, complementada por inúmeros engenhos menores que 

funcionaram como fábricas de rapadura e aguardente. No século XX, outras 

quatro indústrias sucroalcooleiras iriam se instalar no município: a Usina da 

Jatiboca, em 1920, a Usina do Pontal e a Usina São José, em 1935, e a Usina 

Santa Helena, em 1940. (IBGE Cidades, 2019). 

 

Os aspectos marcantes da formação administrativa de Ponte Nova, destacados pelo IBGE são: 

 

• Criação do distrito com a denominação de Ponte Nova pelo Decreto 1832, subordinado 

ao município Mariana; 

• Elevação à categoria de vila, com a denominação de Ponte Nova, em 1857, sendo 

desmembrado de Mariana. 

• Elevação à categoria de município, com a denominação de Ponte Nova, em 1866. 

• Em 1890, Ponte Nova adquiriu do município Mariana, o distrito de Rio Doce. 

• Em 1911 o município é constituído de 9 distritos: Ponte Nova, Amparo da Serra, 

Escalvado, Grotas, Piedade da Ponte Nova, Rio Doce, Santana de Jequeri, São José dos 

Oratórios e Urucu.  

• Em 1933 o município é constituído de 8 distritos: Ponte Nova, Amparo da Serra, Barra 

Longa, Escalvado, Oratórios, Piedade da Ponte Nova, Rio Doce e Urucânia.  
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• Entre 1939 a 1943 o município é constituído de 6 distritos: Ponte Nova, Amparo da Serra, 

Escalvado, Oratórios, Piedade da Ponte Nova e Urucânia.  

• Em 1950 o município é constituído de 7 distritos: Ponte Nova, Amparo da Serra, Oratórios, 

Piedade da Ponte Nova, Rio Doce, Urucânia e Vau-Açu.  

• Em 2001 o município é constituído por 3 distritos: Ponte Nova (distrito-sede), Rosário do 

Pontal e Vau-Açu. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2014. 

No município, está instalado um grupo de empresas atacadistas com atuação nacional, no qual 

a atividade teve início na década de 50, além do Frigorifico Industrial Vale do Piranga, inaugurado 

em 2000, que firmou parceria com os produtores de suínos da região, possuindo atuação no 

mercador externo desde 2004. 

Dados apresentados no site oficial do município afirmam que “a suinocultura é muito 

desenvolvida na região e uma das mais tecnificadas do país”, além do comercio atacadista de 

armarinho que representa um importante segmento para a geração de emprego e renda.  

 

12.3.1.1.2. Dinâmica Populacional 

As informações referentes à população da Área de Influência Indireta (AII), em grande parte, são 

geradas pelo IBGE através dos censos demográficos realizados a cada 10 anos. Os quantitativos 

relativos aos anos posteriores a 2010 trata-se de estimativas realizadas por este mesmo órgão 

federal ou são provenientes de outras fontes. 

Diante disso, a partir das informações ilustradas na Tabela 149, é possível identificar o 

crescimento da população de Ponte Nova nas últimas décadas (1991 a 2010). O aumento, pouco 

significativo de indivíduos, conforme evidenciado para o município em estudo, não influenciou de 

forma expressiva o cenário estadual. Este processo é percebido quando analisado a 

correspondência da população total de Ponte Nova em relação ao número de habitantes em 

Minas Gerais, sendo que, no ano de 1991, esta área de influência possuía 0,36% da população 

do Estado. No que consiste esta mesma relação a partir das informações do censo de 2010, 

nota-se um crescimento deste percentual de apenas 0,07%. 
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Tabela 149: População Total 

UNIDADE TERRITORIAL 
SÉRIE HISTÓRICA 

1991 2000 2010 2018 

Ponte Nova 56.678 55.303 57.390 59.605 

Minas Gerais 15.743.152 17.891.494 19.597.330 21.040.662 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 1991, 2000 e 2010; IBGE. Diretoria de Pesquisas - DPE - Coordenação de População e 

Indicadores Sociais – COPIS, dados do ano de 2018. 

Outro indicador que visa compreender as variações populacionais em um determinado território 

consiste na taxa de crescimento anual da população (Tabela 150). Este quantitativo é construído 

a partir de dados sobre a natalidade, mortalidade e migrações de certo período. Neste caso, as 

informações coletadas nos censos demográficos subsidiam os cálculos para esta taxa. Portanto, 

após conceituação, percebem-se um declínio demográfico no período de 1991 a 2000 e uma 

progressão no período de 2000 a 2018, porem com menores taxas quando comparado com Belo 

Horizonte e Minas Gerais. A progressão populacional pode estar associada a implantação do 

Frigorifico Industrial Vale do Piranga, em 2000, e a intensificação das atividades relacionadas as 

empresas atacadistas da região, que potencializa a migração de trabalhadores para a região.  

É pertinente, para o presente estudo considerar que essa tendência de progressão positiva para 

a dinâmica populacional de Ponte Nova, pode ser reforçada por fatores externos que 

intensifiquem a imigração populacional para a região. 

Um exemplo, não considerado pelo IBGE na estimativa populacional de 2018, pode estar 

associado às atividades emergenciais ligadas ao rompimento da barragem de Fundão, em 

novembro de 2015, e que afetou toda a região do Vale do Rio Doce. Tais atividades de 

recuperação podem reverberar na migração de trabalhadores e migração de retorno para a 

região, acometendo, dentre ouros municípios do Vale do Rio Doce, aqueles que são objeto do 

presente diagnóstico socioeconômico. Nessa perspectiva o cenário de declínio demográfico e 

retração populacional que naturalmente vem perdendo força, pode-se converter um cenário de 

crescimento populacional positivo, para o qual se deve estruturar toda uma rede de suporte e 

infraestrutura urbana, nos municípios em estudo. (Brandt, 2018) 

Tabela 150: Taxa de Crescimento Anual da População (% a.a.) 

UNIDADE TERRITORIAL 
SÉRIE HISTÓRICA 

1991-2000 2000-2010 2010-2018 

Ponte Nova -0,3 0,4 0,8 

Belo Horizonte 1,1 0,6 1,0 

Minas Gerais 1,4 0,9 1,4 
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Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 1991, 2000 e 2010. Os dados referentes ao período de 2010 a 2018 são estimativas do IBGE 

com base nos cálculos do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) 

Em continuidade à contextualização da população da área de influência indireta, identifica-se 

também um aumento da densidade demográfica, principalmente, entre os anos de 2000 a 2010 

demonstrando que Ponte Nova corresponde a uma área com ocorrência de crescimento 

populacional como descrito anteriormente. Vale frisar que este processo também é acentuado, 

se comparado com a área de Minas Gerais, conforme demonstra a Tabela 151. 

Tabela 151: Densidade Demográfica (Habitantes por Km2) 

UNIDADE TERRITORIAL 
SÉRIE HISTÓRICA 

1991 2000 2010 

Ponte Nova 40,0 39,0 121,9 

Minas Gerais 26,82 30,46 33,41 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 1991, 2000 e 2010 

Por sua vez, as dinâmicas populacionais presentes em Ponte Nova, ou seja, o crescimento da 

população e, consequentemente, o aumento do adensamento populacional, estão diretamente 

relacionados com a urbanização, já que estes processos podem variar área urbana de um 

determinado território. Portanto, de acordo com os quantitativos presentes na Tabela 152, nota-

se que na AII há crescimento do grau de urbanização entre os anos de 1991 a 2010, seguindo a 

mesma estatística do Estado. 

Tabela 152: Grau de Urbanização (%) 

UNIDADE TERRITORIAL 
SÉRIE HISTÓRICA 

1991 2000 2010 

Ponte Nova 83,08 88,60 89,19 

Belo Horizonte 99,66 100 100 

Minas Gerais 74,87 82 85,29 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 1991, 2000 e 2010 

Outro indicador que completa a análise da urbanização deste município trata-se do número de 

domicílios classificados entre rurais e urbanos. Seguindo a tendência do estado e do país, houve 

um aumento no número da população urbana e consequente decréscimo da população rural no 

período de 2000 a 2010 (Tabela 153). Associando este quantitativo com o total populacional, 

percebe-se que, de acordo com as informações do censo de 2010 do IBGE, Ponte Nova possui 

uma média 3 habitantes por domicílio. 
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Tabela 153: Número de Domicílios Particulares  

CLASSIFICAÇÃO DOS DOMICILIOS SÉRIE HISTÓRICA PONTE NOVA MINAS GERAIS BRASIL 

TOTAL 

1991 13.176 3.707.237 34.734.715 

2000 14.687 4.765.258 44.776.740 

2010 17.638 6.027.492 57.320.555 

URBANA 

1991 10.967 2.843.616 27.157.268 

2000 13.146 3.967.370 37.369.953 

2010 16.002 5.187.383 49.228.253 

RURAL 

1991 2.209 863.621 7.577.447 

2000 1.541 797.888 7.406.788 

2010 1.636 840.109 8.092.302 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 1991, 2000 e 2010 

No que tange os quantitativos referentes ao gênero da população da área de influência indireta, 

observa-se, de maneira geral, a permanência da proporcionalidade entre o número de homens 

e mulheres no período compreendido entre os anos de 1991 a 2010 (Tabela 154). 

Consequentemente, é possível identificar que a razão de sexo, presente na  

Tabela 155, também não sofreu modificações significativas. 

Tabela 154: População total por gênero 

UNIDADE TERRITORIAL 
SÉRIE HISTÓRICA 

HOMENS MULHERES 

 1991 2000 2010 1991 2000 2010 

Ponte Nova 27.373 26.535 27.495 29.305 28.768 29.895 

Minas Gerais 7.803.374 8.851.587 9.641.877 7.939.768 9.039.907 9.955.453 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 1991, 2000 e 2010 

 
Tabela 155: Razão de sexo (número de homens para cada 100 mulheres) 

UNIDADE TERRITORIAL 
SÉRIE HISTÓRICA 

1991 2000 2010 

Ponte Nova 93,4 92,2 92,0 

Minas Gerais 98,3 97,9 96,9 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 1991, 2000 e 2010 

Em relação ao contexto etário da população da AII, identifica-se que a maior parcela de 

indivíduos residentes neste município é de adultos com idade entre 20 a 39 anos (Tabela 156). 

No entanto, outras faixas etárias possuem quantitativos significativos, com alguns 

enquadramentos das idades da população jovem. A partir da comparação das informações de 

Ponte Nova com as Minas Gerais e do Brasil, nota-se que o processo de envelhecimento da 
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população, ou seja, maior número de indivíduos com idade adulta e idosa é mais expressivo no 

contexto estadual e federal.  

Tabela 156: População total por faixa etária (2010) 

FAIXA ETÁRIA NÚMERO DE HABITANTES PERCENTUAL DE HABITANTES 

 Ponte Nova Minas Gerais Brasil Ponte Nova Minas Gerais Brasil 

0 a 19 anos 16.717 6.113.296 62.923.165 29% 29% 33% 

20 a 39 anos 18.357 6.450.322 63.982.696 32% 27% 34% 

40 a 59 anos 14.882 4.723.147 43.259.339 26% 27% 23% 

60 a 79 anos 6.150 1.980.523 17.655.014 11% 12% 9% 

80 anos ou mais 1.284 330.042 2.935.585 2% 4% 2% 

Total 57.390 19.597.330 190.755.799 100% 100% 100% 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 2010 

A População Economicamente Ativa (PEA) é mensurada sobre a força de trabalho da população, 

ou seja, corresponde à estimativa daqueles que exercem atividade remunerada (População 

Ocupada), bem como o número de pessoas que não trabalham, mas estão disponíveis para 

assumir um trabalho de imediato (População Desocupada). Assim, em continuação à 

contextualização destes indicadores, a População Não Economicamente Ativa (PNEA) 

corresponde ao restante da População Total que não pode ser classificada como População 

Economicamente Ativa. 

No âmbito do perfil econômico da população de Ponte Nova, é possível observar, por meio dos 

cálculos das informações contidas na Tabela 157, que o percentual de habitantes considerados 

como PEA sofreu alterações significativas em relação à sua representatividade sobre o número 

total de habitantes, passando de 46,09% em 2000 para 66,35% em 2010.  

O aumento registrado na PEA é reflexo do crescimento tanto da População Ocupada quanto da 

Desocupada. A PEA cresceu em 11.950 pessoas entre os censos dos anos 2000 e 2010, em 

consequência da expansão da População Ocupada (em 50,51%) e da População Desocupada 

(em 49,49%). Tais fatores se alinham à amplificação de outro indicador no município de Ponte 

Nova, a Taxa de Desemprego, que expandiu em 10,1% durante o mesmo tempo.  

Contudo, é importante destacar que os censos do IBGE demonstraram uma redução drástica de 

82,58% da PNEA do município de Ponte Nova. Neste sentido, a PNEA no ano de 2010 chegou 

a representar aproximadamente 6% da População Total.  
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Tabela 157: Quantitativos referentes à ocupação da população de Ponte Nova-MG 

INDICADOR SÈRIE HISTÓRICA VALOR ABSOLUTO 

População Total 
2000 56.678 

2010 57.390 

População Economicamente Ativa 
2000 26.128 

2010 38.078 

População Ocupada 
2000 21.636 

2010 27.672 

População Desocupada 
2000 4.492 

2010 10.406 

População não Economicamente Ativa 
2000 19.787 

2010 3.447 

Taxa de Desemprego 
2000 17,2% 

2010 27,3% 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 2000 e 2010 

No que consiste aos tipos de ocupações da população da AII, é identificado o maior número de 

trabalhadores no setor terciário da economia local, ou seja, no comércio e serviços (Tabela 158). 

Nota-se também quantitativos expressivos de pessoas com vínculos empregatícios no setor 

secundário, destacando-se os empregos nas indústrias de transformação da região. Entre os 

anos de 2016 e 2017 houve redução inexpressiva de trabalhadores em todo setor econômico de 

creca de 1,6%. 

Tabela 158: Ocupação da população por setor – Ponte Nova 

SETORES ECONÔMICOS 2016 2017 

Extrativa Mineral 10 8 

Industria de Transformação 2.805 3.136 

Serviços Industriais 145 139 

Construção Civil 653 568 

Comércio 4.910 4.775 

Serviços 4.520 4.652 

Administração Pública 1.909 1.874 

Agropecuária 745 795 

TOTAL 15.697 15.947 

Fonte: Ministério do Trabalho. RAIS. 2017. 
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O último indicador contemplado neste estudo que visa compreender as características da 

população da AII, consiste no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Este índice 

é utilizado para mensurar o nível de desenvolvimento de um determinado território, a partir de 

uma classificação da renda da população, bem como de aspectos relacionados à longevidade 

dos habitantes e do grau de escolaridade destes indivíduos. Posto isto, é necessário informar 

que o valor 1 (Um) neste índice é considerado o maior nível de desenvolvimento a ser alcançado 

e 0 (Zero) evidencia o pior grau neste quesito. 

De acordo com as informações apresentadas na Tabela 159, é possível observar um crescimento 

do IDHM de Ponte Nova entre o período de 1991 a 2010, conforme tendências de crescimento 

ocorridas também em Minas Gerais e no Brasil. Dentre os fatores que influenciaram a 

consolidação deste índice, ou seja, o IDHM - Renda, IDHM - Longevidade, IDHM - Educação, 

evidenciados, respectivamente, Tabela 160, Tabela 161 e Tabela 162, identifica-se que, para 

Ponte Nova, o tema longevidade possui uma classificação mais aproximada se comparada com 

as demais unidades territoriais em análise. Assim, é possível inferir que os temas Renda e 

Educação são os principais responsáveis pelos registros inferiores de Ponte Nova em 

comparação a Minas Gerais e ao Brasil. 

Tabela 159: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) – Ponte Nova 

UNIDADE TERRITORIAL 
SÉRIE HISTÓRICA 

1991 2000 2010 

Ponte Nova 0,487 0,62 0,717 

Minas Gerais 0,478 0,624 0,731 

Brasil 0,493 0,612 0,727 

Fonte: IBGE. PNUD, IPEA, FJP. Atlas do Desenvolvimento Humano. 2018. 

 

Tabela 160: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) – Renda - Ponte Nova 

UNIDADE TERRITORIAL 
SÉRIE HISTÓRICA 

1991 2000 2010 

Ponte Nova 0,605 0,658 0,714 

Minas Gerais 0,618 0,68 0,73 

Brasil 0,647 0,692 0,739 

Fonte: IBGE. PNUD, IPEA, FJP. Atlas do Desenvolvimento Humano. 2018. 

Tabela 161: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) – Longevidade – Ponte Nova 

UNIDADE TERRITORIAL 
SÉRIE HISTÓRICA 

1991 2000 2010 

Ponte Nova 0,675 0,747 0,848 

Minas Gerais 0,689 0,759 0,838 

Brasil 0,662 0,727 0,816 

Fonte: IBGE. PNUD, IPEA, FJP. Atlas do Desenvolvimento Humano. 2018. 
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Tabela 162: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) – Educação – Ponte Nova 

UNIDADE TERRITORIAL 
SÉRIE HISTÓRICA 

1991 2000 2010 

Ponte Nova 0,283 0,484 0,608 

Minas Gerais 0,257 0,47 0,638 

Brasil 0,279 0,456 0,637 

Fonte: IBGE. PNUD, IPEA, FJP. Atlas do Desenvolvimento Humano. 2018. 

12.3.1.1.3. Educação 

O sistema educacional de Ponte Nova, de acordo com as informações divulgadas pelo censo 

escolar realizado no ano de 2018, contava com a presença de 43 unidades de ensino em todo o 

território municipal (Tabela 163). Dentre essas unidades de ensino existente, nota-se que a maior 

parcela está sobre gestão da administração municipal, totalizando 23 escolas. As demais são 

administradas a nível estadual (9) e pelo setor privado (10). Destaca-se também que entre os 

anos de 2010 a 2018, registrou-se a redução de duas escolas neste município. 

Tabela 163: Número de Estabelecimentos de Ensino em Ponte Nova -MG 

SÉRIE HISTÓRICA FEDERAL ESTADUAL  MUNICIPAL PRIVADA TOTAL 

2010 0 10 24 11 45 

2014 0 10 24 11 45 

2018 1 9 23 10 43 

Fonte: Ministério da Educação. INEP. Censo Escolar de 2010; 2014 e 2018. 

Em relação ao número de alunos matriculados nas escolas da AII, percebe-se que a maior parte 

dos alunos cursa o ensino fundamental, com a presença de mais de 7.000 discentes em 2018. 

Estes quantitativos refletem a necessidade do maior número de unidades de ensino municipal, 

já que, tradicionalmente, o município é responsável pelo fornecimento de serviços educacionais 

a nível infantil e fundamental. Apesar disso, verifica-se que, no período analisado (2010-2018), 

houve uma redução de quase 14% no quantitativo de discentes do ensino fundamental municipal. 

Tal fato se estende ao total de alunos deste mesmo nível em todas as esferas administrativas, 

com uma redução de 19% das mátriculas, no mesmo período.  

Já as escolas estaduais são responsáveis, em Ponte Nova, pela educação de uma parcela 

significativa dos alunos do ensino fundamental, cerca de 34% em 2018, apesar da redução de 

discentes ao longo do período avaliado (2010-2018). Outro destaque é para a representatividade 

da escola privada que atenderam cerca de 20% dos discentes em 2018. 

Outro aspecto importante a ser ressaltado, consiste na presença de um número expressivo de 

alunos vinculados à educação de jovens e adultos, crescente no período avaliado (2010-2018). 
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Já o ensino profissionalizante, ofertado pela rede estadual de ensino teve um aumento no mesmo 

período, enquanto as matriculas na rede privada tiveram um decréscimo significativo em 2018. 

Tal fato demonstra a possibilidade de capacitação de uma parcela maior da população para este 

tipo de ensino. Nota-se também a existência de unidades de ensino voltadas para a educação 

de crianças especiais neste território com aumento significativo de discentes em especial na rede 

estadual de ensino.  
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Tabela 164: Discentes Matriculados por Etapa de Ensino – Ponte Nova - MG 

DISCENTES 

MATRICULADO

S POR ETAPA 

DE ENSINO E 

DEPENDÊNCIA 

ADMINISTRATIV

A 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 
ENSINO MÉDIO 

EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS 

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

2
0

1
0
 

2
0

1
4
 

2
0

1
8
 

2
0

1
0
 

2
0

1
4
 

2
0

1
8
 

2
0

1
0
 

2
0

1
4
 

2
0

1
8
 

2
0

1
0
 

2
0

1
4
 

2
0

1
8
 

2
0

1
0
 

2
0

1
4
 

2
0

1
8
 

2
0

1
0
 

2
0

1
4
 

2
0

1
8
 

Federal 0 0 0 0 0 0 0 0 256 0 0 330 0 0 0 0 0 1 

Estadual 
0 0 0 3151 2.919 2.406 

2.08

1 

1.44

5 

1.55

3 
132 178 283 1315 1.250 2.238 26 57 87 

Municipal 1.586 1.656 1.828 4.182 3.637 3.324 0 0 0 0 0 0 214 214 248 21 69 176 

Privado 497 567 483 1.456 1.430 1.400 477 389 354 306 593 20 159 121 32 28 36 56 

Total 2.083 2.223 2.311 8.789 7.986 7.130 2.558 1.834 2.163 438 771 633 1.688 1.585 2.518 75 162 320 

Fonte: Ministério da Educação. INEP. Censo Escolar de 2010, 2014 e 2018. 
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A taxa de analfabetismo escolar no contexto de caracterização municipal se torna importante no 

intuito de compreender o percentual da população que não possui alfabetização. Com isso, na 

Tabela 165, é ilustrado as respectivas taxas de analfabetismo, de habitantes de 10 a 14 anos, 

15 a 19 anos e 20 anos ou mais. Cabe mencionar que esta taxa é consolidada a partir do número 

de analfabetos em relação ao número total de habitantes de uma determinada área. Assim, nota-

se que Ponte Nova apresenta taxas iguais ou inferiores à média registrada para Minas Gerais e, 

consequentemente, do Brasil, indicando um menor analfabetismo se comparado com estas 

unidades territoriais. 

Tabela 165: Taxa de Analfabetismo 

UNIDADE TERRITORIAL 

TAXA DE ANALFABETISMO 

10 A 14 ANOS 

TAXA DE 

ANALFABETISMO 15 A 

19 ANOS 

TAXA DE 

ANALFABETISMO 20 

ANOS OU MAIS 

2000 2010  2000 2010  2000 2010  

Ponte Nova 0,3 0,1 0,2 0,0 0,6 0,7 

Minas Gerais 0,3 0,1 0,3 0,1 0,9 1 

Brasil 0,5 0,3 0,5 0,2 1,1 1,1 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 2000 e 2010. 

Em contrapartida, o cenário referente aos níveis de aprovação escolar em Ponte Nova não 

apresenta percentuais que superam a média apresentada para o Estado. Estes percentuais de 

aprovação são inferiores nos dois níveis educacionais em análise neste estudo, ou seja, o ensino 

fundamental e médio. Cabe destacar que o ensino fundamental registra aprovações acima de 

80% superando o ensino médio com 76% no ano de 2017 (Tabela 166).  

O cenário de melhor aproveitamento escolar no ensino fundamental, em relação à educação de 

nível médio, também é observado quando analisados os quantitativos que qualificam a 

reprovação escolar. Mais de 20% dos alunos de ensino médio em Ponte Nova foram reprovados 

em 2017 e cerca de 12% dos alunos de ensino fundamental não conseguiram ser aprovados nas 

respectivas etapas de escolarização. Ressalta-se que o nível de reprovação do município em 

estudo também é superior às médias de Minas Gerais.  

Por fim, um aspecto positivo para Ponte Nova consiste na existência de baixos percentuais de 

evasão escolar, no ensino médio, se comparados com o conjunto total de municípios mineiros.  
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Tabela 166: Percentual de Aprovação, Reprovação e Abandono escolar por nível de ensino - 2017 

INDICADORES (%) 
UNIDADE TERRITORIAL 

PONTE NOVA MINAS GERAIS  

Total de Aprovação no Ensino Fundamental 86,8 92,8 

Total de Aprovação no Ensino Médio 76 80,4 

Total de Reprovação no Ensino Fundamental 12 6 

Total de Reprovação no Ensino Médio 210,2 12,4 

Total de Abandono no Ensino Fundamental 1,2 1,2 

Total de Abandono no Ensino Médio 3,8 7,2 

Fonte: Ministério da Educação. INEP. Estatísticas Educacionais. 2017. 

12.3.1.1.4. Saúde 

A Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento em estudo possui um total de 206 

unidades de atendimento médico, de acordo com informações divulgadas pelo Ministério da 

Saúde no ano de 2018 (Tabela 167). É necessário salientar o crescimento dessas unidades, já 

que no ano de 2012 havia 181 estabelecimentos com essa finalidade em Ponte Nova.  

Neste universo é possível identificar um conjunto de 16 tipos distintos de unidades de tratamento 

médico, destacando-se os números mais acentuados de consultórios, centros de saúde/unidade 

básica de saúde, como também clínicas especializadas. O município de Ponte Nova conta ainda 

com dois hospitais geral, uma policlínica, um centro de atenção psicossocial e 16 unidades de 

serviço de apoio à diagnose e terapia.  

Tabela 167: Número de unidades de saúde por tipo – Ponte Nova - MG 

TIPO DE ESTABELECIMENTO 
NOVEMBRO 

2012 

NOVEMBRO 

2015 

NOVEMBRO 

2018 

CENTRO DE REGULAÇÃO 1 1 1 

CENTRO DE ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E/OU 

HEMATOLOGICA 
1 1 1 

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS 1 1 1 

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA DE SAUDE 6 8 7 

CLÍNICA ESPECIALIZADA/AMBULATORIO 

ESPECIALIZADO 
8 7 8 

CONSULTORIO 129 139 151 

FARMÁCIA 1 2 2 

HOSPITAL GERAL 2 2 2 

POLICLÍNICA 1 1 1 

POSTO DE SAÚDE 11 11 10 

PRONTO SOCORRO GERAL 1 0 0 

SECRETARIA DE SAÚDE 2 2 2 
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TIPO DE ESTABELECIMENTO 
NOVEMBRO 

2012 

NOVEMBRO 

2015 

NOVEMBRO 

2018 

SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR ISOLADO (HOME 

CARE) 
1 1 0 

UNIDADE DE SERVICO DE APOIO DE DIAGNOSE E 

TERAPIA 
13 15 16 

UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE 1 1 1 

UNIDADE MOVEL TERRESTRE 2 2 3 

TOTAL 181 194 206 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES. 2012, 2015 e 2018. 

A ausência de modificações significativas no território de Ponte Nova não é percebida em relação 

ao número de atendimentos médicos realizados. Nota-se, uma grande variação no período 

analisado, com um pico de atendimentos de baixa complexidade, obtendo 1.794.716 

atendimentos em 2012. No que consiste ao atendimento médico de média complexidade, 

percebe-se a existência de pequena variação ao longo da série histórica analisada, com 548.782 

registros em 2011 e 836.245 no ano de 2015. O crescente número de atendimentos de média 

complexidade pode ser um indicador para o município, de que há necessidade de aumento das 

demandas nas unidades básicas de saúde. A produção ambulatorial de emergência e urgência 

em Ponte Nova, presente na Tabela 169, apresentou uma regularidade ao longo dos anos, 

excetuando-se o ano de 2014 que ocorreu uma redução abrupta. 

Tabela 168:  Número de atendimentos médicos realizados em Ponte Nova-MG – AGR 

SÉRIE HISTÓRICA ATENÇÃO BÁSICA MÉDIA COMPLEXIDADE TOTAL 

2010 500.415 612.394 2.109.508 

2011 806.991 570.230 2.413.696 

2012 1.794.716 548.782 3.577.093 

2013 804.215 594.736 2.746.805 

2014 399.462 604.444 2.347.750 

2015 470.132 836.245 2.674.982 

2016 452.877 744.059 2.600.655 

2017 941.920 775.548 2.982.353 

TOTAL 5.366.513 4.691.702 18.706.037 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS). 2010 a 2017 

 

Tabela 169: Quantitativo referente à produção ambulatorial de Urgência e Emergência em Ponte Nova -MG 

SÉRIE HISTÓRICA ATENÇÃO BÁSICA 
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2011 2.413.696 

2012 3.577.093 

2013 2.746.805 

2014 242.165 

2015 2.674.982 

2016 2.600.655 

2017 2.982.353 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS). 2011 a 2017. 

Em continuidade a caracterização do setor de saúde de Ponte Nova, identifica-se que o aumento 

de número de leitos destinados à internação não foram alvo investimentos nos últimos anos, 

conforme demonstra os quantitativos presentes na Tabela 170. Já para os leitos de repouso para 

os casos de urgência e emergência é possível, houve uma redução de 17 leitos no período de 

seis anos.  

Tabela 170: Leitos existentes em Ponte Nova-MG 

TIPO DE LEITO 

SÉRIE HISTÓRICA 

2012 2015 2016 2017 2018 

Leitos de Internação 176 171 173 165 170 

Leitos Complementares 233 215 219 207 216 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES. 2012, 2015, 2016, 2017 e 
2018. 

Por sua vez, nos valores apresentados na Tabela 171, apresentam um pequeno crescimento do 

número de profissionais, como por exemplo, a variação do quantitativo de enfermeiros entre os 

anos de 2011 a 2017. De forma geral, Ponte Nova obteve crescimento em relação ao número de 

profissionais de saúde, contudo, essa tendência não é significativa em algumas especialidades 

médicas, como: anestesistas, bioquímicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, ginecologista e 

inclusão de psiquiatra apenas em 2017. 

Tabela 171: Quantidade de profissionais existentes no sistema de saúde municipal e suas especialidades – Ponte 
Nova -MG 

TIPO DE OCUPAÇÃO 2011 / Dez 2013 / Dez 2015/Dez 2017/Dez 

ANESTESISTA 2 2 2 3 

ASSISTENTE SOCIAL 6 9 17 15 

BIOQUÍMICO/FARMACÊUTICO 20 9 12 13 
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TIPO DE OCUPAÇÃO 2011 / Dez 2013 / Dez 2015/Dez 2017/Dez 

CIRURGIÃO GERAL 2 2 2 1 

CLÍNICO GERAL 62 67 82 77 

ENFERMEIRO 60 82 101 95 

FISIOTERAPEUTA 26 24 31 30 

FONOAUDIÓLOGO 7 6 9 9 

GINECO OBSTETRA 2 4 5 9 

MÉDICO DE FAMÍLIA 3 6 16 21 

NUTRICIONISTA 9 11 12 14 

ODONTÓLOGO 72 76 73 73 

PEDIATRA 11 9 12 10 

PSICÓLOGO 11 17 25 29 

PSIQUIATRA 0 0 0 2 

RADIOLOGISTA 0 2 2 2 

OUTRAS ESPECIALIDADES 

MÉDICAS 
44 45 44 48 

OUTRAS OCUPAÇÕES DE NÍVEL 

SUPERIOR RELAC À SAÚDE 
10 10 11 9 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 87 72 60 26 

FISCAL SANITÁRIO 39 40 3 1 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 241 259 280 399 

TÉCNICO E AUXILIAR DE 

LABORATÓRIO 
10 10 17 16 

TÉCNICO E AUXILIAR EM SAÚDE 

ORAL 
5 6 6 6 

TÉCNICO E AUXILIAR EM 

RADIOLOGIA MÉDICA 
10 11 11 10 

OUTRAS OCUPAÇÕES NÍVEL 

TÉCNICO E AUXILIAR EM SAÚD 
5 4 4 6 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE 
104 101 95 103 

AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA 9 7 3 5 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 846 

 

 

TIPO DE OCUPAÇÃO 2011 / Dez 2013 / Dez 2015/Dez 2017/Dez 

ATENDENTE DE 

ENFERMAGEM/AUX OPER SERV 

DIV E ASSEM 

3 5 7 12 

PESSOAL ADMINISTRATIVO 44 72 111 114 

TOTAL 904 968 1053 1158 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES. 2011, 2013, 2015 e 2017. 

Por fim, os quantitativos relacionados ao número de internações (Tabela 172) visam sinalizar a 

capacidade de atendimento médico existente no município de Ponte Nova, bem como da 

demanda presente no sistema público de saúde. Dessa forma, é possível notar variações 

expressivas em relação aos casos de internações infecciosas e parasitárias, entre os anos de 

2011 e 2017, com redução significativa neste último ano. Tal fato se estende  as internações por 

problemas endócrinos e vinculados ao metabolismo. Já para as demais tipologias de 

internações, verifica-se o aumento, de modo geral, ao longo dos últimos anos, como identificado 

nos casos de problemas no aparelho circulatório, respiratório, bem como em casos de gravidez, 

parto e puerpério. 

Tabela 172: : Número de internações por tipo em Ponte Nova-MG 

TIPO DE INTERNAÇÃO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

INFECCIOSAS E 

PARASITÁRIAS 
470 456 430 550 386 461 295 

ENDÓCRINA E METABÓLICA 361 274 273 285 196 180 198 

APARELHO CIRCULATÓRIO 1.141 1.316 1.471 1.799 1.350 1.325 1.301 

APARELHO RESPIRATÓRIO 604 508 597 624 630 697 629 

APARELHO DIGESTIVO 856 560 609 906 650 645 615 

APARELHO GENITURINÁRIO 539 477 528 750 620 596 592 

GRAVIDEZ, PARTO E 

PUERPÉRIO 
1.003 1.212 1.652 1.392 1.541 1.570 1.576 

CONSEQUENCIAS DE 

CAUSAS EXTERNAS 
1.430 1.069 927 10.367 1.249 1.179 1.081 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 2011 a 2017. 

12.3.1.1.5. Infraestrutura 

O diagnóstico municipal da AII abarca a identificação da infraestrutura local referente à existência 

de serviços públicos relacionados à temática de saneamento básico, bem como a identificação 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 847 

 

 

quanto ao fornecimento de energia elétrica. Vale ressaltar que no contexto de saneamento, o 

presente relatório contempla a verificação das formas de abastecimento de água para a 

população de Ponte Nova, além de identificar as formas de destinação dos resíduos sólidos 

residenciais e do esgotamento doméstico.  

Posto isto, a Tabela 173 evidencia que a área de influência indireta do empreendimento conta, 

predominantemente, com o abastecimento de água pela rede geral do município, sendo 

realizado através do Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento - DMAES. Cerca 

de 87% dos domicílios de Ponte Nova já contavam com este tipo de serviço público no ano de 

2010. A obtenção de água através de poços, nascentes e outras formas, registraram diminuições 

em relação ao número de residências que contam com estes tipos de captação de água. 

No que tange o esgotamento dos domicílios (Tabela 174), é possível perceber que mais de 84% 

das residências contam com o sistema geral de coleta, de acordo com levantamentos realizados 

no ano de 2010. Nota-se um pequeno crescimento em relação à oferta deste serviço entre os 

anos de 2000 e 2010, proporcionando assim, um aumento das residências que utilizam outras 

formas para destinação do esgoto, como por exemplo, a existência de fossas e o lançamento em 

valas. 

Seguindo a mesma tendência evidenciada sobre a destinação do esgoto, observa-se também 

que as coletas de resíduos sólidos na porta das residências são predominantes no município de 

Ponte Nova, passando de 87% de domicílios que contavam com este serviço em 2000 para cerca 

de 92% em 2010 (Tabela 175). Entretanto, é necessário evidenciar que parte da população ainda 

utiliza métodos como queima de lixo ou até mesmo enterram estes resíduos, depositam em 

terrenos baldios e lançam em cursos d'água. No que se refere à existência de energia nas 

residências da AII, de acordo com o censo do IBGE de 2010, 99,5% dos domicílios possuem 

este recurso (Tabela 176).  

Assim, é possível verificar, após a análise dos quantitativos referentes à infraestrutura local, que 

apesar do baixo crescimento da cobertura de serviços de saneamento e de disponibilização de 

energia elétrica, este atende uma grande parcela da população da AII. 

Tabela 173: Quantitativos referentes às formas de abastecimento de água nos domicílios – Ponte Nova MG-MG 

TIPO DE FONTE DE ABASTECIMENTO SÉRIE HISTÓRICA PERCENTUAL 

Rede Geral 

2000 87,18% 

2010 88,72% 

Poço ou nascente (na propriedade) 2000 11,11% 
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2010 8,30% 

Outra Forma 
2000 1,71% 

2010 0,33% 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 2000 e 2010 

 

Tabela 174: Quantitativos referentes às formas de destinação do esgoto doméstico – Ponte Nova -MG 

FORMAS DE DESTINAÇÃO SÉRIE HISTÓRICA PERCENTUAL 

Rede geral de esgoto ou pluvial 

2000 80,4% 

2010 84,52% 

Fossa séptica 
2000 0,93% 

2010 1,38% 

Fossa rudimentar 
2000 1% 

2010 1,65% 

Vala 
2000 0,54% 

2010 0,66% 

Rio, lago ou mar 
2000 13,26% 

2010 9,57% 

Outro escoadouro 
2000 2,15% 

2010 2% 

Não tinham banheiro ou sanitário 2000 1,71% 

2010 0,21% 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 2000 e 2010. 

 

Tabela 175: Quantitativos referentes às formas de destinação dos resíduos sólidos dos domicílios – Ponte Nova-MG 

FORMAS DE DESTINAÇÃO SÉRIE HISTÓRICA PERCENTUAL 

Coletado 

2000 86,83% 

2010 92,10% 

Queimado (na propriedade) 
2000 10,58% 

2010 7,32% 

Enterrado (na propriedade) 
2000 0,26% 

2010 0,06% 
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Jogado em terreno baldio ou logradouro 
2000 1,86% 

2010 0,23% 

Jogado em rio, lago ou mar 
2000 0,30% 

2010 0,01% 

Outro destino 
2000 0,17% 

2010 0,28% 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 2000 e 2010. 

Tabela 176: Percentual de domicílios com energia elétrica – Ponte Nova -MG 

SÉRIE HISTÓRICA 

2000 2010 

98,33 99,5% 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 2000 e 2010. 

12.3.1.1.6. Economia 

A caracterização econômica da Área de Influência Indireta deste empreendimento contemplou a 

análise dos seguintes indicadores: Produto Interno Bruto (PIB); Receita e Despesa anual do 

município. Vale mencionar que o PIB é um indicador que visa medir o tamanho da riqueza de um 

determinado território. Dessa forma, adotou-se a análise deste índice buscando compreender o 

porte da economia da área de interesse, bem como identificar setores econômicos 

preponderantes nesta região.  

Este estudo abarcou a atualização de valores correntes para a caracterização de Ponte Nova 

em função da ausência de dados recentes para o PIB com valores constantes. Em suma, valores 

correntes considera o valor de riqueza produzida sem desconsiderar alguns fatores neste 

cálculo, como por exemplo, as taxas de inflação. Os valores constantes tratam-se do cálculo 

realizado desconsiderando estes fatores, obtendo assim, quantitativos mais reais do que foi 

produzido e comercializado em um determinado território. Contudo, a utilização de valores 

correntes também propicia a compreensão visada neste estudo conforme mencionado 

anteriormente.  

Posto isto, a partir das informações contidas na Tabela 177 e 30, identificam-se crescimentos 

expressivos do PIB de Ponte Nova entre os anos de 2000 a 2016, sendo perceptível um aumento 

de 8% de 2000 a 2005, 15,3% de 2005 a 2010 e 28% de 2010 a 2016.  
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Nota-se que, percentualmente, o aumento do PIB nos últimos seis anos da série histórica em 

análise, foi alavancado, primordialmente, pelo avanço do setor de comércio e serviços, passando 

de cerca de R$180.371,00 em 2000 para mais de R$790.000,00 no ano de 2016.  

Neste mesmo contexto, não se pode desconsiderar o avanço também obtido pelo setor industrial, 

cuja produção possui uma representatividade mediana no PIB municipal. Percebe-se também 

uma maior arrecadação de impostos sobre produtos em Ponte Nova, fator que também auxiliou 

o crescimento já mencionado no PIB. Contudo, o setor primário não sofreu mudanças 

significativas, estabelecendo um perfil urbano em função da baixa produção agropecuária neste 

município (Figura 479).  

Por sua vez, o crescimento da economia de Ponte Nova, demonstrado através dos valores do 

PIB, identifica-se um aumento da representatividade local no contexto estadual neste mesmo 

indicador. Isto pode ser comparado a partir dos quantitativos registrados para o PIB registrado 

no período de 2000-2005 de 8,7% e em 2010-2016 de 28%.  

Outro quantitativo que sinaliza o crescimento da AII do empreendimento consiste na receita 

existente em Ponte Nova nos anos de 2010 a 2016, de acordo com informações divulgadas 

pela Secretaria do Tesouro ( 

Tabela 179). Observa-se que a unidade municipal em estudo obteve um crescimento gradual 

das suas receitas ao longo dos anos já descritos, indicando assim, o crescimento da economia 

local. Faz-se necessário evidenciar também o aumento das despesas públicas neste mesmo 

período, apontando menores contribuições anuais para o acúmulo de dinheiro no caixa público. 

Entretanto, não houve déficit nos anos analisados, ou seja, os valores arrecadados foram 

superiores aos gastos. 

Tabela 177: Valores do Produto Interno Bruto (PIB) - Valores Correntes (Em mil R$) 

U
N

ID
A

D
E

 

T
E

R
R

IT
O

R
IA

L
 

 

INDICADOR 

SÉRIE HISTÓRICA 

2000 2005 2010 2016 

P
o

n
te

 N
o
v
a
 

Produto Interno Bruto 254.133 385.669 786.760 1.288.720 

Valor Adicionado da 

Agropecuária 
11.609 12545 23021 34505 

Valor Adicionado da 

Indústria 
35.396 70.482 133.732 221.723 

Valor Adicionado do 

Comércio e Serviços 
180.371 227.077 542.682 793.346 
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U
N

ID
A

D
E

 

T
E

R
R

IT
O

R
IA

L
 

 

INDICADOR 

SÉRIE HISTÓRICA 

2000 2005 2010 2016 

Valor Adicionado dos 

Impostos sobre Produtos 
26.757 53.649 87.325 197.966 

M
in

a
s
 G

e
ra

is
 

Produto Interno Bruto 100.612.293 188.364.436 351.123.418 519.326.359 

Valor Adicionado da 

Agropecuária 
9.285.595 10.658.170 17.085.913 24.433.751 

Valor Adicionado da 

Indústria 
27.797.815 52.034.505 101.270.554 119.299.547 

Valor Adicionado do 

Comércio e Serviços 
51.135.614 73.116.002 140.770.072 234.809.680 

Valor Adicionado dos 

Impostos sobre Produtos 
12.393.269 26.860.016 45.949.448 61.888.204 

Fonte: IBGE. Produto Interno Bruto Municipal Anual. 2000, 2005, 2010, e 2016. 

 

Tabela 178: Taxa de Crescimento Anual do Produto Interno Bruto (PIB) - Valores Correntes (Em mil R$) 

U
N

ID
A

D
E

 

T
E

R
R

IT
O

R
IA

L
 

 

INDICADOR 

SÉRIE HISTÓRICA 

2000-2005 2005-2010 2010-2016 

P
o

n
te

 N
o
v
a
 

Produto Interno Bruto 8,7% 15,3% 28,0% 

Valor Adicionado da Agropecuária 1,6% 12,9% 22,4% 

Valor Adicionado da Indústria 14,8% 13,7% 28,76% 

Valor Adicionado do Comércio e Serviços 4,7% 19,0% 20,9% 

Valor Adicionado dos Impostos sobre 

Produtos 
14,9% 10,2% 50,6% 

M
in

a
s
 G

e
ra

is
 

Produto Interno Bruto 13,4% 13,3% 21,6% 

Valor Adicionado da Agropecuária 2,8% 9,9% 19,6% 

Valor Adicionado da Indústria 14,3% 13,7% 8,54% 

Valor Adicionado do Comércio e Serviços 7,4% 14,0% 29,2% 

Valor Adicionado dos Impostos sobre 

Produtos 
16,7% 11,3% 16,1% 
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Fonte: IBGE. Produto Interno Bruto Municipal Anual. 2000, 2005, 2010, e 2016. 

 

Figura 479: PIB de Ponte Nova - MG por setor da economia – 2000 e 2016 
Fonte: IBGE. Produto Interno Bruto Municipal Anual. 2000 

 
Tabela 179: Valores de receita e despesas municipais – Ponte Nova -MG - em R$ 

 

INDICADOR 

SÉRIE HISTÓRICA 

2010 2015 2016 2017 VARIAÇÃO 

Receitas 

Correntes (R$ 

Correntes) 

157.082.075,30 168.788.032,02 175.074.601,88 183.067.783,64 25.985.708 

Despesas 

Correntes (R$ 

Correntes) 

142.604.520,20 150.958.402,96 148.548.871,13 155.071.822,11 12.467.302 

Saldo (R$ 

Correntes) 
14.477.555,10 17.829.629,06 26.525.730,75 27.995.961,53 13.518.406 

Fonte: IBGE. Secretaria do Tesouro. FINBRA. 2010, 2015, 2016 e 2017 

 

12.3.1.1.7. Segurança 

A respeito do tema Segurança Pública no município de Ponte Nova, buscou-se analisar o 

aumento de indicadores para mensurar possíveis tendências ocorridas nesta unidade municipal 

nos últimos anos. Contudo, é necessário frisar que informações sobre este tema, de forma geral, 

são publicadas com periodicidade inferior, se comparado com indicadores de outros eixos 
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temáticos, como por exemplo, no contexto da saúde pública e do sistema educacional. No 

contexto da segurança pública, o universo de indicadores publicados também é restrito. 

Por isso, conforme pode ser verificado na  

Tabela 180 e Tabela 181 adotou-se uma caracterização da AII a partir de alguns indicadores 

relacionados a ocorrências de crimes no município, além da comparação do número de policiais 

existentes em relação ao universo populacional de Ponte Nova-MG.  

Nota-se que há determinada variação em relação às taxas de crimes entre os anos em análise 

no município de Ponte Nova. Em geral, o ano de 2015 é o ano com menor número de registros 

em todas as categorias, sucedendo-se para um ano de maiores picos de criminalidade, tendo 

em vista que em 2016 a taxa de crimes violentos contra o patrimônio, por exemplo, cresceram 

em aproximadamente 30%.  

Além disso, resta claro que o ano de 2017 manteve os números de forte criminalidade, com leve 

diminuições.  

Outros dois indicadores, que também sinalizam o cenário de ocorrência de violência em 

Vespasiano, demonstram mudanças pouco expressivas em relação à segurança pública. Estes 

indicadores são denominados como: Taxa de mortes por causas externas (agressões) e Número 

de homicídios registrados. 

Já os quantitativos referentes ao número de policiais (Civil e Militar) por habitante, indicam a 

permanência da proporção entre os anos de 2015 e 2016, mas uma imensa diferença em relação 

ao contingente de policias civis por habitante em relação ao ano de 2017, tendo uma queda de 

quase 17%, que não condiz com o crescimento exacerbado da população, tendo em vista a 

linearidade da expansão de tal fator.  

As consequências da desproporção entre o número de moradores pode não ser diretamente em 

relação à repressão dos crimes cotidianos, tendo em vista, que a proteção diária é exercida mais 

enfaticamente pela Polícia Militar Estadual. De toda forma, tal impacto ainda assim pode ser 

responsável pelo aumento da criminalidade no município, tendo em vista que a Polícia Civil tem 

papel fundamental na repreensão, prevenção e investigação dos crimes cometidos em 

sociedade.  

Não ocorreram mudanças significativas no quadro da segurança pública da AII deste 

empreendimento. No entanto, é possível identificar a possível escassez de investimentos no 

âmbito do policiamento local, tendo em vista o crescimento das taxas de crimes em todas as 
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espécies de indicadores, mas especialmente em crimes de menor potencial ofensivo, crimes 

violentos e crimes violentos contra o patrimônio no ano de 2016, que se mantiveram com aspecto 

de expansão no ano de 2017. Além disso, conforme citado, a desproporção entre o contingente 

policial civil e a população no ano de 2017 pode ter contribuído para os indicadores ruins de 

criminalidade no âmbito do município de Ponte Nova.  

 
Tabela 180: Taxas de crimes e relação de policiais civis e militares por habitante em Ponte Nova - MG 

INDICADOR 
SÉRIE HISTÓRICA 

2010 2015 2016 2017 

Taxa de crimes de menor potencial ofensivo (Por cem mil 

hab.) 
- 1.352,49 1.705,70 1.502,72 

Taxa de crimes violentos (Por cem mil hab.) 250,91 242,54 280,37 257,71- 

Taxa de crimes violentos contra o patrimônio (por cem mil 

hab.) 
202,13 134,74 164,53 163,99 

Taxa de crimes violentos contra a pessoa (Por cem mil 

hab.) 
48,79 106,11 114,16 90,36 

Taxa de mortes por causas externas (agressões) (Por 

cem mil hab.) 
12,2 287,9 405,5 332,0 

Habitantes por policial civil - 1.023,66 1,045,00 866,06 

Habitantes por policial militar - 511,83 527,13 553,32 

Nota: Os campos indicados com "-" correspondem à informação não divulgada pela fonte. 

Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Fundação João Pinheiro, 2018. 

Outro fator a ser analisado são os números de homicídios consumados no município de Ponte 

Nova.  Em geral, os valores mantiveram regularidade durante os anos, considerando que o 

município não se trata de um centro urbano e, portanto, não se aflige diretamente das mazelas 

de criminalidade das grandes metrópoles.  

Não obstante, observa-se que o número de homicídios atingiu um pico de registros no ano de 

2018, atingindo quase metade do registrado três anos antes, em 2015. Ou seja, há um reforço 

nos índices de que a criminalidade tem se tornado mais presente no cotidiano de Ponte Nova ao 

longo dos anos.  

Tabela 181: Número de homicídios consumados em Ponte Nova - MG 

SÉRIE HISTÓRICA HOMICÍDIOS CONSUMADOS 

2012 18 

2013 15 

2014 14 

2015 12 

2016 11 

2017 9 

2018 24 
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Fonte: Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS). Fundação João Pinheiro, 2018. 

12.3.1.1.8. Patrimônio Histórico e Cultural 

Em relação ao patrimônio histórico e cultural do município de Ponte Nova, foram utilizados para 

o presente estudo os dados relacionados ao ICMS Patrimônio Cultura do Instituto Estadual do 

Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA-MG); além de outras fontes oficiais de 

informação do município, como os Conselhos Municipais de Cultura e o site oficial da Prefeitura 

Municipal.  

Segundo o IEPHA, o ICMS Patrimônio Cultural é um programa de incentivo à preservação do 

patrimônio cultural do Estado, por meio de repasse de recursos para os municípios que 

preservam seu patrimônio e suas referências culturais através de políticas públicas relevantes. 

O programa estimula as ações de salvaguarda dos bens protegidos pelos municípios por meio 

do fortalecimento dos setores responsáveis pelo patrimônio das cidades e de seus respectivos 

conselhos em uma ação conjunta com as comunidades locais.  

 

 

 

Tabela 182: Lista de bens tombados ou registrados apresentados ao ICMS- Patrimônio Cultural) IEPHA-

MG do município de Ponte Nova. 

N° HOMOLOGAÇÃO 

DENOMINAÇÃO DO BEM 

TOMBADO OU 

REGISTRADO 

ENDEREÇO DO BEM 

TOMBADO OU LOCAL DE 

OCORRÊNCIA 

CLASSIFICAÇÃO 

3408 D. 10.387/2016 
Acervo Histórico do Arquivo 

Público de Ponte Nova 

3408 R. Caetano Marinho 

nº 306 - Centro 
Bem Móvel 

3409 

D. 3.473 / 1999;  

D. 6.565/ 2008;  

D. 10.069/ 2015 

Cemitério dos Escravos 
Próximo à R. Dorival José 

da Silva (rodovia MGC 120 
Bem Imóvel 

3410 
I. 02/ 2016 - D. 

10.392/ 2016 

Corporação Musical União 7 

de Setembro (Formas de 

Expressão) 

 Registro de Bens 

Imateriais 

3411  
Faculdade de Ciências 

Humanas - Imóvel na R. 

Cantídio Dumond nº 92 

R. Cantídio Dumond nº 92 Bem Imóvel 

3412 D. 2.796/ 1996 FAVAP 
Ru Cantídio Drummond  nº 

92 - Centro 
Bem Imóvel 

3413  Fazenda Paciência  Bem Imóvel 
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N° HOMOLOGAÇÃO 

DENOMINAÇÃO DO BEM 

TOMBADO OU 

REGISTRADO 

ENDEREÇO DO BEM 

TOMBADO OU LOCAL DE 

OCORRÊNCIA 

CLASSIFICAÇÃO 

3414 I. 001/ 2014 

Goiabada Cascão da Região 

de Ponte Nova (Saberes) 

Goiabada de Ponte Nova; 

Goiabada Artesanal de Ponte 

Nova; Modo de Fazer da 

Goiabada Cascão de Ponte 

Nova 

 Registro de Bens 

Imateriais 

3415 

D. 2.136/ 1992;                       

D. 6.606/ 2008 e                     

D. 10.068/ 2015 

Hotel Glória 
R. Antônio Frederico 

Ozanan  nº 493 - Centro 
Bem Imóvel 

3416 D. 6.179/ 2007 Imagem de São Sebastião 
Pç. Getúlio Vargas  s/ nº - 

Ig. Matriz de São Sebastião 
Bem Móvel 

3417 D. 10.408/2016 
NH.Urbano de Ponte Nova 

(9,85ha) 
Ponte Nova / Minas Gerais Núcleo Histórico 

3418  Locomotiva a Vapor  Bem Móvel 

3419 D. 5.731 / 2006 Pontilhão Férreo 

Av. Custódio Silva  s/nº (ao 

lado do nº1.161), sobre o 

rio Piranga, entre os bairros 

Palmeiras e Triângulo 

Bem Imóvel 

3420 D. 2.102/ 1992 
Residência da Família Brant 

Ribeiro 

R. Cantídio Drumond  nº 11 

- Centro 
Bem Imóvel 

3421 D. 2036/ 1992 
Residência da Família Pinto 

Coelho 

Av. Dr. Caetano Marinho  

nº 235/ 239/ 245 
Bem Imóvel 

 

Fonte: Relação de Bens protegidos pelos Municípios (apresentados ao ICMS- Patrimônio 

Cultural), pela União e pelo Estado - até o ano de 2018. IEPHA, 2019.  

O relatório de 2019 demonstra que o município de Rio Doce possui 13 bens (que inclui materiais 

e imateriais, móveis e imóveis) tombados ou registrados junto ao Instituto de Patrimônio Mineiro. 

Dentre eles, cabe destacar o Núcleo Histórico de Ponte Nova, constituído de 9,85 hectares.  

O relatório demonstra também que 6 dos bens listados já foram aceitos para efeito de pontuação 

no ICMS Patrimônio Histórico, sendo a maioria no ano de 2009 com os seguintes bens: a FAVAP, 

além das Residências da Família Brant Ribeiro e Família Pinto Coelho. 

Em relação à pontuação no ICMS, conforme a Tabela 183: Pontuações no ICMS Patrimônio 

Cultural do município de , percebe-se que o município de Ponte Nova possui média boa em 

relação aos outros municípios mineiros, contudo apresenta algumas pontuações críticas como 

em 2014, que serve de base para atestar a crescente preocupação do município ao longo dos 

anos.  
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Tabela 183: Pontuações no ICMS Patrimônio Cultural do município de Ponte Nova 

MUNICÍPIO  2017 2016 2015 2014 MÉDIA 

Ponte Nova 13,84 12,43 12,55 6,7 12,49 

Fonte: Pontuação Definitiva ICMS Patrimônio Cultural - Exercício 2014, 2015, 2016 e 2017. 

IEPHA, 2019.  

  

Figura 480: Associação Comercial de Ponte Nova, 
fachada frontal. 

Fonte: Laudos de Estado de Conservação Município de 
Ponte Nova. MGTM Ltda, 2018. 

Figura 481: Asilo Municipal de Ponte nova, fachada 
frontal. 

Fonte: Laudos de Estado de Conservação Município de 
Ponte Nova. MGTM Ltda, 2018. 

Além dos bens relatados pelo IEPHA, o Conselho Municipal de Patrimônio Cultura do município 

de Ponte Nova disponibilizou alguns bens móveis que constituem parte do complexo cultural, por 

meio de seu site oficial.  

A associação Comercial e Industrial de Ponte Nova foi fundada em 1938 e em 1943 passou a 

ocupar o prédio onde se localiza atualmente. Segundo o Conselho: 

“o prédio era um sobrado que foi todo construído com dois pavimentos e três frentes, sendo uma 

para a Rua do Rosário, outra para a Praça Getúlio Vargas e outra para a Rua Benedito Valares. 

Era todo de pau-a-pique, com barrotes de madeira e tijolo na horizontal, para maior 

fortalecimento da construção. Tanto o forro quanto o piso eram de madeira.” (Conselho Municipal 

de Patrimônio Cultural e Natural de Ponte Nova, 2018).  

O Asilo Municipal de Ponte Nova foi fundado em 1927 por Cantídio Drumond, então prefeito, 

como parte dos serviços da Prefeitura. As informações disponibilizadas pelo Conselho são: “o 

asilo (...) funciona até hoje com dotação orçamentária da Prefeitura e contribuição dos idosos 

que cedem 70% de seus vencimentos de aposentadoria para que seja aplicado no Asilo.”  

12.3.1.2. MUNICÍPIOS DE RIO DOCE E SANTA CRUZ DO ESCALVADO 

12.3.1.2.1. Histórico de Ocupação 
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Os municípios de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado apresentam especificidades comuns 

referentes à organização do espaço e estrutura produtiva, que são resultantes de relações 

socioeconômicas semelhantes. 

O município de Rio Doce possui histórico de povoamento com início na primeira metade do 

século XVIII. Segundo as informações do IBGE, é possível destacar-se algumas informações 

relevantes sobre a história de Rio Doce, sendo:  

• 1745 – Criação da capela de Santana do Deserto nas terras da Dona Luiza de Souza e 

Oliveira, viúva do bandeirante Matias Barbosa. 

• 1884 – Fundação de Rio Doce por Antônio da Conceição Saraiva, que foi contratado para 

trabalhar na construção da estrada de ferro da cidade.  

• 1886 – Inauguração da Estação de Rio Doce, então distrito de Mariana, ocasionando a 

expansão do comércio local. 

• 1887 – O distrito adquire a alcunha de Rio Doce em homenagem à estação local, sendo 

até então chamado de Perobas – madeira abundante na época.  

• 1890 – Transferência do distrito para o município de Ponte Nova.  

• Até 1910 – Chegada de imigrantes espanhóis, italianos e novos portugueses.  

• 1920 – Chegada de turcos e Libaneses.  

Sobre a formação administrativa, o município de Rio Doce adquiriu sua independência como 

município somente em 1962, tendo sido distrito de vários municípios, como: Mariana, Ponte Nova 

e Dom Silvério. 

                                  

 

Distrito criado com a 

denominação de Rio Doce, 

subordinado a Mariana. 
Decreto Estadual nº 122-A, de 

2706-1890 e Lei Estadual nº 2, 

de 14-09-1891. 

Transferência do distrito de 

Rio Doce para o município de 
Ponte Nova. Decreto 

Estadual nº 160, de 08-08-

1890. 

Rio Doce é anexado ao 
município de Dom 

Silvério. Decreto-lei 
estadual nº 148, de 17-

12-1938 
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Figura 482: Formação administrativa do município de Rio Doce.  

Fonte: IBGE. Municípios, Rio Doce – História & Fotos. 

 

O município de Santa Cruz do Escalvado possui tal denominação, segundo suposições, devido 

à existência de uma curiosa elevação formada por uma pedra - a Pedra do Escalvado. 

Segundo o IBGE e o site oficial da Prefeitura do município, o povoado original surgiu em torno 

de uma capela erigida pelo Padre Bernardino José da Silva, que obteve provisão em 1823. Seu 

primeiro nome foi Santa Cruz do Chamercão.  

Assim como o município de Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado tornou-se distrito de Ponte Nova 

em 1846, pela Lei nº 312 de 1846, adquirindo sua independência municipal somente em 1948, 

com o desmembramento de seu território pela Lei nº 336, de 27 de Dezembro de 1948. Santa 

Cruz do Escalvado é constituído de três distritos: Santa Cruz do Escalvado, São Sebastião do 

Soberbo e Zito Soares. 

12.3.1.2.2. Dinâmica Populacional 

As informações referentes à população da Área de Influência Indireta (AII), em grande parte, são 

geradas pelo IBGE através dos censos demográficos realizados a cada 10 anos. Os quantitativos 

relativos aos anos posteriores a 2010 trata-se de estimativas realizadas por este mesmo órgão 

federal ou provenientes de outros órgãos estaduais ou federais e alguns institutos de pesquisas 

reconhecidos em Minas Gerais e no Brasil.  

Em relação à dinâmica populacional dos municípios em análise, atesta-se que estes apresentam 

diferentes características de ocupação populacional, ainda que tais números representem 

influência módica nos fenômenos de crescimento do Estado de Minas Gerais, conforme Tabela 

184: População Total de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado A população de Rio Doce 

representou 0,01% da população do Estado de Minas Gerais quando em seu maior contingente 

registrado (1991), já a população de Santa Cruz do Escalvado, nesta mesma época, atingiu 

0,04% da população mineira.  

Rio Doce é transferido 

novamente para o 

município de Dom Silvério 

para Ponte Nova. Decreto-

lei estadual nº 1058, de 

31-12-1943 

Elevado à categoria de 

município com a 

denominação de Rio Doce. 

Lei Estadual nº 2764, de 30-

12-1962. 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 860 

 

 

Tabela 184: População Total de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado 

UNIDADE TERRITORIAL 
SÉRIE HISTÓRICA 

1991 2000 2010 2018 

Rio Doce 2.629 2.318 2.468 2.599 

Santa Cruz do Escalvado 6.426 5.378 4.992 4.793 

Minas Gerais 15.743.152 17.891.494 19.597.330 21.040.662 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 1991, 2000 e 2010; IBGE. Diretoria de Pesquisas - DPE - Coordenação de População e 

Indicadores Sociais – COPIS, dados do ano de 2018. 

É possível identificar que o crescimento de Rio Doce nas últimas décadas (1991 a 2010) não foi 

linear, experimentando decréscimos populacionais de aproximadamente 11% entre os anos de 

1991 e 2000 e posteriores acréscimos menores que 10% de crescimento até o ano de 2018. De 

toda forma, a partir da década de 90, a população demonstrou crescimento que não representa 

um massivo adensamento populacional, principalmente ao considerar-se que a densidade 

demográfica no Censo do IBGE de 2010 registrou 22,0 hab/km². A densidade demográfica da 

região classifica o município como constituído de áreas predominantemente rurais (OECD, 2009, 

2010, 2011, 2013).   

Já o município de Santa Cruz do Escalvado vem demonstrando um processo de regressão 

ocupacional desde a década de 90. Os decréscimos variam de 4% a 16% ao longo dos anos, 

tendo o menor registro de contingente se dado em 2018, no qual a população municipal 

representou aproximadamente 0,02% da população mineira. A densidade demográfica local 

atingiu a marca de 19,3 habitantes/km² no Censo de 2010.  

 Tabela 185: Densidade Demográfica (Habitantes por Km2) de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado 

UNIDADE TERRITORIAL 
SÉRIE HISTÓRICA 

1991 2000 2010 

Rio Doce 23,3 20,5 22,0 

Santa Cruz do Escalvado 24,9 20,18 19,3 

Minas Gerais 26,82 30,46 33,41 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 1991, 2000 e 2010 

Em ambos os municípios em análise, os processos de dinamicidade populacional não podem 

ser considerados como casuísticos, tendo em perspectiva as leves alterações durante grandes 

períodos de tempo, além da escassez de causas pontuais que impactam na lógica populacional 

de cidades pequenas, como a implantação de grandes complexos econômicos, que geram 

receitas financeiras para o município e fomentam a mão-de-obra interna e externa.  

De toda forma, há que considerar-se que com o episódio de rompimento da Barragem de Fundão 

e suas atividades emergenciais a partir de 2015, a dinâmica populacional poderia apresentar 
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determinado crescimento representado pela evasão das áreas atingidas diretamente, bem como 

possível regresso dos trabalhados às suas cidades de origem (Brandt, 2018). Contudo, tal evento 

somente será factível com a dinâmica de aumento da população a partir dos novos censos 

demográficos, sendo um fator preterido neste estudo.  

Outro indicador que visa compreender as variações populacionais em um determinado território 

consiste na taxa de crescimento anual da população (Tabela 186: Taxa de Crescimento Anual 

da População (% a.a.) de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado). Este quantitativo é construído 

a partir de dados sobre a natalidade, mortalidade e migrações de certo período. Neste caso, as 

informações coletadas nos censos demográficos subsidiam os cálculos para esta taxa. 

Conforme já sinalizado, os municípios de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado sofrem processos 

de crescimento antagônicos. Rio Doce apresentou crescimento de 2,4% na taxa média anuais 

entre a década de 90 e os anos de 2010 a 2018. De outro lado, Santa Cruz do Escalvado 

apresentou melhoras consideráveis em relação à sua taxa de crescimento no mesmo período, 

pois, ainda que com taxas de crescimento negativas, a sua expansão populacional tem 

melhorado ano após ano.  

É pertinente considerar, no âmbito deste estudo, em termos de dinâmica populacional, que as 

tendências de progressão positiva para Rio Doce e ligeiramente da involução de Santa Cruz do 

Escalvado, podem ser reforçadas por fatores externos que intensifiquem a imigração 

populacional para a região. 

De toda forma, é importante destacar que as maiores taxas projetada para as pequenas cidades 

podem ser justificadas também por fatores como o preço dos terrenos, que costumam ser mais 

baratos que nas grandes cidades, aliados à busca das pessoas por cidades menores, mas 

próximas de grandes centros, onde conseguem ter mais segurança e ainda assim 

desempenharem as suas carreiras. Ambos os municípios em análise se localizam cerca de 2 

horas do município de Mariana.  

Tabela 186: Taxa de Crescimento Anual da População (% a.a.) de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado 

UNIDADE TERRITORIAL 
SÉRIE HISTÓRICA 

1991-2000 2000-2010 2010-2018 

Rio Doce -1,4 0,6 1,0 

Santa Cruz do Escalvado -2,0 -0,7 -0,8 

Belo Horizonte 1,1 0,6 1,0 

Minas Gerais 1,4 0,9 1,4 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 1991, 2000 e 2010. Os dados referentes ao período de 2010 a 2018 são estimativas do IBGE 

com base nos cálculos do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) 
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A urbanização é considerada o processo de crescimento do número de cidades e de aumento 

do tamanho de algumas cidades. No Brasil, a urbanização se torna um fenômeno de dimensão 

nacional, impulsionada pelo processo de industrialização e pelo acentuado êxodo rural. Por sua 

vez, as dinâmicas populacionais presentes nas cidades analisadas, ou seja, o crescimento da 

população e, consequentemente, o aumento do adensamento populacional, estão diretamente 

relacionados com o processo de urbanização.  

Portanto, de acordo com os quantitativos presentes na Tabela 187: Grau de Urbanização (%) de 

Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, nota-se que nas cidades da AII há um intenso crescimento 

do grau de urbanização entre os anos de 1991 e 2010, seguindo a mesma estatística do Estado. 

Em relação a Rio Doce, o grau de urbanização expande-se de forma notável, tendo crescido 

quase 20% em duas décadas. O município de Santa Cruz do Escalvado apresentou progresso 

mais ligeiro, mas ainda marcante, crescendo 12% no mesmo período.  

Tabela 187: Grau de Urbanização (%) de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado 

UNIDADE TERRITORIAL 
SÉRIE HISTÓRICA 

1991 2000 2010 

Rio Doce 48,80 59,19 67,06 

Santa Cruz do Escalvado 22,27 30,55 34,66 

Belo Horizonte 99,66 100 100 

Minas Gerais 74,87 82 85,29 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 1991, 2000 e 2010 

No que tange ao número de domicílios classificados entre rurais e urbanos, seguindo a tendência 

do estado e do país, houve um aumento no número da população urbana e consequente 

decréscimo da população rural no período de 2000 a 2010 em ambos os domicílios analisados 

(Tabela 188: Número de Domicílios Particulares de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado).  

Vale destacar que o cenário de domicílios rurais no município de Rio Doce é predominância de 

domicílios considerados urbanos sobre os rurais, já em Santa Cruz do Escalvado, ainda que os 

domicílios rurais tenham diminuído, estes continuam constituindo a maior parte dos domicílios 

do município. 

Associando este quantitativo com o total populacional, percebe-se que, de acordo com as 

informações do censo de 2010 do IBGE, os dois municípios apresentam aproximadamente 3,17 

habitantes/domicílio.  
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Tabela 188: Número de Domicílios Particulares de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado 

CLASSIFICAÇÃO DOS 

DOMICILIOS 

SÉRIE 

HISTÓRICA 
RIO DOCE 

SANTA CRUZ 

DO 

ESCALVADO 

MINAS 

GERAIS 
BRASIL 

TOTAL 

1991 592 1.477 3.707.237 34.734.715 

2000 636 1.403 4.765.258 44.776.740 

2010 778 1.573 6.027.492 57.320.555 

URBANA 

1991 312 355 2.843.616 27.157.268 

2000 391 432 3.967.370 37.369.953 

2010 526 559 5.187.383 49.228.253 

RURAL 

1991 280 1.122 863.621 7.577.447 

2000 245 971 797.888 7.406.788 

2010 252 1.014 840.109 8.092.302 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 1991, 2000 e 2010. 

No que tange os quantitativos referentes ao gênero da população da área de influência indireta, 

observa-se, de maneira geral, a permanência da proporcionalidade entre o número de homens 

e mulheres no período compreendido entre os anos de 1991 a 2010 (Tabela 154). Os dados 

mostram também um aumento notável de homens (230) em detrimento da queda de mulheres 

(80) entre 2000 e 2010 no município de Rio Doce, o que alterou a lógica de aumento de ambos 

os gêneros em concomitância até então. Por este motivo mesmo, a razão de sexo em 2010 no 

município de Rio Doce apresentou o maior índice entre os censos realizados, conforme Tabela 

190: Razão de sexo (número de homens para cada 100 mulheres) de Rio Doce e Santa Cruz do 

Escalvado A mudança não possui causa lógica detectável, sendo tratada neste estudo como 

oriunda de fatores naturais de dinamicidade populacional.  

 

 

 

Tabela 189: População total por gênero de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado 

UNIDADE TERRITORIAL 

SÉRIE HISTÓRICA 

HOMENS MULHERES 

1991 2000 2010 1991 2000 2010 

Rio Doce 1.292 1.140 1.370 1.337 1.178 1.098 

Santa Cruz do Escalvado 3.240 2.712 2.508 3.186 2.666 2.484 
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Minas Gerais 7.803.374 8.851.587 9.641.877 7.939.768 9.039.907 9.955.453 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 1991, 2000 e 2010. 

A razão de sexo é outro método de análise para analisar a dinâmica de distribuição dos gêneros 

da população, tratando-se da razão do número de homens para cada 100 mulheres em 

determinado espaço geográfico. Se a razão de sexo é 100, o cenário é de igualdade para homens 

e mulheres. Assim, se o número se elevar de 100, há predominância de homes, por outro lado, 

se estiver abaixo, a predominância de mulheres.  

Nesta perspectiva, conforme falado, tendo em vista a linearidade dos gêneros entre os cidadãos 

dos municípios analisados, as razões estão próximas de 100, conforme Tabela 190: Razão de 

sexo (número de homens para cada 100 mulheres) de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado com 

as ressalvas realizadas em razão das alterações isoladas das proporções. Além disso, ressalta-

se que a razão de sexo é muito mais linear no município de Santa Cruz do Escalvado do que no 

município de Rio Doce.  

Tabela 190: Razão de sexo (número de homens para cada 100 mulheres) de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado 

UNIDADE TERRITORIAL 
SÉRIE HISTÓRICA 

1991 2000 2010 

Rio Doce 96,6 96,8 124,8 

Santa Cruz do Escalvado 101,7 101,7 101,0 

Minas Gerais 98,3 97,9 96,9 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 1991, 2000 e 2010. 

Em relação ao contexto etário da população dos municípios analisados, identifica-se que a maior 

parcela de indivíduos residentes neste município é de crianças e jovens entre 0 a 19 anos (Tabela 

191: População total por faixa etária (2010) de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado), seguida 

pela faixa de pessoas entre 20 a 39 anos. Ou seja, a maior parte da população dos municípios 

da AII é constituída por jovens. A partir da comparação das informações dos municípios 

analisados com as Minas Gerais e do Brasil, nota-se que o processo de envelhecimento da 

população, ou seja, maior número de indivíduos com idade adulta e idosa é mais expressivo no 

contexto estadual e federal.  

Tabela 191: População total por faixa etária (2010) de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado 

FAIXA ETÁRIA 

NÚMERO DE HABITANTES PERCENTUAL DE HABITANTES 

Rio Doce 

Santa Cruz 

do 

Escalvado 

Minas 

Gerais 
Brasil 

Rio 

Doce 

Santa 

Cruz do 

Escalvado 

Minas 

Gerais 
Brasil 

0 a 19 anos 724 1.542 6.113.296 62.923.165 29,37% 30,89% 29% 33% 

20 a 39 anos 676 1.384 6.450.322 63.982.696 27,42% 27,72% 27% 34% 
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40 a 59 anos 665 1.206 4.723.147 43.259.339 26,98% 24,16% 27% 23% 

60 a 79 anos 303 693 1.980.523 17.655.014 12,29% 13,88% 12% 9% 

80 anos ou mais 97 167 330.042 2.935.585 3,9% 3,35% 4% 2% 

Total 2.465 4.992 19.597.330 190.755.799 100% 100% 100% 100% 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 2010 

A População Economicamente Ativa (PEA) é mensurada sobre a força de trabalho da população, 

ou seja, corresponde à estimativa daqueles que exercem atividade remunerada (População 

Ocupada), bem como o número de pessoas que não trabalham, mas estão disponíveis para 

assumir um trabalho de imediato (População Desocupada). Assim, em continuação à 

contextualização destes indicadores, a População Não Economicamente Ativa (PNEA) 

corresponde ao restante da População Total que não pode ser classificada como População 

Economicamente Ativa. 

No âmbito do perfil econômico da população de Rio Doce, é possível observar, por meio dos 

cálculos das informações contidas na Tabela 157, que o percentual de habitantes considerados 

como PEA sofreu alterações significativas em relação à sua representatividade sobre o número 

total de habitantes, passando de 38,22% em 2000 para 65,72% em 2010. Já em Santa Cruz do 

Escalvado, a proporção da PEA em relação à População Total também aumentou 

significativamente de 34,57% em 2000 para 66,26% em 2010.  

O aumento registrado na PEA é reflexo do crescimento tanto da População Ocupada quanto da 

Desocupada. A PEA de Rio Doce cresceu em 736 pessoas entre os censos dos anos 2000 e 

2010, em consequência da expansão da População Ocupada (em 26,32%) e da População 

Desocupada (em 84,84%). Já a PEA de Santa Cruz do Escalvado em 1.449 pessoas entre os 

censos dos anos 2000 e 2010, em consequência da expansão da População Ocupada (em 

22,04%) e da População Desocupada (em 79,08%).   

Tais fatores se alinham à amplificação de outro indicador nos municípios, a Taxa de 

Desemprego, que expandiu em 23,6% em Rio Doce e 23,9% em Santa Cruz do Escalvado entre 

os anos de 200 e 2010. Esses índices acompanham os aumentos ocorridos em nível estadual e 

nacional em consequência da forte recessão econômica enfrentada pelo Brasil.  

Contudo, é importante destacar que os censos do IBGE demonstraram uma redução drástica de 

79,92% e 88,72% da PNEA nos municípios de Ponte Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, 

respectivamente. Neste sentido, a PNEA no ano de 2010 chegou a representar 
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aproximadamente 8,22% e 0,05% da População Total dos municípios de Ponte Rio Doce e Santa 

Cruz do Escalvado, respectivamente.  

Tabela 192: Quantitativos referentes à ocupação da população de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado 

INDICADOR SÉRIE HISTÓRICA 

VALOR ABSOLUTO 

Rio Doce Santa Cruz do 

Escalvado 

População Total 
2000 2.318 5.378 

2010 2.468 4.992 

População Economicamente Ativa 
2000 886 1.859 

2010 1.622 3.308 

População Ocupada 
2000 806 1.595 

2010 1.094 2.046 

População Desocupada 
2000 80 264 

2010 528 1.262 

População não Economicamente Ativa 
2000 1.011 2.555 

2010 203 288 

Taxa de Desemprego 
2000 9,0 14,2 

2010 32,6 38,1 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 2000 e 2010 

No que consiste aos tipos de ocupações em relação aos setores econômicos, o município de Rio 

Doce possui predominância do segundo setor, ou seja, daquele ligado ao setor industrial, tendo 

em vista a ênfase do setor de construção civil. Já em relação ao município de Santa Cruz do 

Escalvado, o primeiro setor predomina, tendo em vista a ênfase na agropecuária.  

De toda forma, é importante salientar que ambos os municípios possuem ocupação da população 

na administração pública com muito realce, sendo inclusive o setor público a principal ocupação 

de Santa Cruz do Escalvado. Esses pontos estão demonstrados na Tabela 193: Ocupação da 

população por setor de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. 
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Tabela 193: Ocupação da população por setor de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado 

SETORES ECONÔMICOS 
2017 

Rio Doce Santa Cruz do Escalvado 

Extrativa Mineral 0 0 

Indústria de Transformação 5 1 

Serviços Industriais 14 20 

Construção Civil 309 0 

Comércio 20 24 

Serviços 16 43 

Administração Pública 228 273 

Agropecuária 33 156 

TOTAL 625 517 

Fonte: Ministério do Trabalho. RAIS, 2017. 

 

O último indicador contemplado neste estudo que visa compreender as características da 

população da AII consiste no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Este índice 

é utilizado para mensurar o nível de desenvolvimento de um determinado território, a partir de 

uma classificação da renda da população, bem como de aspectos relacionados à longevidade 

dos habitantes e do grau de escolaridade destes indivíduos. Posto isto, é necessário informar 

que o valor 1 (Um) neste índice é considerado o maior nível de desenvolvimento a ser alcançado 

e 0 (Zero) o pior.  

De acordo com as informações apresentadas na Tabela 194: Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, é possível observar um 

crescimento do IDHM dos municípios analisados entre o período de 1991 a 2010, conforme 

tendências de crescimento ocorridas também em Minas Gerais e no Brasil. Dentre os fatores que 

influenciaram a consolidação deste índice, ou seja, o IDHM - Renda, IDHM – Longevidade e 

IDHM - Educação, evidenciados, respectivamente, Tabela 160, Tabela 161 e Tabela 162, 

identifica-se que para os dois municípios o tema longevidade é o que melhor se apresenta e o 

tema educação apresenta os piores resultados, seguido da renda.  

Tabela 194: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado 

UNIDADE TERRITORIAL 
SÉRIE HISTÓRICA 

1991 2000 2010 

Rio Doce 0,386 0,57 0,664 

Santa Cruz do Escalvado 0,298 0,445 0,625 

Minas Gerais 0,478 0,624 0,731 
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UNIDADE TERRITORIAL 
SÉRIE HISTÓRICA 

1991 2000 2010 

Brasil 0,493 0,612 0,727 

Fonte: IBGE. PNUD, IPEA, FJP. Atlas do Desenvolvimento Humano. 2018. 

 

Tabela 195: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado – Renda  

UNIDADE TERRITORIAL 
SÉRIE HISTÓRICA 

1991 2000 2010 

Rio Doce 0,509 0,603 0,644 

Santa Cruz do Escalvado 0,428 0,51 0,618 

Minas Gerais 0,618 0,68 0,73 

Brasil 0,647 0,692 0,739 

Fonte: IBGE. PNUD, IPEA, FJP. Atlas do Desenvolvimento Humano. 2018. 

Tabela 196: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado – 
Longevidade  

UNIDADE TERRITORIAL 
SÉRIE HISTÓRICA 

1991 2000 2010 

Rio Doce 0,615 0,711 0,801 

Santa Cruz do Escalvado 0,63 0,715 0,815 

Minas Gerais 0,689 0,759 0,838 

Brasil 0,662 0,727 0,816 

Fonte: IBGE. PNUD, IPEA, FJP. Atlas do Desenvolvimento Humano. 2018. 

Tabela 197: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado – 
Educação – Ponte Nova 

UNIDADE TERRITORIAL 
SÉRIE HISTÓRICA 

1991 2000 2010 

Rio Doce 0,184 0,431 0,567 

Santa Cruz do Escalvado 0,098 0,241 0,485 

Minas Gerais 0,257 0,47 0,638 

Brasil 0,279 0,456 0,637 

Fonte: IBGE. PNUD, IPEA, FJP. Atlas do Desenvolvimento Humano. 2018. 

12.3.1.2.3. Educação  

O sistema educacional, de acordo com as informações divulgadas pelo censo escolar realizado 

no ano de 2018, de Rio Doce contava com a presença de apenas 3 unidades de ensino em todo 

o território municipal. Já Santa Cruz do Escalvado apresentou sistema educacional com 8 

escolas no mesmo período (Tabela 198: Número de Estabelecimentos de Ensino de Rio Doce e 

Santa Cruz do Escalvado).  
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É importante ressaltar que os dois municípios em epígrafe possuem a maior parte de sua 

população na faixa etária (0-19 anos) propícia às atividades escolares. Desta maneira, a 

desproporção de alunos para o número de instituições disponíveis pode ocasionar em fatores 

responsáveis pelos baixos níveis de IDH – Educação nos municípios, como a superlotação das 

salas de aula, a diminuição da qualidade de afetação individual pelos estudos de sala de aula, 

dentre outros fatores. 

Além disso, sobre as escolas de Santa Cruz do Escalvado, destaca-se que dentre os anos de 

2010 até 2018, o município apresentou uma diminuição representativa em suas instituições, ao 

perder uma escola municipal e outro particular. Desta forma, tendo em vista os argumentos 

citados acima, pode ser que tal fator seja responsável pela diminuição do IDH da Educação no 

censo a ser realizado no ano de 2020.  

Outro fator a ser pontuado, é que, dentre as unidades de ensino existente nos municípios, nota-

se que a maior parcela está sobre gestão da administração municipal, totalizando 2 escolas em 

Rio Doce e 5 em Santa Cruz do Escalvado.  

Tabela 198: Número de Estabelecimentos de Ensino de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado 

MUNICÍPIO 
SÉRIE 

HISTÓRICA 
FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA TOTAL 

Rio Doce 

2010 0 1 2 0 3 

2014 0 1 2 0 3 

2018 0 1 2 0 3 

 

Santa Cruz do 

Escalvado 

2010 0 1 6 3 10 

2014 0 1 6 3 10 

2018 0 1 5 2 8 

Fonte: Ministério da Educação. INEP. Censo Escolar de 2010; 2014 e 2018. 

Em relação à média de alunos matriculados nos municípios analisados, percebe-se que a maior 

parte das salas do nível ensino médio encontram-se sobrecarregadas em relação às outras 

etapas. Em geral, Santa Cruz do Escalvado possui aproximadamente 40 alunos por turma do 

Ensino Médio, enquanto Rio Doce possui aproximadamente 30 alunos para a mesma etapa.   
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Tabela 199:  Média de Alunos por Turma / Etapas de Ensino de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado 

ANO MUNICÍPIO 

EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL 8 E 9 ANOS ENSINO MÉDIO 

TOTAL 

1 

CRECH

E 

PRÉ-

ESCOL

A 

TOTAL 
ANOS 

INICIAIS 

ANOS 

FINAIS 

1° AO 5° 

ANO 

6° AO 9° 

ANO 

TURMAS 

MULTIETAP

A, MULTI OU 

CORREÇÃO 

DE FLUXO 2 

TOTAL 
1ª A 4ª 

SÉRIE 

NÃO-

SERIAD

O 

2018 
Rio Doce 

 

16,2 20,0 14,3 20,5 15,7 16,5 94,5 130,0 -- 29,7 89,0 -- 

 10,9 13,5 10,3 12,5 9,4 6,3 56,6 64,3 16,5 36,2 138,3 -- 

Fonte: Ministério da Educação. INEP. Censo Escolar de 2018. 
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A taxa de analfabetismo escolar no contexto de caracterização municipal se torna importante no 

intuito de compreender o percentual da população que não possui alfabetização. Assim, na 

Tabela 200: Taxa de Analfabetismo de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, é ilustrado as 

respectivas taxas de analfabetismo, de habitantes de 10 a 14 anos, 15 a 19 anos e 20 anos ou 

mais.  

Em relação ao analfabetismo de Rio Doce, atesta-se que ocorreu aumento da taxa de 

analfabetismo entre os anos de 2000 e 2010, principalmente em relação aos cidadãos com 20 

anos ou mais, que cresceu aproximadamente 47,05%. Além disso, a taxa de habitantes de 10 a 

14 anos cresceu com determinada moderação, e, posteriormente, verifica-se a manutenção da 

taxa entre os jovens de 15 a 19 anos. De toda forma, é importante destacar que os valores do 

município se assemelham à taxa apreciada a nível estadual.  

Já Santa Cruz do Escalvado possui um cenário melhor em relação às taxas entre 2000 e 2010, 

pois, em geral, atesta-se a melhora das taxas, principalmente entre os jovens de 10 a 19 anos. 

Da mesma forma, os números deste município estão próximos do estado mineiro.  

É importante salientar que em ambos os municípios, os níveis mais preocupantes relacionam-se 

a população pós-escolar, o que demonstra que, em geral, a educação básica tem cumprido a 

função de alfabetização. De outro lado, demonstra que eventualmente seja necessário reforçar 

a estrutura escolar para alfabetização de pessoas mais maduras, que eventualmente não 

frequentaram a escola ou abandonaram os estudos, principalmente considerando os altos 

valores presentes na Tabela 201: Percentual de Aprovação, Reprovação e Abandono escolar 

por nível de ensino de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado - 2017 

Tabela 200: Taxa de Analfabetismo de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado  

UNIDADE TERRITORIAL 

TAXA DE ANALFABETISMO 

10 A 14 ANOS 

TAXA DE 

ANALFABETISMO 15 A 

19 ANOS 

TAXA DE 

ANALFABETISMO 20 

ANOS OU MAIS 

2000 2010  2000 2010  2000 2010  

Rio Doce 0,0 0,2 0,2 0,2 0,9 1,7 

Santa Cruz do Escalvado 0,4 0,2 0,1 0,0 1,4 2,0 

Minas Gerais 0,3 0,1 0,3 0,1 0,9 1 

Brasil 0,5 0,3 0,5 0,2 1,1 1,1 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 2000 e 2010. 
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Em relação ao percentual de aprovação, o cenário referente aos níveis de aprovação escolar é 

bem diferente em relação aos municípios analisados. Rio Doce apresenta resultados melhores 

que os apreciados em nível estadual tanto para o Ensino Médio quanto para o Fundamental, já 

Santa Cruz do Escalvado, está abaixo em relação aos níveis estaduais para ambos os cenários 

estaduais, com ênfase para os valores baixos do Ensino Médio que estão também abaixo do 

Ensino Fundamental no próprio município.  

Em relação às reprovações, atesta-se o mesmo cenário em relação aos melhores resultados de 

Rio Doce do que Santa Cruz do Escalvado. Ponto relevante a destacar-se que Rio Doce segue 

o contra fluxo do Estado ao possuir o menor índice de reprovações no ensino médio do que no 

básico, cerca de 3 vezes menor. Já Santa Cruz do Escalvado supera as reprovações S 

A evasão escolar também é outro indício dos resultados de aproveitamento escolar dos 

municípios. Em geral, ambos os municípios estão abaixo da média estadual em relação ao 

abandono, com exceção de Santa Cruz do Escalvado para os estudantes de ensino médio, que 

apresentam níveis de abandono altos, acompanhando as motivações possivelmente 

relacionadas à alta taxa de analfabetismo de adultos no município.  

Tabela 201: Percentual de Aprovação, Reprovação e Abandono escolar por nível de ensino de Rio Doce e Santa 
Cruz do Escalvado - 2017 

INDICADORES (%) 

UNIDADE TERRITORIAL 

RIO DOCE 
SANTA CRUZ DO 

ESCALVADO 
MINAS GERAIS 

Total de Aprovação no Ensino Fundamental 93,1 88,6 92,8 

Total de Aprovação no Ensino Médio 94,6 58,7 80,4 

Total de Reprovação no Ensino Fundamental 6,2 10,9 6 

Total de Reprovação no Ensino Médio 2,2 25,1 12,4 

Total de Abandono no Ensino Fundamental 0,7 0,5 1,2 

Total de Abandono no Ensino Médio 3,2 16,2 7,2 

Fonte: Ministério da Educação. INEP. Estatísticas Educacionais. 2017. 

12.3.1.2.4. Saúde 

Os municípios da AII em análise possuem um total de 41 unidades de atendimento médico, de 

acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Saúde no ano de 2018 (Tabela 202: 
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Número de unidades de saúde por tipo de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado), sendo 11 em 

Rio Doce e 30 em Santa Cruz do Escalvado. Não foram detectadas tendências de crescimento 

das unidades de saúde municipais, apenas criação de unidades essenciais não existentes, como 

a farmácia em Rio Doce (novembro/2015). Por outro lado, Rio Doce perdeu o único posto de 

saúde da cidade, restando 2 UBs em 2018.  

No universo fático analisado, atesta-se que os municípios apresentam o universo de 5 unidades 

de saúde, contando com locais à priori administrativos, como a secretaria de saúde. Além disso, 

é evidente que faltam nos municípios equipamentos de saúde essenciais como hospitais, 

unidades de pronto socorro, centos de atenção psicossocial, dentre outros.  

Tabela 202: Número de unidades de saúde por tipo de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado 

TIPO DE ESTABELECIMENTO 

RIO DOCE SANTA CRUZ DO ESCALVADO 

NOVEMBR

O 2012 

NOVEMBR

O 2015 

NOVEMBR

O 2018 

NOVEMBR

O 2012 

NOVEMBR

O 2015 

NOVEMBR

O 2018 

CENTRO DE 

SAUDE/UNIDADE BASICA DE 

SAUDE 

1 2 2 2 2 2 

CONSULTORIO - - - 2 2 2 

FARMÁCIA - 1 1 1 1 1 

HOSPITAL GERAL - - - - - - 

POSTO DE SAÚDE 1 - - 3 3 3 

PRONTO SOCORRO GERAL - - - - - - 

SECRETARIA DE SAÚDE 1 1 1 1 1 1 

UNIDADE MOVEL 

TERRESTRE 
- - - 1 1 1 

TOTAL 3 4 4 10 10 10 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES. 2012, 2015 e 2018. 

A ausência de modificações significativas nos municípios não é percebida em relação ao número 

de atendimentos médicos realizados. É notável a variabilidade das consultas realizadas, que 

atingem cerca de 18 consultas anuais/habitante em 2010 no município de Rio Doce, e 14 

consultas anuais/habitante em Santa Cruz do Escalvado no mesmo período.  

A partir do ano de 2015, ambos os municípios começam a apresentar um pico crescente de 

consultas realizadas, principalmente na área de atenção básica. Em Santa Cruz do Escalvado, 
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o ano de 2015 foi completamente atípico, registrando um aumento de 83,9% das consultas 

(aproximadamente 320 mil consultas a mais). Os crescimentos podem ter relação com as ações 

emergenciais relacionadas ao rompimento da barragem de Fundão, tendo em vista que as 

unidades da cidade de Mariana ficaram extremamente sobrecarregadas durante o período, o que 

pode ter direcionado a população para os equipamentos de saúde dos municípios mais próximos, 

além disso, as populações do próprio município podem ter intensificado a sua rotina de 

acompanhamento médico tendo em perspectiva determinado zelo com os efeitos do acidente.  

De toda forma, os elementos expostos foram comparados com outros municípios lindeiros à 

Mariana para validação da possibilidade, fato este que se confirmou em Ouro Preto, 

principalmente que obteve um pico de um milhão de atendimentos de atenção básica e média 

complexidade no ano de 2015, que representa cerca de 200 mil consultas a mais que nos anos 

anteriores e posteriores.  

Tabela 203: Número de atendimentos médicos realizados de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado 

SÉRIE 

HISTÓRICA 

RIO DOCE SANTA CRUZ DO ESCALVADO 

ATENÇÃO 

BÁSICA 

MÉDIA 

COMPLEXIDADE 
TOTAL 

ATENÇÃO 

BÁSICA 

MÉDIA 

COMPLEXIDADE 
TOTAL 

2010 42.446 1.128 43.663 65.544 2.021 67.565 

2011 43.045 2.416 45.636 56.521 2.090 58.611 

2012 34.588 2.106 36.754 51.799 2.408 54.214 

2013 34.768 2.524 37.449 57.497 2.041 59.538 

2014 39.443 3.731 43.326 57.828 3.015 61.089 

2015 42.166 5.1.34 47.495 376.456 3.040 379.779 

2016 37.306 6.017 53.676 55.601 2.623 58.284 

2017 82.344 7.460 89.925 78.261 2.352 80.671 

TOTAL 356.106 30.516 397.924 799.507 19.590 819.751 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS). 2010 a 2017 

 

É imprescindível mencionar que as expansões das demandas representadas pelas consultas 

realizadas no município geram uma situação de sucateamento dos equipamentos de saúde, que 

começam a operar com maior capacidade do que os seus recursos permitem. Neste sentido, 

atesta-se que se a tendência de aumento permanecer, o município deverá investir em unidades 
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de saúde que amorteçam os efeitos das demandas, por exemplo, intensificando a rede de postos 

de saúde e unidades básicas de saúde, para o acompanhamento preventivo da população e 

controle das demandas de média e alta complexidade, que demandam a existência de hospitais 

e pronto-atendimento.   

Os números de atendimento de urgência e emergência acompanham as outras consultas 

realizadas (Tabela 204: Quantitativo referente à produção ambulatorial de Urgência e 

Emergência de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado), demonstrando o aumento do passivo de 

consultas ao longo dos anos.  

Tabela 204: Quantitativo referente à produção ambulatorial de Urgência e Emergência de Rio Doce e Santa Cruz do 
Escalvado 

SÉRIE HISTÓRICA 

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

RIO DOCE SANTA CRUZ DO ESCALVADO 

2011 45.636 58.611 

2012 36.754 54.214 

2013 37.449 59.538 

2014 43.326 61.089 

2015 47.495 379.779 

2016 53.676 58.284 

2017 89.925 80.671 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS). 2011 a 2017. 

 

Em alinhamento com o que foi mencionado, segundo informações do Cadastro Nacional dos 

Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES do Ministério da Saúde, não existem leitos 

disponíveis, seja de internação, complementares ou de urgência e emergência, nos municípios 

de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. Ou seja, mais indícios da falta de investimento na saúde 

dos territórios.   

Em relação ao quadro de profissionais da saúde nos municípios, percebe-se determinada 

defasagem de profissionais da saúde de nível superior, como clínicos gerais, tendo Santa Cruz 

do Escalvado adquirido 1 médico em 2017. Outro profissional em escassez são os enfermeiros, 
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que inclusive diminuíram drasticamente entre 2011 e 2017 em Santa Cruz do Escalvado e 

aumentaram ligeiramente em Rio Doce.  

De toda forma, há presença de especialistas nos municípios, o que é bastante benéfico, sendo 

eles: bioquímicos e farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, odontólogos, 

dentre outros.  

Outro ponto positivo a destacar-se são os números de agentes de saúde na região, que são 

notáveis em relação às outras categorias. Assim, é possível aferir que há determinado 

investimento em profissionais que desempenham o controle da saúde da população 

preventivamente.  

Tabela 205: Quantidade de profissionais existentes no sistema de saúde municipal e suas especialidades de Rio 
Doce e Santa Cruz do Escalvado 

TIPO DE OCUPAÇÃO 

Rio Doce 
Santa Cruz do 

Escalvado 

201

1 

/De

z 

201

3 

/De

z 

201

5 

/De

z 

201

7 

/De

z 

201

1 

/De

z 

201

3 

/De

z 

201

5 

/De

z 

201

7 

/De

z 

ANESTESISTA         

 ASSISTENTE SOCIAL       1  

 BIOQUÍMICO/FARMACÊUTICO 1 1 1 1 1 2 2 2 

 CIRURGIÃO GERAL         

 CLÍNICO GERAL        1 

 ENFERMEIRO 1   2 3  1 1 

 FISIOTERAPEUTA 1 1 1  1  1  

 FONOAUDIÓLOGO     1 1   

 GINECO OBSTETRA         

 MÉDICO DE FAMÍLIA     1   1 

 NUTRICIONISTA 1 1 1 1 1  1 1 

 ODONTÓLOGO 1 1 2 2 3 1 3 4 

 PEDIATRA         

 PSICÓLOGO 1   1 1    

 PSIQUIATRA         

 RADIOLOGISTA         

 SANITARISTA         

 OUTRAS ESPECIALIDADES MÉDICAS     1 1   

 OUTRAS OCUPAÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR RELAC À 

SAÚDE 
     1 1  

PESSOAL DE SAÚDE - NÍVEL TÉCNICO 

TÉCNICO/AUXILIAR 
        

 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1    1 1   
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TIPO DE OCUPAÇÃO 

Rio Doce 
Santa Cruz do 

Escalvado 

201

1 

/De

z 

201

3 

/De

z 

201

5 

/De

z 

201

7 

/De

z 

201

1 

/De

z 

201

3 

/De

z 

201

5 

/De

z 

201

7 

/De

z 

 FISCAL SANITÁRIO 2 2    1 1 1 

 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 4 5  5 11 13 10 12 

 TÉCNICO E AUXILIAR DE LABORATÓRIO         

 TÉCNICO E AUXILIAR EM SAÚDE ORAL         

 TÉCNICO E AUXILIAR EM RADIOLOGIA MÉDICA     1 1   

 OUTRAS OCUPAÇÕES NÍVEL TÉCNICO E AUXILIAR 

EM SAÚD 
        

PESSOAL DE SAÚDE - QUALIFICAÇÃO ELEMENTAR         

 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 5 6 6 6 13 12 12 12 

 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA 3 3 1 1 5 3   

 ATENDENTE DE ENFERMAGEM/AUX OPER SERV DIV 

E ASSEM 
3 3 2 2  2 3 2 

 OUTRAS OCUPAÇÕES NÍVEL ELEMENTAR EM SAÚDE 1 11 14      

PESSOAL ADMINISTRATIVO 10 11 14 19 10 8 11 9 

TOTAL 35 45 42 40 54 47 47 46 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES. 2011, 2013, 2015 e 2017. 

 

Já em relação às internações nos municípios, obviamente não existem registros de internações 

nos territórios tendo em vista a inexistência de equipamentos de saúde com modalidade de 

internação. Assim, depreende-se que os moradores da região devem ser encaminhados para 

outros hospitais da região quando há necessidade de internação ou envolvimento de 

procedimentos de alta complexidade.  

12.3.1.2.5. Infraestrutura 

O diagnóstico da infraestrutura local dos municípios em análise se dará por meio da avaliação 

da existência de serviços públicos relacionados à temática de saneamento básico, bem como a 

identificação quanto ao fornecimento de energia elétrica. Vale ressaltar que no contexto de 

saneamento, o presente relatório contempla a verificação das formas de abastecimento de água 

para a população de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, além de identificar as formas de 

destinação dos resíduos sólidos residenciais e do esgotamento doméstico.  

Posto isto, a Escalvado evidencia que tanto no município de Rio Doce quanto em Santa Cruz do 

Escalvado ocorreram avanços na estrutura de abastecimento entre 2000 e 2010, tendo em vista 
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que a maior parcela dos domicílios deixou de utilizar formas de captação próprias, como em 

nascentes e poços, para aderirem à rede geral de abastecimento. Essa lógica foi alterada em 

Santa Cruz do Escalvado tendo em vista que o abastecimento era prioritariamente captado 

individualmente em meados dos anos 2000. De toda forma, atesta-se que aproximadamente 

41,40% dos domicílios ainda não se conectaram a rede geral de abastecimento.   

Tabela 206: Quantitativos referentes às formas de abastecimento de água nos domicílios de Rio Doce e Santa Cruz 
do Escalvado 

TIPO DE FONTE DE ABASTECIMENTO SÉRIE HISTÓRICA 

PERCENTUAL  

RIO DOCE SANTA CRUZ DO 

ESCALVADO 

Rede Geral 

2000 73,27% 37,85% 

2010 79,97% 53,76% 

Poço ou nascente (na propriedade) 
2000 25,31% 60,80% 

2010 11,61% 41,40% 

Outra Forma 
2000 1,42% 0,39% 

2010 1,35% 0,13% 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 2000 e 2010 

 

No que tange o esgotamento dos domicílios, é possível perceber a situação do saneamento 

básico em Rio Doce é bem mais avançada do que em Santa Cruz do Escalvado, pois este possui 

apenas 36,05% dos seus domicílios com acesso à rede geral de esgoto (em 2010), o que 

representou um crescimento em relação à 2010, mas incomparável à estrutura de Rio Doce, que 

possui 73,94% dos seus domicílios já conectados à rede geral no mesmo período, tendo um 

avanço de cerca de 12% em relação a estrutura conectada nos anos 2000.   

Nota-se um pequeno crescimento em relação à oferta deste serviço entre os anos de 2000 e 

2010, proporcionando assim, um aumento das residências que utilizam outras formas para 

destinação do esgoto, como por exemplo, a existência de fossas e o lançamento em valas. 

Outro ponto marcante sobre as análises de saneamento básico relaciona-se ao considerável 

nível de despejo de esgotos sanitários em cursos d’água. Tal fator atesta a existência de 

estruturas precárias de saneamento básico em determinadas regiões, que além de propiciar 

possíveis problemas de saúde pública, também são responsáveis por grandes impactos 

ambientais. 
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Tabela 207: Quantitativos referentes às formas de destinação do esgoto doméstico de Rio Doce e Santa Cruz do 
Escalvado 

FORMAS DE DESTINAÇÃO SÉRIE HISTÓRICA 

PERCENTUAL 

RIO DOCE 
SANTA CRUZ DO 

ESCALVADO 

Rede geral de esgoto ou pluvial 

2000 61,48 33,43 

2010 73,94 36,05 

Fossa séptica 
2000 0,63 1,35 

2010 1,68 7,96 

Fossa rudimentar 
2000 2,83 12,33 

2010 2,06 15,61 

Vala 
2000 2,36 2,21 

2010 2,32 0,89 

Rio, lago ou mar 
2000 12,89 38,56 

2010 19,35 32,23 

Outro escoadouro 
2000 14,78 1,5 

2010 0 6,37 

Não tinham banheiro ou sanitário 
2000 5,03 10,62 

2010 0,65 0,89 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 2000 e 2010. 

 

Seguindo a mesma tendência evidenciada sobre a destinação do esgoto, observam-se grandes 

avanços quanto à coleta de resíduos sólidos domiciliares nos municípios analisados (Tabela 208: 

Quantitativos referentes às formas de destinação dos resíduos sólidos dos domicílios de Rio 

Doce e Santa Cruz do Escalvado). Rio Doce chegou a um acréscimo de 88,65% dos domicílios 

atendidos pela coleta pública entre 2000 e 2010, já Santa Cruz do Escalvado superou-se com a 

expansão de cerca de 40% em relação ao mesmo critério no tempo analisado. Entretanto, é 

necessário evidenciar que parte da população ainda utiliza métodos como queima de lixo ou até 

mesmo enterram estes resíduos, depositam em terrenos baldios e lançam em cursos d'água, ou 

seja, utilizam de práticas que são desfavoráveis para o meio ambiente, além de contrárias as 

especificações da Política Nacional de Resíduos Sólidos.  
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Tabela 208: Quantitativos referentes às formas de destinação dos resíduos sólidos dos domicílios de Rio Doce e 
Santa Cruz do Escalvado 

FORMAS DE DESTINAÇÃO SÉRIE HISTÓRICA 

PERCENTUAL 

RIO DOCE 
SANTA CRUZ DO 

ESCALVADO 

Coletado 

2000 
60,53% 

28,58% 

2010 
88,65% 

69,11% 

Queimado (na propriedade) 
2000 22,7% 

52,82% 

2010 8,26% 
28,85% 

Enterrado (na propriedade) 
2000 0,94% 

1,35% 

2010 0,39% 
0,19% 

Jogado em terreno baldio ou logradouro 
2000 14,94% 

13,11% 

2010 0,93% 
1,27% 

Jogado em rio, lago ou mar 
2000 1,26% 

2,07% 

2010 0,13% 
0,19% 

Outro destino 
2000 0,16% 

2,07% 

2010 2,18% 
0,39% 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 2000 e 2010. 

No que se refere à existência de energia nas residências dos municípios analisados, de acordo 

com o censo do IBGE de 2010, os municípios de Santa Cruz do Escalvado estão quase que 

completamente interligados à rede pública de abastecimento de energia, sendo 99,86%. Já Rio 

Doce apresentou um decréscimo no percebido em relação aos anos 2000, de 88,89% dos 

municípios sendo atendidos pela rede pública (Tabela 209: Percentual de domicílios com energia 

elétrica de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado). Insta salientar que as fontes alternativas de 

produção de energia elétrica têm expandido seu domínio em todo cenário natural, de toda forma, 

não se perceberá neste estudo elementos que comprovem a ligação entre a substituição das 

fontes de energias para explicar a diminuição de energia elétrica, atribuindo-se a fatores 

externos.   

Tabela 209: Percentual de domicílios com energia elétrica de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado 

MUNICÍPIO 

SÉRIE HISTÓRICA 

2000 2010 

RIO DOCE 94,8% 88,89% 
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MUNICÍPIO 

SÉRIE HISTÓRICA 

2000 2010 

SANTA CRUZ DO ESCALVADO 95,05% 99,86% 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 2000 e 2010. 

Nesta perspectiva, é possível verificar, após a análise dos quantitativos referentes à 

infraestrutura local, que apesar do baixo crescimento da cobertura de serviços de saneamento e 

de disponibilização de energia elétrica, este atende uma grande parcela da população dos 

municípios, bem como que, apesar de minoritárias, os domicílios ainda empregam práticas de 

destinação de seus esgotos e resíduos que são desfavoráveis à saúde pública e ao meio 

ambiente equilibrado e sadio.  

12.3.1.2.6. Economia 

A caracterização econômica da Área de Influência Indireta deste empreendimento contemplou a 

análise dos seguintes indicadores: Produto Interno Bruto (PIB); Receita e Despesa anual do 

município. Vale mencionar que o PIB é um indicador que visa medir o tamanho da riqueza de um 

determinado território. Dessa forma, adotou-se a análise deste índice buscando compreender o 

porte da economia da área de interesse, bem como identificar setores econômicos 

preponderantes nesta região.  

Este estudo abarcou a atualização de valores correntes para a caracterização de Ponte Nova 

em função da ausência de dados recentes para o PIB com valores constantes. Em suma, valores 

correntes considera o valor de riqueza produzida sem desconsiderar alguns fatores neste 

cálculo, como por exemplo, as taxas de inflação. Os valores constantes trata-se do cálculo 

realizado desconsiderando estes fatores, obtendo assim, quantitativos mais reais do que foi 

produzido e comercializado em um determinado território. Contudo, a utilização de valores 

correntes também propicia a compreensão visada neste estudo conforme mencionado 

anteriormente.  

Posto isto, a partir das informações contidas nas Tabela 210: Valores do Produto Interno Bruto 

(PIB) per capita e Valores adicionados a preços correntes de Rio Doce e Santa Cruz do 

Escalvado - Valores Correntes (Em mil R$), identificam-se crescimentos expressivos do PIB dos 

municípios analisados entre os anos de 2000 a 2016, sendo perceptível expansão de 80,2% 
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entre 2000 e 2016 em Rio Doce, enquanto Santa Cruz do Escalvado cresceu 74,05% no mesmo 

período.  

Nota-se que, percentualmente, o aumento do PIB nos últimos seis anos da série histórica em 

análise, foi alavancado, primordialmente, pelo avanço dos setores da indústria e de comércio e 

serviços em Rio Doce (Figura 483: PIB de Rio Doce - MG por setor da economia – 2000 e 2016), 

enquanto pela agropecuária e comércio e serviços em Santa Cruz do Escalvado, ou seja, tal 

município possui ainda uma estrutura econômica extremamente baseada no primeiro setor  

Percebe-se também uma maior arrecadação de impostos sobre produtos em Ponte Nova, fator 

que também auxiliou o crescimento já mencionado no PIB.  

Por sua vez, o crescimento da economia dos municípios em análise, demonstrado através dos 

valores do PIB, corresponde também ao aumento da representatividade local no contexto 

estadual neste mesmo indicador. Rio Doce correspondeu a 0,005% do PIB mineiro em 2016, 

enquanto Santa Cruz do Escalvado 0,008% no mesmo período.  

Tabela 210: Valores do Produto Interno Bruto (PIB) per capita e Valores adicionados a preços correntes de Rio Doce 
e Santa Cruz do Escalvado - Valores Correntes (Em mil R$) 

U
N

ID
A

D
E

 

T
E

R
R

IT
O

R
IA

L
 

 

INDICADOR 

SÉRIE HISTÓRICA 

2000 2005 2010 2016 

R
io

 D
o

c
e
 

Produto Interno Bruto 5234 9987 17253 26541,42 

Valor Adicionado da 

Agropecuária 
1082 1198 2.879 293 

Valor Adicionado da 

Indústria 
470 814 2.003 2,143 

Valor Adicionado do 

Comércio e Serviços 
3.537 3.174 11.777 6,992 

Valor Adicionado dos 

Impostos sobre Produtos 
141 653 594 3,308 

S
a

n
ta

 C
ru

z
 d

o
 

E
s
c
a
lv

a
d

o
 Produto Interno Bruto 10.913 16.881 36.875 42.056 

Valor Adicionado da 

Agropecuária 
4.114 5.162 14.562 10.286 
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U
N

ID
A

D
E

 

T
E

R
R

IT
O

R
IA

L
 

 

INDICADOR 

SÉRIE HISTÓRICA 

2000 2005 2010 2016 

Valor Adicionado da 

Indústria 
944 1.046 2.664 1.600 

Valor Adicionado do 

Comércio e Serviços 
5.672 3.657 18.624 9.188 

Valor Adicionado dos 

Impostos sobre Produtos 
183 942 1.025 3.367 

M
in

a
s
 G

e
ra

is
 

Produto Interno Bruto 100.612.293 188.364.436 351.123.418 519.326.359 

Valor Adicionado da 

Agropecuária 
9.285.595 10.658.170 17.085.913 24.433.751 

Valor Adicionado da 

Indústria 
27.797.815 52.034.505 101.270.554 119.299.547 

Valor Adicionado do 

Comércio e Serviços 
51.135.614 73.116.002 140.770.072 234.809.680 

Valor Adicionado dos 

Impostos sobre Produtos 
12.393.269 26.860.016 45.949.448 61.888.204 

Fonte: IBGE. Produto Interno Bruto Municipal Anual. 2000, 2005, 2010, e 2016. 

Tabela 211: Taxa de Crescimento Anual do Produto Interno Bruto (PIB) - Valores Correntes (Em mil R$) de Rio 
Doce e Santa Cruz do Escalvado 

U
N

ID
A

D
E

 

T
E

R
R

IT
O

R
IA

L
 

 

INDICADOR 

SÉRIE HISTÓRICA 

2000-2005 2005-2010 2010-2016 

R
io

 D
o

c
e
 

Produto Interno Bruto 13,8 11,6 24,6 

Valor Adicionado da Agropecuária 2,10 19,2 -68,1 

Valor Adicionado da Indústria 11,6 19,7 3,4 

Valor Adicionado do Comércio e Serviços -2,1 30,0 -22,9 

Valor Adicionado dos Impostos sobre 

Produtos 
35,9 -1,9 136,0 
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U
N

ID
A

D
E

 

T
E

R
R

IT
O

R
IA

L
 

 

INDICADOR 

SÉRIE HISTÓRICA 

2000-2005 2005-2010 2010-2016 

S
a

n
ta

 C
ru

z
 d

o
 E

s
c
a

lv
a

d
o

 

Produto Interno Bruto 9,1 16,9 6,8 

Valor Adicionado da Agropecuária 4,6 23,0 -16,0 

Valor Adicionado da Indústria 2,1 20,6 -22,49 

Valor Adicionado do Comércio e Serviços -8,4 38,5 -29,8 

Valor Adicionado dos Impostos sobre 

Produtos 
38,8 1,7 81,2 

M
in

a
s
 G

e
ra

is
 

Produto Interno Bruto 13,4% 13,3% 21,6% 

Valor Adicionado da Agropecuária 2,8% 9,9% 19,6% 

Valor Adicionado da Indústria 14,3% 13,7% 8,54% 

Valor Adicionado do Comércio e Serviços 7,4% 14,0% 29,2% 

Valor Adicionado dos Impostos sobre 

Produtos 
16,7% 11,3% 16,1% 
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Figura 483: PIB de Rio Doce - MG por setor da economia – 2000 e 2016 

 

Fonte: IBGE. Produto Interno Bruto Municipal Anual. 2000 
 
 

Figura 484: PIB de Santa Cruz do Escalvado - MG por setor da economia – 2000 e 2016 

 

Fonte: IBGE. Produto Interno Bruto Municipal Anual. 2000 

Outro quantitativo que sinaliza o crescimento dos municípios na AII do empreendimento consiste 

no aumento da receita existente entre os anos de 2014 e 2017, de acordo com informações 

divulgadas pela Secretaria do Tesouro (Tabela 212: Valores de receita e despesas municipais 

de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado - em R$).  
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Observe-se que em Rio Doce há certa linearidade nas receitas auferidas ao longo dos anos, no 

entanto, não há diminuição das despesas correntes, ocasionando assim saldos não tão 

benéficos. Ao contrário, afere-se que as despesas municipais de Rio Doce estão aumentando 

cada vez mais ao longo dos anos sem a proporcionalidade de aumento das receitas que garanta 

a manutenção da saúde financeira do município.  

Já Santa Cruz do Escalvado tem apresentando condições financeiras, na administração pública, 

cada vez melhores ao longo dos anos, ao manter as suas despesas e aumentar os valores de 

receitas auferidas, garantindo ótimos saldos ao município. O crescimento do saldo municipal foi 

68,2% entre os anos de 2014 e 2017.  
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Tabela 212: Valores de receita e despesas municipais de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado - em R$ 

ESPAÇO 

SELECIONADO 
INDICADOR 

SÉRIE HISTÓRICA 

2014 2015 2016 2017 VARIAÇÃO 

RIO DOCE 

Receitas Correntes (R$ Correntes) 13.365.195,49 21.450.045,16 23.572.038,55 21.192.910,89 7.827.715 

Despesas Correntes (R$ Correntes) 12.090.990,61 11.693.234,58 19.379.801,51 18.301.254,17 6.210.264 

Saldo (R$ Correntes) 1.274.204,88 9.756.810,58 4.192.237,04 2.891.656,72 1.617.452 

SANTA CRUZ 

DO 

ESCALVADO 

Receitas Correntes (R$ Correntes) 16.813.999,30 15.205.223,55 19.775.935,10 22.653.005,66 5.839.006 

Despesas Correntes (R$ Correntes) 14.721.603,27 13.952.051,06 15.087.629,83 16.063.131,05 1.341.528 

Saldo (R$ Correntes) 2.092.396,03 1.253.172,49 4.688.305,27 6.589.874,61 4.497.479 

Fonte: IBGE. Secretaria do Tesouro. FINBRA. 2010, 2015, 2016 e 2017. 
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12.3.1.2.7. Segurança 

A respeito do tema Segurança Pública dos municípios analisados, buscou-se analisar o aumento 

de indicadores para mensurar possíveis tendências ocorridas nos últimos anos. Contudo, é 

necessário frisar que informações sobre este tema, de forma geral, são publicadas com 

periodicidade inferior, se comparado com indicadores de outros eixos temáticos, como por 

exemplo, no contexto da saúde pública e do sistema educacional. No contexto da segurança 

pública, o universo de indicadores publicados também é restrito. 

Por isso, adotou-se uma caracterização da AII a partir de alguns indicadores demonstrados pelo 

Índice Mineiro de Responsabilidade Social – IMRS, elaborado pela Fundação João Pinheiro, 

relacionados a ocorrências de crimes nos municípios, além da comparação do número de 

policiais existentes em relação ao universo populacional. 

O IMRS frisa que:    

“A taxa de homicídios intencionais é, tradicionalmente, o principal 

indicador de criminalidade. Primeiro, porque a morte intencional de uma 

pessoa por outrem é crime em quase todas as sociedades de que se tem 

notícia, permitindo a comparabilidade entre cidades, estados e países. 

Segundo, porque a decisão da vítima em comunicar ou não a ocorrência 

de um crime a uma agência policial (como acontece nos roubos) é 

substituída pela presença do cadáver, cuja análise pelo Instituto Médico 

Legal é imprescindível para providências de sepultamento e pensão, o 

que diminui a subnotificação. Terceiro, o exame do cadáver permite a 

imputação, ainda que imprecisa, da existência de morte intencional, 

viabilizando a constituição de políticas específicas de prevenção a casos 

semelhantes.” (IMRS - FJP, 2019) 

Segundo o IMRS – FJP, no período de 2013 a 2015, a taxa média de homicídios intencionais de 

Rio Doce foi de 12,96 homicídios por 100.000 habitantes, já em Santa Cruz do Escalvado foi de 

0,00 homicídios por 100.000 habitantes. 

A taxa de crimes violentos contra o patrimônio auxilia no entendimento dos padrões de 

vitimização por crimes patrimoniais graves, isto é, aqueles que envolvem algum tipo de violência 

(como agressões físicas) ou grave ameaça (como uso de arma de fogo) para a subtração de 

determinado bem. Diferem, portanto, dos furtos que também configuram delitos patrimoniais, 

mas que não envolvem qualquer tipo de violência em sua execução. 

No período de 2013 a 2015, a taxa média de crimes violentos contra o patrimônio de Rio Doce 

foi de 106,48 crimes para cada 100.000 habitantes, já em Santa Cruz do Escalvado foi de 20,09 

crimes para cada 100.000 habitantes. 
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12.3.1.2.8. Patrimônio Histórico e Cultural 

Em relação ao patrimônio histórico e cultural do município de Ponte Nova, foram utilizados para 

o presente estudo os dados relacionados ao ICMS Patrimônio Cultura do Instituto Estadual do 

Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA-MG); além de outras fontes oficiais de 

informação do município, como os Conselhos Municipais de Cultura e o site oficial da Prefeitura 

Municipal.  

Segundo o IEPHA, o ICMS Patrimônio Cultural é um programa de incentivo à preservação do 

patrimônio cultural do Estado, por meio de repasse de recursos para os municípios que 

preservam seu patrimônio e suas referências culturais através de políticas públicas relevantes. 

O programa estimula as ações de salvaguarda dos bens protegidos pelos municípios por meio 

do fortalecimento dos setores responsáveis pelo patrimônio das cidades e de seus respectivos 

conselhos em uma ação conjunta com as comunidades locais.  

Tabela 213: Lista de bens tombados ou registrados apresentados ao ICMS- Patrimônio Cultural) IEPHA-MG dos 
municípios de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. 

N° Município Homologação 
Denominação do Bem Tombado ou 

Registrado 

Endereço do Bem 

Tombado ou Local 

de Ocorrência  

Classificação 

3567 

Rio Doce 

 

 - 

Congado de N.Sra do Rosário de 

Santana do Deserto (Formas de 

Expressão) 

Casas de Luz, Moinho, antigo 

Engenho, Pátio de secar café, Tulha, 

Curral e as áreas naturais que 

compõem seu quintal  

  

Registro de 

Bens 

Imateriais 

3568 
D. 1.476/ 

2017 

Conjunto Arquitetônico e Paisagístico 

Fazenda Floresta 

Conjunto Arquitetônico e Paisagístico 

Fazenda Floresta que inclui a 

edificação Sede, Casa do Caseiro 

(antiga Casa de Colonos), Casa 

anexa, antigo  

Santana do 

Deserto 

Conjuntos 

Urbanos e 

Paisagísticos 

3569 D. 742/2007 

Conj Paisag. do encontro dos rios do 

Carmo e Piranga - limite com os 

municípios de Ponte Nova e Santa 

Cruz do Escalvado 

Conj Paisag. do encontro dos rios do 

Carmo e Piranga (5 84ha) 

  

Conjuntos 

Urbanos e 

Paisagísticos 

3570 D. 667/2005 

Estação Ferroviária 

Antiga Estação Ferroviária de Rio 

Doce 

R. Antônio Baggio 

Ferrari s/nº - Centro 
Bem Imóvel 

3571 D. 741/2007 

Par de Anjos Tocheiros - Igreja Santo 

Antônio 

Anjos Tocheiros de Rio Doce 

R. Cel. Bessa s/nº - 

Centro -  Igreja 
Bem Móvel 
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N° Município Homologação 
Denominação do Bem Tombado ou 

Registrado 

Endereço do Bem 

Tombado ou Local 

de Ocorrência  

Classificação 

Matriz Santo 

Antônio 

3770 

Santa Cruz 

do 

Escalvado 

 

-  Capela Santo Antônio   Bem Imóvel 

3771 I. 001/ 2014 
Cavalgada de Santa Cruz do 

Escalvado (Celebrações) 
  

Registro de 

Bens 

Imateriais 

3772 D. 516/2004 Conj Paisag. da Pedra do Escalvado 

Estrada que liga 

Sta. Cruz do 

Escalvado a Rio 

Doce  entre o 

Córrego da Pedra 

do Escalvado e o 

Ribeirão do 

Escalvado 

Conjuntos 

Urbanos e 

Paisagísticos 

3773 D. 622/2006 Cruzeiro de Santa Cruz 

Limite de área 

urbana de Sta. 

Cruz do Escalvado 

Bem Imóvel 

3774 D. 752/2007 
Sino da Escola ex-Travessa Dr. 

Otávio Soares 

R. Dr. Otávio 

Soares nº 162 - 

Centro 

Bem Móvel 

3775 I. 001/ 2014 
Festival do Amendoim (Formas de 

Expressão) 
  

Registro de 

Bens 

Imateriais 

3776 D. 063/ 2013 Imagem de Santa Efigênia 

Pç. Sta. Efigênia Nº 

130 - Matriz de Sta. 

Efigênia 

Bem Móvel 

Fonte: Relação de Bens protegidos pelos Municípios (apresentados ao ICMS- Patrimônio Cultural), pela União e 
pelo Estado - até o ano de 2018. IEPHA, 2019.  

 

O relatório de 2019 demonstra que os municípios analisados possuem 12 bens (que inclui 

materiais e imateriais, móveis e imóveis) tombados ou registrados junto ao Instituto de Patrimônio 

Mineiro, sendo 5 deles em Rio Doce e os outros 7 em Santa Cruz do Escalvado. Dentre eles, em 

Rio Doce cabe destacar o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Fazenda Floresta e em Santa 

Cruz do Escalvado o Conjunto Paisagístico de Pedra do Escalvado.  

O relatório demonstra também que todos dos 5 bens listados de Rio Doce já foram aceitos para 

efeito de pontuação no ICMS Patrimônio Histórico, nos anos de 2007, 2008, 2014 e 2017. Já em 

Santa Cruz do Escalvado, 4 dos bens já foram aceitos para o cálculo do ICMS, nos anos 2006, 

2008, 2009 e 2016, sendo eles: Conjunto Paisagístico da Pedra do Escalvado, Cruzeiro de Santa 
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Cruz, Sino da Escola ex-Travessa Dr. Otávio Soares e a Cavalgada de Santa Cruz do Escalvado 

(Celebrações.  

Em relação às pontuações no ICMS, conforme, percebe-se que o município de Santa Cruz do 

Escalvado possui média de desempenho melhor que Rio Doce, apesar de ambos serem 

equilibrados. Para dimensionar, a pontuação da capital de Minas Gerais em 2017 foi de 10,10. 

Ou seja, os municípios em epígrafe estão melhores que a capital mineira.  

Tabela 214:  Pontuações no ICMS Patrimônio Cultural do município de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado.  

Município  2017 2016 2015 2014 MÉDIA 

Rio Doce  11,92 16,7 11,66 11,73 11,825 

Santa Cruz do Escalvado 16,7 11,52 14,45 12.20 14,45 

Fonte: Pontuação Definitiva ICMS Patrimônio Cultural - Exercício 2014, 2015, 2016 e 2017. IEPHA, 2019.  

Portanto, aduz-se que os municípios de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado possuem boa 

estrutura cultural e cuidados com a manutenção do patrimônio cultural.  

  

Figura 485: Igreja de Santa Cruz do Escalvado. 
Figura 486: Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua 

- Rio Doce. 

 

Fonte: As Minas Gerais. Disponível em: 

<http://www.asminasgerais.com.br/zona%20da%

20mata/univlercidades/cidades/santa_cruz_escalv

ado/area.htm>. Acessado em 16/03/2019. 

Fonte: As Minas Gerais. Disponível em: 

<http://www.asminasgerais.com.br/zona%20da%

20mata/univlercidades/cidades/santa_cruz_escalv

ado/area.htm>. Acessado em 16/03/2019. 

 

 

12.3.1.3. DIAGNÓSTICO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA - AID  

O diagnóstico socioeconômico da AID foi realizado a partir da observação de parâmetros 

específicos, que fazem parte da realidade de uma localidade. Para tanto, foi realizada a partir de 

um esforço amostral nas comunidades inseridas próximas ao empreendimento. Na Figura 487 

apresenta-se a posição geográfica das localidades trabalhadas.  
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Figura 487:  Localização das sedes municipais, distritos e localidades inseridas na AID. 
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12.3.1.4. METODOLOGIA 

A metodologia baseou-se na aplicação de um questionário, com questões do tipo objetivas e 

abertas. A aplicação dos questionários foi por meio de amostragem aleatória simples, 

participando uma pessoa por residência. O total de entrevistados foi definido a partir do cálculo 

de 5% do número de moradias existentes em cada localidade analisada, mas de forma 

proporcional ao tamanho da malha urbana, obtendo ao todo, 381 indivíduos participantes. Assim, 

conforme Tabela 215, há um número maior de cidadãos entrevistados nas sedes municipais, em 

relação as localidades.  

Os trabalhos foram desenvolvidos tendo-se como foco o levantamento e tratamento de dados 

primários que são aqueles coletados diretamente junto à sua fonte, em campo, através de 

instrumentos de pesquisa adequados a cada tipo de informação que se pretendia obter. A partir 

da metodologia proposta, foram adotadas abordagens com intuito de observar os modos de vida 

da população do entorno imediato, registrar e compreender as formas de organização social, 

bem como, a visão a respeito do empreendedor e do empreendimento em estudo. 

Em função da disposição das habitações no entorno do empreendimento foram entrevistados 

um total de 381 indivíduos inseridos na AID. Sendo um total de 205 entrevistados no município 

de Santa Cruz do Escalvado, 168 no município de Rio Doce e 8 no município de Ponte Nova, 

conforme apresentado na Tabela 215. 

 
Tabela 215: Área amostrada nos municípios de Santa Cruz do Escalvado, Rio Doce e Ponte Nova 

MUNICÍPIO ÁREA AMOSTRADA 

POPULAÇÃO 

ESTIMADA POR 

LOCALIDADE¹ 

ENTREVISTAS 

REALIZADAS 

Santa Cruz do 

Escalvado 

Florestinha 2 2 

Gerônimo  130 22 

Merengo  140 7 

Pedra do Escalvado 80 12 

São Sebastião do Soberbo (Novo Soberbo), 600 37 

Sede Municipal de Santa Cruz do Escalvado 1.650 119 

Viana 80 6 

Rio Doce 

Funil 60 6 

Jorge 180 16 

Marimbondo 36 5 

Matadouro 130 12 
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Santana do Deserto 300 17 

Sede Municipal de Rio Doce 1.750 104 

Tapera 75 8 

Ponte Nova Colônia do Pontal 140 8 

Total  5353 381 

¹ Agroflor, jan. 2020. O cálculo da população média das comunidades foi estimado levando em consideração o número médio de 

filhos para o casal no Brasil, 1,6 (aproximadamente 4 pessoas por residência) (IBGE, 2016, apud UFSC 2016).  

A pesquisa de campo foi realizada no período de 23 de julho a 01 de agosto de 2019. Os dados 

obtidos foram inseridos em um banco de dados construído no software Microsoft Excel e em 

seguida processados para a análise dos resultados.  

12.3.1.5. RESULTADOS 

Apresenta-se a seguir uma síntese dos resultados das entrevistas com a caracterização 

socioambiental por município. Em seguida, será apresentada a pesquisa da 

expectativa/percepção que a população tem a respeito do empreendimento, agrupadas por 

município.  

Ressalta-se que, o levantamento de dados primários foi realizado com objetivo complementar o 

diagnóstico de dados secundários realizado para AII, apresentado no Item 12.3.1. Dessa forma, 

as análises serão realizadas para os municípios, considerando as localidades existentes na AID, 

pois interessa a este estudo as informações e opiniões declaradas por um conjunto de pessoas 

que representam a área. 

No ANEXO IX apresenta-se o modelo dos questionários aplicados e a planilha de resultados. 

Por sua vez, na Figura 488 apresenta-se fotografias das entrevistas realizadas com moradores 

das localidades inseridas na AID. 
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Figura 488: Entrevistas realizadas na AID do empreendimento 

 

12.3.1.5.1. Município de Santa Cruz do Escalvado 

A sede municipal de Santa Cruz do Escalvado está localizada na margem direita do Rio Doce 

(Figura 487), distante aproximadamente 4 km, em linha reta, do empreendimento alvo do 

licenciamento e do barramento da UHE Risoleta Neves. A sede urbana apresenta-se delimitada 

na porção central inteiramente urbanizada, com a presença de moradias, comércios (açougue, 

padaria, supermercado, sorveteria, lanchonete, entre outros) e equipamentos públicos. Todas as 
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propriedades identificadas possuem energia elétrica e dispõe de equipamentos eletrônicos como 

televisão e outros utensílios domésticos, salvo algumas exceções.  

O distrito de Novo Soberbo, antigo São Sebastião do Soberbo foi construído na antiga Fazenda 

Gambá, nas proximidades do lago do reservatório da UHE Risoleta Neves (PINTO, 2005). A 

rodovia pela qual se chega ao distrito é a mesma que liga Ponte Nova ao município de Manhuaçu, 

BR-120. O distrito pertence ao município de Santa Cruz do Escalvado, mas está mais próximo 

da sede municipal de Rio Doce (Figura 487). 

São Sebastião do Soberbo, é comunidade relocada para construção da barragem e formação do 

lado da UHE Risoleta Neves. Constituía-se como um típico povoado ribeirinho, composto por 

famílias, em sua maior parte, de baixa renda e baixa escolaridade (PINTO, 2005). A dinâmica 

econômica de São Sebastião do Soberbo, essencialmente rural, pautava-se na agricultura de 

base familiar, na pesca ao longo do rio e no garimpo. Com a construção da UHE Risoleta Neves 

(2001 a 2004), no rio Doce, a maioria dos residentes foi deslocada para o reassentamento de 

Novo Soberbo, com um formato mais urbano que propriamente rural (Figura 489). 

O distrito de Novo Soberbo, segundo BRANDT (2018) é constituído pelos equipamentos 

comunitários: praça principal, escola, posto de saúde, centro cultural e igreja católica, comércios 

e serviços administrativos. 

 
Figura 489: Vista parcial do distrito de Novo Soberbo.  

Fonte: BRANDT (2018) 
 

As localidades de Gerônimo, Viana e Florestinha estão situadas na porção sudoeste do município 

de Santa Cruz do Escalvado (Figura 487), nas proximidades do Rio Doce e da BR-120, distantes 

aproximadamente 2 km do remanso do reservatório. Em relação às atividades econômicas, de 
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acordo com BRANDT (2018), estão ligadas a agropecuária, dividindo-se em agricultura de 

subsistência, com pequenas áreas de cultivo, atividades de granja de suínos e gados de leite e 

corte.  

A localidade de Sagrado Coração de Jesus (Merengo) - Figura 487 encontra-se na margem 

direita do Rio Doce, distante aproximadamente 7,3 km, em linha reta, do barramento. De acordo 

com BRANDT (2018), a localidade possui um posto de saúde que atende a região e as 

localidades mais próximas, praça principal e comércios. Não há escola nesta localidade e as 

atividades econômicas desenvolvidas pelos residentes estão ligadas a agropecuária. As 

fotografias a seguir ilustram a paisagem local da localidade de Merengo (Figura 490). 

  
A B 

Figura 490: Paisagem local da comunidade de Merengo. Em A: Padrão construtivo da localidade; Em B: 
Pavimentação das ruas 

 

Pedra do Escalvado, está situada na porção leste do reservatório, a cerca de 1,2 km da calha do 

Rio Doce, no município de Santa Cruz do Escalvado (Figura 487). Segundo BRANDT (2018), a 

localidade não possui equipamentos de infraestrutura básica, como posto de saúde, escola, área 

de lazer, assistência social, comércio, entre outros. As pessoas se deslocam para a sede do 

município ou para a localidade de “Novo Soberbo” para terem acesso a esses serviços. O padrão 

construtivo das casas é simples e, em sua maioria, são de alvenaria (Figura 491 -B) 

É importante destacar que, a localidade de Pedra do Escalvado consiste num conjunto 

paisagístico, arquitetônico, natural, arqueológico inventariado em nível municipal importante para 

o turismo, a APA da Pedra do Escalvado, criada pela Lei Municipal 341/95 (Figura 491). 
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A B 
Figura 491: Localidade de Pedra do Escalvado. Em A: Área de Proteção Ambiental da Pedra do Escalvado; 

Em B: Moradias rurais da localidade de Pedra do Escalvado 

Das 205 entrevistas realizadas com os moradores locais inseridos da AID, do município de Santa 

Cruz do Escalvado, 119 foram de moradores da sede urbana e 86 nas demais comunidades 

seguindo o percentual estabelecido na metodologia proposta (Figura 492 e Tabela 215).  

 
Figura 492: Entrevistas realizadas no Município de Santa Cruz do Escalvado 

 

A Tabela 216, apresenta a proporção de entrevistas realizadas por gênero. Nota-se que, a 

participação feminina foi destaque em quase todas as áreas amostradas, somadas elas 

representaram 62% (n=128) da população feminina entrevistada, enquanto a proporção de 

homens foi de 38% (n=77).  

Tabela 216: Entrevistas realizadas no município de Santa Cruz do Escalvado, segundo sexo.  

ÁREA AMOSTRADA TOTAL  FEMININO  MASCULINO 

Florestinha 2 2 1% - 0% 

Gerônimo  22 14 7% 8 4% 
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ÁREA AMOSTRADA TOTAL  FEMININO  MASCULINO 

Merengo 7 2 1% 5 2% 

Novo Soberbo 37 25 12% 12 6% 

Pedra do Escalvado 12 5 2% 7 3% 

Viana 6 5 2% 1 0% 

Sede Municipal  119 75 37% 44 21% 

TOTAL 205 128 62% 77 38% 

 

No que tange à faixa etária dos entrevistados residentes na AID do município de Santa Cruz do 

Escalvado, percebe-se que o universo amostral possui grande amplitude, uma vez que foram 

entrevistadas pessoas bem jovens (na faixa dos 18 a 20 anos) até pessoas maduras, na faixa 

etária de mais de 61 anos de idade. Tal amplitude é interessante, pois, potencialmente, é possível 

obter percepções, perspectivas e anseios diferentes, por mais restrito que ele seja. Conforme 

Figura 493, grande parte dos entrevistados, 71% (n=145) possuem mais de 30 anos de idade; 

25% (n=52) encontram-se na faixa entre 21 a 30 anos; e, 4% (n=8) dos entrevistados têm idade 

entre 18 a 20. 

 

 
Figura 493: Faixa etária dos entrevistados 

 

Quanto ao nível de escolaridade, apresentado na Figura 494 e Tabela 217, 8% (n=16) dos 

entrevistados em Santa Cruz do Escalvado não frequentaram escola; 22% (n=45) concluíram o 

ensino fundamental; 21% (n=44) possuem o ensino fundamental incompleto; 25% (n=52) têm o 
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ensino médio completo; 8% (n=17) o ensino médio incompleto; e 15% (n=31) dos entrevistados 

declararam ter frequentado ensino superior e/ou pós-graduação.  

 

 
Figura 494: Grau de Escolaridade dos Entrevistados 

 

A tabela abaixo representa o grau de escolaridade dos entrevistados por localidade dentro do 

município de Santa Cruz do Escalvado.  

Tabela 217: Grau de Escolaridade dos Entrevistados no município de Santa Cruz do Escalvado, 

Santa Cruz do 

Escalvado 

Nível de Escolaridade 

Não 

Estudou 

Ensino 

fund. 

Completo 

Ensino 

fund. 

Incompl. 

Ensino 

médio 

completo 

Ensino 

médio 

incompl. 

Superior 

completo 

Superior 

incompl. 
Pós-Grad. 

Florestinha  1 1      

Gerônimo  5 2 7 5 3    

Merengo   7       

Novo Soberbo 2 4 11 10 5 5   

Pedra do 

Escalvado 
1 1 7 2 1    

Sede Municipal  8 26 17 34 8 19 6 1 

Viana  4 1 1     

TOTAL 16 45 44 52 17 24 6 1 
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Quanto à ocupação (Figura 495), 47% (n=97) dos entrevistados exercem atividade remunerada; 

36% (n=74) declararam-se sem ocupação; e, 17%  (n=34) são aposentados. De forma que as 

profissões declaradas pelos entrevistados tanto em Santa Cruz do Escalvado, sede, quanto em 

nos distritos e nas localidades condizem, de forma geral, com o baixo grau de instrução dos 

entrevistados, conforme Tabela 218. 

 
Figura 495: Ocupação dos Entrevistados. 

 

Tabela 218: Profissões declaradas pelos entrevistados 

Área Amostrada Profissões  

Florestinha Trabalhador rural; Dona de casa. 

Gerônimo  
Agricultor/Lavrador; Ajudante de serviços gerais; Aposentada; Do lar; Doméstica; 

Dona de casa; Lavrador; Motorista; Trabalhador rural 

Merengo Agricultor/Lavrador; Do lar; Lavrador; Estudante. 

Novo Soberbo 

Agricultor; Ajudante de fabricação; Aposentada; Aposentada/Geógrafa; Autônoma; 

Auxiliar de cozinha; Auxiliar de secretaria escolar; Auxiliar serviços gerais; Biólogo; 

Comerciante; Cozinheira; Do lar; Dona de casa; Encarregado geral obras; 

Fisioterapeuta; Frentista; Funcionária Pública; Garimpeira/Pescadora; Motorista; 

Padre; Roceiro; Rural; Secretária; Serviços gerais;  Trabalhador Rural; Vigilante. 

Pedra do Escalvado 
Agente Administrativo; Auxiliar de Produção; Auxiliar dentista; Do lar; Lacradora; 

Lavrador; Motorista; Servente de Limpeza. 
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Área Amostrada Profissões  

Sede Municipal 

Agente Administrativo; Agente de saúde; Ajudante de serviços gerais; Agente 

Administrativo; Aposentado; Assistente Administrativo; Assistente social; Assistente 

Social; Atendente; Autônomo; Auxiliar administrativo; Auxiliar de campo; Auxiliar de 

dentista; Auxiliar de produção; Auxiliar de serviços gerais; Balconista; Barbeiro; 

Cabelereiro; Comerciante; Contador; Contadora; Cozinheira; Cuidadora de idosos; 

Dentista; Do lar; Doméstica; Dona de casa; Estudante; Farmacêutica; Funcionário 

Público; Granjeiro; Lavrador; Lavradora; Locutor de rádio; Motoboy; Motorista; 

Motosserrista; Pedreiro; Pedreiro e aposentado; Produtor Rural; Professor; 

Professora; Secretária escolar; Secretário municipal Cul. Esp. Lazer. Turismo; 

Servente escolar; Servidor Público; Taxista; Técnica de enfermagem; Técnico em 

contabilidade; Torneiro mecânico; Trabalhador rural; Vendedora; Vereador; Vigilante. 

Viana Merendeira; Do lar; Agricultora; Doméstica; Pedreiro. 

Com relação ao estado civil, conforme Figura 496, percebe-se que os solteiros e os casados 

dominam o universo amostral, ambos representando 82% (n=169) dos entrevistados. Os 18% 

(n=36) restantes declararam-se viúvos, divorciado/separado ou outros.
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Figura 496: Estado Civil dos Entrevistados 
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A Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) é a concessionária responsável pela 

distribuição de energia elétrica no Município Santa Cruz do Escalvado, tanto no meio urbano 

quanto rural, e todos os residentes dispõem de energia elétrica fornecida pela CEMIG.   

Quanto ao abastecimento de água, conforme Tabela 219, pode-se dizer que, quase totalidade 

dos entrevistados, 76% (n=155) utilizam abastecimento de água proveniente da Rede Pública; 

8% (n=16) possui água encanada proveniente de mina e, 17% (n=34) de poço/cisterna.  

Especificamente, na sede municipal de Santa Cruz do Escalvado, é possível notar que todos os 

residentes entrevistados utilizam abastecimento de água proveniente apenas da Rede Pública. 

Em Novo Soberbo, Pedra do Escalvado e Viana, percebe-se que alguns moradores utilizam 

abastecimento proveniente de poço artesiano/ cisterna e água encanada de mina, embora alguns 

entrevistados declararam ter acesso a rede pública de abastecimento. Já nas localidades de 

Gerônimo e Florestinha o abastecimento mais comum é realizado por poço artesiano/ cisterna 

ou água encanada de mina. Enquanto na localidade de Merengo o abastecimento é realizado 

apenas por poço artesiano/ cisterna (Tabela 219). 

Tabela 219: Abastecimento de Água nas moradias entrevistadas 

Município de Santa Cruz do Escalvado Encanada de Mina Rede Pública Poço / Cisterna  

 Florestinha 1 (0,5%)  1 (0,5%) 

Gerônimo  4 (2%)  18 (9,5%) 

Merengo   7 (3%) 

Novo Soberbo 3 (1,5%) 34 (17%)  

Pedra do Escalvado 4 (2%) 1 (0,5%) 7 (3%) 

Viana 4 (2%) 1 (0,5%) 1 (0,5%) 

Sede Municipal  119 (58%)  

TOTAL 16 (8%) 155 (76%) 34 (17%) 

 

Quanto ao destino do esgoto, conforme Tabela 220, no município de Santa Cruz do Escalvado 

73% (n=155) dos entrevistados disseram destinar o esgoto gerado para rede pública de esgoto; 

8% (n=16) destinam o esgoto para o curso d’água, sem tratamento; e, 17% (n=34) dos 

entrevistados utilizam fossa séptica ou rudimentar nas moradias 

De acordo com a Tabela 220, especificamente na sede municipal de Santa Cruz do Escalvado e 

no distrito de Novo Soberbo, observa-se que quase totalidade dos entrevistados declararam que 

o esgoto é coletado e destinado para rede pública. Nas demais localidades analisadas, nota-se 
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que a utilização da fossa séptica/ ou rudimentar e o encanamento para curso d’água, são mais 

utilizados para destinação do esgoto doméstico.  

Tabela 220: Destino do Esgoto nas moradias entrevistadas 

Município de Santa Cruz do 

Escalvado 

Encanamento para 

curso D'água 

Rede Pública 

de Esgoto 

Fossa séptica/ Fossa 

Rudimentar (fossa negra) 

 Florestinha   2 (1%) 

Gerônimo  3 (1,5%)  19 (9%) 

Merengo 7 (3%)   

Novo Soberbo  36 (18%) 1 (0,5%) 

Pedra do Escalvado 7 (3%) 1 (0,5%) 4 (2%) 

Viana 4 (2%) 1 (0,5%) 1 (0,5%) 

Sede Municipal 5 (2%) 113 (55%) 1 (0,5%) 

TOTAL 26 (11,5%) 151 (74%) 13,5 

 

Quanto à destinação do lixo, 100% dos entrevistados são atendidos pela coleta de lixo realizada 

pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado. 

Com relação ao acesso à telefonia, de acordo com as informações prestadas pelos entrevistados 

(Figura 497), é baixo o número de moradores tanto na Sede Municipal de Santa Cruz do 

Escalvado, quanto nas demais localidades analisadas, que possuem telefonia fixa. Considerando 

uma análise geral para os entrevistados, conforme Figura 497, aproximadamente 84% (n=172) 

dos entrevistados declararam não possuir linhas telefônicas residenciais, e apenas 12% (n=24) 

das moradias dispõem desse serviço. Em compensação, 93% (n=191) dos entrevistados 

afirmaram possuir linhas telefônicas móveis.  

Assim como a rede de telefonia móvel, o acesso à internet é também um serviço bastante 

utilizado pelos entrevistados, uma vez que 79% (n=161) já tem acesso a este serviço. 
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Figura 497: Acesso à telefonia 

 

No que se refere ao padrão de construção e acabamento das moradias, pelo observado em 

campo, de maneira geral, as casas são simples e não muito grandes, mas conferem certo 

conforto e proteção necessários a seus moradores. Em Santa Cruz do Escalvado, sede, há 

padrões diferenciados de construção e acabamento, casas simples com telhado Colonial. (Figura 

498). 

 
Figura 498: Vista da Sede Municipal de Santa Cruz do Escalvado.  

Fonte: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado (2019) 

 

Em Novo Soberbo a população foi relocada para um assentamento construído pelo Consórcio 

Candonga, constituída por um padrão de lotes residenciais (Figura 499). Nas localidades de 

Florestinha, Gerônimo, Merengo, Pedra do Escalvado e Viana, o padrão de moradia da 

população tem características de áreas rurais, as casas são simples e não muito grandes. 

Geralmente, possuem quintais com espécies frutíferas, hortas e em algumas há jardim. 
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A B 

 
C 

Figura 499: Em A: Distrito de Novo Soberbo; Em B: Padrão de moradia de Novo Soberbo; Em C: Moradia rural da 
localidade de Viana divisa com a BR-120 

Fonte: Urias Takatohi - Google 2016 
Fonte: BRANDT (2018).  

 

Quanto a condição de moradia dos entrevistados, 80% (n=164) tem residência própria, 15% 

(n=30) alugada e 4% (n=11) dos entrevistados residem em moradia emprestadas ou outros 

(Figura 500). Tanto na sede de Santa Cruz do Escalvado, quanto no distrito e localidades 

caracterizadas, predominou casas com média de três a seis (3 a 6) e sete a nove (7 a 9) 

cômodos. 
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Figura 500: Condição de Moradia dos entrevistados 

 

Referente ao padrão construtivo e de acabamento das moradias entrevistadas, conforme Figura 

501, as paredes são em sua maioria de alvenaria (tijolo com reboco) 99% (n=203); o piso quase 

sempre é de cerâmica/ Lajota, 79% (n=161); e, o telhado tem uso de material bem diversificado, 

predominado o telhado Colonial (Cerâmica) 71% (n=146), demonstrando que o padrão de 

acabamento é simples em todas as moradias entrevistadas. 
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Figura 501: Padrão de acabamento das moradias entrevistadas 
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Relacionado ao acesso a serviços públicos, buscou-se informações acerca de: rede de saúde; 

educação e serviços de segurança pública. Além destes, buscou-se pesquisar, ainda, sobre local 

e formas de lazer habituais dos residentes nas referidas comunidades e o local onde fazem 

compras de supermercado, ou onde adquirem roupas, sapatos, utilidades, entre outros produtos 

especializados.  

Os serviços de saúde conforme Figura 502, são buscados em mais de um (1) município por 

alguns dos entrevistados residentes na sede municipal de Santa Cruz do Escalvado, Novo 

Soberbo e nas localidades de Florestinha, Gerônimo, Merengo, Pedra do Escalvado e Viana. 

Preferencialmente, o lugar mais acessado pelos entrevistados do distrito de Novo Soberbo e 

demais localidades entrevistadas, em busca de atendimento à saúde, é a sede municipal de 

Santa Cruz do Escalvado, e depois a sede municipal de Ponte Nova. Os entrevistados residentes 

na sede municipal, além dos atendimentos no próprio município recorrem também, aos 

municípios de Ponte Nova e Belo Horizonte para obter atendimento médico especializado. 

 

 
Figura 502: Local de utilização dos serviços de saúde 

 

Conforme Figura 503, a educação é outro serviço público que os entrevistados de Novo Soberbo 

e localidades, recorrem quase sempre à sede municipal de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce. 

Os entrevistados residentes na sede municipal de Santa Cruz do Escalvado frequentam escola 

na própria sede e, recorrem a outros municípios em busca de estudo. 
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Figura 503: Local de estudo dos entrevistados e/ou de seus familiares 

 

No que tange aos locais de lazer e/ou onde os entrevistados residentes buscam atividades 

culturais, conforme Figura 504, estes indicaram diversos locais para terem acesso e usufruírem 

de atividades recreativas e de entretenimento. Nota-se que é comum a busca por lazer dos 

entrevistados na sede municipal de Santa Cruz do Escalvado na própria sede ou em municípios 

vizinhos a este.  

Os entrevistados do distrito de Novo Soberbo, conforme Figura 504, buscam lazer no próprio 

distrito ou nos municípios do entorno como Ponte Nova; e também nas festas realizadas na sede 

municipal de Santa Cruz do Escalvado. Quanto aos entrevistados das localidades de Florestinha, 

Gerônimo, Merengo, Pedra do Escalvado e Viana, buscam lazer na sede municipal. Entretanto, 

como apresentado na Figura 504 é grande o número de entrevistados, que afirmam não terem 

atividades de lazer nas proximidades de moradias e/ou no município. 
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Figura 504: Locais utilizados para lazer e acesso à cultura pelos entrevistados 

 

Sobre a cultura local, a principal festividade religiosa da população de Nova Soberbo é a 

comemoração do dia de São Sebastião, realizada em janeiro. Nesta época, a região recebe 

intensa visitação de turistas e devotos, provindos tanto dos arredores como também de outras 

regiões (Figura 505).  

 

 
Figura 505: Capela de São Sebastião, Novo Soberbo.  
Foto: Ricardo José ̈Camêlo da Silva - Google 2016. 

 

Em relação à segurança, todos os entrevistados declararam buscar socorro às questões de 

segurança na sede municipal de Santa Cruz do Escalvado.  
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12.3.1.5.2. Município de Rio Doce 

A sede municipal de Rio Doce está localizada na margem esquerda do Rio Doce (Figura 487), 

distante aproximadamente 5,8 km, em linha reta, do empreendimento objeto de licenciamento 

bem como do barramento da UHE Risoleta Neves e a 900 metros do remanso do reservatório. 

A sede urbana municipal apresenta-se delimitada na porção central inteiramente urbanizada, 

com a presença de moradias, comércios (açougue, padaria, supermercado, sorveteria, 

lanchonete, entre outros) e equipamentos públicos (Figura 506). O acesso à sede municipal de 

Rio Doce se dá através da BR-120. 

 
Figura 506: Vista Panorâmica da sede de Rio Doce.  

Foto: Eduardo Real Pereira, Google - Set. 2017 
 

O Distrito de Santana do Deserto está localizado na margem esquerda do Rio Doce, podendo 

ser acessado pela BR-120 e posteriormente em vias de acesso municipal sem pavimentação em 

direção a UHE Risoleta Neves - Candonga. O distrito de Santana do Deserto está a 

aproximadamente 1,5 km do barramento da UHE. De acordo com BRANDT (2018), foi registrado 

estrutura de posto de saúde, escolas públicas ou privadas e posto policial. Os moradores locais 

para conseguirem acesso a esses serviços precisam se deslocar para a sede municipal de Rio 

Doce. 

Segundo BRANDT (2018) principais atividades econômicas presentes no distrito de Santana do 

Deserto, antes do rompimento da barragem de Fundão, eram a pesca e o garimpo. Atualmente, 

a principal atividade econômica é o comércio e serviços. 
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A B 
 Figura 507: Distrito de Santana do De Em A: Acessos, em Santana do Deserto. Em B: Praça 

principal e Igreja Católica (Fonte: BRANDT (2018)) 
 

A localidade de Matadouro é uma comunidade rural pertencente ao município de Rio Doce, 

localizada à aproximadamente 2 km em linha reta da sede municipal. Segundo BRANDT (2018), 

as moradias presentes estão dispostas de forma espaçadas e a localidade não dispõe de 

serviços públicos básicos de apoio à comunidade. Para acessar aos serviços básicos, é preciso 

deslocar-se para a sede municipal de Rio Doce. 

 

  

Figura 508: Vista Parcial da localidade e padrão de construção 
das edificações.  

Figura 509: Acessos na localidade de 
Matadouro 

 

Marimbondo é uma localidade rural inserida na zona rural do município de Rio Doce, distante 

apenas 2km do barramento. Segundo BRANDT (2018), as moradias encontram-se de forma 

espaçadas, foi construída durante a implantação da UHE Risoleta Neves - Candonga, quando 

parte dos moradores ribeirinhos foram realocados.  
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De acordo com BRANDT (2018), os serviços públicos básicos de apoio à comunidade, como 

escola, posto de saúde, assistência social, segurança pública, esporte e lazer não estão 

presentes na localidade. Apenas, o transporte escolar é disponibilizado para as crianças se 

deslocarem para as escolas próximas. Para acesso aos serviços básicos é preciso deslocar-se 

para a sede municipal de Rio Doce. Os acessos à localidade estão em condições precárias, e se 

torna mais crítico no período das chuvas. Em relação às atividades econômicas, está relacionada 

com agropecuária, restringindo-se a algumas cabeças de gado, e agricultura de subsistência, 

direcionado principalmente ao cultivo de milho. 

 

  

Figura 510: Acesso a localidade Figura 511: Padrão de Moradia da localidade de Marimbondo 

 

Para análises dos dados, os moradores da sede, dos distritos e localidades do município de Rio 

Doce foram caracterizados/ entrevistados de maneira aleatória, mas de forma proporcional ao 

tamanho da população. Assim, foram entrevistados um total de 168 cidadãos conforme Figura 

512 e Tabela 215, sendo maior número na sede urbana (104), do que nas demais localidades.  
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Figura 512: Entrevistas realizadas no município de Rio Doce 

 

A Tabela 221, apresenta a proporção de entrevistas realizadas por gênero. Nota-se que, a 

participação nas entrevistas teve um resultado bastante equilibrado, somadas elas 

representaram 50% (n=84) da população feminina e 50% (n=84) da população masculina. 

Tabela 221: Entrevistas realizadas no município de Rio Doce, segundo sexo. 

Área Amostrada Total  Feminino  Masculino 

Funil 6 3 2% 3 2% 

Jorge 16 10 6% 6 4% 

Marimbondo 5 2 1% 3 2% 

Matadouro 12 4 2% 8 5% 

Santana do Deserto 17 4 2% 13 8% 

Sede Municipal 104 53 32% 51 30% 

Tapera 8 8 5%   

TOTAL 168 84 50% 84 50% 

 

No que tange à faixa de idade dos entrevistados residentes na AID, do município de Rio Doce, 

percebe-se que o universo amostral possui grande amplitude, uma vez que foram entrevistadas 

pessoas bem jovens (na faixa dos 18 a 20 anos) até pessoas maduras, na faixa etária de mais 

de 61 anos de idade. Conforme Figura 513, a classe acima de 61 anos de idade, se destaca pela 

maior porcentagem  com 23% (n=38); seguido das classes entre 41 a 50 e 51 a 60 anos, ambos 

representando 21% (n=36); a faixa etária 21 a 30 anos representou 17% (n=29); na faixa etária 

31 a 40 representou 13% (n=21); e, os jovens na faixa de 18 a 20 anos de idade, com a de menor 

proporção, 5% (n=8). 
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Figura 513: Faixa etária dos entrevistados 

 

Quanto ao nível de escolaridade, apresentado na Figura 514 e Tabela 222, 4% (n=6) dos 

entrevistados em Rio Doce não frequentaram escola; 43% (n=72) possuem o ensino fundamental 

incompleto; 8% (n=13) concluíram o ensino fundamental; 12% (n=20) o ensino médio incompleto; 

22% (n=37) têm o ensino médio completo; e 12% (n=30) dos entrevistados declararam ter 

frequentado ensino superior e/ou pós-graduação.  
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Figura 514: Grau de escolaridade dos entrevistados 

 

A tabela abaixo representa o grau de escolaridade dos entrevistados por localidade dentro do 

município de Rio Doce.  

Tabela 222: Grau de Escolaridade dos Entrevistados no município 

Rio Doce 

Nível de Escolaridade 

Não 

Estudou 

Ensino 

fund. 

Completo 

Ensino 

fund. 

Incompl. 

Ensino 

médio 

completo 

Ensino 

médio 

incompl. 

Superior 

completo 

Superior 

incompl. 
Pós-Grad. 

Funil   5  1    

Jorge 2 2 7 4 1    

Marimbondo    1 4    

Matadouro   7 4 1    

Santana do 

Deserto 
1  13 2  1   

Tapera 2  5   1   

Sede Municipal 1 11 35 26 13 12 3 3 

TOTAL 6 13 72 37 20 14 3 3 

 

É importante observar que a maior parte dos entrevistados residentes em Santana do Deserto e 

Matadouro, Jorge e Funil não possui sequer o Ensino Fundamental completo. Em associação 

com a Figura 513, é observável que estes entrevistados são pessoas adultas e maduras que não 

concluíram os estudos. São vários os motivos para a não conclusão dos estudos, porém, 

possivelmente, os entrevistados deixaram a escola para trabalhar e auxiliar a família. 
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Quanto à ocupação (Figura 515), 43% (n=73) dos entrevistados exercem atividade remunerada; 

35% (n=58) declararam-se sem ocupação; e, 22% (n=37) são aposentados. De forma que as 

profissões declaradas pelos entrevistados tanto em Rio Doce, sede, quanto em nos distritos e 

nas localidades condizem, de forma geral, com o baixo grau de instrução dos entrevistados, 

conforme Tabela 223: Profissões declaradas pelos entrevistados. 

 

 
Figura 515: Ocupação dos entrevistados 

 

Tabela 223: Profissões declaradas pelos entrevistados 

Área Amostrada Profissões  

Funil Agricultor; Agricultor; Dona de casa; Operador de Usinas 

Jorge 
Agricultor; Aposentada; Aprendiz de Gráfica; Do lar; Dona de casa; Estudante técnico 

de segurança; Lavrador; Quitandeira; Servidor Público 

Marimbondo Agricultor; Auxiliar de serviços gerais; Do lar; Doméstica; Lavrador 

Matadouro 
Agente de Endemias; Agente de Endemias; Agricultor; Carpinteiro; Pedreiro; Do lar; 

Dona de casa; Estudante; Serviços gerais; Trabalhador Rural 

Santana do Deserto 
Aposentado; Auxiliar de serviços; Do lar; Dona de casa; Lavrador; Motorista; 

Professora; Trabalhador Rural. 

Sede Municipal 

Administrador; Agente Saúde; Ajudante; Ajudante de Cozinha; Ajudante Geral; 

Amador; Assistente administrativo; Atendente; Autônomo; Auxiliar Administrativo; 

Auxiliar de serviços; Auxiliar Secretária; Auxiliar serviços; Balconista; Cabelereira; 

Comerciante; Conselheira tutelar; Cozinheira; Diarista; Do lar; Do lar; Quitandeira; 

Doméstica; Dona de casa; Eletricista; automobilístico; Estagiário tec. Informática; 

Estudante; Faxineira; Fotógrafo; Funcionário Público; Garimpeiro; Agricultor 

Jardineiro; Lavrador; Médico Veterinário; Modelador; Monitora; Motorista; Operador 

de Máquinas; Operador UH; Pedreiro; Policial Militar; Professora; Servente; Serviços 

em geral; Vigilante. 
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Área Amostrada Profissões  

Tapera Agricultora; Doméstica; Dona de casa; Lavradora; Pedagoga 

 

Com relação ao estado civil dos entrevistados, conforme Figura 516 percebe-se que os solteiros 

e os casados dominam o universo amostral, ambos representando 77% (n=129) dos 

entrevistados; 11% (n=18) declararam-se viúvos e 12% (n=21) restantes, divorciado/separado 

ou outros. 

 
Figura 516: Estado civil dos entrevistados 

 

A Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) é a concessionária responsável pela 

distribuição de energia elétrica no município Rio Doce, tanto no meio urbano quanto rural, e todos 

os residentes dispõem de energia elétrica fornecida pela CEMIG.   

Quanto ao abastecimento de água, conforme Tabela 224, na sede municipal de Rio Doce 63% 

(n=105) dos entrevistados utilizam abastecimento de água proveniente da Rede Pública; 18% 

(n=31) possui água encanada proveniente de mina e, 18% (n=31) de poço/cisterna.   

Especificamente, na sede municipal de Rio Doce, é possível notar que, quase todos os 

residentes entrevistados utilizam abastecimento de água proveniente apenas da Rede Pública. 

Em Santana do Deserto, percebe-se que grande parte dos moradores utilizam abastecimento 

proveniente de poço artesiano/ cisterna e água encanada de mina, embora alguns entrevistados 

declararam ter acesso a rede pública de abastecimento. Já nas localidades de Funil e Tapera o 

abastecimento mais comum é realizado por água encanada de mina. Enquanto na localidade de 
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Jorge, Marimbondo e Matadouro o abastecimento é realizado por poço artesiano/ cisterna 

(Tabela 224). 

Tabela 224: Abastecimento de Água nas moradias entrevistadas 

Município  Abastecimento de Água 

Rio Doce Encanada de Mina Rede Pública Poço / Cisterna  

Funil 5 (3%)  1 (0,6%) 

Jorge 3 (2%)  13 (8%) 

Marimbondo   5 (3%) 

Matadouro   12 (7%) 

Santana do Deserto 15 (9%) 2 (1,2%)  

Sede Municipal 1 (0,6%) 103 (61%)  

Tapera 7 (4%) 1 (0,6%)  

 

Quanto ao destino do esgoto, conforme Tabela 225, no município de Rio Doce 63% (n=105) dos 

entrevistados disseram destinar o esgoto gerado para rede pública de esgoto; 34% (n=57) 

destinam o esgoto para o curso d’água, sem tratamento; e, 4% (n=6) dos entrevistados utilizam 

fossa séptica ou rudimentar nas moradias. 

De acordo com a Tabela 225, especificamente na sede municipal de Rio Doce, observa-se que 

quase totalidade dos entrevistados declararam que o esgoto é coletado e destinado para rede 

pública. Nas demais localidades analisadas, nota-se que, o encanamento para curso d’água, são 

mais utilizados. Na localidade de Marimbondo todos os entrevistados declaram a utilização da 

fossa séptica/ ou rudimentar para destinação do esgoto para destinação do esgoto doméstico. 

Tabela 225: Destino do esgoto nas moradias entrevistadas 

Município  Coleta de Esgoto 

Rio Doce 
Encanamento para curso 

D'água 

Rede Pública de 

Esgoto 
Fossa séptica 

Funil 6 (4%)   

Jorge 13 (8%) 2 (1,6%) 1 (0,6%) 

Marimbondo   5 (3%) 

Matadouro 12 (7%)   

Santana do Deserto 17 (10%)   
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Município  Coleta de Esgoto 

Rio Doce 
Encanamento para curso 

D'água 

Rede Pública de 

Esgoto 
Fossa séptica 

Sede Municipal 1 (1%) 103 (61%)  

Tapera 8 (5%)   

 

Quanto à destinação do lixo, 100% dos entrevistados são atendidos pela coleta de lixo realizada 

pela Prefeitura Municipal de Rio Doce. 

Com relação ao acesso à telefonia, de acordo com as informações prestadas pelos entrevistados 

(Figura 517), é baixo o número de moradores tanto na sede Municipal de Rio Doce, quanto nas 

demais localidades analisadas, que possuem telefonia fixa. Considerando uma análise geral para 

os entrevistados, conforme Figura 517, aproximadamente 80% (n=135) dos entrevistados 

declararam não possuir linhas telefônicas residenciais, e apenas 14% (n=24) das moradias 

dispõem desse serviço. Em compensação, 92% (n=155) dos entrevistados afirmaram possuir 

linhas telefônicas móveis. Assim como a rede de telefonia móvel, o acesso à internet é também 

um serviço bastante utilizado pelos entrevistados, uma vez que 74% (n=124) já tem acesso a 

este serviço. 

 
Figura 517: Acesso à telefonia 

 

No que se refere ao padrão de construção e acabamento das moradias, pelo observado em 

campo, de maneira geral, as casas são simples e não muito grandes, mas conferem certo 

conforto e proteção necessários a seus moradores. Em Rio Doce, sede, há padrões 

diferenciados de construção e acabamento, pois há muitas residências com dois (2) pavimentos, 
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com telhado Colonial e outras são mais simples (Figura 518 - A). Por outro lado, em Santana do 

Deserto e na localidade de Matadouro, de acordo com os registros dos levantamentos de campo 

realizado, observou-se que, as moradias apresentam padrão construtivo tipicamente rural, as 

casas são simples e não muito grandes. Geralmente, possuem quintais com espécies frutíferas, 

hortas e em algumas há jardim. (Figura 518 - B).  

  
A B 

Figura 518: Em A: Padrão de moradias no município de Rio Doce (Fonte: Ricardo José Camêlo da Silva - Google 
2016). Em B: Padrão Construtivo das moradias no distrito de Santana do Deserto (Fonte: BRANDT (2018)). 

 

Quanto a condição de moradia dos entrevistados, 89% (n=149) tem residência própria, 10% 

(n=17) alugada e 1% (n=2) dos entrevistados residem em moradia emprestadas ou outros (Figura 

519). Tanto na sede de Rio Doce, quanto no distrito e localidades caracterizadas, predominou 

casas com média de três a seis (3 a 6) e sete a nove (7 a 9) cômodos. 
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Figura 519: Condição de Moradia dos entrevistados 

 

Quanto ao padrão construtivo e de acabamento das moradias entrevistadas, conforme Figura 

520, as paredes são em sua maioria de alvenaria (tijolo com reboco) 99% (n=166); o piso quase 

sempre é de cerâmica/ Lajota, 86% (n=144); e, o telhado tem uso de material bem diversificado, 

predominado o telhado Colonial (Cerâmica) 39% (n=66), demonstrando que o padrão de 

acabamento é simples em todas as moradias entrevistadas.
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Figura 520: Padrão de acabamento das moradias entrevistadas 
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Relacionado ao acesso a serviços públicos, buscou-se informações acerca de: rede de saúde; 

educação; e, serviços de segurança pública. Além destes, buscou-se pesquisar, ainda, sobre 

local e formas de lazer habituais dos residentes nas referidas comunidades e o local onde fazem 

compras de supermercado, ou onde adquirem roupas, sapatos, utilidades, entre outros produtos 

especializados. 

Os serviços de saúde, conforme Figura 521, são buscados em mais de um (1) município por 

alguns dos entrevistados residentes na sede municipal de Rio Doce e localidades Santana do 

Deserto, Matadouro, Marimbondo, Funil, Jorge e Tapera. Preferencialmente, o lugar mais 

acessado pelos entrevistados, em busca de atendimento à saúde, é a sede municipal de Rio 

Doce. Os entrevistados residentes na sede municipal, além dos atendimentos no próprio 

município recorrem também, aos municípios de Ponte Nova e Belo Horizonte para obter 

atendimento médico especializado. 

 

 
Figura 521: Local de utilização dos serviços de saúde 

 

Educação é outro serviço público que os entrevistados, conforme Figura 522, recorrem quase 

sempre à sede municipal de Rio Doce. Os entrevistados residentes na sede municipal de Rio 

Doce frequentam escola na própria sede e, recorrem a outros municípios em busca de estudo. 

 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 927 

 

 
Figura 522: Local de estudo dos entrevistados e/ou de seus familiares 

 

Em relação à segurança, todos os entrevistados da sede municipal de Rio Doce e todos os 

entrevistados de Santana do Deserto e Matadouro declararam buscar socorro às questões de 

segurança na sede de Rio Doce. 

No que tange aos locais de lazer e/ou onde os entrevistados residentes na sede municipal de 

Rio Doce, Santana do Deserto e Matadouro buscam atividades culturais, estes indicaram 

diversos locais para terem acesso e usufruírem de atividades recreativas e de entretenimento 

(Figura 523). A sede de Rio Doce foi o local indicado pelo maior número de entrevistados, por 

ser na sede municipal onde, geralmente, há maior oferta de locais de lazer e maior número de 

opções para atividades de entretenimento e cultura. 
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Figura 523: Locais utilizados para lazer e acesso à cultura pelos entrevistados 

 

De acordo com Figura 524, os entrevistados residentes sede de Rio Doce apontaram o próprio 

município como local preferencial de lazer, seguido por Ponte Nova, citado por alguns 

entrevistados e outros municípios como opção de passeios e/ou viagens (Belo Horizonte, Ouro 

Preto, Mariana, Viçosa, entre outros. 

Em Rio Doce ocorrem diversos eventos e festas populares, de cunho religioso, ou não, que têm 

grande poder de atração de pessoas. Como exemplo, cita-se a festa anual dedicada à Nossa 

Senhora do Rosário; a Feira Gastro Cultural, evento que envolve produções artístico-culturais e 

de gastronomia; o evento “Rio Doce Mostra Cinema” com a realização de oficinas de produção 

audiovisual e sessões especiais de cinema; concurso anual de Quadrilha Junina; Folias de Reis 

e de São Sebastião, do Congado; noites de serenatas, entre outros (Figura 525).  

Observou-se no período das entrevistas, importante representatividade das ações e atividades 

artístico-culturais e turísticas realizadas no município. Segundo BRANDT (2018) o esporte é 

apoiado por um complexo cultural/esportivo formado pelo Centro Comunitário. 
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A B 
Figura 524: Locais de frequentes manifestações culturais e religiosas em Rio doce. Em A: Praça Central da sede 

municipal de Rio Doce; Em B: Igreja Matriz de Santo Antônio 
Fonte: BRANDT (2018).  

Fonte: Google - Eduardo Real Pereira. Set. 2017 
 

Em Santana do Deserto acontece todos os anos a festa de Nossa Senhora de Santana, que 

movimenta a comunidade e o município, um evento religioso tradicional realizado no mês de 

julho. 
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A B 

  
C D 

Figura 525: Manifestação religiosa em Santana do Deserto. Em A: Santuário de Nossa Senhora de Santana; Em 
B: Caminhada de Santana na festa de Santana; Em C: Caminhada de Santana; Em D: Festa de Nossa Senhora 

de Santana. 
Fonte: Google - José Antônio Santos. Maio/2017.  
Fonte: Prefeitura Municipal de Rio Doce (2019).  
Fonte: Prefeitura Municipal de Rio Doce (2019). 

Foto: Fabiano Machado, Google Jul. 2015. 

12.3.1.5.3. Município de Ponte Nova 

 

A localidade Colônia do Pontal pertence ao município de Ponte Nova, distante cerca de 6 km da 

sede municipal. É composta por algumas casas que margeiam o acesso principal que liga a sede 

municipal de Ponte Nova a Rio Doce. A localidade possui um caráter peri-urbano, com forte apelo 

rural, devido seu entono. As ruas possuem calçamento viário parcial, e iluminação pública. 

Na localidade de Colônia do Pontal foram realizadas 08 entrevistas (Tabela 215), sendo 5 do 

sexo feminino e 3 masculinos, que corresponde 63% e 37% respectivamente da amostragem.  

No que tange à faixa de idade dos entrevistados residentes na localidade, conforme Figura 526, 

38% (n=3) tem idade superior a 61 anos; 25% (n=2) tem idade entre 51 e 60; e 38% (n=3) possui 

idade inferior a 30 anos. 
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Figura 526: Faixa Etária dos Entrevistados 

 

Quanto ao nível de escolaridade (Figura 527), 71% (n=5) dos entrevistados possuem o ensino 

fundamental incompleto, 14% (n=1) concluíram o ensino médio e 14% (n=1)  tem ensino médio 

incompleto.  

 

 
Figura 527: Grau de Escolaridade dos Entrevistados 

 

Quanto à ocupação (Figura 528), 50% (n=4) dos entrevistados são aposentados; 37,5% (n=3) 

exercem atividade remunerada; e, 12,5% (n=1) declararam-se sem ocupação. As profissões 

declaradas pelos entrevistados condizem, de forma geral, com o baixo grau de instrução dos 

entrevistados, são elas: Doméstica, Comerciante, Secretária, Lavrador e Autônomo. 
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Figura 528: Ocupação dos Entrevistados 

 

Com relação ao estado civil dos entrevistados, conforme Figura 529, os casados representam 

63% (n=5) dos entrevistados, 25% (n=2) são solteiros e 13% (n=1) restantes declararam-se 

divorciado/separado. 

 

 

Figura 529: Estado Civil dos Entrevistados 

 

Referente à infraestrutura presente nas moradias, conforme Tabela 226, percebe-se que 38% 

(n=3) dos entrevistados residentes na localidade de Colônia do Pontal possuem água encanada 

proveniente de mina; 50% (n=4) da rede pública de abastecimento; e, 13% (n=1) utilizam 

abastecimento de água proveniente de poço ou cisterna. Quanto a destinação dos esgotos, 50% 

(n=4) dos entrevistados destinam em curso d’água, sem tratamento prévio e 50% (n=4) dos 

entrevistados destinam para fossa séptica ou rudimentar.  A energia elétrica é distribuída pela 
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Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) para todos os entrevistados; e, os resíduos 

sólidos gerados são coletados pela Prefeitura de Ponte Nova. 

Tabela 226: Acesso aos serviços públicos básicos 

MUNICÍPIO  ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINO DO ESGOTO 

Ponte Nova 
Encanada 

de Mina 

Rede 

Pública 

Poço / 

Cisterna 

Encanamento 

para curso D'água 

Rede 

Pública de 

Esgoto 

Fossa séptica/ 

Fossa 

Rudimentar 

(fossa negra) 

Colônia do Pontal 3 (37,5%) 4 (50%) 1 (12,5%) 4 (50%) - 4 (50%) 

 

Em relação ao acesso à telefonia, de acordo com as informações prestadas pelos entrevistados 

(Figura 530), é baixo o número de moradores que possuem telefonia fixa, cerca de 88% (n=7) 

dos entrevistados declararam não possuir linhas telefônicas residenciais. Em compensação, 88% 

(n=7) dos entrevistados afirmaram possuir linhas telefônicas móveis. Percebe-se na Figura 530 

que, assim como a rede de telefonia móvel, o acesso à internet é também um serviço bastante 

utilizado pelos entrevistados, uma vez que 88% (n=7) tem acesso a este serviço. 

 

 

Figura 530: Acesso à telefonia 

 

No que se refere ao padrão de construção e acabamento das moradias, pelo observado em 

campo, de maneira geral, as casas são simples e não muito grandes, mas conferem certo 

conforto e proteção necessários a seus moradores (Figura 531). 
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Quanto a condição de moradia dos entrevistados (Figura 531), 50 % (n=4) tem residência própria, 

12,5% (n=1) alugada e 37,5% (n=3) dos entrevistados residem em moradia emprestadas. No 

universo amostrado, predominou casas com 1 pavimento com média de três a seis (3 a 6). 

 

 
Figura 531: Condição de moradia dos entrevistados  

 

Quanto ao padrão construtivo e de acabamento das moradias entrevistadas, conforme Figura 

532, as paredes são em sua maioria de alvenaria, o piso quase sempre é de cerâmica/ Lajota e 

o telhado tem uso de material telhado Colonial (cerâmica) e Laje de concreto, demonstrando que 

o padrão de acabamento é simples. 

 

 
Figura 532: Padrão de acabamento das moradias entrevistadas  

 

No que se refere ao acesso aos serviços públicos, a localidade de Colônia do Pontal não é 

servida de unidades de saúde e escolas. Os serviços de saúde e educação são buscados, pelos 

entrevistados, no distrito de Rosário do Pontal ou na sede municipal de Ponte Nova. A maioria 
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dos entrevistados residentes em Colônia do Pontal recorrem ao distrito de Rosário do Pontal 

para satisfazer suas próprias necessidades, ou de seus familiares. Isto se deve ao fato de que a 

referida localidade guarda pequena distância do distrito de Rosário do Pontal, 1,7 km.  

Em relação à segurança, todos os entrevistados de Colônia do Pontal declararam buscar socorro 

às questões de segurança na sede de Ponte Nova.  

No que tange aos locais de lazer e/ou onde os entrevistados residentes em Colônia do Pontal 

buscam atividades culturais, estes indicaram diversos locais para terem acesso e usufruírem de 

atividades recreativas e de entretenimento, são eles: Ponte Nova, Rio Doce, Amparo da Serra e 

o próprio distrito de Rosário do Pontal. 

 

12.3.1.5.4. Percepção ambiental 

A seguir, são apresentadas as análises das respostas sobre a apropriação da paisagem e o 

relacionamento do entrevistado com a região, em termos de afetividade e sensação de 

pertencimento ao lugar, e, para finalizar foram abordadas questões sobre conhecimento acerca 

da UHE Risoleta Neves - Candonga, do empreendimento objeto de licenciamento bem como sua 

as perspectivas quanto ao futuro mediante as obras para a retomada da UHE. 

A primeira pergunta refere-se à afetividade com o local de residência, mais especificamente, se 

o entrevistado gosta de morar na região. Todos os entrevistados responderam a este 

questionamento e as respostas podem ser visualizadas na Tabela 227. 

Tabela 227: Você gosta do local onde vive? 

RESPOSTAS 

ENTREVISTADOS 

TOTAL % Santa Cruz do 

Escalvado  
Rio Doce Ponte Nova 

Sim 185 159 8 352 92% 

Não 20 9 - 29 8% 

 

Pelo o que se percebe, a maioria dos entrevistados, 92% (n=352) gosta de morar na região e 

apenas 8% (n=29) dos moradores disseram não gostam. As respostas negativas foram justificas 

pela falta de opção de outra moradia. Os principais vínculos estabelecidos entre os moradores e 

o lugar onde vivem (AID) relacionam-se à afetividade com o lugar, de suas histórias e vivências 

familiares no local.  

Mais uma vez sondou-se sobre as atividades de lazer dos moradores da AID, todavia, com 

ênfase no lazer especificamente na região. Os entrevistados têm em comum a visitação a 
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parentes, vizinhos e amigos; assistir televisão; internet; e, frequentar igreja/ congregação 

religiosa como atividades de lazer. Além destas atividades, também frequentam festas 

promovidas por amigos e familiares; bares e lanchonetes da cidade; pesca amadora; e trilhas 

ecológicas da região.  

O conhecimento do local onde se mora compreende na identificação de locais significantes 

dentro do espaço, sejam eles, agradáveis de conviver ou não (TUAN, 1983). As respostas da 

pergunta relacionada a percepção dos entrevistados sobre a identificação de locais significantes 

onde vivem foi bastante variada, prevalecendo os aspectos positivos. Os entrevistados 

pontuaram lugares da região como mais valorizados e/ou agradáveis, entre eles, como: a própria 

cidade onde vivem; as igrejas; os pontos turísticos (pedra do escalvado), cachoeiras e aspectos 

da natureza e das paisagens da região; e, a infraestrutura local para alguns entrevistados. Entre 

os pontos negativos, os entrevistados mencionaram os lugares que incomodam, de certa forma, 

são eles: o lago de Candonga, atingido pela lama; a destruição do Rio Doce; o quiosque próximo 

ao lago de Candonga atingido pela lama; enchentes no período das chuvas na região; e, a falta 

de emprego e oportunidade também foram mencionados como ponto negativo. 

Com relação ao posicionamento perante empreendimento, foram abordadas questões sobre 

conhecimento acerca do projeto e perspectivas quanto ao futuro mediante a operação da UHE. 

Para tanto houve a necessidade primeiramente de sentir a perspectivas dos moradores com 

relação a Usina Hidrelétrica e depois identificar os impactos com as obras e retomada da 

operação.  

De início foi perguntado se os moradores conhecem ou já ouviram falar da UHE Risoleta Neves 

- Candonga e em seguida questionados se a existência da usina nas proximidades do seu local 

de moradia faz alguma diferença para a região.  

Conforme Tabela 228, a maioria dos entrevistados, 98% (n=374) nos municípios de Santa Cruz 

do Escalvado, Rio Doce e Ponte Nova já tinham conhecimento sobre a UHE. Apenas 2% (n=7) 

dos entrevistados disseram que tinha conhecimento da UHE. 

Tabela 228: Conhecimento sobre o empreendimento  

RESPOSTAS 

ENTREVISTADOS 

TOTAL % Santa Cruz do 

Escalvado  
Rio Doce Ponte Nova 

Conhece 200 167 7 374 98% 

Desconhece 5 1 1 7 2% 

 

Com relação as mudanças da presença de UHE na região, 37% (n=142) disseram não 

perceberam mudanças com a instalação da hidrelétrica na região e 63% (n=239) consideram 
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que houve alteração na região (Tabela 229). É importante ressaltar que, as mudanças 

observadas e citadas pelos moradores, são em grande parte consideradas como positivas, uma 

vez que pontuaram como mudanças: a geração de emprego, renda e serviços para a 

comunidade; a melhoria na qualidade de vida; a melhoria na economia da região; a mudança no 

estilo de vida das pessoas; e, a urbanização, que trouxe benefícios. 

Tabela 229: Mudança com a hidrelétrica na região 

RESPOSTAS 

ENTREVISTADOS 

TOTAL % Santa Cruz do 

Escalvado  
Rio Doce Ponte Nova 

Sim 116 120 3 239 63% 

Não 89 48 5 142 37% 

 

No que se refere as perspectivas dos entrevistados em relação as mudanças no meio ambiente 

com a Hidrelétrica na região, conforme Tabela 230, do total entrevistado, 50% (n=192) dos 

entrevistados consideram que instalação da hidrelétrica na região causam mudanças ao meio 

ambiente, 47% (n=180) consideram que não e, 2% (n=9) não responderam. 

Tabela 230: Mudança no meio ambiente com a Hidrelétrica 

Respostas 

Entrevistados 

Total % Santa Cruz do 

Escalvado  
Rio Doce Ponte Nova 

Sim 85 101 6 192 50,4% 

Não 117 61 2 180 47,2% 

Não Respondeu 3 6 - 9 2,4% 

 

Com relação ao empreendimento, perguntou-se ao entrevistado se ele tem conhecimento da 

atual situação de operação da Usina Hidrelétrica - UHE Risoleta Neves - Candonga, se ele tem 

conhecimento das atividades realizadas pela Fundação Renova na região do lago da Usina 

Hidrelétrica e se ele tem verificado algum problema trazido pelas obras para a retomada da Usina 

Hidrelétrica, para a comunidade e/ou para o meio ambiente. 

Com relação ao conhecimento da atual situação de operação da Usina Hidrelétrica - UHE 

Risoleta Neves - Candonga, 64% (n=234) disseram ter conhecimento enquanto 36% (n=138) 

disseram não saber sobre a atual situação (Tabela 231). Os que possuem conhecimento em 

quase que sua totalidade identificou que o rompimento da barragem de Fundão foi o causador 

da interrupção na operação da usina. 
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Tabela 231: conhecimento da atual situação de operação da Usina Hidrelétrica 

RESPOSTAS 

ENTREVISTADOS 

TOTAL % Santa Cruz do 

Escalvado  
Rio Doce Ponte Nova 

Sim 124 117 2 243 64% 

Não 81 51 6 138 36% 

 

Em relação as atividades desenvolvidas pela Fundação Renova, 56% (n=2130 dizem não ter 

conhecimento enquanto 44% (n=168) dizem ter conhecimento (Tabela 232). Dos que possuem 

algum conhecimento de forma geral foram citados os seguintes: recuperação da área, 

reflorestamento, limpeza do reservatório com remoção dos rejeitos, retomada da operação da 

usina, geração de emprego, suporte aos atingidos, apoio a infraestrutura dos municípios e 

indenização da população. 

Tabela 232: Conhecimento das atividades desenvolvidas pela Fundação Renova 

RESPOSTAS 

ENTREVISTADOS 

TOTAL % Santa Cruz do 

Escalvado  
Rio Doce Ponte Nova 

Sim 102 109 2 213 56% 

Não 103 59 6 168 44% 

 

Para finalizar foram questionados sobre alguma problemática/impacto trazido pelas obras da 

Fundação Renova para retomada da operação da usina. Em sua maioria, 64% (n=244), disseram 

não haver problema, enquanto 36% (n=137) identificaram algum incômodo e ou impacto na 

comunidade e/ou meio ambiente (Tabela 233). Destes que identificaram os impactos, a maioria 

identificou o tráfego de veículos e seus efeitos como principal causa, por exemplo a poeira, 

danificação das ruas e calçamentos, poluição do ar e sonora. Também, foi mencionado impactos 

como a falta de segurança devido ao aumento no movimento de pessoas.  

Tabela 233: Algum incomodo trazido pelas obras da Fundação Renova para retomada da 

operação da usina?  

Respostas 

Entrevistados 

Total % Santa Cruz do 

Escalvado  
Rio Doce Ponte Nova 

Sim 54 82 1 137 36% 

Não 151 86 7 244 64% 
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12.3.1.5.5. Considerações 

As comunidades e/ou localidades caracterizadas nesse relatório são aquelas que poderão sentir 

mais diretamente os impactos das atividades que serão realizadas nas obras para dragagem e 

disposição na Fazenda Floresta do rejeito presente no interior do reservatório da UHE Risoleta 

Neves - Candonga, devido sua proximidade com as áreas. Foram caracterizadas 15 localidades 

nos três municípios inseridos como AII, Santa Cruz do Escalvado, Rio Doce e Ponte Nova.  

Para a população da AID, é possível concluir que, existe uma expectativa positiva quanto à 

geração de empregos e desenvolvimento da região. Todo esse processo consiste em mudanças 

na região quanto à oferta de empregos, que geralmente não corresponde às expectativas 

aguardadas pela população local, mas é importante destacar que esta oferta de trabalho tem 

caráter transitório e a seletividade que, por falta de capacitação, pode excluir parte da mão de-

obra local. 

Outro ponto que deve ser levado em conta é a melhoria nas vias de acesso ao empreendimento 

junto a certo interesse do poder público local, que podem levar ao surgimento e/ou retomada das 

de atividades turísticas. Aumentando não só as áreas de lazer propostas à população local, como 

também o aumento do número de empregos na região. 

Quanto às infraestruturas nas comunidades e/ou localidades caracterizadas, é necessário haver 

uma otimização em relação ao sistema viário. Também é necessário maior investimento em 

serviços e infraestrutura de saúde e educação, a fim de que se melhore a qualidade de vida das 

comunidades e/ou localidades, principalmente, da população rural, que apesar de ser em menor 

número, ainda não tem a devida atenção do poder público local. 

12.3.1.6. DIAGNÓSTICO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E ARQUEOLÓGICO 

O presente documento apresenta o levantamento do patrimônio cultural existente nos municípios 

de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, Minas Gerais, como parte integrante dos estudos no 

âmbito do licenciamento ambiental do empreendimento “Regularização ambiental das obras de 

dragagem e disposição de rejeitos na Fazenda Floresta e recuperação das margens e setores 

do Trecho 12”. 

Este diagnóstico abrange a ADA pelo Empreendimento bem como a Área de Influência Indireta 

do empreendimento (AID), e busca identificar os impactos e alterações que podem acontecer 

tanto em estruturas físicas de importância histórica e cultural para a população, quando para 

seus costumes e tradicionalidades. 
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Considerando que as possíveis alterações ao meio ambiente causadas por empreendimentos 

podem estar vinculadas a aspectos culturais das comunidades onde as obras serão implantadas, 

no processo de licenciamento ambiental torna-se necessária a consulta aos órgãos federal e 

estadual de proteção ao Patrimônio Cultural, a saber: Instituto do Patrimônio Artístico Nacional – 

IPHAN e Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA, 

respectivamente (Portaria Interministerial Nº 60, de 24 de março de 2015 e Decreto Estadual n° 

21.972/16).  

Nesse sentido, foi feita consulta a ambos os órgãos visando que se manifestassem em relação 

aos procedimentos necessários à obtenção da anuência ao empreendimento.  

A consulta ao IPHAN por meio do Ofício SEQ2634/2017/GJU de 15 de maio de 2017 referente 

às Obras Emergenciais da UHE Risoleta Neves (Candonga). Tal consulta teve como resposta o 

OFÍCIO/GAB/IPHAN/MG n° 1315/2017 (Processo 01514.004184/2017-14) segundo o qual o 

órgão explicita que considerando as características do local de implantação do empreendimento 

e da ausência de bens culturais conhecidos em sua área de influência, foi emitida anuência 

(096/2017), sem indicação de necessidade de quaisquer ações adicionais vinculadas ao 

Patrimônio Cultural.  

No dia 17 de fevereiro de 2020 foi protocolado junto ao IEPHA o Ofício SEQ24842/2020/GJU 

pela Fundação Renova solicitando anuência para o Diagnóstico de Referências Culturais/ Plano 

de Salvaguarda de bens de natureza imaterial – LOC Fazenda Floresta e Reservatório UHE 

Risoleta Neves. 

12.3.1.7. METODOLOGIA 

O estudo foi feito a partir da consulta a bancos de dados oficiais, fontes bibliográficas e recursos 

de geoprocessamento. O patrimônio cultural foi considerado aqui em suas múltiplas formas: 

material, imaterial, ferroviário, arqueológico e paisagístico. Foram levantados ainda dados acerca 

de comunidades tradicionais e cavidades. 

Para levantamento dos bens imateriais acautelados, foram consultados dados das prefeituras 

municipais, IEPHA e o “Plano de Salvaguarda dos Bens Culturais de Natureza Imaterial 

Impactados pelo Rompimento da Barragem de Fundão”, contratado pela FUNDAÇÃO RENOVA 

e executado pela empresa ESTILO NACIONAL. 
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12.3.1.8. RESULTADOS DO DIAGNÓSTICO 

12.3.1.8.1. Contextualização Histórica 

De acordo com dados da Prefeitura Municipal, a ocupação do território que hoje corresponde ao 

município de Rio Doce remonta ao século 18. A capela de Santana do Deserto, localidade 

pertencente a Rio Doce, foi erigida em 1745, nas terras de Dona Luiza de Souza e Oliveira, viúva 

do bandeirante Matias Barbosa que, dez anos antes, organizara expedição para explorar as 

matas do Vale do Rio Doce. De acordo com dados do IBGE, a população estimada para 2019 é 

de 2.610 habitantes.  

Santa Cruz do Escalvado possui atualmente 4.758 habitantes. Em seu território, a capela 

primitiva foi erigida pelo Padre Bernardino José da Silva, conforme provisão de 1823. Passou a 

ser capela curada em 1833. Chamava-se a princípio, Santa Cruz do Charnecão, adquirindo, 

depois, a denominação atual. 

Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce pertenciam ao território de Ponte Nova, tendo se 

emancipado em 1948 e 1962 respectivamente (Figura 533). 
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Figura 533: Mapa do Município de Ponte Nova, com os distritos de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado a Norte. 

Fonte: MINAS GERAIS (1927) 

Na área de estudo são encontrados bens culturais de diversas naturezas, conforme será 

apresentado a seguir. 

12.3.1.8.2. Patrimônio Material 

O  município de Rio Doce apresenta diversas referências culturais que merecem destaque, sendo 

a maioria relacionada a categoria de celebrações, com destaque para as festividades ligadas à 

religiosidade católica. Dentre as referências mais relevantes, destacamos as Cavalgadas e o  

Congado de Nossa Senhora do Rosário de Santana do Deserto (Figura 522), que atrai pessoas 

de várias localidades vizinhas.  
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Figura 534: Congado. Fonte: IPATRIMONIO, 2018_b. 

 

Outra categoria que apresentou um grande número de bens citados foi a de saberes e ofícios, 

sendo a pesca tradicional um ofício que merece destaque dentro do cenário de rompimento da 

Barragem Fundão. Com o ocorrido, as atividades relacionadas aos usos do rio foram afetadas, 

com destaque para as atividades geradoras de renda, que é o caso da pesca. Diversas formas 

de lazer e cultura popular sofreram impactos decorrentes deste evento, como a lenda do Caboclo 

D’Água, uma forma de expressão do folclore regional, que foi modificada, pois dizem que o ser 

místico foi levado e hoje não habita mais o rio.  

Merecem destaque também os saberes que se referem aos modos de vida rurais como o saber-

fazer das quitandas, comidas típicas, queijos, doces e biscoitos.  

Além de todos os bens supracitados, a celebração do Caminho de São José é de grande 

relevância identitária para a região. A mesma acontece no mês de março e envolve as 

comunidades católicas dos municípios de Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa. O 

Caminho de São José é considerado uma das principais referências culturais locais por se tratar 

do maior circuito turístico e religioso do município de Rio Doce, Barra Longa e região. A tabela a 

seguir apresenta os principais bens culturais de natureza imaterial no município de Rio Doce. 
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Tabela 234: Bens culturais de natureza imaterial no município de Rio Doce 
 

REFERÊNCIA 

CULTURAL 
CATEGORIA PROTEÇÃO OBSERVAÇÃO 

Ofício da Virgem 

Maria 
Celebrações Bem Inventariado 

Igreja Matriz de Santo 

Antônio 

Festa da Fogueira de 

Sá Joana Matias 
Celebrações Bem Inventariado 

Bairro Alto. Feita pela 

família de Joana 

Matias 

Festa de São João Celebrações Bem Inventariado 

Faz parte das 

festividades de São 

João no mês de Junho 

Festa Anual de Santo 

Antônio 
Celebrações Bem Inventariado 

Ocorre em todas as 

sub-regiões do 

município, ficando 

cada um dos cinco 

distritos responsáveis 

por homenagear um 

santo específico. 

Chácara do Judas no 

Sábado de Aleluia 
Celebrações Bem Inventariado 

Deixou de ocorrer, 

mas é uma memória 

Cordões e Blocos de 

Carnaval 
Celebrações Bem Inventariado Bairro Alto 

Procissão de Oração 

ao Cruzeiro / Novena 

de Santa Cruz 

Celebrações Bem Inventariado 
Bairro Morro do 

Cruzeiro 

Histórias Orais / 

Causos 
Saberes e Ofícios Bem Inventariado - 

Corporação Musical 

Santo Antônio 
Formas de Expressão Bem Inventariado - 

Festa de Nossa 

Senhora do Rosário 
Celebrações Sem Proteção - 

Doces de Frutas de 

Dona Fulo e de Dona 

Ondina 

Saberes e Ofícios Bem Inventariado 
Bem inventariado em 

2011 

Pesca Tradicional Saberes e Ofícios Sem Proteção - 

Congado Nossa 

Senhora do Rosário de 

Santana do Deserto 

Celebrações Bem Inventariado 

Bem inventariado pelo 

munícipio no exercício 

de 2019/2020 
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REFERÊNCIA 

CULTURAL 
CATEGORIA PROTEÇÃO OBSERVAÇÃO 

Festa Anual de 

Santana do Deserto 
Celebrações Bem Inventariado Acontece em Junho 

Encontro de 

Cavaleiros 
Formas de Expressão Bem Inventariado 

Festa organizada com 

o apoio de cavaleiros 

de várias localidades 

do município de Rio 

Doce 

Festa de Nossa 

Senhora do Carmo 
Celebrações Bem Inventariado - 

Fonte: Fonte: Estilo Nacional - Diagnóstico 

No município de Santa Cruz do Escalvado, assim como em Rio Doce, existem diversas 

atividades tradicionais relacionadas ao uso do rio como por exemplo a pesca tradicional e a 

extração de areia e cascalho para a construção civil. No local existe também a presença de uma 

multiplicidade de moinhos nos quintais para o processamento de grãos de milho e cana-de-

açúcar. Dentro da categoria de saberes e ofícios, podemos destacar também os saberes 

referentes a culinária local, como o saber fazer de doces como cocada, beijinho, doce de leite e 

rapadura, assim como a produção de bolos e também os licores de frutas. 

Outras referências recorrentes são as festas religiosas, em especial as de São João, de Santo 

Antônio, de Nossa Senhora de Santana, de São Sebastião, de Santa Cruz e de Nossa Senhora 

Aparecida. A Caminhada de Santana é também um evento de cunho religioso muito importante 

para a localidade, visto que reúne milhares de fiéis que se deslocam em romaria da sede do 

município de Santa Cruz do Escalvado até o Santuário de Santana do Deserto e mobiliza 

pessoas de diversas regiões do país.  

Como manifestação popular, destaca-se a realização do Encontro de Cavaleiros e a Cavalgada 

de Santa Cruz do Escalvado. A tabela a seguir apresenta os principais bens culturais de natureza 

imaterial no município de Santa Cruz do Escalvado. 

Tabela 235: Bens culturais de natureza imaterial no município de Santa Cruz do Escalvado 

Referência Cultural Categoria Proteção Observação 

Pesca Tradicional Saberes e Ofícios Sem Proteção - 

Licores de Frutas Saberes e Ofícios Sem Proteção - 

Cavalgada de Santa 

Cruz do Escalvado 
Celebrações Registro 

Bem registrado a nível 

municipal em 2016 

Fonte: Estilo Nacional - Diagnóstico 
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12.3.1.8.3. Patrimônio Imaterial 

Para o município de Rio Doce, o Congado é um bem registrado em nível municipal. O Congado 

de Nossa Senhora do Rosário de Santana do Deserto (Figura 535). 

 
Figura 535: Congado. Fonte: IPATRIMONIO, 2018_b. 

 

12.3.1.8.4. Patrimônio Arqueológico 

No banco de dados do IPHAN, há dois sítios arqueológicos cadastrados para o município de 

Santa Cruz do Escalvado, a saber: Candonga e Lapa da Candonga. Ambos correspondem a 

sítios pré-históricos, com presença de material lítico lascado. Para Rio Doce, não há registros 

(IPHAN_a).  

A área de estudo foi objeto de monitoramento arqueológico em 2019 como parte do “Programa 

de Ações de Salvaguarda do Patrimônio Arqueológico Impactado Diretamente pelo Rompimento 

da Barragem de Fundão”, executado pela Lume Estratégia Ambiental. No relatório final, acerca 

dos trabalhos executados na região conhecida como Candonga, é explicitado que: 

“Cumpre também salientar que, transcorridos três anos do acidente, a 

perspectiva de ainda se identificar artefatos carregados pela lama — 

oriundos das igrejas (danificadas ou destruídas pelo acidente), bem como 

de outros locais —, que se pensava estarem depositados junto aos 
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detritos acumulados na UHA Risoleta Neves, não se mostrou positiva, 

pois nada foi encontrado” (LUME, 2019)   

No banco de dados do CECAV não há cavidades registradas para os municípios em estudo. 

12.3.1.8.5. Patrimônio Ferroviário 

No município de Rio Doce, há uma estação ferroviária, ligada diretamente à sua formação (Figura 

536). O distrito Rio Doce surge em 1886 quando a Estação da Estrada de Ferro Leopoldina foi 

inaugurada pelo Imperador D. Pedro II na localidade até então denominada Vila de Perobas. Rio 

Doce cresceu com a ferrovia, a ligação com o Rio de Janeiro, com os ferroviários e imigrantes. 

 
A 

 
B 

Figura 536: Estação Ferroviária de Rio Doce. Em A: A estação de Rio Doce nos anos 1940. Em B: A estação em 
2017, já como sede da Secretaria da Cultura (Foto Luiz Augusto de Freitas Santos). Fonte: ESTAÇÕES 

FERROVIÁRIAS DO BRASIL, 2017. 
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Quando consideramos o acautelamento federal, a Lista do Patrimônio Cultural Ferroviário 

(25.11.2019), que contém os bens declarados valor histórico, artístico e cultural nos termos da 

Lei nº 11.483/07 e da Portaria IPHAN nº 407/2010, não apresente registros para a área de 

estudo. 

12.3.1.8.6. Patrimônio Paisagístico 

O Conjunto Paisagístico do Encontro dos rios do Carmo e Piranga situa-se no município de Rio 

Doce, possui área de 5,84 hectares no limite com os municípios de Ponte Nova e Santa Cruz do 

Escalvado. É o local em que se inicia o Rio Doce (Figura 537). 

 

 
Figura 537: Encontro dos rios do Carmo e Piranga. Fonte: Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais, 

apud IPATRIMONIO, (2018_c).  
 

 

Em Santa Cruz do Escalvado, também acautelado em nível municipal, está o Conjunto 

Paisagístico da Pedra do Escalvado, que possui 2,41 hectares (Figura 538). 
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Figura 538: Pedra do Escalvado. Fonte: Santa Cruz Do Escalvado, 2004. 

12.3.1.8.7. Comunidades tradicionais 

Consulta aos bancos de dados da Fundação Cultural (2019) e da Fundação Nacional do Índio 

não apresentam registros de comunidades quilombolas certificados ou terras indígenas na área 

de estudo. 

12.3.1.8.8. Sítios Arqueológicos 

Nota-se que apenas os sítios arqueológicos possuem relação espacial com o empreendimento. 

Ambos foram identificados no âmbito do processo de licenciamento da UHE Candonga, sendo 

que pesquisas realizadas entre 2002 e 2006 fizeram sua identificação e salvamento em função 

dos impactos relacionados ao referido empreendimento (UHE Candonga) (Tabela 236). 

Tabela 236: Pesquisas arqueológicas relacionadas aos sítios identificados 

NOME DO 

PROJETO 

ENTIDADE / 

EMPRESA 

RESPONSÁVEL 

PELA PESQUISA 

ARQUEOLÓGICA 

EMPREENDEDOR / 

EMPRESA 

RESPONSÁVEL 

PELO PROJETO 

ARQUEÓLOGO(A) 

RESPONSÁVEL 

PELA PESQUISA 

ARQUEOLÓGICA 

MUNICÍPIO 
ANO DO 

RELATÓRIO 

Relatório Final 

Programa de 

Salvamento 

Arqueológico 

UHE 

Candonga 

ArKaios Consultoria 

SC LTDA 

Consórcio UHE 

Candonga 

Paulo Alvarenga 

Junqueira 

Santa Cruz 

do 

Escalvado 

2002 

Relatório Final 

Programa de 

Salvamento 

Arqueológico 

ArKaios Consultoria 

SC LTDA 

Consórcio UHE 

Candonga 

Paulo Alvarenga 

Junqueira 
Rio doce 2002 
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NOME DO 

PROJETO 

ENTIDADE / 

EMPRESA 

RESPONSÁVEL 

PELA PESQUISA 

ARQUEOLÓGICA 

EMPREENDEDOR / 

EMPRESA 

RESPONSÁVEL 

PELO PROJETO 

ARQUEÓLOGO(A) 

RESPONSÁVEL 

PELA PESQUISA 

ARQUEOLÓGICA 

MUNICÍPIO 
ANO DO 

RELATÓRIO 

UHE 

Candonga 

Relatório Final 

Termo de 

Ajustamento 

de Conduta 

(TAC) UHE 

Candonga - 

Programa de 

Prospecção 

Arqueológica 

Suplementar 

ArKaios Consultoria 

SC LTDA 

Consórcio UHE 

Candonga 

Paulo Alvarenga 

Junqueira 

Santa Cruz 

do 

Escalvado 

2006 

Relatório Final 

Termo de 

Ajustamento 

de Conduta 

(TAC) UHE 

Candonga - 

Programa de 

Prospecção 

Arqueológica 

Suplementar 

ArKaios Consultoria 

SC LTDA 

Consórcio UHE 

Candonga 

Paulo Alvarenga 

Junqueira 
Rio Doce 2006 

Fonte: INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL – IPHAN. Relatórios de Pesquisas Arqueológicas. 

Disponível em: http://mapasmg.iphan.gov.br/index.php/archaeological_researchs. Acesso em 10 de janeiro de 2020. 

12.3.1.8.9. Considerações sobre o Patrimônio Cultural 

O levantamento das informações secundárias acerca do Patrimônio Cultural acautelado na área 

de estudo embasou a análise de possíveis interferências do empreendimento sobre os bens 

existentes, não sendo previstos quaisquer impactos sobre os mesmos, uma vez que os sítios 

arqueológicos existentes na área de influência direta já foram objeto de salvamento em processo 

de licenciamento ambiental anterior, de outro empreendedor.  

A seguir é apresentada na Figura 539 a localização dos bens culturais acautelados em relação 

ao empreendimento e a síntese dos resultados encontrados na Tabela 237. 
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Figura 539: Localização dos bens culturais   
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Tabela 237: Síntese dos resultados do levantamento do patrimônio cultural na área de estudo (Coordenadas UTM, 
Sirgas 2000, Fuso 23S) 

NOME LOCALIZAÇÃO E N TIPO PROTEÇÃO 

Antiga Estação Ferroviária de Rio Doce Rio Doce 719871 7759817 Ferroviário Municipal 

Congado de Nossa Senhora do Rosário 

de Santana do Deserto 
Rio Doce 726611 7764950 Imaterial Municipal 

Conjunto Paisagístico do Encontro dos 

rios do Carmo e Piranga  
Rio Doce 717706 7756559 

Conjunto 

Paisagístico 
Municipal 

Par de Anjos Tocheiros - Igreja Santo 

Antônio 
Rio Doce 719702 7759984 Material Municipal 

Conjunto Paisagístico da Pedra do 

Escalvado 

Santa Cruz do 

Escalvado 
724831 7762470 Material Municipal 

Candonga 
Santa Cruz do 

Escalvado 
723506 7764644 Arqueológico Federal 

Lapa da Candonga 
Santa Cruz do 

Escalvado 
722883 7764578 Arqueológico Federal 

Capela Santo Antônio 
Santa Cruz do 

Escalvado 
727525 7760762 Material Municipal 

Conjunto Paisagístico da Pedra do 

Escalvado (2,41ha) 

Santa Cruz do 

Escalvado 
724774 7762359 

Conjunto 

Paisagístico 
Municipal 

Cruzeiro de Santa Cruz 
Santa Cruz do 

Escalvado 
728065 7760740 Material Municipal 

Sino da Escola Estadual Dr. Otávio 

Soares – rua Dr. Otávio Soares nº 162 

Santa Cruz do 

Escalvado 
728538 7761103 Material Municipal 
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13. AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

A Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio 

Ambiente (Lei Federal n° 6939/1981 e alterações), nela estão inclusos procedimentos que 

asseguram uma análise sistemática dos impactos ambientais inerentes a uma ação ou atividade 

e sua interferência no meio. O termo AIA refere-se a uma análise prospectiva, antecipatória, 

prévia e preventiva de uma ação; ou seja, compara a situação atual do ambiente com a projetada 

para o futuro, após a implantação e operação do empreendimento.  

A AIA é adotada nos estudos de impacto ambiental (EIAs) e em outros estudos que embasam o 

processo de licenciamento de empreendimentos diversos. Para tanto, são inclusos estudos de 

alternativas tecnológicas e de localização, diagnósticos ambientais relativamente detalhados e 

uma descrição detalhada do empreendimento, da fase de planejamento à de fechamento.  

Conforme indicado no Artigo 1º da Resolução CONAMA-001/86:  

Artigo 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental 

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 

meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 

resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:  

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  

II - as atividades sociais e econômicas;  

III - a biota;  

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;  

V - a qualidade dos recursos ambientais. 

De acordo com Moreira (2002), a AIA é um instrumento de política ambiental formado por 

procedimentos capazes de assegurar desde o início do processo, que se faça um exame 

sistemático dos impactos ambientais de uma ação proposta e de suas alternativas, e que os 

resultados sejam apresentados de forma apropriada ao público e aos responsáveis pela tomada 

de decisão e por eles devidamente considerada.  

A AIA é um processo de exame das consequências futuras de uma ação presente ou proposta, 

e tem como objetivo prevenir e minimizar as alterações ambientais que podem ocorrer na 

elaboração de um projeto ou determinada atividade, pois o estudo é essencialmente um 

instrumento de previsão (SÁNCHES, 2008). 
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13.1. METODOLOGIA 

Neste estudo a avaliação de impactos não segue o padrão preditivo tradicional, devido à 

ausência de dados detalhados e sistemáticos do meio, sobretudo da dinâmica e do ecossistema 

fluvial, antes e depois do rompimento da barragem. 

Tendo como base os dados gerais que compõem o diagnóstico ambiental, principalmente da 

ADA, procedeu-se a uma listagem dos impactos observados e consequenciais, avaliados por 

meio do método Check-List (MOREIRA, 1985; MAGRINI, 1989; SILVA, 1994, 1999).  

O método é mais adequado a previsões e avaliações preliminares e mais gerais de impactos de 

casos em que não se possa contar com dados detalhados do meio. Consiste ainda a previsão e 

enumeração dos impactos a partir dos cenários descritos detalhadamente nos diagnósticos dos 

meios físico, biótico e socioeconômico.  

A priori, compete destacar os seguintes conceitos utilizados para previsão e avaliação de 

impactos neste estudo: 

Atividades potencialmente geradoras dos aspectos: atividades inerentes ao planejamento, 

implantação ou operação do empreendimento que podem gerar os aspectos e 

consequentemente os impactos ambientais. 

Aspecto ambiental: elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que 

pode interagir com o meio ambiente (NBR ISSO 14001). 

Impacto ambiental: qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do 

meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 

humanas, que direta ou indiretamente afete: a) saúde, segurança e bem-estar da população; b) 

as atividades sociais e econômicas; c) a biota; d) as condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente; e) a qualidade dos recursos ambientais (Resolução CONAMA n° 01/1986). 

A avaliação dos aspectos/impactos advindos da regularização ambiental das obras de dragagem 

e disposição de rejeitos na Fazenda Floresta e recuperação das margens e setores do Trecho 

12 pautou-se na análise das áreas intervindas, considerando as atividades que foram realizadas 

(implantação) para posterior operação da dragagem, atividade alvo do empreendimento objeto 

de licenciamento. 
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13.1.1.  INDICADORES DE VALORAÇÃO 

Os indicadores são utilizados para atribuir valores aos aspectos/impactos ambientais e estão 

intrinsecamente associados à definição da magnitude do aspecto/impacto. A estes indicadores 

foram atribuídos critérios aos quais foram dados valores relativos objetivando-se minimizar a 

subjetividade na sua avaliação. 

• Reversibilidade do Aspecto/Impacto 

Critérios: Reversível ou Irreversível 

Reversível em Curto prazo (1) - é aquela situação na qual cessada a causa responsável pelo 

aspecto/impacto, o meio alterado retorna, imediatamente ou no curto prazo (1 a 6 meses), a uma 

dada situação de equilíbrio, semelhante àquela que estaria estabelecida caso o aspecto/impacto 

não tivesse ocorrido. 

Reversível a Médio / Longo Prazo (2) – é aquela situação na qual cessada a causa responsável 

pelo aspecto/impacto, o meio alterado retorna, no médio ou longo prazo (6 a 24 meses), a uma 

dada situação de equilíbrio, semelhante àquela que estaria estabelecida caso o aspecto/impacto 

não tivesse ocorrido. 

Irreversível (3) – o meio se mantém alterado mesmo após cessada a causa responsável pelo 

aspecto/impacto. 

• Abrangência do Aspecto/Impacto 

Critérios: Pontual, Local e Regional 

Pontual (1) – a alteração se manifesta exclusivamente na área em que se dará a intervenção. 

Local (2) - a alteração tem potencial para ocorrer ou para se manifestar por irradiação numa área 

que extrapole o sítio onde se deu a intervenção (AID), considerados os critérios de recorte 

territorial identificados na sequência do texto. 

Regional (3) - a alteração tem potencial para ocorrer ou para se manifestar por irradiação em 

escala de dimensão regional (além da AID).  

• Relevância do Aspecto/Impacto 

Critérios: Irrelevante, Baixa relevância, Relevante, Alta Relevância  

Irrelevante (0) – a alteração não é percebida ou verificável. 
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Baixa relevância (1) – a alteração é passível de ser percebida e/ou verificada (medida) sem, 

entretanto, caracterizar ganhos e/ou perdas na qualidade ambiental da área de abrangência 

considerada, se comparados ao cenário ambiental diagnosticado. 

Moderada relevância (4) – a alteração é passível de ser percebida ou verificada (medida), 

caracterizando ganhos e/ou perda na qualidade ambiental da área de abrangência considerada, 

se comparados ao cenário ambiental diagnosticado. 

Alta relevância (9) – a alteração é passível de ser percebida e/ou verificada (medida), 

caracterizando ganhos e/ou perdas expressivas na qualidade ambiental da área de abrangência 

considerada, se comparados ao cenário ambiental diagnosticado. 

• Magnitude 

Reflete o grau de alteração da qualidade ambiental do meio que está sendo objeto da avaliação; 

é caracterizada a partir da consolidação dos valores associados aos critérios de valoração de 

aspecto/impactos ambientais (os quais se encontram detalhados na Tabela 238 apresentada a 

seguir). A magnitude deverá ser expressa por meio dos seguintes parâmetros e padrões: 

Desprezível – decorrente obrigatoriamente de aspecto/impactos classificados como 

irrelevantes, cujo valor é igual a zero (0); 

Baixa – o resultado do produto dos valores atribuídos aos critérios de valoração pode ser igual 

ao conjunto de valores inseridos entre 1 e 6, inclusive; 

Moderada – o resultado do produto dos valores atribuídos aos critérios de valoração pode ser 

igual ao conjunto de valores inseridos entre 8 e 18, inclusive; 

Alta – o resultado do produto dos valores atribuídos aos critérios de valoração pode ser igual ao 

conjunto de valores inseridos entre 24 e 81, inclusive. 

Tabela 238: Demonstrativo das Combinações dos Valores Atribuídos aos Critérios de Valoração dos 

Aspectos/Impactos Ambientais 

Reversibilidade Abrangência Relevância Magnitude 

Qualquer  Qualquer  Irrelevante 0 0 Desprezível 

Reversível CP 

1 

Pontual 

1 Baixa 1 1 Baixa 

1 1 Moderada 4 4 Baixa 

1 1 Alta 9 9 Moderada 

1 

Local 

2 Baixa 1 2 Baixa 

1 2 Moderada 4 8 Moderada 

1 2 Alta 9 18 Moderada 

1 

Regional 

3 Baixa 1 3 Baixa 

1 3 Moderada 4 12 Moderada 

1 3 Alta 9 27 Alta 

Reversível MP/LP 2 Pontual 1 Baixa 1 2 Baixa 
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Reversibilidade Abrangência Relevância Magnitude 

2 1 Moderada 4 8 Moderada 

2 1 Alta 9 18 Moderada 

2 

Local 

2 Baixa 1 4 Baixa 

2 2 Moderada 4 16 Moderada 

2 2 Alta 9 36 Alta 

2 

Regional 

3 Baixa 1 6 Baixa 

2 3 Moderada 4 24 Alta 

2 3 Alta 9 54 Alta 

Irreversível 

3 

Pontual 

1 Baixa 1 3 Baixa 

3 1 Moderada 4 12 Moderada 

3 1 Alta 9 27 Alta 

3 

Local 

2 Baixa 1 6 Baixa 

3 2 Moderada 4 24 Alta 

3 2 Alta 9 54 Alta 

3 

Regional 

3 Baixa 1 9 Moderada 

3 3 Moderada 4 36 Alta 

3 3 Alta 9 81 Alta 

Legenda: CP – Curto Prazo; MP – Médio Prazo e LP – Longo Prazo 

 

• Significância 

A significância do impacto considera a abrangência, a reversibilidade e a magnitude (Tabela 

239). 

Tabela 239: Atributos considerados na determinação da significância do impacto 

Reversibilidade Abrangência Magnitude Significância 

Reversível Pontual Alta Significativo 

Reversível Pontual Moderada Pouco significativo 

Reversível Pontual Baixa Pouco significativo 

Reversível Local Alta Significativo 

Reversível Local Moderada Significativo 

Reversível Local Baixa Pouco significativo 

Reversível Regional Alta Significativo 

Reversível Regional Moderada Significativo 

Reversível Regional Baixa Pouco significativo 

Irreversível Pontual Alta Significativo 

Irreversível Pontual Moderada Significativo 

Irreversível Pontual Baixa Pouco significativo 

Irreversível Local Alta Significativo 

Irreversível Local Moderada Significativo 

Irreversível Local Baixa Pouco significativo 

Irreversível Regional Alta Significativo 

Irreversível Regional Moderada Significativo 

Irreversível Regional Baixa Pouco significativo 
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• Duração do Aspecto/Impacto 

Critérios: Temporária e Permanente.  

Este indicador permite direcionar os esforços necessários à implementação das ações 

específicas para um determinado período maior ou menor em função da classificação do 

aspecto/impacto. 

Temporária – a alteração passível de ocorrer tem caráter transitório, ou seja, ocorre enquanto 

durar a etapa do projeto considerada, por exemplo: etapa de planejamento ou de implantação 

ou de operação.  

Permanente - a alteração passível de ocorrer permanece após a finalização da etapa do projeto 

considerada.  

• Forma de Manifestação do Aspecto/Impacto 

Critérios: Contínua, Descontínua e Cíclica. 

Este indicador permite um maior detalhamento dos esforços adequados, dimensionamento do 

cronograma e dos recursos necessários. 

Contínua – a alteração é passível de ocorrer de forma ininterrupta; 

Descontínua – a alteração é passível de ocorrer uma vez, ou em intervalos de tempo não 

regulares; 

Cíclica – a alteração é passível de ocorrer em intervalos de tempo regulares e/ou previsíveis. 

• Ocorrência do Aspecto/Impacto  

Critérios: Real e Potencial. 

Esta classificação permite definir que a um aspecto/impacto plausível deve-se, obrigatoriamente, 

corresponder uma ação de acompanhamento e verificação como forma de evidenciar a 

necessidade, ou não, de que sejam implementadas outras ações apropriadas.  

Real - é toda alteração efetiva, que não depende de condições excepcionais para ocorrer e está 

associado intrinsecamente aos aspectos ambientais reais. 

Potencial – é a alteração passível de ocorrer e que a despeito de ser decorrente de aspectos 

ambientais reais, depende de atributos específicos do meio onde o empreendimento será 

inserido, para que efetivamente ocorra. 
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• Incidência do Aspecto/Impacto  

Critérios: Direta e Indireta. 

Este indicador evidencia a cadeia de aspectos/impactos considerada, permitindo que as ações 

apropriadas sejam direcionadas para a efetiva causa geradora do primeiro aspecto/impacto 

responsável pela cadeia (ações de controle) e/ou para a mitigação deste primeiro 

aspecto/impacto. 

Direta - alteração que decorre de uma atividade do empreendimento, também chamado de 

aspecto/impacto primário ou de primeira ordem; 

Indireta – alteração que decorre de um aspecto/impacto indireto, também chamados 

aspectos/impactos secundários etc. ou de segunda ordem etc. 

• Indicador complementar: Prazo para a Manifestação do Aspecto/Impacto 

Critérios: Curto Prazo e Médio a Longo Prazos 

Aspectos/impactos que sejam passíveis de manifestação no médio ou longo prazos devem, 

obrigatoriamente, prever a implementação de ações de acompanhamento e verificação como 

forma de permitir a adoção das ações adequadas no momento apropriado, incluindo-se as 

preventivas. 

Curto Prazo – alteração que se manifesta imediatamente após a ocorrência da tarefa que a 

desencadeou; 

Médio a Longo Prazo – alteração que demanda um intervalo de tempo para que possa se 

manifestar. 

• Natureza 

Positiva – alteração de caráter benéfico; 

Negativa – alteração de caráter adverso; 

Questionável – quando não se dispõe de dados ou não se sabe ao certo como o ambiente 

reagirá após a intervenção geradora do aspecto/impacto. 

 

 

 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 961 

 

13.2. ATIVIDADES E ASPECTOS GERADORES DOS IMPACTOS 

O termo “aspecto ambiental” foi usado inicialmente pela Norma Brasileira ISO 14.001:2004, 

passando com o tempo a ser incorporado ao vocabulário de profissionais da indústria e de 

consultores, além de órgãos governamentais. Aspecto ambiental é definido nesta Norma como 

“elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o 

meio ambiente”, podendo ser entendido com o mecanismo por meio do qual uma ação humana 

causa um impacto ambiental. Destaca-se que uma mesma ação pode levar a vários aspectos 

ambientais e consequentemente, causar diversos impactos ambientais (SÁNCHES, 2006, apud 

MACHADO, 2009).  

As atividades impactantes e os aspectos ambientais relacionados às obras e ações do 

empreendimento são elencados e descritos a seguir considerando a fase de implantação, 

operação e fechamento da atividade. A primeira fase contempla todas as atividades 

emergenciais (já realizadas) e aquelas atividades necessárias e predecessoras à dragagem. Por 

sua vez, a fase de operação compreende a execução da dragagem, propriamente dita e as 

atividades associadas à disposição do rejeito dragado e a recuperação das áreas já impactadas 

anteriormente. Por fim, a etapa de fechamento constitui o encerramento das atividades no local, 

o descomissionamento dos setores, recuperação de áreas degradadas e enchimento do 

reservatório da UHE. Importante destacar que a etapa de fechamento aqui considerada não 

contempla a dragagem de manutenção, a ser realizada a posteriormente (cerca de 15 anos após 

o encerramento das atividades). 

A identificação e descrição de atividades e aspectos foram realizadas com base na consulta a 

referências bibliográficas, em especial Lelles (2004), Nobre Filho (2012) e Melo (2010) e por meio 

do conhecimento da atividade alvo de licenciamento.  

Segue abaixo (Tabela 240) a descrição das atividades que geram aspectos ambientais com 

potencial para interagir com fatores ambientais diversos, e para causar impactos ambientais. 
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Tabela 240: Atividades geradoras e aspectos ambientais em decorrência do empreendimento. 

 

FASE ATIVIDADE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ASPECTOS AMBIENTAIS 

Implantação/Operação 

Aquisição de equipamentos, 

materiais e contratação de mão de 

obra 

Representa a atividade de aquisição de equipamentos 

e materiais (maquinarias, tubulações etc.) 

necessários à dragagem e disposição de sedimentos. 

Priorizam-se fornecedores locais e insumos da 

própria região do empreendimento, dependendo da 

infraestrutura comercial local. 

Veiculação de informações sobre o empreendimento 

Criação de vagas temporárias de trabalho 

Crescimento demográfico para os municípios da AID 

Qualificação da mão de obra 

Aumento da demanda por bens e serviços 

Implantação Abertura de acessos 

Consiste na abertura de acessos para os locais de 

dragagem, disposição dos sedimentos e instalação de 

estruturas decorrendo da necessidade de uso de 

diversas maquinarias para as diferentes etapas 

(supressão de vegetação, terraplanagem etc.). É 

utilizado normalmente maquinário pesado, como 

caminhões e tratores. 

Movimentação de máquinas e veículos 

Aumento do risco de acidentes em vias 

Geração de material particulado - PTS, MP10 e MP2.5 

Consumo de combustíveis fósseis e emissão de gases de efeito estufa (máquinas e veículos) 

- CO2, N2O e CH4 

Movimentação de solo e aporte de sedimentos para curso d'água 

Compactação do solo 

Emissão de ruído 

Supressão de vegetação 

Risco de vazamento de óleos/combustíveis/graxas, provenientes das máquinas utilizadas 

Alteração da paisagem 

Implantação/Operação/Fechamen

to 

Contratação de prestadoras de 

serviços e funcionários 

Refere-se à contratação da força de trabalho 

necessária a realização de todas as atividades 

essenciais prévias à dragagem e disposição de 

sedimentos. De acordo com a tecnologia empregada, 

deverão ser contratados tanto prestadores de serviço 

quanto empresas que atendam o escopo do 

empreendimento e que apresentem quadro técnico 

adequado ao atendimento das demandas. 

 

Veiculação de informações sobre o empreendimento 

Criação de vagas temporárias de trabalho 

Crescimento demográfico para os municípios da AID 

Qualificação da mão de obra 

Aumento da demanda por bens e serviços 

Implantação/Operação/Fechamen

to 

Movimentação de máquinas e 

veículos 

A movimentação de máquinas e veículos está 

relacionada a todas as atividades que vem sendo e 

serão desenvolvidas na Fazenda Floresta e 

adjacências. 

Consiste no fluxo de colaboradores para o canteiro de 

obras e por vias de acesso pré-existentes necessárias 

à execução das atividades do empreendimento, 

independente do setor. Além disso contempla ainda 

Desgaste de infraestruturas 

Emissão de ruído 

Consumo de combustíveis fósseis e emissão de gases de efeito estufa (máquinas e veículos) - CO2, 

N2O e CH4 

Compactação de solo 

Emissão de material particulado e efluentes atmosféricos - PTS, MP10 e MP2.5 
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FASE ATIVIDADE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ASPECTOS AMBIENTAIS 

atividades que visam a transferência de máquinas, 

equipamentos e insumos necessários à execução das 

atividades vinculadas ao desempenho da atividade 

alvo de licenciamento. 

Aumento do risco de acidentes em vias 

Implantação Limpeza da área 

Refere-se à supressão da vegetação existente 

na área destinada à instalação das estruturas de 

dragagem e disposição dos sedimentos. 

Normalmente são utilizados motosserras para a 

derrubada e secção das árvores, assim como 

tratores e caminhões para a retirada da 

vegetação da área. 

Movimentação de máquinas e veículos 

Consumo de combustíveis fósseis e missão de gases de efeito estufa (máquinas e veículos) - CO2, N2O, 

CH4 

Aumento do risco de acidentes em vias 

Remoção da cobertura vegetal e supressão florestal 

Exposição de solo 

Compactação do solo 

Geração de material particulado- PTS, MP10 e MP2.5 

Geração de sedimentos 

Implantação Terraplanagem 

Consiste na atividade de modificação da paisagem 

onde será inserido o empreendimento e suas 

estruturas pelo corte, movimentação e compactação 

de solo, bem como sua reconformação. 

Movimentação de máquinas e veículos 

Consumo de combustíveis fósseis e missão de gases de efeito estufa (máquinas e veículos) - CO2, N2O, 

CH4 

Aumento do risco de acidentes em vias 

Movimentação, corte, aterro e compactação de solo 

Exposição do solo 

Geração de material particulado - PTS, MP10 e MP2.5 

Emissão de ruído 

Risco de vazamento de óleos/combustíveis/graxas, provenientes das máquinas utilizadas 

Alteração da paisagem 

Implantação Lavra e transporte de rocha estéril 

Atividade relacionada ao desmonte de rochas 

utilizadas no canteiro de obras e para construção 

das estruturas necessárias para a dragagem e 

disposição dos sedimentos retirados do lago da 

UHE. Além disto, compreende o beneficiamento 

da rocha em diferentes granulometrias e o 

carregamento dos veículos transportadores. O 

transporte de estéril para a pilha de estocagem e 

o transporte do material rochoso produzido para 

seu consumo. 

Geração de material particulado - PTS, MP10 e MP2.5 

Emissão de ruído e vibração 

Alteração da paisagem 

Implantação/Operação/Fechamen

to 

Intervenção em corpos hídricos e 

áreas de preservação permanente 

São as atividades de bioengenharia que visão a 

melhoria das condições estruturais 

(retaludamento de encostas), contenção de 

processos erosivos e redirecionamento do fluxo 

Alteração do ambiente natural 

Alteração da qualidade da água 

Risco de vazamento de óleos/combustíveis/graxas, provenientes das máquinas utilizadas 
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FASE ATIVIDADE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ASPECTOS AMBIENTAIS 

hídrico para permitir as atividades do 

empreendimento. 
Geração de material particulado 

Emissão de ruído 

Movimentação de solo e aporte de sedimentos para curso d´água 

Implantação/operação 
Instalação de estruturas e execução 

da atividade de dragagem 

Consiste na atividade de instalação das 

estruturas prévias para a execução da dragagem 

e de disposição do sedimento dragado, 

infraestrutura do canteiro de obras para 

atendimento dos colaboradores, e estruturas de 

manutenção, monitoramento e controle de 

possíveis impactos (bioengenharia). Utiliza-se 

nesta atividade maquinaria pesada e grande 

quantidade de mão de obra. 

Movimentação de máquinas e veículos 

Consumo de combustíveis fósseis e missão de gases de efeito estufa (máquinas e veículos) - CO2, 

N2O e CH4 

Aumento do risco de acidentes em vias 

Geração de material particulado - PTS, MP10 e MP2.5 

Risco de vazamento de óleos/combustíveis/graxas, provenientes das máquinas utilizadas 

Lançamento de efluentes em corpo hídrico 

Emissão de ruído 

Implantação/Operação/Fechamen

to 

Realização de estudos e 

monitoramentos 

Uma vez iniciadas as atividades para 

implantação do empreendimento, há a 

necessidade de acompanhamento das 

condições de segurança técnica e ambiental da 

área empreendida. Dessa forma, desde o início 

das atividades são necessários monitoramentos 

periódicos de toda a obra, acompanhando a 

evolução da instalação das estruturas, dos 

impactos gerados e do surgimento de riscos não 

previstos anteriormente. Estes estudos e 

monitoramentos proporcionam a execução de 

medidas mitigatórias, corretivas ou mesmo 

alterações de projeto para a adequação das 

condições de segurança e ambientais. 

Veiculação de informações sobre o empreendimento 

Criação de vagas temporárias de trabalho 

Veiculação de informações sobre o empreendimento 

Movimentação de máquinas e veículos 

Fechamento Fechamento do empreendimento 

O fechamento do empreendimento propriamente 

dito compreende a finalização da atividade de 

dragagem e descomissionamento dos setores, 

com posterior recuperação de todas as áreas 

utilizadas e enchimento do reservatório da UHE. 

Alteração da paisagem 

Veiculação de informações sobre o empreendimento 

Movimentação de máquinas e veículos 

Execução de atividades de engenharia na área 

Enchimento do reservatório da UHE Risoleta Neves 
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Conforme pôde ser verificado, as atividades macro a serem desempenhadas pelo 

empreendimento fomentam distintos aspectos ambientais, os quais, podem originar inúmeros 

impactos, sejam estes no meio físico, biótico e socioeconômico. 

Importante destacar que alguns aspectos ambientais, originados de atividades distintas, podem 

acarretar um mesmo impacto ambiental. Neste sentido, apresenta-se a seguir a descrição dos 

impactos ambientais gerados, de modo que em cada um deles encontra-se especificado o seu 

nexo causal (aspecto). A identificação intrínseca de cada um dos impactos pode ser visualizada 

de maneira sistêmica na matriz de impacto ambiental, disponibilizada no ANEXO X. 

 

13.3. IMPACTOS AMBIENTAIS 

Identificação e avaliação de impactos limitam-se ao que é passível de identificação a partir dos 

resultados das investigações e monitoramentos, nos meios físico, biológico e social. 

Para avaliar os impactos de uma obra emergencial, necessária para mitigar os efeitos do 

rompimento da barragem de Fundão, é preciso segmentar o raciocínio para não confundir as 

diferentes fontes geradoras de impacto.  

A forma mais correta de abordar leva em consideração que os impactos ocorridos pelo 

rompimento da barragem de Fundão em 2015 não fazem parte do escopo deste documento. 

Este Estudo de Impacto Ambiental  que tem como foco os impactos ambientais associados às 

obras emergenciais realizadas pós rompimento e as atividades necessárias para a retomada 

operacional da UHE Risoleta Neves. Portanto, os impactos ambientais associados ao 

rompimento da barragem não são considerados na avaliação descrita a seguir. 

A avaliação apresentada nos itens seguintes visa o licenciamento corretivo das obras 

emergenciais, recuperação das margens e dragagem, iniciadas pela Samarco e atualmente 

executadas pela Fundação Renova, referindo-se tão somente às obras em si. Paradoxalmente, 

se considerada a condição de partida, aquela que originou todo o conjunto de obras 

emergenciais, tendo como condição inicial o ambiente já impactado pelo rompimento de Fundão. 

Considerado isto, o conjunto das obras descritas neste documento, isto é, o empreendimento da 

Fundação Renova, visa a recuperação de um desastre ambiental, permitindo, além da 

recuperação ambiental (em todos os meios), o retorno da operação da Usina Hidroelétrica 

Risoleta Neves, com o benefício do retorno da geração de energia para a região. 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 966 

 

 

A seguir encontram-se avaliados os impactos positivos e negativos, para os quais são propostas 

as respectivas medidas de mitigação e ou compensatórias. 

13.3.1. MEIO FÍSICO 

13.3.1.1. Indução e intensificação de processos erosivos e movimentos de 

massa 

Aspectos relacionados 

Movimentação de máquinas e veículos 

Supressão de vegetação 

Alteração da paisagem 

Desgaste de infraestruturas 

Remoção da cobertura vegetal e supressão vegetal 

Exposição do solo 

Enchimento do reservatório da UHE Risoleta Neves 

Etapa Implantação, operação e fechamento 

Durante as obras de implantação e operação das estruturas poderá ocorrer a indução e a 

intensificação de processos erosivos e movimentos de massa, como consequência direta das 

atividades do empreendimento e das alterações das propriedades físicas do solo. As áreas 

potenciais à ocorrência de processos erosivos e movimentos de massa são as áreas de 

supressão da vegetação, as áreas de empréstimo, as áreas de cortes e aterros para 

terraplenagem e construção/melhorias de acessos e, também, as áreas de empilhamento e 

construção de bacias de sedimentação. 

A retirada da vegetação intensifica processos erosivos (movimentos de massa e de situações de 

instabilidade nos taludes), pois propicia a exposição direta do solo a agentes erosivos 

(precipitação, vento, seres vivos). Consequentemente, tais processos geram a compactação e 

desagregação do solo, aumento da velocidade e do volume do fluxo hídrico pluvial que atinge a 

superfície e escoa superficialmente.  A disposição de material detrítico em áreas específicas 

criará terrenos formados por material não consolidado, também vulneráveis ao escoamento 

superficial poderão produzir aumento no carreamento de partículas, em função da maior 

exposição do solo à ação erosiva das chuvas e pelo aumento do runoff (escoamento superficial). 

As obras de terraplenagem já em execução estão realizando a abertura de cavas, os cortes de 

taludes e aterro de áreas, consequentemente estão movimentando um grande volume de 

material solto e deixando o solo momentaneamente sem proteção superficial. Além disso, a 

alteração da morfologia das áreas pode estar direcionando e concentrando o fluxo pluvial. 

Concomitantemente com estas atividades, a ação dos ventos e principalmente da água pluvial 
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estão acarretando processos erosivos de forma pontual, que se não controlados, poderão ser 

intensificados ao longo do tempo, gerando inclusive, movimentos de massa.  

Além disso, o enchimento do reservatório da UHE deverá gerar, a partir da exposição de áreas 

secas nas margens, o eventual desbarrancamento, com consequente perda de solos e 

deposição de material sólido no fundo do lago.  

Quando atingido o nível d’água normal de operação do reservatório será possível estabelecer a 

estabilidade das margens, com possíveis modificações da fragilidade, induzindo a ruptura de 

taludes marginais. Em situações mais extremas, tais como áreas de drenagem profunda ou em 

barrancos e encostas íngremes, por exemplo, a interferência poderá causar processos erosivos 

que, se não controlados, poderão gerar a formação de voçorocas.  Tais impactos são potenciais 

nas superfícies de depleção e nas superfícies imediatamente acima da lâmina d’água. Nesta 

superfície, algumas características intrínsecas e extrínsecas dos solos poderão ser 

potencializadas quanto à degradação ambiental.  

Diante deste exposto, por destruir com a capacidade produtiva e de autorregularão do solo, este 

aspecto foi considerado como significativo e irreversível, ocorrendo de forma pontual, com alta 

relevância sendo considerado de magnitude alta. Ainda foi considerado como permanente. Tanto 

pode ocorrer quando se intensificar pela ocorrência de eventos de chuva, sendo assim potencial, 

direto e de curto prazo. 

A mitigação e controle dos possíveis impactos a ocorrem na área de estudo relacionados a 

indução de processos erosivos, já é realizada por meio do Subprograma de monitoramento de 

processos erosivos. Este subprograma visa a constante inspeção das estruturas e das áreas 

propensas ocorrência de processos erosivos, com posterior proposição de medidas corretivas.  

13.3.1.2. Alteração das propriedades físico-químicas do solo 

Aspectos relacionados 

Compactação do solo 

Supressão de vegetação 

Remoção de cobertura vegetal e supressão florestal 

Movimentação, corte, aterro e compactação de solo 

Exposição do solo 

Etapa Implantação e operação 

 

As atividades de supressão vegetal, escavação e movimentação do solo provocam a perda de 

matéria orgânica, a destruição/enfraquecimento da estrutura dos agregados, o revolvimento dos 

horizontes/camadas pedológicas e a compactação do solo. Essas alterações, por sua vez, 
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provocam à diminuição da porosidade e permeabilidade do solo, o aumento do escoamento 

superficial e, consequentemente, à indução de processos erosivos e movimentos de massa, com 

o consequente carreamento de sedimentos para os cursos d’água a jusante, especialmente nas 

áreas de maior susceptibilidade erosiva, onde já ocorreram ou ocorrerão às atividades inerentes 

à implantação/operação do empreendimento. 

Uma vez que as alterações realizadas no solo são poderão ser revertidas, o impacto foi 

considerado negativo e irreversível, localizado somente na ADA de forma a ser considerado 

como local e de alta relevância, sendo assim considerado significativo de alta magnitude. O 

aspecto ainda foi considerado permanente e contínuo pois ocorrerá durante toda a fase de 

implantação do empreendimento, sendo real, direta e ocorrendo em curto prazo.  

A mitigação dos possíveis impactos no solo causados pelas intervenções necessárias a 

implantação do empreendimento deve ser realizada por meio do Programa de Recuperação de 

Áreas Degradadas. Este programa tem por principal finalidade a reabilitação ambiental da área 

diretamente afetada, proporcionando a superfície terrosa que foi alterada fisicamente uma 

integração com a paisagem e possível retorno da prestação de serviços ambientais e a 

capacidade de suporte no desenvolvimento da vegetação.  

13.3.1.3. Contaminação do solo 

Aspectos relacionados 
Risco de vazamento de óleos/combustíveis/graxas, provenientes 

das máquinas utilizadas 

Etapa Implantação, operação e fechamento 

 

Outro aspecto que pode conferir risco de alteração das propriedades do solo, embora em menor 

potencial, se refere atividades de operação, manutenção e abastecimento de combustível de 

máquinas e equipamentos de grande porte em campo, cujos resíduos e vazamentos de 

compostos oleosos podem contaminar o solo. Esse impacto deve ser controlado por meio de 

ações de fiscalização incorporadas na manutenção de máquinas e veículos e por meio de uma 

boa política de controle dos fornecedores e prestadores de serviço. 

Além dos resíduos oleosos que acidentalmente podem contaminar o solo, há possiblidade de 

contaminação por outros produtos químicos mal manuseados durante as operações, como 

solventes. Podem ocorrer também incidentes que culminem no vazamento dos reservatórios de 
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efluentes sanitários e seu consequente despejo no solo, e ou resíduos sólidos que não sejam 

destinados adequadamente a coleta seletiva.  

O possível aspecto/impacto de contaminação do solo por óleos e graxas é, portanto, considerado 

como reversível em médio/longo prazo devido ao tempo necessário para degradação de 

substâncias dessa natureza no ambiente, porém pode ser mitigado. É pontual, de média 

relevância, o que resultou em uma magnitude moderada. Este foi ainda considerado temporário 

visto que pode ser mitigado, descontínuo, potencial, indireto, de curto prazo e natureza negativa. 

As medidas devem se basear em medidas de gestão, para evitar este impacto de forma 

preventiva. Ainda assim, devem ter o suporte do Subprograma de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos. 

13.3.1.4. Alteração da qualidade do ar 

Aspectos relacionados 

Consumo de combustíveis fósseis e emissão de gases de efeito 

estufa (máquinas e veículos) - CO2, N2O e CH4 

Geração de material particulado - PTS, MP10 e MP2.5 

Emissão de material particulado e efluentes atmosféricos 

Movimentação de máquinas e veículos 

Etapa Implantação, operação e fechamento 

A alteração da qualidade do ar se dá em especial pelas emissões de material particulado (MP), 

incluindo as partículas inaláveis (PM10), inerentes às atividades de supressão da vegetação; 

limpeza e terraplenagem da área; abertura de acessos; implantação dos canteiros de obras; 

transporte e disposição de material; abertura e exploração da pedreira, movimentação e 

operação de veículos, máquinas e equipamentos leves e pesados em geral em vias e áreas não 

pavimentadas principalmente. Todas estas atividades provocam a movimentação e exposição 

de solo, deixando as áreas desnudas vulneráveis à ação eólica, o que potencialmente provoca 

a emissão fugitiva de material particulado em diversas granulometrias (material pulverulento). 

Em termos climatológicos, a região possui um longo período de estiagem (abril a setembro), que 

é quando ocorre uma maior concentração de material particulado no ar que pode provocar 

incômodos à população lindeira. Há também liberação de gases dos motores a combustão (CO2, 

N2O e hidrocarbonetos etc.) pelas máquinas e pelos veículos em trânsito, o que também causa 

a alteração da qualidade do ar, sendo, contudo, restrita a poucos metros dos canos de descarga 

desses veículos. Esse impacto potencial pode ser controlado por meio das ações de fiscalização 

incorporadas na manutenção de máquinas e veículos e através de uma boa política de controle 

dos fornecedores e prestadores de serviço. 
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Este aspecto foi considerado como reversível em curto prazo visto que apenas durante as obras 

haverá o soerguimento de partículas e a emissão de gazes; local, pois ocorre na área das obras 

e nas vias de acesso, passando por comunidades e propriedades rurais havendo uma mudança 

na qualidade do ar, principalmente relacionada à poeira, sendo considerada de média relevância, 

sendo assim um aspecto significativo e de uma magnitude moderada. Este foi ainda considerado 

temporário; descontínuo, real, direto e de natureza negativa. 

A qualidade do ar da ADA deverá ser gerida por meio do Subprograma de Controle e 

monitoramento de emissões Atmosféricas e qualidade do ar. Este consiste no monitoramento 

das emissões de fumaça pelos veículos e equipamentos utilizados para a implantação e 

operação do empreendimento, bem como das partículas inaláveis (MP10). O controle ainda será 

realizado por meio da manutenção dos veículos e equipamento e pela umectação de vias 

(Programa de Gestão Ambiental de Obras), evitando a suspensão de partículas, principalmente 

no período mais seco do ano.  

13.3.1.5. Alteração dos níveis de ruído e pressão sonora 

Aspectos relacionados 
Movimentação de máquinas e veículos 

Emissão de ruído 

Etapa Implantação, operação e fechamento 

 

As operações necessárias à implantação do Projeto incluem a movimentação de máquinas e 

veículos, obras civis e montagens eletromecânicas e as estruturas definitivas de apoio 

operacional, as quais elevam os níveis de ruído ambiental na área do empreendimento. Os locais 

de maior impacto estão previstos na área da Fazenda Floresta, pois além da movimentação do 

maquinário, ocorreram atividades de detonação para desmonte de rochas para a construção das 

estruturas, bem como abertura e exploração da pedreira (desmonte de rochas, britamento e 

carregamento de caminhões). Os níveis de ruído têm o potencial de impactar principalmente a 

fauna local e, secundariamente, as comunidades de entorno (Santana do Deserto). 

A geração de vibrações a partir das atividades de desmonte de rocha na pedreira pelo uso de 

explosivos também provoca impactos ambientais pelo incômodo e desconforto da vizinhança 

próxima e pelo afugentamento da fauna. O uso de explosivos quando não dimensionado 
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adequadamente pode provocar danos a estruturas construídas próximas e outros problemas 

como ultra lançamento de rochas a distâncias não calculadas. 

Em relação à Fazenda Floresta, observa-se que, atualmente, os níveis de ruído na área já estão 

alterados em função das atividades em curso. Um aspecto relevante em relação ao aumento dos 

níveis de ruído consiste no fato de que eles são atrelados à certas atividades, e uma vez 

cessadas as operações, em especial terminadas as obras de construção das estruturas, os níveis 

de ruído deverão reduzir significativamente. 

O aspecto/impacto de alteração dos níveis de ruído e pressão sonora foi, portanto, considerado 

como reversível em curto prazo, pois com o término das obras o ruído cessa; local e de média 

relevância, o que resultou em uma magnitude moderada. Este foi ainda considerado temporário, 

descontínuo, real, direto e de natureza negativa. 

As medidas que buscam a mitigação destes impactos são relacionadas à condição de operação 

dos equipamentos e veículos sendo necessária a constante manutenção para um funcionamento 

adequado. Além disso, a utilização de equipamentos mais novos e modernos pode minimizar a 

geração de ruídos e vibrações. Outra forma de mitigação que pode ser prevista é a realização 

de cronogramas de funcionamento, que favorecem a minimização do impacto principalmente no 

período de maior intensidade de obras. Outras medidas serão apresentadas no Subprograma de 

Monitoramento de Ruídos e Vibrações.  

13.3.1.6. Alteração da qualidade das águas superficiais e dinâmica hídrica 

Aspectos relacionados 

Geração de material particulado - PTS, MP10 e MP2.5 

Alteração da qualidade da água 

Movimentação de solo e aporte de sedimentos para curso d´água 

Risco de vazamentos de óleos/combustíveis/graxas, provenientes 

de máquinas utilizadas 

Lançamento de efluente em corpo hídrico 

Enchimento do reservatório UHE Risoleta Neves 

Etapa Implantação, operação e fechamento 

 

A alteração da qualidade das águas superficiais e dinâmica hídrica no rio Doce e afluentes na 

área do empreendimento em decorrência dos impactos potenciais associados às obras do 

empreendimento pode estar associada a três fatores principais, que são: 

• Lançamento nos cursos d’água de efluentes líquidos característicos de obras; 

• Lançamento de efluentes pluviais com a presença de materiais em suspensão; 
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• Alteração da dinâmica dos afluentes e margens do rio Doce onde foram realizadas 

deposições de materiais e construção de diques, e; 

• Intervenção em corpos hídricos e APP´s que fomentem carreamento de sedimentos e 

particulados para o corpo hídrico. 

• Carreamento de sedimentos para o curso d’água quando do enchimento do reservatório. 

No que se refere à geração de efluentes tipicamente oleosos em função de lavagem e 

manutenção de máquinas, equipamentos e veículos, registra-se que se trata de serviços 

terceirizados pela Fundação Renova, que controla e fiscaliza as empresas contratadas no 

sentido de se garantir que no ambiente das obras não sejam realizados procedimentos que 

possam conferir risco de lançamento de efluentes líquidos nos cursos d’água. Conforme já 

descrito, as obras de terraplenagem e construção das estruturas do empreendimento, já em 

andamento, estão escavando e movimentando o solo, gerando um grande volume de material 

solto e taludes momentaneamente sem proteção superficial. As águas de chuva incidentes 

nessas áreas devem carrear material particulado desagregado que pode se depositar nas partes 

mais baixas e assorear as margens do córrego Micaela, Borges e rio de Peixe, e podem promover 

o aumento momentâneo da concentração de sólidos em suspensão. Este impacto tem potencial 

de intensificar outros de segunda ordem como alterações sobre a comunidade aquática. 

Trata-se de um impacto que pode ser controlado pela construção de um sistema de drenagem 

pluvial, que na medida do possível direcionam as águas de chuva incidentes para dentro 

estruturas que visam conter o material particulado. Porém, durante os períodos de chuvas 

intensas esse processo deve ser controlado por estruturas mais robustas como: bacias de 

contenção e sedimentação construídas em locais estratégicos de drenagem pluvial; para 

acumular água e sedimentos, como proposto nos planos de período chuvoso. 

Em relação à dinâmica hídrica, o potencial de alteração se dá em função da disposição de 

sedimentos pela construção dos barramentos A, B e C na calha do rio Doce, os diques utilizados 

para contenção de sedimentos nas margens do reservatório e no córrego do Borges. Esses 

diques foram construídos no leito desses cursos d’água e quando do enchimento do reservatório 

serão encobertos pela água, alterando novamente a dinâmica do fluxo de água. 

Para as atividades de exploração mineral (pedreira) foi feito o decapeamento do solo sem 

supressão de cobertura vegetal (nativa), com remoção do material para uma pilha de estéril na 

área da pedreira, e foi feito um talude à montante da cava da pedreira. A drenagem existente na 

área da cava está sendo alterada em sua dinâmica e, posteriormente a cava tende a alterar a 

potenciometria do regime hídrico da área. É ainda esperado que os solos dispostos nas áreas 
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de disposição de estéril e das áreas decapeadas (a montante da área da pedreira) poderão, 

especialmente nos períodos de chuvosos, ser carreados até as porções mais baixas do terreno, 

no caso o rio de Peixe, que por sua vez poderá aumentar a já elevada taxa de sedimentação e 

turbidez deste corpo hídrico. Ressalta-se que este impacto dependendo de sua magnitude tem 

potencial de intensificar impactos indiretos (segunda ordem), especialmente sobre microflora e 

microfauna aquática. 

Além do supracitado, têm-se que o enchimento do reservatório irá promover alterações na 

qualidade das águas associadas ao aumento da profundidade do corpo d’água, à área de 

superfície e à redução da velocidade das águas. Além destas modificações, pode existir 

interferência ainda no desenvolvimento das comunidades de organismos aquáticos, bem como, 

na composição química dos sedimentos e da água.  

Quanto à geração de efluentes líquidos, por se tratar de obra, a utilização de banheiros químicos 

hidráulicos com a coleta periódica do efluente gerado por empresa especializada e o tratamento 

do efluente em ETE. Portanto não se prevê que ocorra o impacto de alteração da qualidade da 

água em função do lançamento de efluentes sanitários por pessoas que trabalham na obra. 

Entretanto, podem ocorrer incidentes isolados (vazamentos) que acarretem a contaminação da 

água por risco de vazamento de óleos/graxa/combustíveis. 

Verifica-se que o impacto tem efeito negativo sobre o ambiente, com prazo de ocorrência de 

médio prazo. A abrangência do impacto potencial é considerada restrita frente as possibilidades 

de implementação de medidas de controle, que tornam seus efeitos mais locais e com tendência 

de regredir. É de alta relevância, pois afeta diversos curso hídricos, em qualidade, podendo 

modificar e impedir diferentes usos, acarretando uma magnitude Alta, sendo assim significativo. 

Entretanto, como o ambiente aquático tem alta capacidade de resiliência, espera-se que este 

impacto seja reversível e com tempo igual à duração da fase, ele foi considerado temporário, e 

descontínuo, real, direto, sendo observado imediatamente após o início da atividade, sendo 

assim de curto prazo.  

As medidas necessárias para mitigação dos impactos sobre a qualidade das águas superficiais 

estão dispostas no Programa de Gestão de Recursos Hídricos. Em relação a qualidade das 

águas superficiais este programa contém: Subprograma de monitoramento da qualidade da água 

e comunidades limnológicas, destinado a mitigar e monitorar as atividades referente a dragagem 

e intervenções realizadas no Rio Doce; Subprograma de monitoramento dos efluentes líquidos 

destinado no monitoramento do efluente gerado pelo processo de desague natural do rejeito 

dragado.  
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Para as atividades que alteram a dinâmica hídrica, seja ela pela impermeabilização dos solos ou 

alteração do escoamento das águas pluviais as ações mitigatórias e de gestão devem ser 

realizadas durante todas as etapas das atividades. As estruturas deverão ter em seus projetos a 

presença de drenagens superficiais, além disso, a pilha de rejeito contém em seu projeto a 

presença de drenos de fundos para a manutenção das vazões do córrego do Micaela. No dique 

do setor 4, a manutenção do dos drenos de fundo e do vertedor existente, permitirá a manutenção 

do fluxo hídrico do córrego do Borges. 

13.3.1.7. Alteração na qualidade das águas subterrâneas 

Aspectos relacionados 
Risco de vazamento de óleos/combustíveis/graxas, provenientes 

das máquinas utilizadas 

Etapa Implantação e operação 

 

As atividades de lavagem de veículos e operação, manutenção e abastecimento de máquinas e 

equipamentos em campo podem gerar efluentes oleosos, que possuem o potencial de alterar a 

qualidade química do solo. Caso se evidencie uma contaminação do solo que não seja 

devidamente retirado e tratado, esta contaminação pode se desdobrar em percolação pelo solo 

até eventual alteração da qualidade das águas subterrâneas.  

Desta forma, o aspecto/impacto de alteração da qualidade das águas subterrâneas foi 

considerado significativo, porém como reversível em curto prazo, pois com o término das obras 

a possibilidade de ocorrência de contaminação do solo cessará, sendo local por se restringir a 

ADA e de média relevância, o que resultou em uma magnitude moderada. Este foi ainda 

considerado temporário, pois só se dará na fase de implantação do canteiro de obras e das 

estruturas de deságue, descontínuo, potencial pois pode ser prevenido, direto e de natureza 

negativa. 

As medidas necessárias para mitigação dos impactos sobre a hidrografia local estão dispostas 

no Programa de Gestão de Recursos Hídricos. Em relação a qualidade das águas subterrâneas 

este programa contém: Subprograma de monitoramento da qualidade da água subterrânea, que 

consiste na caracterização e monitoramento das águas subterrâneas nas áreas onde haverá o 

deságue do rejeito dragado, empilhamento, ADME e no aterro de disposição da Fazenda 
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Gerônimo. Estas medidas visão de forma preventiva identificar possíveis alterações da qualidade 

das águas subterrâneas após o início das atividades de operação do empreendimento. 

13.3.1.8. Elevação do nível do lençol freático 

Aspectos relacionados Enchimento do reservatório da UHE Risoleta Neves 

Etapa Fechamento 

 

Após o encerramento das atividades de dragagem e descomissionamento dos setores, será 

iniciado o enchimento do reservatório da UHE, assim, um sistema de fluxo transitório será 

induzido nas suas áreas marginais do lago. Como as cargas hidráulicas nas bordas sofrerão 

elevação, ocorrerá a  inversão das direções de fluxo e, temporariamente, se estabelecerá um 

fluxo do reservatório para o sistema aquífero (Albuquerque, 1994) . 

Assim, com a formação do reservatório será ampliado de forma significativa a área de recarga 

original do aquífero, resultando em uma elevação do nível freático nas imediações do lago. A 

elevação do freático, decorrente da maior recarga de água do lago para o aquífero em áreas 

onde esse não é contínuo, poderá propiciar o aumento do número de locais favoráveis à 

captação de água subterrânea, por meio de fontes, surgência ou “olhos” d’água. Dessa forma, 

os impactos advindos da elevação do lençol freático, serão de natureza mais positiva que 

negativa. Também não se verificam prejuízos quanto ao abastecimento de água subterrânea 

para as instalações rurais da área.  

Dessa forma, o impacto positivo decorrente da elevação do freático, pode ser considerado de 

média relevância e média significância. A temporalidade deverá estar condicionada mais pela 

variação dos índices pluviométricos do que pela formação do reservatório 
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13.3.2. MEIO BIÓTICO 

13.3.2.1. Alteração do ambiente natural 

Aspectos relacionados 

Supressão de vegetação 

Remoção da cobertura vegetal e supressão vegetal 

Alteração da paisagem 

Etapa Implantação e operação 

 

A alteração em questão é oriunda da abertura de acessos e instalação das estruturas, intrínseco 

a este processo está a descaracterização da paisagem natural. 

Christofoletti (1999) define a paisagem “como um organismo complexo, feito pela associação 

específica de formas e apreendida pela análise morfológica”, o referido autor cita Sauer (1925), 

que ainda contribui com a conceitualização a respeito desta temática, afirmando que a paisagem 

é constituída pela “combinação de elementos materiais e de recursos naturais, disponíveis em 

um lugar, com as obras humanas correspondendo ao uso que deles fizeram os grupos culturais 

que viveram nesse lugar”. Salienta ainda que, os constituintes não possuem apenas uma simples 

adição, trata-se de uma interdependência destes fatores estando sujeitos às mudanças e 

aperfeiçoamentos. 

As atividades humanas econômicas e sociais interferem e ocasionam modificações na morfologia 

e nos processos dos sistemas ambientais. Essas mudanças podem afetar a geomorfologia, os 

componentes climáticos, hidrológicos e o ecossistema num todo. 

De acordo com Sánchez (2006), o “(...) impacto ambiental pode ser causado por uma ação 

humana que implique supressão de certos elementos do ambiente, a exemplo de: (a) supressão 

de componentes do ecossistema, como a vegetação; (b) destruição completa de habitats; (c) 

destruição de componentes físicos da paisagem – por exemplo, escavações.”. 

Diante do exposto, esse impacto é considerado negativo, irreversível, de abrangência local e de 

alta relevância e consequentemente, de alta magnitude. Quanto aos critérios complementares, 

foi classificado como sendo permanente, contínuo, real e direta. A sua manifestação pode ser 

observada em curto prazo, acompanhando a implantação do empreendimento.  

Prevê a elaboração de Projeto Técnico de Reconstituição da Flora e Plano de Recuperação de 

Área Degradada, com o direcionamento da comunidade biológica a um estado de sinergia com 

o ambiente degradado, reduzindo assim o impacto visual causado pela alteração da paisagem. 
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13.3.2.2. Interferência na circulação e atropelamento de animais silvestres 

Aspectos relacionados 

Supressão de vegetação 

Aumento do risco de acidentes em vias 

Movimentação de máquinas e veículos 

Remoção da cobertura vegetal e supressão vegetal 

Etapa Implantação, operação e fechamento 

 

O atropelamento de animais é uma importante causa de mortalidade espécies de animais 

silvestres no Brasil (e.g., Rosa & Mauhs 2004; Batista Turci & Bernarde 2009; Bager & Da Rosa 

2011; Teixeira et al. 2013), porém ainda pouco investigado (Bager 2012). Além disso, a 

mortalidade por atropelamento pode ser mais impactante para populações naturais, 

principalmente para espécies que existem em baixas densidades, como as ameaçadas de 

extinção e as que possuem área de vida relativamente grande e taxas reprodutivas baixas, como 

algumas das espécies de carnívoros. 

Além disso, o uso de máquinas de peso elevado também acarretará uma compactação do solo 

nos locais transitados, prejudicando as espécies de hábito subterrâneo ou fossorial (anelídeos, 

herpetofauna, mastofauna de pequeno porte). Estudos recentes indicam que mais de 85% dos 

atropelamentos configuraram animais de pequeno porte, com menos de 500 g de peso (Santos 

et al. 2012). 

Desse modo, ao detectar o referido impacto tem-se obrigatoriamente a perda definitiva 

(irreversível), pois os espécimes atropelados representarão perda populacional definitiva. É 

considerado de abrangência local sendo que não se restringe apenas à ADA, lembrando que 

estes animais podem procurar por abrigos em fragmentos próximos e serem atropelados em vias 

e acessos circunvizinhos do empreendimento e acessos, sendo de relevância média, pois 

embora possa resultar na perda de espécimes da fauna silvestre, também apresenta alto 

potencial mitigatório. Deste modo, sua classificação é de magnitude Alta. 

A interferência na circulação de animais silvestres é considerada um impacto temporário, pois o 

seu efeito é associado a intensidade de tráfego em conjunto com a presença de espécimes da 

fauna silvestre. Espera-se que o risco de atropelamento diminua após a etapa de fechamento, 

com a redução do tráfego de veículos à sua condição original, sendo a forma de manifestação 

descontínua. Considerando que os atropelamentos podem não ocorrer, o impacto é potencial. 

Apesar disso, é também considerado direto e negativo, visto que pode elevar a mortalidade de 
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espécimes da fauna terrestre (anfíbios, répteis, aves e mamíferos), e deve ocorrer em curto 

prazo, tão logo seja intensificado o tráfego de veículos e máquinas na ADA do empreendimento. 

Como medidas mitigatórias propõe-se a realização de Programa de Gestão Ambiental de Obras, 

Programa de monitoramento de fauna, por meio da indicação de áreas para implantação de 

passagens de fauna, controle de velocidade e sinalização apropriada. 

13.3.2.3. Dispersão e afugentamento da fauna terrestre 

Aspectos relacionados 

Supressão de vegetação 

Movimentação de máquinas e veículos 

Remoção da cobertura vegetal e supressão vegetal 

Etapa Implantação e operação 

 

Como observado nos inventários florestais e nos estudos com os grupos faunísticos: mastofauna 

terrestre (médios e pequenos) e voadora, herpetofauna, e avifauna, os remanescentes florestais 

que se encontram nos limites da ADA são fragmentados e caracterizados como ambientes 

alterados. Eles são dominados por espécies tanto da fauna quando da flora que melhor se 

adaptam a ambientes fragmentados e antropizados. Apesar disto, foram observadas espécies 

raras, e que ainda devem manter populações viáveis nesses fragmentos. 

Nesse contexto, as atividades para implantação do empreendimento implicam na supressão de 

vegetação, na movimentação de máquinas e pessoas, na implantação de estruturas e na 

geração de ruídos, podendo perturbar espécies da fauna residentes nas proximidades, 

acarretando seu afugentamento.  

Em relação à supressão de vegetação, têm-se a remoção parcial da vegetação de Floresta 

Estacional Semidecidual em estágio inicial, que constituía uma estreita faixa de APP do córrego 

Micaela, formada por indivíduos arbóreos concentrados seguindo o alinhamento da drenagem 

natural até o rio Doce. Já na porção marginal do reservatório da UHE Risoleta Neves houve 

interferência em pequenos trechos cobertos por vegetação nativa do tipo Floresta Estacional 

Semidecidual em estágio inicial. Estas intervenções ocorreram de forma a dar andamento às 

obras emergenciais de recuperação deste trecho do rio Doce, devido principalmente à 

necessidade de abertura de acessos e canteiros de obras nas áreas onde serão construídas as 

estruturas do empreendimento.  
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Apesar da tendência natural da fauna, em se afastar das áreas onde está ocorrendo a supressão 

e as intervenções na vegetação, nem todos os indivíduos ou espécies são sensíveis a esta 

atividade. Por outro lado, alguns indivíduos são afetados em decorrência de sua mobilidade 

(capacidade de se deslocar em distância) do indivíduo ou da espécie de fauna (tamanho, 

evolução, reflexo etc.), podendo favorecer a sua permanência no local. A fim de mitigar a perda 

de indivíduos de baixa mobilidade ou pouco sensíveis a interferências diretas na vegetação na 

vegetação, campanhas afugentamento e de resgate de fauna devem previstas anteriormente às 

supressões a serem realizadas para todos os grupos faunísticos presentes. 

Dentre outras intervenções que podem propiciar a dispersão e o afugentamento da fauna, uma 

delas foi a abertura da lavra de rocha na Fazenda Corsini (adjacente à fazenda Floresta) com o 

propósito de fornecer material para construção das diversas estruturas (diques, filtros, drenos) 

na Fazenda Floresta. Esta pedreira, de uma forma intensificada, contribui com a geração de 

ruído, poeira, vibração e circulação de máquinas e pessoas na área próxima (aproximadamente 

1 km) à Fazenda Floresta. Este impacto, porém, soma-se à supressão da vegetação e as demais 

atividades existentes no empreendimento.  

Quando a dispersão ocorre, há de se considerar consequências negativas para as populações 

faunísticas locais. Poderá haver impacto negativo em áreas adjacentes, devido ao consequente 

aumento da competição intra e interespecífica (BEGON et al., 2006). Neste sentido, deve ser 

considerada também a qualidade das áreas receptoras que pode estar aquém das áreas de 

origem dos indivíduos em dispersão. Além disso, com a movimentação da fauna para outras 

áreas podem ocorrer um aumento da incidência entre fauna e os colaboradores presentes na 

área, com consequências diversas. 

Dessa forma, o impacto de Dispersão e afugentamento da fauna terrestre pode ser considerado 

negativo e irreversível, uma vez que seu habitat será alterado não propiciando seu retorno a 

condição anterior ao empreendimento, ele é considerado local, pois o afugentamento favorece o 

espalhamento dos indivíduos da fauna além da ADA, sendo de alta relevância pois poderá 

reduzir ainda mais a diversidade de espécies catalogadas para a área de estudo, caracterizando 

assim uma magnitude alta e significativa. O afugentamento da fauna ainda foi considerado 

permanente, contínua durante todo a fase do empreendimento, real e direta, sendo perceptível 

imediatamente com o início das atividades. 

Devendo ocorrer durante todas as etapas do empreendimento, as medidas para mitigação e 

prevenção de impactos sobre a fauna devem se concentrar principalmente durante a fase de 

implantação, durante a fase de supressão. O Programa de Monitoramento e conservação da 
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Fauna, em seus Subprogramas: Afugentamento e Resgate da Fauna, e Monitoramento de 

Fauna, visam em primeiro momento prevenir que durante a fase de implantação haja a 

eliminação de indivíduos da comunidade faunística, garantindo que esta seja conduzida para 

áreas seguras fora da ADA e em caso de baixa mobilidade, seja realizado o resgate. 

Posteriormente, o Subprograma de Monitoramento de Fauna objetiva o acompanhamento e 

identificação de possíveis impactos gerados durante a fase de operação do empreendimento. 

A dispersão e afugentamento da fauna terrestre é considerada um impacto temporário, de 

abrangência local, e de relevância média e portanto sendo caracterizada uma magnitude alta. 

Considerando a existência de um empreendimento de impacto na região (UHE), acredita-se que 

a ocorrência do impacto pode ser considerada como potencial e manifestação descontínua. Além 

disso, é também considerado direto e negativo, e deve ocorrer em curto prazo, tão logo haja vista 

a movimentação de pessoas e modificações realizadas na ADA do empreendimento. 

 

13.3.2.4. Possibilidade de perda de indivíduos da fauna terrestre 

Aspectos relacionados 

Supressão de vegetação 

Aumento do risco de acidentes em vias 

Movimentação de máquinas e veículos 

Remoção da cobertura vegetal e supressão vegetal 

Etapa Implantação e operação 

 

Como mencionado no tópico anterior, a fauna associada à vegetação com o início das atividades 

de supressão, deslocam-se espontaneamente, devido aos ruídos de máquinas e pessoas nos 

ambientes. Entretanto, nem todas possuem boa mobilidade, podendo ocorrer perda de 

indivíduos devido ao processo de supressão da vegetação e as atividades correlacionadas às 

obras emergenciais de recuperação do rio Doce. 

Os indivíduos, principalmente, anfíbios, répteis e pequenos mamíferos, podem se lesionar ou 

morrer no confronto com maquinário e atropelamentos por veículos. Além disso, indivíduos 

podem ser perdidos durante a queda de árvores em supressão, ninhos podem ser derrubados, 

inviabilizando ovos ou ferindo indivíduos aninhados, bem como tocas e moradias podem ser 

obstruídas. Ademais, indivíduos da fauna podem vir a ser caçados, uma vez que durante a 

implantação do empreendimento haverá a presença e circulação de muitas pessoas 

(trabalhadores) na área. 
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As aves, mamíferos de pequeno, médio, grande porte e primatas, apresentam, conforme o 

levantamento de dados primários e secundários de fauna apresentados neste documento tem 

ocorrência confirmada para a região. Isto por outro lado não permite inferências sobre quais 

animais serão atingidos. Há o potencial, sim, que depende da mobilidade dos animais presentes 

nos exatos locais e tempos das ações decorrentes da obra, mas também não é possível 

quantificar sua ocorrência antecipadamente. 

A situação de perda de indivíduos vai além das áreas impactadas e atingem também meios 

florestais próximos onde às taxas de reprodução de alguns dos representantes das espécies 

impactadas, devido a incapacidade de se restabelecerem da mesma forma como antes, seja 

pela falta de algum recurso específico, competição, ou capacidade suporte dos ecossistemas 

receptores. Além disso, o encontro da fauna em fuga com a população adjacente em vias e 

acessos próximo ao empreendimento, bem como em áreas urbanas, favorece caça, 

atropelamento ou simples execução do animal, como é o caso de ofídios. 

Dessa forma, o impacto negativo foi considerado como irreversível e permanente, pois não há 

como recuperar esses indivíduos; local pois vai além da ADA do empreendimento. Como esse 

impacto podem atingir indivíduos de espécies já ameaçadas de extinção, é considerado de alta 

relevância, ocasionando em uma magnitude Alta, sendo dessa forma significativo. Ainda foi 

considerado descontínuo e de ocorrência a médio longo prazo, já que ocorrerá em momentos 

aleatórios durante a fase de implantação, real e direto. 

Devendo ocorrer durante todas as etapas do empreendimento, as medidas para mitigação e 

prevenção de impactos sobre a fauna devem se concentrar principalmente durante a fase de 

implantação, especificadamente durante a fase de supressão. O Programa de Monitoramento e 

conservação da Fauna, em seus Subprogramas: Afugentamento e Resgate da Fauna, visa em 

primeiro momento prevenir que durante a fase de implantação haja a perda de indivíduos da 

comunidade faunística, garantindo que ela seja conduzida para áreas seguras fora da ADA e em 

caso de baixa mobilidade de indivíduos seu resgate. Em segundo momento, durante a fase de 

operação, a ocorrência de confronto entre os colaboradores e indivíduos da fauna podem ocorrer, 

uma vez que a fauna com boa mobilidade consegue introduzir-se livremente na ADA. Este 

programa deverá prevê medidas de contenção e resgate destes animais, bem como as 

instruções das ações a serem executadas pelas equipes presentes na ocasião.  
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13.3.2.5. Alteração do equilíbrio das comunidades aquáticas 

Aspectos relacionados 

Movimentação de solo e aporte de sedimentos para curso d´água 

Risco de vazamento de óleos/combustíveis/graxas, provenientes 

das máquinas utilizadas 

Geração de sedimentos 

Alteração do ambiente natural 

Alteração da qualidade da água 

Lançamento de efluentes em corpo hídrico 

Etapa Implantação e operação 

O termo “comunidades aquáticas” refere-se tanto a comunidade de peixes, assim como a 

comunidade limnológica (fitoplâncton, zooplâncton, perifíton e zoobentos) e antes de avaliar o 

impacto das estruturas instaladas para operação do empreendimento, é importante salientar que 

o ambiente já não se encontra em seu estado original.  

As características qualiquantitativa da fauna aquática já estão profundamente alteradas, uma vez 

que o rompimento da barragem de Fundão e a passagem da lama de rejeito gerou grande perda 

de diversidade e indivíduos. Considerando isto, durante a implantação das estruturas 

necessárias para as atividades de recuperação, há a possibilidade de novos impactos na já 

fragilizada a comunidade aquática, que tende, mesmo que lentamente a voltar a um equilíbrio 

após o rompimento.  

Durante as obras emergenciais, a construção dos barramentos gerou aspectos que interferem 

diretamente no equilíbrio das comunidades aquáticas. Na atual situação em que o reservatório 

se encontra (comportas abertas e com a vazão corrente), a cota do lago junto a UHE é inferior à 

do barramento A. Essa situação cria uma impossibilidade no fluxo da comunidade aquática no 

sentido à montante, pois os barramentos se tornaram barreiras físicas, modificando ainda a 

dinâmica hidrológica dos ambientes aquáticos. Essas alterações têm consequente influência na 

composição e diversidade da biota aquática, sendo necessário o enchimento do reservatório da 

UHE Risoleta Neves para o reestabelecimento desse fluxo semelhante ao existente antes da 

passagem da lama.  

Durante a fase emergencial das obras de recuperação do rio Doce e durante as obras do período 

chuvoso 2018/2019, o córrego Micaela passou por alterações do seu leito, com obras de 

canalização, contenção de processos erosivos e de sedimentos. Estas intervenções alteraram 

sua dinâmica física e consequentemente afetou o fluxo natural dos organismos que depende de 

ambientes brejosos e úmidos aquáticos. 
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Como dito anteriormente, grande parte dos impactos sobre as comunidades aquáticas no curso 

do rio Doce deve-se aos efeitos do rompimento da barragem de Fundão (afogamento e 

soterramento da ictiofauna), sendo um ambiente já alterado para qualquer comunidade aquática. 

As obras de recuperação do Rio Doce no trecho do reservatório da UHE Risoleta Neves visam 

restabelecer as condições da água do rio Doce, em especial as alterações advindas dos 

sedimentos carreados pelo rompimento. Os impactos da obra, aqui tratados, são certamente 

bem menores e temporários. Entretanto, as intervenções realizadas no córrego Micaela, 

modificaram completamente a dinâmica deste, impactando diretamente a comunidade aquática 

existente nele.  

Dessa forma, o impacto no equilíbrio das comunidades aquáticas foi considerado negativo, 

irreversível e permanente, uma vez que mesmo com a resiliência da comunidade, os ambientes 

não retornaram à condição original. Este impacto será restrito a ADA, sendo considerado pontual 

e de alta relevância, uma vez que haverá perda dos indivíduos resistentes ou que retornaram 

para as áreas afetadas; dessa forma o impacto foi considerado de alta magnitude e significativo. 

Foi considerado ainda como descontínuo, real e de incidência direta das atividades do 

empreendimento e sua ocorrência é de curso prazo, visto que é imediata às intervenções. 

Como visto anteriormente, apesar de ser previstas alterações durante todo o período das fases 

de implantação e operação, as alterações na ictiofauna serão principalmente observadas durante 

a fase de operação do empreendimento. Dessa forma, o Programa de Monitoramento e 

conservação da Fauna por meio das campanhas de monitoramento avaliar a necessidade de 

novos subprogramas que possam permitir a conservação da fauna aquática ainda durante a fase 

de implantação. Complementarmente, o Subprograma de monitoramento da qualidade da água 

e comunidades limnológicas pode compor parte de uma análise ampla de alteração biológica do 

Rio Doce. 

13.3.2.6. Interferência sobre fragmentos de floresta estacional Semidecidual 

Aspectos relacionados 
Supressão de vegetação 

Remoção da cobertura vegetal e supressão vegetal 

Etapa Implantação 
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Em relação às intervenções que foram realizadas em fragmentos florestais, durante a fase 

emergencial na Fazenda Floresta, para a disposição do material que seria dragado ocorreu a 

supressão da vegetação nativa que acompanhava o córrego Micaela. Tratava-se de uma estreita 

faixa de APP a qual era formada por indivíduos arbóreos concentrados que seguem a linha de 

drenagem do córrego Micaela até o rio Doce. Nas margens do reservatório da UHE Risoleta 

Neves também já houve interferência em pequenos trechos cobertos por vegetação nativa, 

principalmente no setor 6. Estas intervenções ocorreram de forma a dar andamento às obras 

emergenciais de recuperação deste trecho do rio Doce, devido principalmente à necessidade de 

abertura de acessos e canteiros de obras nas áreas próximas aos diques em construção nos 

remansos do rio. 

Importante ressaltar que não houve supressão da integralidade de nenhum fragmento florestal. 

As áreas suprimidas foram áreas de borda dos fragmentos, onde geralmente ocorre menor 

densidade de espécies de interesse para conservação (DRAMSTAD et al, 1996; TURNER et al, 

2001). Contudo, a supressão da borda do fragmento faz com que áreas nucleares sejam 

transformadas em bordas as quais passam a sofrer com este efeito, ou seja, as áreas não 

suprimidas são diretamente afetadas pela supressão adjacente. 

Como efeito indireto, a remoção de diversos trechos de cobertura florestal leva a diminuição dos 

serviços ambientais prestados pelos sistemas florestais, tais como regularização climática, 

sequestro de carbono e regularização da vazão de água em micro bacias (MILLENNIUM 

ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005; CARDINALE et al, 2012), além da redução da recarda de 

aquíferos porosos que posteriormente recarregam o fraturado, e redução escoamento superficial 

que favorecem processos erosivos. 

Portanto, segundo a avaliação realizada o impacto ambiental é considerado negativo e 

irreversível principalmente em relação à área direta, ou seja, de primeira ordem, e ocorrência 

imediata, por representar uma ação direta das atividades de supressão vegetal. A abrangência 

é local, por se manifestar em diversos pontos na área da Fazenda Floresta e setores, apesar de 

não configurando em toda a ADA. É de alta relevância, uma vez que muda não somente a 

estrutura da paisagem, mas também outros parâmetros ambientais. Tendo em vista os serviços 

ambientais da vegetação nativa, o impacto é considerado de magnitude alta e significativa, 

modificando o meio, com consequências para áreas de influência. Ainda foi considerado 

permanente, pois mesmo com os PRADs elaborados, a condição anterior às intervenções não 

será a mesma. As intervenções ocorrerão de forma descontinua, será real e diretamente 

relacionada as atividades do empreendimento, sendo observadas a curto e médio prazo. 
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Visto que para a implantação das estruturas do empreendimento houve a necessidade de 

supressão de fragmentos florestais e de indivíduos arbóreos isolados, há a possiblidade da 

supressão de indivíduos arbóreos presentes em lista de espécies ameaçadas de extinção, bem 

como imunes a corte. Dessa forma, o Programa de Manejo e Conservação da Flora, mas 

especificadamente os Subprogramas de Acompanhamento de Supressão e de Resgate de Flora. 

Tem principal finalidade mitigar os impactos sobre a flora por meio do acompanhamento da 

atividade, favorecendo uma supressão ordenada da vegetação, permitindo que a atividade de 

resgate preceda à supressão, favorecendo a conservação das espécies ameaçadas. 

13.3.2.7. Perda de indivíduos da flora 

Aspectos relacionados 
Supressão de vegetação 

Remoção da cobertura vegetal e supressão vegetal 

Etapa Implantação 

 

Para a instalação do atual empreendimento, houve a necessidade de supressão de indivíduos 

da flora nativa, tanto em ambientes florestais como de indivíduos isolados em meio à pastagem. 

A perda de indivíduos da flora afeta diretamente a diversidade genética de populações de 

diversas espécies, em especial as ameaçadas de extinção e imunes de corte, conforme 

diagnosticado nos estudos da flora. 

O impacto foi considerado negativo, temporário sendo revertido a médio / longo prazo. Ocorrerá 

de forma pontual, uma vez que nem todo indivíduo suprimido é considerado rato ou em extinção. 

Como há risco de perda de indivíduos ameaçados, este impacto tem alta relevância 

principalmente em populações que já estão em declínio são compostas por poucos indivíduos. 

Sendo um impacto de magnitude moderada, porém significativo. A perda destes indivíduos é 

permanente e real, ocorrendo de forma descontinua no tempo e no espaço, sendo diretamente 

relacionada ao empreendimento, sendo observada a médio e longo prazo. 

Uma vez que é inevitável a supressão de alguns trechos de floresta nativa e consequente perda 

de indivíduos da flora, o Programa de Manejo e Conservação da Flora: no Subprograma de 

Acompanhamento de Supressão; Subprograma de Resgate de Flora e no Subprograma de 

Recomposição da Flora, preveem o acompanhamento, o resgate e por meio de compensações 

florestais, a recomposição da flora e mitigação deste impacto.  
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13.3.3. MEIO SOCIOECONÔMICO  

Para o meio socioeconômico foram avaliados os munícipios de Rio Doce, Santa Cruz do 

Escalvado e Ponte Nova como AII, e somente Rio Doce (sede e comunidades) e parte do 

município de Santa Cruz (comunidades) como AID. Contudo, é importante ressaltar que, em 

razão da proximidade com as obras, Rio Doce é o município mais impactado pelas atividades de 

recuperação da UHE Risoleta Neves. Santa Cruz do Escalvado é afetado pelas obras em uma 

intensidade menor quando comparado com Rio Doce e Ponte Nova é o município menos 

impactado pelas obras. 

13.3.3.1. Aumento dos postos de trabalho temporários 

Aspectos relacionados 
Criação de vagas temporárias de trabalho 

Aumento da demanda por bens e serviços 

Etapa Implantação, operação e fechamento 

 

A questão do emprego e da renda, tomada em sua totalidade, é certamente um dos fenômenos 

mais complexos que derivam da implantação e operação de empreendimentos. Ela congrega em 

sua internalidade um conjunto de variáveis econômicas, sociais, demográficas, urbanísticas e de 

infraestruturas. 

O aumento dos postos de trabalho temporários, foram gerados prioritariamente nos primeiros 

anos (a partir de janeiro de 2016) de atividades relacionadas à implantação das estruturas 

necessárias à execução do empreendimento. Tal fato se justifica pelo fato de que para início do 

processo de dragagem, bem como, o empilhamento do rejeito já depositados nos setores para a 

fazenda floresta, houve a necessidade de construção de diversas estruturas, principalmente na 

Fazenda Floresta. 

Considera-se que a contratação temporária de mão de obra local gera um impacto positivo sobre 

a empregabilidade local junto aos residentes dos municípios de Rio Doce, Santa Cruz do 

Escalvado e Ponte Nova, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico das populações, 

circulação dos recursos oriundos dos salários, e criação de novas perspectivas de arrecadação 

para as administrações públicas municipais. Além disso, a Fundação Renova adota medidas no 

processo de contratação de mão de obra e empresas com o objetivo de priorizar a contratação 

local potencializando o efeito positivo desse impacto. 
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Além dos empregos diretos gerados durante a fase de implantação do empreendimento, há 

também a possiblidade de geração de vagas de trabalho indiretas. Esses empregos são 

principalmente relacionados ao aumento da demanda por setores da economia atrelados ao 

aumento do fluxo de pessoas como hotelaria, restaurantes e comércio em geral. Nesse sentido, 

a demanda por residências para aluguel pode acarretar o aumento das vagas relacionadas a 

construção civil.  

Os aspectos da avaliação e valoração deste impacto, nos termos e definições descritas 

anteriormente são considerados positivos. O aumento da renda per capta nos municípios citados 

promoverá uma dinamização da economia local e regional. Entretanto, este aspecto é 

considerado reversível, sendo reduzido em grandes proporções com o fim das obras de 

implantação do empreendimento.  

13.3.3.2. Aumento na arrecadação tributária 

Aspectos relacionados Aumento da demanda por bens e serviços 

Etapa Implantação, operação e fechamento 

 

Conforme apontando no diagnóstico socioeconômico, no tópico sobre a dinâmica econômica e 

produtiva, observa-se o aquecimento nas Receitas Tributárias Próprias (RTP) com maior 

expressividade nos municípios de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce. Na composição dessas 

receitas tributárias próprias (RTP) pesam o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), o ISS 

(Imposto sobre Serviço), o ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Inter Vivos) e a aplicação de 

taxas e contribuições diversas. Por sua vez, na composição das receitas derivadas de 

transferência são mais significativos os repasses estaduais do ICMS (Imposto sobre a Circulação 

de Mercadorias e Serviços) e IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) além do repasse 

federal do FPM (Fundo de Participação dos Municípios). 

Como mencionado anteriormente, a geração de vagas de emprego temporárias vai refletir na 

maior dinamização da economia, consequentemente, a aquisição de bens e serviços vai além 

dos diretamente relacionados ao empreendimento. Neste sentido, o aumento na arrecadação 

tributária configura-se em um impacto positivo associado tanto aos serviços necessários 

desempenhados durante as obras quando polo próprio aquecimento da economia.  
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O impacto potencial, desta feita, é classificado como positivo/benéfico, entretanto é disperso, por 

ser de diversas fontes ligadas ao empreendimento e direcionado a diferentes esferas (municipal, 

estadual e federal), com duração durante todas as fases implantação do empreendimento, 

percolando até a fase de fechamento, sendo reversível em longo prazo e portanto significativo 

para as estruturas socioeconômicas locais principalmente durante o período de ocorrência do 

empreendimento.  

13.3.3.3. Dinamização da Economia Local 

Aspectos relacionados 
Aumento da demanda por bens e serviços 

Criação de vagas temporárias de trabalho 

Etapa Implantação, operação e fechamento 

O empreendimento da obra emergencial de dragagem e disposição dos sedimentos dragados 

do Rio Doce na região da UHE Risoleta Neves contribui para uma maior movimentação e 

circulação da moeda entre seus vários atores envolvidos. Essa circulação está vinculada ao 

pagamento de salários e a aquisição de bens e serviços de fornecedores locais tal como aqueles 

situados em outras regiões do Brasil. Além dessas formas diretas que culminam no aquecimento 

da economia local, o empreendimento também apresenta um importante potencial para 

incrementar de forma indireta a movimentação de pessoas e recursos em restaurantes, hotéis, 

supermercados, postos de gasolina, farmácias, padarias, entre outros comércios e serviços 

locais. 

De acordo com as características do Projeto, a dinâmica acometida ao aquecimento na 

circulação monetária local acontece durante todo o período de operação das obras de 

recuperação do Rio Doce na região do reservatório da UHE Risoleta Neves, mas em maior 

proporção no período de implantação do empreendimento. Tal fato se justifica principalmente 

pelo pico de movimentação de serviços e mão de obra local contratada nesse período. 

Resumidamente, o processo de circulação monetária é motivado, principalmente, pelos 

seguintes fatores: 

• Incremento do volume salarial regional; 

• Aumento da aquisição de bens das empresas locais; 

• Aumento do volume de contratos do setor de serviços; 
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• Aumento indireto da renda dos agentes econômicos decorrente do consumo dos 

trabalhadores; 

• Incremento na arrecadação de tributos; 

• Aumento da movimentação econômica dos municípios. 

Em razão das obras, o aquecimento da circulação monetária já pode ser observado em especial 

nos seguintes núcleos de ocupações: sede municipal de Rio Doce bem como seu distrito de 

Santana do Deserto; sede de Santa Cruz do Escalvado e na localidade de Novo Soberbo e na 

sede municipal de Ponte Nova. 

13.3.3.4. Aumento da qualificação profissional  

Aspectos relacionados Qualificação da mão de obra 

Etapa Implantação, operação e fechamento 

 

Como mencionado anteriormente, para implantação do empreendimento há a necessidade de 

contratação de mão de obra em diferentes níveis de formação (nível superior, técnico, médio e 

fundamental). Nesse sentido, em função da demanda gerada, é possível que haja uma 

adequação e maior procura por parte da população local por cursos que visam atender as 

demandas do empreendimento. Além disto, os próprios colaboradores já fichados passam 

constantemente por cursos de reciclagem profissional.  

Desta forma, mesmo com o final das obras e fechamento do empreendimento, a qualificação da 

população residente das áreas afetadas tende a ser melhorada. Este impacto pode ser 

considerado positivo e irreversível, de duração permanente e ocorrência potencial. 

13.3.3.5. Alteração na dinâmica populacional local 

Aspectos relacionados Crescimento demográfico para os municípios da AID 

Etapa Implantação, operação e fechamento 
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Como descrito no diagnóstico ambiental das áreas de influência, ambos os municípios, Rio Doce 

e Santa Cruz do Escalvado, têm população inferiores a 5.000 habitantes. Nesse sentido, apesar 

do esforço para que as vagas diretas emprego sejam preenchidas por residentes, parte dessa 

demanda deve ser atendida por profissionais advindos de outros municípios/estados e até 

mesmo países. Juntamente com estes profissionais, é possível se observar a migração de mais 

duas a três pessoas em média, como parte do componente familiar. Além dos empregos diretos, 

a presença do empreendimento transforma região em um polo de oportunidades trabalhistas 

para vagas indiretas. Consequentemente, pode ocorrer a migração voluntária de pessoas em 

busca de novas oportunidades.  

Como resultado do fluxo demográfico para a região do empreendimento, parte das vagas de 

emprego indiretas podem não ser ocupadas pelos residentes. Além disso, a presença dessas 

pessoas causa uma sobrecarga nos serviços públicos, e em diversos setores da econômica 

como comércio, imobiliário e prestação de serviços. 

Observou-se que as atividades advindas das obras têm alterado alguns valores ambientais, 

culturais e socioeconômicos importantes para a formação dos modos de vida nos núcleos de 

ocupações locais, ocorrendo eles principalmente: sede municipal de Rio Doce, o distrito de 

Santana do Deserto e sua localidade de Marimbondo; sede de Santa Cruz do Escalvado e três 

de suas localidades, a saber: localidade de Novo Soberbo, localidade Pedra do Escalvado e 

localidade Buraco. 

Outro aspecto observado trata-se do valor das refeições nos restaurantes. Esses aumentaram 

consideravelmente, fato complicador para os munícipes que têm seu custo de vida alterado. Além 

disso, o aumento da população flutuante tem gerado outras questões sociais, como a percepção 

da redução da tranquilidade, o medo e o aumento da insegurança pública nas áreas citadas. 

Alguns aspectos relacionados à violência sexista16, a festividades em locais e horários até então 

não comuns, entre outras mudanças nos modos de vida das famílias locais, também foram 

observados nestas localidades. 

Ao se avaliar o período, esta alteração nos modos de vida da população local acomete 

prioritariamente nos primeiros anos devido ao fluxo de atividades da obra, consequentemente da 

movimentação de trabalhadores. Entretanto, ainda sim, no período de encerramento dessa fase 

 

16 Conforme aponta IBASE, 2016 a violência sexista se materializa em cantadas inconvenientes nas ruas, assédio sexual, estupro e mesmo 

assassinatos, ao que se dá o nome de feminicídio. Isso ocorre porque a sociedade se organiza baseada em relações de exploração, dominação e 

opressão, num processo que subordina e inferioriza as mulheres em relação aos homens. Elas acabam sendo consideradas objetos de posse dos 

homens, situação que se agrava quando existe dependência financeira e afetiva. 
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maciça de obras também poderão ocorrer interferências no cotidiano do modo de vida local, 

quando se observa que o corpo de trabalhadores vindo de outras regiões poderá permanecer 

nas localidades, sendo muito deles em situação de desemprego. Por outro lado, existe também 

a possibilidade desses trabalhadores retornarem para suas regiões de origem. 

Outro fato também se associa à desmobilização da mão de obra local contratada, principalmente 

dos municípios de Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Ponte Nova. Esse impacto deverá 

produzir consequências negativas para a subsistência das famílias de trabalhadores contratados 

para o período de obras. Assim, tais cenários refletem nos modos de vida local, mesmo que após 

o período do pico das obras. 

Dentro desses cenários, a alteração das relações ambientais, culturais e econômicas consiste 

num impacto potencial significativo. A relação de harmonia, de reprodução social, ligado às 

percepções, sensações e sentimentos que só podem ser determinados por aqueles que 

convivem com a realidade local se chocaram com a dinâmica de pessoas originadas de outras 

localidades. 

13.3.3.6. Especulação Imobiliária 

Aspectos relacionados Veiculação de informações sobre o empreendimento 

Etapa Implantação, operação e fechamento 

 

Este impacto ocorreu inicialmente com a sondagem de áreas para implantação do canteiro de 

obras principal, bem como das estruturas destinada ao processo de desague e empilhamento do 

rejeito retirado do leito do rio Doce. Posteriormente, com a chegada das frentes de trabalho e 

aumento da população flutuante das cidades ao redor, a procura por imóveis para aluguel passou 

a ser crescente com consequente elevado dos preços. Este impacto tende a ser reversível, e 

ocorrer durante o período de realização das obras. Entretanto, há a possibilidade de algumas 

pessoas ou famílias permanecerem, tornando-se parte da população residente da cidade. 
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13.3.3.7. Pressão sobre o uso da infraestrutura básica 

Aspectos relacionados Crescimento demográfico para os municípios da AID 

Etapa Implantação, operação e fechamento 

 

A entrada de trabalhadores originados de outras localidades, e eventuais acompanhantes 

(familiares), têm contribuído para o aumento no fluxo de pessoas principalmente nas áreas de 

entorno do empreendimento. O incremento no quantitativo da população local tem acometido 

principalmente a sede municipal de Rio Doce e a localidade de Novo Soberbo em Santa Cruz do 

Escalvado, em função, principalmente, da proximidade de tais locais com as áreas de obras. 

Conforme apontado no diagnóstico socioeconômico, a infraestrutura básica dessas localidades 

se mostra precária em alguns aspectos como, por exemplo, no distrito de Santana do Deserto, 

onde não há unidade de saúde. Neste caso, os moradores precisam acessar a sede municipal 

de Rio Doce para serem atendidos. 

Neste contexto, o impacto se dá de forma significativa para as localidades, especialmente em 

relação ao saneamento básico, sistema de saúde e segurança que são os principais serviços 

públicos pressionados pelo aumento do contingente populacional. Este primeiro representa a 

maior geração de efluentes sanitários e resíduos, sem tratamento e destinação adequados, e 

intensifica e afeta o atendimento e a capacidade de suporte das estruturas básicas de saúde. 

Especial atenção é dada à infraestrutura do munícipio de Rio Doce. Este município vem sendo 

adotado como principal cidade de apoio em relação ao fornecimento de serviços por causa de 

sua proximidade com as obras. Conforme apresentado no diagnóstico, Rio Doce é um município 

pequeno que possui uma população de apenas 2.623 habitantes, de forma que a população 

fluente das obras impacta o município de forma significativa. 

As obras de recuperação do Rio Doce causaram um aumento na geração de resíduos do 

município de Rio Doce. Os resíduos gerados nas obras (papel, plástico, metais e orgânicos) são 

destinados no aterro do município de Rio Doce. Além disso, foram abertos 6 restaurantes no 

Distrito de Santana do Deserto para atender a demanda da Fundação e, com isso, foi necessário 

aumentar a frequência da coleta de lixo nessa região. Consequentemente, houve um aumento 
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na demanda de coleta de resíduos e redução de a vida útil do aterro controlado utilizado pelo 

munícipio.  

Os serviços básicos do município de Ponte Nova também são utilizados pela população flutuante 

da obra, principalmente o comercio para hospedagem e alimentação dos funcionários. 

Entretanto, antes mesmo da implantação e operação das obras emergências, a população de 

Santa Cruz do Escalvado e de Rio Doce já faziam o uso de alguns serviços básicos de Ponte 

Nova. 

Este impacto acontece principalmente durante a atividades das obras, uma vez que é nesse 

período onde registra o maior fluxo de mão de obra derivada de outras localidades envolvida nas 

atividades de recuperação do Rio Doce na região do reservatório. 

Cabe destacar que a Fundação Renova já conta com Pontos de Atendimento à população local 

implantados nos municípios de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado que objetivam receber, 

analisar e solucionar as demandas da população local em decorrência dos impactos causados 

pelo rompimento da barragem de Fundão. 

O impacto em questão é considerado como negativo, reversível, e com relevância média o que 

origina uma magnitude moderada. A duração é temporária, sendo cessada após o fechamento 

do empreendimento. A sua manifestação é contínua com incidência indireta e com curto prazo 

de manifestação. 

13.3.3.8. Intensificação no tráfego de veículos nas vias locais urbanas e rurais 

Aspectos relacionados Movimentação de máquinas e veículos 

Etapa Implantação, operação e fechamento 

 

As obras por suas próprias características têm adicionado um significativo aumento do número 

de veículos leves e pesados nas vias locais circundantes à área do empreendimento. Trata-se 

de um impacto negativo uma vez que as vias locais, urbanas e rurais, não foram projetadas ou 

abertas com as dimensões e características técnicas necessárias para abrigar esse tráfego de 

veículos. Consequentemente, há um aumento significativo do risco de acidentes com pessoas e 

animais. 
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Observa-se que a pressão maior sobre as vias locais acontece especialmente na BR- 120, 

próximo à entrada da sede municipal de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. Esse acréscimo 

se dá majoritariamente pelo trânsito de veículos de trabalhadores e prestadores de serviço das 

obras. Além disso, em outras vias que circundam as áreas urbanas dos municípios o tráfego de 

veículos acontece de forma cumulativa com o trânsito já existente no local, principalmente na 

sede municipal de Rio Doce. 

Por outro lado, nas vias utilizadas pela Fundação Renova e suas contratadas, são realizadas 

melhorias constantes, principalmente devido a movimentação de veículos em função das obras 

e na via de acesso ao distrito de Santana do Deserto. 

Este impacto acontece basicamente durante o período de atividades da obra, tendo em vista que 

o período de maior fluxo de mão de obra para as atividades de dragagem dos 400 metros a 

montante do barramento da UHE e da construção das estruturas para desague e empilhamento 

do rejeito da Fazenda Floresta, o que vem acontecendo desde início de 2016. Sendo assim, 

avalia-se que a intensificação nas vias rurais e urbanas por meio de veículos leves e pesados se 

dá apenas neste pico da obra. 

Assim, observa-se que o impacto em tela se caracteriza como de duplo efeito, podendo ser 

negativo (pelo aumento do fluxo) e positivo (pela melhoria das estradas), de prazo de ocorrência 

imediato e de longo prazo. 

 

13.3.3.9. Alterações no patrimônio cultural local 

Aspectos relacionados Crescimento demográfico para os municípios da AID 

Etapa Implantação, operação e fechamento 

 

Tratando das relações entre impactos e vida social, a cultura está em toda a parte. Todas as 

ações humanas, seja na esfera do trabalho, das relações conjugais, da produção econômica ou 

artísticas, são constituídas segundo códigos e convenções simbólicas culturais. Dito de outra 

forma, qualquer tipo de relação humana possui marco cultural. Portanto, ao se tratar de uma 

gama de impactos sociais oriundos de empreendimentos é necessário, também, se avaliar as 
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possíveis alterações que estes podem ocasionar em aspectos culturais das comunidades, 

grupos e indivíduos. 

Uma das representações da cultura local passível de sofrer interferências dos impactos sociais, 

físicos e bióticos oriundos do projeto é representada pelo patrimônio cultural. Tais interferências 

são vislumbradas basicamente na fase de pico das obras, uma vez que acontece um grande 

fluxo de movimentação de pessoas, maquinários e veículos durante a execução das obras de 

recuperação do Rio Doce. 

Conforme o diagnóstico socioeconômico realizado, nas áreas de influência das obras foram 

identificados locais potenciais em relação ao patrimônio cultural como, por exemplo, as estruturas 

arquitetônicas e urbanísticas representadas por fazendas históricas, celebrações e festas que 

ocorrem em Santana do Deserto e na sede municipal de Rio Doce e em Novo Soberbo, do 

município de Santa Cruz do Escalvado. Além disso, locais potenciais também podem ser 

identificados em Pedra do Escalvado, em Santa Cruz do Escalvado, que possui importância 

cultural na região. Tal localidade consiste em um Conjunto Paisagístico, Arquitetônico, Natural, 

Arqueológico inventariado em nível municipal, como patrimônio cultural de natureza material. 

Em face do potencial arqueológico, foi protocolado em 15 de maio de 2017, pela Fundação 

Renova, ofício direcionado ao IPHAN visando celebração de Termo de Compromisso do 

Empreendedor - TCE para obras de recuperação  do Rio Doce na região da UHE Risoleta Neves, 

como forma de possibilitar a continuidade das obras em caráter emergencial, formalizando o 

compromisso de que na hipótese de ocorrência de achados de bens arqueológicos na área das 

obras a mesma se responsabilizará pela conservação provisória dos bens descobertos, 

comprometendo-se a tomar as providências elencadas no TCE. Em 15 de setembro de 2017, foi 

emitido pelo IPHAN o ofício GAB/IPHAN/MG nº 1315/2017 considerando satisfatório o Termo de 

Compromisso do Empreendedor. 

Além do patrimônio arqueológico, as obras poderão gerar interferências sobre os bens culturais 

de natureza imaterial, como por exemplo, na realização e desenvolvimento das manifestações 

culturais. Também os bens de natureza material poderão ser depreciados por meio da geração 

de material particulado e vibrações ocasionadas em função da movimentação de veículos e 

máquinas pesadas nas vias urbanas e rurais não apropriadas para esse trânsito, ou mesmo por 

vandalismo de pessoas advindas de outras regiões e que não tenham relação cultural com tais 

bens. 

Nesse sentido, esse impacto poderá afetar negativamente o patrimônio cultural da área de 

influência, sendo capaz de prejudicar as culturas locais e influenciar na manutenção e promoção 
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do patrimônio cultural de natureza material e imaterial. Ou seja, as possíveis interferências em 

aspectos ligados à promoção e manutenção de aspectos culturais ligados ao patrimônio cultural 

poderão interferir na identidade cultural local e, em maior escala, na qualidade de vida das 

comunidades, grupos e indivíduos residentes no entorno do empreendimento. 

Haja vista a importância da preservação da cultura local e do patrimônio cultural é fundamental 

que sejam tomadas as ações de cautela do Patrimônio Cultural na área de influência. Nesse 

sentido, é imprescindível que as atividades operacionais das obras não influenciem na 

manutenção das manifestações culturais locais nos períodos efetivos de cada uma delas, bem 

como não depreciem os patrimônios de natureza material local. 

Assim, a questão do patrimônio cultural local, tomado em sua totalidade é uma questão que 

deverá ser observada, principalmente a fim de verificar ações e medidas pontuais voltadas ao 

Patrimônio Cultural local. Faz-se necessário a tomada de conhecimento sobre a periodicidade 

das manifestações culturais locais, bem como de outros bens que possuem algum tipo de 

referência cultural na região no sentido de verificar as devidas medidas para que o tráfego e as 

demais atividades das obras não afetem a cultura local. 

Essa medida é necessária no sentido de conhecer e proteger os bens culturais, materiais ou 

imateriais, que, em função de seu valor histórico, artístico, estético, afetivo, simbólico, dentre 

outros, serão apoiados e conhecidos ao ponto de receberam maior proteção pelo poder público. 

É importante pontuar que segundo a Fundação Renova, as tratativas relacionadas ao Conjunto 

Arquitetônico e Paisagístico da Fazenda Floresta, situado em Santana do Deserto está em 

processo de regularização. A ação prevista é de continuar diligenciando a autorização do 

COMPAC do município de Rio Doce, para manter a utilização das edificações e estruturas 

auxiliares da Fazenda Floresta sem que haja mutilação, destruição ou demolição na manutenção 

das estruturas, como determina o art. 11 da Lei Municipal 747/2005. 

O impacto potencial é classificado como negativo, com duração igual durante as fases do 

empreendimento, abrangência externa, sendo, portanto, significativo para as estruturas 

socioeconômicas locais. 

Em face às medidas de mitigação este impacto quando considerado como provável ainda é 

significativo localmente, uma vez que os bens classificados como de natureza material e imaterial 

possuem em sua existência significação histórico e cultural. Além disso, o patrimônio cultural é 

capaz de transmitir a compreensão da identidade cultural da sociedade que o produziu. 
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13.3.3.10. Incômodos à população do entorno  

Aspectos relacionados 

Movimentação de máquinas e veículos 

Geração de material particulado - PTS, MP10 e MP2.5 

Emissão de ruído 

Alteração da paisagem 

Emissão de ruído e vibração 

Etapa Implantação, operação e fechamento 

 

Durante todas as fases do empreendimento é esperada uma elevação do trânsito de veículos 

(incluindo máquinas) e pessoas nas proximidades da ADA. Assim, poderão ser afetados as 

comunidades próximas às rotas utilizadas pelos colaboradores e empresas que estejam 

vinculados às atividades da Fazenda Floresta.  Neste sentido, considera-se que é possível que 

estas podem ser levados a lidar com fatores indesejados como poeira, ruídos, tráfego de 

moderado a intenso (dependendo do dia e horário), bem como danos nas estradas vicinais. Além 

disto, a movimentação de pessoas estranhas pode ser mais um fator negativo causador de 

incômodos na vida dos moradores do entorno. 

O impacto em questão é caracterizado como negativo e reversível, haja vista o prazo 

determinado do empreendimento em questão. A sua abrangência é regional e com relevância 

média, o que resulta em uma magnitude moderada. A sua duração é temporária com 

manifestação descontínua. A ocorrência deste impacto é real com incidência direta e prazo curto 

de manifestação. 

 

14. PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL 

Por controle ambiental entende-se o conjunto de procedimentos aplicáveis ao licenciamento, 

monitoramento e fiscalização de atividades com potencial de impacto ao meio ambiente, que no 

contexto deste plano significam todas as alterações adversas decorrentes das obras e serviços 

de engenharia vinculados à implantação do empreendimento: Regularização ambiental das 

obras de dragagem e disposição de rejeitos na Fazenda Floresta e recuperação das margens e 

setores do Trecho 12. 

Ao contrário do que pode sugerir o conceito de controle ambiental, a responsabilidade por manter 

as intervenções sobre o meio natural e socioeconômico em níveis sustentáveis de qualidade, de 

modo a impedir e/ou minimizar a ocorrência de impactos adversos, não se restringe ao poder 

público. Os instrumentos normativos aplicáveis imputam ao empreendedor responsabilidades 
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por danos à biodiversidade e aos demais recursos naturais, ao estabelecer critérios e 

condicionantes ao licenciamento ambiental de atividades com potencial de impacto e instituir a 

relação poluidor – pagador. 

Controlar adequadamente o empreendimento em questão, que apresenta significativa 

complexidade, requer a participação efetiva de todos os colaboradores/terceirizadas envolvidos 

na sua execução, prescindindo de planejamento pormenorizado das ações de monitoramento 

ambiental. Assim, os planos e programas propostos preveem a integração de ações já 

desempenhadas e previstas pela Fundação Renova e das empresas de gerenciamento e 

supervisão contratadas para apoiar a gestão dos programas. 

Os procedimentos preventivos, corretivos e mitigadores de impactos ambientais correspondem 

aos definidos em Normas Regulamentadoras, Instruções Normativas, Portarias e legislação de 

controle ambiental elaboradas por organismos públicos de padronização e gestão de obras e 

serviços de engenharia.  

Apresentam-se a seguir medidas que buscam minimizar e/ou controlar os impactos negativos 

identificados a partir dos processos e tarefas a que foram estão sendo e/ou serão executadas 

nas diferentes fases do empreendimento, visando aumentar sua viabilidade e sua adequação 

frente às restrições legais. 

De acordo com o impacto e a fase de sua ocorrência, as medidas podem ser caracterizadas 

como: 

• Preventivas: aquelas medidas adotadas antes que a tarefa seja realizada, destinadas à 

prevenção e controle que podem evitar, reduzir ou controlar o impacto identificado; 

• Corretivas: compreendem as ações de recomposição das condições ambientais, 

direcionadas à mitigação dos impactos avaliados como reversíveis; 

• Monitoramento: relativo ao acompanhamento e registro da ocorrência e intensidade dos 

impactos, possibilitando uma avaliação da efetividade das medidas de controle, correção 

ou compensação adotadas e a correção ou mitigação dos efeitos adversos em tempo 

hábil; 

• Compensatórias: para os impactos negativos não mitigáveis, destinadas a compensar a 

perda dos recursos e valores ecológicos, sociais, materiais e urbanos. 
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As ações de controle ambiental são divididas em programas específicos visando o 

monitoramento e/ou controle dos principais impactos identificados para cada compartimento do 

meio ambiente, nas áreas de influência do empreendimento. 

Assim, os programas são apresentados respeitando-se, quando possível, a sequência das 

intervenções necessárias ao empreendimento.  

Para facilitar a visualização, apresenta por meio da Figura 540 a listagem dos programas em 

execução e previstos em cada grande área temática, respectivamente. As discussões e 

detalhamentos destas proposições serão apresentados subsequente.  
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Figura 540: Programas Macro propostos para a operacionalidade/fechamento do empreendimento. 
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14.1. PROGRAMA DE RESGATE DE FLORA E PRODUÇÃO DE MUDAS  

14.1.1. JUSTIFICATIVA 

O resgate de flora contempla a coleta de plântulas/indivíduos regenerantes, propágulos de 

dispersão (sementes e/ou frutos) das espécies alvo ou de interesse e epífitas na ADA do 

empreendimento em questão.  

Consideram-se espécies alvo ou de interesse aquelas espécies endêmicas, raras, com algum 

grau de ameaça de extinção, medicinais, frutíferas, ornamentais ou com potencial para serem 

utilizadas em projetos de recuperação de áreas degradadas. 

As novas intervenções estão previstas para uma área de 124,1843 hectares, sendo apenas 

1,2455 hectares compostos por floresta estacional semidecidual, área que está sendo 

considerada no presente programa de resgate de flora e produção de mudas.  

O programa se justifica considerando a importância da conservação das características 

genéticas das espécies da flora, bem como suas interações ecológicas, sendo aplicável como 

medida mitigadora dos impactos de perda de indivíduos da flora, interferência sobre fragmentos 

de floresta estacional semidecidual e alteração do ambiente natural. Assim, estas ações estão 

sendo orientadas para contribuir na manutenção do patrimônio genético de espécies 

pertencentes às formações naturais que já estão sofrendo intervenções. 

14.1.2. OBJETIVOS 

O principal objetivo do programa é resgatar propágulos de dispersão, indivíduos regenerantes e 

epífitas para preservação e conservação da vegetação a partir do enriquecimento de fragmentos 

florestais situados na região e/ou a recuperação de áreas degradadas. 

Como objetivos específicos têm-se: 

• Realizar a coleta de propágulos de dispersão e de indivíduos inteiros (regenerantes e 

epífitas) de espécies de essências florestais nativas existentes nos locais de supressão 

de vegetação pré-estabelecidos; 

• Realizar resgate das espécies que se encontram ameaçadas de extinção e imunes de 

corte. 

• Coletar propágulos do maior número de espécies alvo ou de interesse, antes da 

supressão da vegetação; 

• Coletar, dos grupos de interesse que serão utilizados para a produção de mudas, os 

propágulos com elevado potencial reprodutivo; 
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• Selecionar indivíduos das espécies alvo ou de interesse,  considerando sua resistência 

ao processo de realocação e condições fitossanitárias; 

• Reduzir os impactos negativos causados à floresta em decorrência do processo de 

supressão; 

• Mitigar, em partes, o impacto gerado pela supressão da vegetação da ADA, minimizando 

os impactos da perda de riqueza de espécies da flora. 

14.1.3. METAS 

O programa ora em questão tem como principais metas: 

• Contribuir para o conhecimento e a conservação das espécies da flora local, 

principalmente das espécies que sejam, endêmicas, raras, com algum grau de ameaça 

de extinção, medicinais, frutíferas, ornamentais ou com potencial para serem utilizadas 

em projetos de recuperação de áreas degradadas; 

• Implantar um viveiro de mudas com equipe capacitada para realizar o salvamento de 

germoplasma e a produção de mudas em viveiro, que possam ser utilizadas nos plantios 

compensatórios e em áreas degradadas, quando da fase de fechamento do 

empreendimento e descomissionamento dos setores. Importante destacar que o viveiro 

não prevê o fornecimento da totalidade das mudas requeridas para os plantios ora a 

serem realizados; 

• Promover e/ou subsidiar o enriquecimento biológico das florestas naturais 

remanescentes na ADA, por meio da reintrodução de mudas e epífitas e resgatadas na 

área de supressão. 

14.1.4. METODOLOGIA 

Para o resgate de mudas será utilizado o método de varredura no intuito de se priorizar o resgate 

de espécies ameaçadas de extinção e imunes de corte, além das espécies endêmicas, raras, 

medicinais, frutíferas, ornamentais ou com potencial para serem utilizadas em projetos de 

recuperação de áreas degradadas. Sugere-se que o resgate ocorra anteriormente e durante às 

atividades de supressão vegetal. Antecedendo a supressão realizar a varredura em forma de 

glebas visando a liberação das áreas a serem suprimidas tão logo o resgate seja efetuado. 

Durante a atividade de supressão após a derrubados os indivíduos é facilitado o resgate das 

epífitas. 

Tendo em vista a especificidade das diferentes espécies, o conhecimento do tipo de reprodução 

das espécies é essencial no planejamento das coletas. A produção de sementes pode ocorrer 
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em períodos diferentes aos considerados para o resgate de flora e demanda ainda do 

conhecimento técnico a respeito da fenologia das espécies de interesse a serem resgatadas.  

Pensando neste aspecto, sugere-se um resgate direcionado à formação de um banco de 

germoplasma e posterior produção de mudas a partir das coletas realizadas. 

Em relação às espécies de epífitas, é esperado que a maioria das espécies seja resgatada 

durante o acompanhamento efetivo da supressão. Sugere-se durante a realização do resgate de 

flora a marcação dos indivíduos arbóreos a serem abatidos criteriosamente, para posterior 

resgate de forma a ser realizado a coleta destas espécies. 

14.1.4.1. ESPÉCIES-ALVO 

A priori, todas as espécies da flora nativa são importantes para o resgate do germoplasma. 

Entretanto, é tarefa impossível empreender o salvamento e a destinação de todo esse 

germoplasma vegetal. Dessa forma, um conjunto de espécies, aqui denominado de espécies-

alvo, será priorizado para o resgate e o salvamento de germoplasma no presente programa. 

Assim, são consideradas prioritárias para compor o grupo de espécies-alvo do salvamento de 

germoplasma, as espécies da flora com as seguintes características: 

• espécies com potencial para serem utilizadas no Programa de Recomposição Florestal; 

• espécies endêmicas, raras; ameaçadas de extinção e/ou imune de corte; 

• espécies medicinais;  

• espécies frutíferas, e;  

• espécies ornamentais; 

14.1.4.2. ATIVIDADES DO VIVEIRO 

Será implantado um viveiro de mudas com infraestrutura e capacidade para receber todo o 

material proveniente do salvamento do germoplasma vegetal e para produzir as mudas a serem 

aproveitadas no plano de recuperação de áreas degradadas e programa de recomposição da 

flora. 

Em princípio, o viveiro de mudas deverá instalado dentro dos limites da poligonal da Fazenda 

Floresta. No entanto, é possível que esta área selecionada seja alterada por ocasião de sua 

implantação, em virtude da disponibilidade de água ou proximidade com principais fornecedores 

de mão-de-obra para o viveiro. 
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O viveiro será responsável pelo recebimento, a produção de mudas e a destinação de todo o 

material proveniente do resgate de germoplasma vegetal, incluindo sementes, frutos, plântulas, 

exemplares de epífitas, e as amostras botânicas. 

No viveiro, as sementes coletadas devem ser armazenadas e separadas por lotes em pacotes 

de papel pardo, catalogadas e armazenadas para futuros manuseios de plantio. As diferentes 

espécies coletadas possuem muitas vezes particularidades na quebra da dormência de suas 

sementes, sendo necessário um tratamento mais específico para tal. Algumas espécies 

requerem o calor, outras a sua imersão em água por determinado tempo, outras até choque 

térmico, para isso deverá ser observado a característica de cada espécie. Antes de realizar o 

plantio de cada espécie deverá ser observado e pesquisado se a semente precisa passar ainda 

por algum processo pré-germinativo, como a escarificação, por exemplo. 

Para o plantio das sementes, deverá ser utilizado um tipo de substrato de fibra de coco com 

adubação basal. Após a homogeneização, o substrato deverá ser colocado nos tubetes onde as 

sementes serão plantadas. 

Deverá ser adotado um método para que ocorra a germinação das sementes em áreas semi-

sombreadas, no qual, consiste em germinação das sementes em areia fina, ou em mistura de 

areia fina com o substrato de fibra de coco, assim, ocorrendo à seleção manual de plântulas 

sadias e descarte das sementes improprias para o plantio. Há diversas vantagens nesse 

processo, como: 

• Diminuir o risco de levar plântulas contaminadas para o viveiro;  

• Levar apenas plântulas selecionadas e sem doenças para o viveiro); 

• Liberação de mais espaços físicos para receber mais materiais;  

14.1.4.3. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Deverá ser executado o resgate dos elementos florísticos na área destinada à supressão, 

conforme delimitado no Plano de Utilização Pretendida (PUP) assim como apresentado na Figura 

541. 

Ressalta-se que, quando necessário, ações de resgate deverão ser conduzidas nas áreas 

marginais, neste estudo considerada AID; coincidentes com os locais de maior preservação e 

que não será objeto de supressão de vegetação. A extrapolação da área de coleta é uma prática 

comumente realizada no âmbito de ambientes fragmentados; da mesma forma, irão auxiliar na 

manutenção da biodiversidade por meio do enriquecimento do viveiro de reposição de espécies 

nativas e ao replantio final. 
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Figura 541: Áreas alvo de resgate de flora. 
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14.1.4.4. RESULTADOS ESPERADOS 

Evidentemente é impossível resgatar toda a variabilidade genética de todas as populações e 

espécies da flora existentes da ADA. Sendo assim torna-se conveniente que as saídas de campo 

para coletas sejam realizadas periodicamente, pois espécies diferentes apresentam 

florescimento e frutificação em estações distintas do ano. Assim, haverá uma garantia que um 

maior número de espécies seja resgatado. 

A meta estabelecida neste programa é resgatar e propagar, durante o período de operação do 

empreendimento, o máximo de espécies vegetais encontradas ao longo de todas as formações 

vegetais na ADA e AID. Essas espécies deverão formar vegetação que reproduzam de forma 

mais similar o ambiente que foi alterado e/ou degradado. 

14.1.5. EQUIPE TÉCNICA 

As atividades de resgate de espécies da flora deverão ser realizadas por, no mínimo, um 

botânico, dois auxiliares técnicos e auxiliares de campo, preferencialmente conhecedores das 

florestas e espécies locais. 

14.1.6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Aa atividades futuras de resgate da flora ocorrente na ADA do empreendimento serão realizadas 

após a autorização de intervenção ambiental e previamente às atividades de supressão de áreas 

a serem afetadas pelo empreendimento. Por sua vez, a instalação do viveiro de mudas na 

Fazenda Floresta está prevista para início no mês de maio de 2020, perdurando suas atividades 

no local até a etapa de fechamento do empreendimento, quando finalizado o projeto de 

recuperação de áreas degradadas. 

14.2. PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DA FLORA 

14.2.1. JUSTIFICATIVA 

O programa de recomposição da flora justifica-se como medida compensatória, que visa 

reintroduzir as espécies resgatadas durante a implantação das estruturas e demais produzidas 

no viveiro de mudas em outras áreas de interesse, visando contribuir com a melhoria das 

condições ambientais da região. As mudas advindas do resgate de flora e previamente 

produzidas no viveiro poderão ser utilizadas em projetos para recomposição de áreas alteradas 

principalmente em propostas de compensação ambiental deste empreendimento. 
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14.2.2. OBJETIVOS 

Neste programa, ter-se-á como objetivo principal a implantação de espécies vegetais nativas, 

que venham a formar fragmentos, visando à diminuição do impacto visual e melhorando as 

condições do ambiente na área e oferecendo a formação de um habitat que possa abrigar a 

fauna local e que se aproxime das suas características originais.  

14.2.3. METODOLOGIA  

Tal programa pode se dar por diferentes metodologias, sendo sua aplicação a ser previamente 

definida de acordo com a área ser recomposta e o interesse do empreendedor, inclusive em 

plantios compensatórios de obrigatoriedade da empresa. 

Em áreas cuja regeneração natural encontra-se em estágio inicial ou em área de plantios 

homogêneos abandonados, no qual se inicia um processo de regeneração natural, sugere-se a 

utilização do método de enriquecimento florístico. O plantio de enriquecimento visa melhorar a 

competição de espécies do povoamento florestal por meio do plantio de mudas de espécies 

arbóreas. Anteriormente ao plantio, recomenda-se a retirada mecânica, através da roçada de 

gramíneas e outras espécies invasoras exóticas, visto que estas dificultam ou retardam o 

processo natural de sucessão ecológica. Deve ser realizado também, o corte de cipós, 

dependendo do grau de infestação, visto que representam forte competição e condições 

inadequadas à sucessão natural e ao desenvolvimento das espécies arbóreas. Além disso, sua 

presença dificulta o acesso às áreas em reconstituição. 

Adicionalmente poderão ser usadas as técnicas de reflorestamento, que tem como objetivo 

acelerar o processo de regeneração e sucessão vegetal numa determinada área. Para tanto, 

deverão ser introduzidas espécies florestais nativas da região e produtoras de frutos, a fim de 

propiciar um suporte alimentar para a fauna e assim atraí-la, o que colaboraria com a dispersão 

de sementes, acelerando a revegetação da área.   

A reconstituição destes ambientes deverá contemplar um conjunto de técnicas, a fim de 

possibilitar a recuperação ecológica da área de modo efetivo e eficiente. Deverá ser utilizada a 

técnica de plantio de mudas de espécies arbóreas, comumente utilizadas em outros projetos de 

reconstituição de flora, através do coveamento em linhas de plantio. 

Será uma medida de caráter compensatório, com prazo de permanência de sua aplicação 

considerado como longo prazo, e que refletirá em benefícios duradouros. 

 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 1008 

 

 

14.2.3.1. ACELERAÇÃO DA REGENERAÇÃO 

A regeneração natural acontece de forma lente e gradual, entretanto há formas fáceis e baratas 

de acelerar a regeneração. Projetos de restauração tradicionais podem ter seus objetivos 

inalcançados caso careçam de uma avaliação holística das interações bióticas envolvidas na 

regeneração das paisagens. Esse é um problema possível sobretudo em projetos focados 

inteiramente no componente florístico, que desconsideram o papel de dispersores naturais. 

Neste contexto, a fauna exerce um importante papel na regeneração ambiental, auxiliando na 

colonização da vegetação via dispersão de sementes (Charles-Dominique 1986). Aves e 

morcegos são os animais mais responsáveis pelo transporte de sementes entre fragmentos e a 

utilização desses animais pode de fato acelerar a regeneração natural. A utilização de poleiros 

artificiais cria pontos de descanso animais em deslocamento, locais onde eventualmente estes 

animais defecam e criam núcleos de regeneração em volta dos poleiros (Tomazi et al. 2010; 

Ferreira 2014). A diversidade florística nesses núcleos é alta e corresponde à vegetação local, 

eliminando o risco de se trazer espécies exóticas ou espécies locais com material genético 

exótico à região. 

Normalmente, dois tipos de poleiros são utilizados para a atração de aves e morcegos. Um 

destes é o poleiro seco, o qual apresenta estrutura simples, imitando galhos secos. Usualmente 

é construído com varas de bambu nas quais são deixadas as ramificações laterais ou com 

estacas de madeira dispostas em formato de cruz. O poleiro seco pode ser utilizado como poleiro 

de descanso ou para observação durante atividades de forrageamento. Um segundo tipo é o 

poleiro vivo, o qual é feito de forma similar ao poleiro seco, mas com adição de lianas zoocóricas 

à sua base. Os poleiros devem ser espalhados em número suficiente na área foco da 

regeneração, o total deverá ser decidido posteriormente em função da área a ser recuperada. É 

importante ressaltar que as sementes obtidas junto aos poleiros podem ser posteriormente 

cultivadas em viveiro de mudas visando a futura reintrodução de espécies de plantas que ao 

mesmo tempo contribuem para restauração da paisagem e fornecem recursos alimentares para 

fauna. 

Este programa possui interface com o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), o 

qual especificará toda a metodologia a ser adotada para a execução das técnicas de plantio, 

enriquecimento e manejo das áreas alvo. 

14.2.4. EQUIPE TÉCNICA 

As atividades previstas para o programa de recomposição da flora deverão ser realizadas por 

uma equipe composta por engenheiro florestal, auxiliares técnicos e auxiliares de campo. 
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14.2.5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Conforme especificado anteriormente, a execução das atividades do programa em questão está 

diretamente vinculada à execução do PRAD e plantios compensatórios. Sendo assim, deve ser 

considerado o cronograma previsto neste plano, o qual irá nortear as atividades de recomposição 

da flora.  

14.3. PROGRAMA DE CONTROLE DE SUPRESSÃO VEGETAL 

14.3.1. JUSTIFICATIVA 

As atividades de supressão vegetal geram impactos negativos ao meio ambiente, no entanto, a 

adoção de um programa que oriente as ações desde a programação até a execução desta 

atividade, resulta na minimização e na compensação destes impactos. Para tanto, a concepção 

básica desde programa considera restringir a supressão de vegetação ao mínimo necessário à 

implantação do empreendimento.  

As novas intervenções estão previstas para uma área de 124,1843 hectares, sendo apenas 

1,2455 hectares compostos por floresta estacional semidecidual, área que está sendo 

considerada no presente programa de controle de supressão vegetal. 

14.3.2. OBJETIVOS 

O programa de controle de supressão vegetal visa minimizar o impacto durante as atividades de 

supressão vegetal, para isso, têm-se como objetivos específicos: 

• Realizar operações de supressão de forma a obter o melhor aproveitamento dos 

produtos gerados, de modo a minimizar os impactos ambientais decorrentes; 

• Possibilitar o resgate de epífitas, plântulas e propágulos; 

• Facilitar o processo de deslocamento da fauna existente nos locais da retirada 

direcionada da vegetação arbórea,  e auxiliar na execução do salvamento, utilizando 

métodos que limitem a velocidade de supressão vegetal e favoreçam a fuga espontânea 

da fauna terrestre, detalhando as estratégias de direcionamento de fuga da fauna; 

• Realizar o resgate e translocação de colmeias de abelhas nativas; 

• Permitir o aproveitamento econômico da matéria prima e do solo vegetal gerado nas 

atividades; 

• Efetuar supressão vegetal restrita aos quantitativos definidos em projeto. 
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14.3.3. METODOLOGIA 

As atividades de supressão deverão ser realizadas em conformidade aos procedimentos 

operacionais e de segurança, além de boas práticas ambientais para não gerar depreciação da 

madeira e riscos para o trabalhador. A Seção III do Decreto Nº 47.749 de 11/2019 determina o 

aproveitamento socioeconômico de todo produto ou subproduto florestal cortado, colhido ou 

extraído. O artigo 22º desta normativa estabelece que a madeira das árvores de espécies 

florestais nativas oriundas de populações naturais consideradas de lei ou de uso nobre, pelo seu 

porte, apta à serraria e à marcenaria, não poderá ser convertida em lenha ou carvão, sendo 

vedada ainda a sua incorporação ao solo.. 

Durante as atividades de supressão, é estritamente proibido o uso de fogo e de produtos 

químicos de qualquer espécie para a eliminação da vegetação; e o deposito de material oriundo 

a supressão da vegetação em aterros, áreas úmidas e recursos hídricos. 

O programa de supressão ainda considera o que determina a Seção V do Decreto Nº 47.749 de 

11 de novembro de 2019 que dispõe sobre o corte e supressão de espécies ameaçadas de 

extinção. 

14.3.3.1. PLANEJAMENTO DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 

A supressão da vegetação deverá ser executada de forma a considerar as características da 

área, a priorizar o uso de acessos já existentes e locais descampados. Estes deverão ser 

utilizados para traçar o material lenhoso e estocar, otimizando a supressão vegetal. 

Deverão ser utilizados equipamentos de segurança e instrumentos adequados para o trabalho, 

conforme as normas internas de segurança da Fundação Renova. O uso de EPIs, capacete com 

protetor auricular e viseira especial, luvas em couro grosso, calça com tecido em tela de aço 

protetor, camisa de manga comprida, bota com biqueira de aço., é obrigatório e necessário, pois 

serão eles que protegerão contra eventuais acidentes como arranhões, mosquitos, carrapatos, 

sol, espinhos, picadas de animais peçonhentos e ataque de abelhas. Sempre que for necessário 

o transporte da motosserra desligada, ela deverá estar protegida pela respectiva bainha. 

Equipamentos específicos serão necessários se houver risco de árvores tombadas, galhos 

suspensos e com potencial de queda, mantendo atenção ao transitar dentro das áreas do projeto 

e durante a remoção da vegetação suprimida. 

Previamente às ações de supressão vegetal, deverão ser efetuadas as tramitações necessárias 
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referentes aos pedidos de Autorização para Intervenção Ambiental aos órgãos ambientais 

competentes. 

14.3.3.2. AÇÕES AMBIENTAIS PREVENTIVAS 

Deverão ser tomadas medidas preventivas para a supressão da vegetação, conforme 

apresentado a seguir:  

• Utilizar equipamentos de segurança adequados;  

• Utilizar equipamentos de trabalho e instrumental adequado à operação;  

• Identificar a melhor rota para o desmate, proporcionando o afugentamento da fauna;  

• Identificar os riscos de acidentes com a fauna local;  

• Identificar as áreas íngremes do terreno;  

• Identificar a presença de buracos e valas, com potencial de causar acidentes;  

• Consultar a previsão do tempo, evitando períodos de alta pluviosidade;  

• Identificar árvores tombadas ou caídas, retirando-as do local;  

• Identificar troncos podres ou ocos, retirando-os antes da supressão;  

• Identificar a presença de linhas de transmissão de energia;  

• Atentar para sinais de fumaça e demais riscos para os funcionários.  

14.3.3.3. ETAPAS DE EXECUÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO 

Após o planejamento das atividades, deverão ser executadas as seguintes ações:  

• Demarcação em campo das áreas a serem suprimidas: 

• Seleção e contratação de empresa para execução da supressão;  

• Delimitação dos acessos e das áreas a serem utilizadas para estocagem e/ou 

transformação do material lenhoso;  

• Operações de retirada (colheita) e transporte do material lenhoso.  

14.3.3.4. DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE SUPRESSÃO 

A delimitação das áreas de supressão vegetal deverá ser realizada pela equipe de topografia e 

em conformidade com o PUP elaborado para o empreendimento em questão, conforme 

especificado na Figura 542. Para a execução das atividades de supressão, será contratada 

empresa especializada e com experiência. A empresa contratada deverá constar, em seu quadro 

de funcionários, de profissionais técnicos qualificados e treinados para cada função. 
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A equipe de trabalho deverá ser composta por operadores habilitados e portando equipamentos 

de proteção individual (EPI) adequados. 
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Figura 542: Áreas alvo de supressão. 
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14.3.3.5. ÁREAS PARA A ESTOCAGEM DO MATERIAL LENHOSO 

A escolha das rotas para transporte do material lenhoso deverá considerar a facilidade logística 

e acessos existentes na propriedade, minimizando impactos sobre a vegetação. Todo o material 

obtido com a supressão vegetal deverá ser encaminhado às áreas de disposição pré-

determinadas. As atividades de romaneio serão acompanhadas por um profissional habilitado A 

madeira que poderá ser aproveitada, os resíduos lenhosos não aproveitáveis e galhada deverão 

ser estocados separadamente, de forma a facilitar sua destinação. Junto aos resíduos lenhosos 

não aproveitados, deverão ser estocados, também, os resíduos vegetais provenientes do 

destocamento.  

O transporte da madeira e demais resíduos da supressão deverão ser realizado através de 

caminhão. A estocagem do material deverá ser feita ao longo das vias de acesso e estradas 

internas, onde serão formadas as pilhas. A madeira resultante da supressão poderá ser usada 

durante obras de reconstrução e/ou doada para os proprietários da comunidade.  

14.3.3.6. OPERAÇÕES DE SUPRESSÃO  

Todas as atividades de supressão deverão ser conduzidas em coordenação com as equipes de 

acompanhamento que fará o afugentamento da fauna e eventual resgate de fauna e flora.  

O corte ocorrerá de forma semi-mecanizada com o auxílio de motosserra, e o traçamento das 

toras e galhos deverá ser realizado de forma transversal e linear para maior aproveitamento do 

material lenhoso. O traçamento é realizado logo após o abate, pelo operador de motosserra, que 

deverá iniciar a atividade de desgalhamento pela base do tronco em direção à copa. Os galhos 

com diâmetro até 15 centímetros serão traçados, retirados e empilhados como lenha.  

O traçamento do fuste deve estar de acordo com o uso previsto da tora, e envolve o corte em 

comprimentos comercializáveis, dependendo dos diâmetros dos troncos. O material destinado à 

lenha e/ou mourões poderá ser cortados em comprimentos de até 2,0 metros.  

Por outro lado, toras que possam ser destinadas à serraria (diâmetro acima de 30cm) deverão 

ser traçadas em comprimentos de 6 a 8m de comprimento, se possível, como forma de maximizar 

sua potencialidade de aproveitamento econômico. Nestes casos, para evitar problemas 

ergonômicos, recomenda-se que todas as etapas posteriores ao processamento (extração, 

carregamento, transporte e o empilhamento no pátio) sejam realizadas de forma mecanizada.  

Todo material lenhoso deverá ser separado e empilhado por classes de diâmetro. Dessa forma, 
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garantir-se-á a utilização adequada de cada espécie vegetal, assim como a preservação de todo 

o material extraído.  

Além dos cuidados com os trabalhadores, deve-se atentar com as árvores cortadas, observando-

se a ocorrência de epífitas nos galhos mais altos. Além dessas, muitos animais costumam se 

esconder dentro de aberturas em troncos e galhos. Deve-se recomendar atenção ao manusear 

as árvores e galhos cortados para evitar acidentes. As árvores, galhos e toras devem ser 

vistoriados antes do manuseio. 

14.3.4. EQUIPE TÉCNICA 

As atividades do programa em questão deverão ser realizadas por equipe especializada, 

abrangendo minimamente frentes de serviço que contenham engenheiros florestais, auxiliares 

técnicos e auxiliares de campo, conhecedores das áreas alvo de supressão vegetal. 

14.3.5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

O cronograma de implantação deste Programa seguirá o cronograma das obras. As ações do 

Programa de Controle de Supressão de Vegetal serão colocadas em prática logo no início das 

obras, na etapa de serviços preliminares, estendendo-se durante toda a fase de obras, onde 

estão previstas áreas alvo de remoção de vegetação. 

14.4. PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

O PRAD reúne os estudos, projetos e atividades necessários para recuperar e/ou formar uma 

cobertura vegetal em áreas degradadas pela implantação e operação do empreendimento e 

principalmente após encerradas as atividades. 

O plano em questão pressupõe que a recuperação física das áreas, que consistem na 

reconformação dos terrenos, estabilidade geotécnica e a prevenção e controle de processos 

erosivos sejam atribuições de responsabilidade da operação do empreendimento. 

Os principais objetivos do PRAD compreendem: 

• Formar uma cobertura vegetal herbácea a herbáceo-arbustiva, composta por espécies 

nativas e da forma mais densa e contínua possível, nos terrenos antrópicos sem 

substratos; 

• Recuperar a vegetação natural nos terrenos que preservarem os substratos naturais; 
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• Garantir a perpetuação dos esforços de recuperação ao simular e estimular a sucessão 

ecológica; 

• Contribuir com a recuperação das biocenoses nativas, ampliando recursos e hábitats para 

a fauna nativa. 

O plano ora em questão pode ser visualizado na íntegra em documento específico, sendo um 

estudo isolado apresentado na formalização do processo de licenciamento ambiental do 

empreendimento em questão. Destaca-se que o plano em questão apresenta ainda as 

particularizações necessárias para a execução do Projeto Técnico de Recomposição de Flora 

(PTRF), o qual possui interface com o Programa de Recomposição da Flora e Programa de 

Resgate de Flora e Produção de Mudas. 

14.5. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE FAUNA 

14.5.1. JUSTIFICATIVA 

Diversos grupos faunísticos poderão estar sujeitos à redução de sua biodiversidade por perda e 

fragmentação de habitat, ocasionada pelas atividades de supressão da vegetação nativa, desvio 

de cursos d’água, alteração de regime hidrológico, movimentação de máquinas e veículos etc. 

O impacto sobre a fauna não é só momentâneo e local, mas pode ter ramificação algum tempo 

depois na região. Ao mesmo tempo a implantação do empreendimento poderá propiciar a 

recolonização dos ambientes degradados. Assim justifica-se a implantação do programa visando 

acompanhar a manifestação dos impactos ambientais sobre as espécies da fauna silvestre. 

Dado que algumas supressões de vegetação já ocorreram, esse programa justifica-se ainda em 

função dos aspectos e impactos já ocasionados pelas obras que representaram alterações para 

as comunidades faunísticas que habitavam as áreas diretamente afetadas pelo empreendimento 

e que se dispersaram para o entorno. Além disso, a continuidade das obras de implantação das 

estruturas, dragagem e de disposição de sedimentos possuem aspectos que continuarão a afetar 

a área de influência do meio biótico. Tal área contempla fragmentos florestais remanescentes, 

em estágio médio de regeneração, que correspondem a potenciais habitats da fauna dispersada, 

bem como o Rio Doce ainda contempla nichos utilizados pela ictiofauna impactada pela 

dragagem e barramentos, por isso e dentre outros impactos identificados no estudo, a 

importância de se monitorar a fauna do entorno para a mitigação de potenciais impactos oriundos 

das obras em execução. 

Importante destacar que monitoramento de fauna já é um procedimento estabelecido na Portaria 
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Normativa nº 10 de 22/05/2009 / IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis que traz: 

Art. 2º Até a definição de novos procedimentos para o manejo de fauna silvestre, 

adequados ao licenciamento das demais tipologias de empreendimentos, a 

definição dos estudos deste tema deve se dar na forma preconizada no art. 10, 

I, da Resolução CONAMA nº 237/97, aprovada pela Diretoria de Licenciamento 

Ambiental do IBAMA ou, por sua delegação à Superintendência do IBAMA no 

Estado onde se localizará o empreendimento, no prazo máximo de 60 dias. 

14.5.2. OBJETIVOS 

O objetivo do monitoramento é avaliar os possíveis impactos causados pela instalação e 

operação do empreendimento sobre a fauna de vertebrados terrestres (herpetofauna, 

mastofauna, avifauna e ictiofauna ao longo dos anos e, caso necessário, propor ações/medidas 

de compensação e/ou mitigação em função dos impactos detectados. 

Como objetivos específicos têm-se: 

• Avaliar a estrutura das comunidades faunísticas na área de influência do 

empreendimento, nas escalas temporal e espacial; 

• Avaliar as comunidades faunísticas quanto à composição quantitativa e qualitativa, 

diversidade, riqueza e abundâncias das espécies; 

• Permitir a adoção efetiva de medidas de manejo para atenuar ou reverter impactos 

negativos que venham a ser detectados sobre as comunidades faunísticas. 

14.5.3. METODOLOGIA 

Este estudo utilizará como grupos bioindicadores elementos da fauna terrestre (herpetofauna, 

avifauna e mastofauna) e aquática (ictiofauna). É importante ressaltar que as ações propostas 

para o programa em questão não são limitadas a um determinado conjunto de espécies, mas 

abrange todas as espécies (dos referidos grupos temáticos) ocorrentes na área de influência. 

Faz-se obrigatória a utilização de métodos de amostragem que permitam a captura dos 

indivíduos (e.g. armadilhas de funil para herpetofauna, armadilhas de contenção para 

mastofauna terrestre, redes de neblina para avifauna e morcegos), de modo possibilitar a 

obtenção de informações sobre biometria e genética das espécies capturadas. 

Inicialmente deverão ser obtidas as Licenças para Captura/Coleta/Transporte de Fauna Silvestre 
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e Autorização de Manejo de Fauna Aquática junto aos órgãos ambientais responsáveis 

(Superintendência Regional de Regularização Ambiental – SUPRAM e Instituto Estadual de 

Florestas – IEF, respectivamente).  

Previamente ao início das atividades, deverão ser efetuados contatos com instituições que 

tenham interesse em receber espécimes eventualmente resgatados e/ou mortos. As instituições 

que manifestarem seu interesse deverão ser informadas ao órgão ambiental responsável pela 

avaliação do pedido da Licença de Captura/Coleta/Transporte de Fauna Silvestre, e Autorização 

de Manejo de Fauna Aquática, através de aceite formal. 

Serão observados e acompanhadas as diretrizes dos Termos de Referencia para a fauna 

terrestre1  referente à etapa especifica para o empreendimento indicados após o 

estabelecimento do Plano de Trabalho que integra o Acordo de Cooperação Técnica para Gestão 

da Fauna Silvestre no Estado de Minas Gerais, para os processos formalizados a partir de 

13/11/2013 que passaram a ser de competência do Instituto Estadual de Florestas – IEF através 

dos Escritórios Regionais, a saber: 

ANEXO V - TR Monitoramento 

ANEXO X - TR Estruturação de dados e metadados de biodiversidade 

• ANEXO XI - Planilha de dados 

• ANEXO XII - Métodos de Levantamento de Anfíbios 

• ANEXO XIII - Métodos de Levantamento de Aves 

• ANEXO XV - Métodos de Levantamento de Mamíferos de Médio e Grande Porte 

• ANEXO XVI - Métodos de Levantamento de Mamíferos Voadores 

• ANEXO XVII - Métodos de Levantamento de Pequenos Mamíferos 

• ANEXO XVIII - Métodos de Levantamento de Répteis 

Serão ainda considerados para o monitoramento de fauna aquática o Termo de Referência para 

Monitoramento de Biodiversidade17 Aquática que contém os elementos diretrizes a serem 

seguidas. 

 

17 Disponível em: http://www.ief.mg.gov.br/pesca/autorizacao-de-manejo-de-fauna-aquatica-

regularizacao-ambiental. 

http://www.ief.mg.gov.br/pesca/autorizacao-de-manejo-de-fauna-aquatica-regularizacao-ambiental
http://www.ief.mg.gov.br/pesca/autorizacao-de-manejo-de-fauna-aquatica-regularizacao-ambiental
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14.5.3.1. ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA 

As áreas amostrais e área controle foram definidas para fauna terrestre conforme os critérios 

descritos a seguir. A localização destas áreas poderá ser ajustada em campo, durante a primeira 

campanha de monitoramento, conforme necessidade observada pelo profissional responsável 

pela execução do Programa. 

Área amostral 1: APP do Reservatório. Esse ecossistema, além de ter sido acometido 

rompimento da barragem, terá uma nova interferência quando da execução da dragagem. Nesse 

sentido, trata-se de uma área com necessidade de estudos em razão das intervenções que nela 

já ocorreram e ocorrerão e que por vezes podem acometer as taxocenoses da fauna ali 

residentes. 

Área Amostral 2: Consiste em remanescentes florestais presentes no interior da Fazenda 

Floresta. Caracteriza-se por fragmentos predominantemente constituídos de Floresta Estacional 

Semidecidual em estágio médio de regeneração. Observa-se que nas vertentes dos 

remanescentes existem drenagens que servem como ecossistemas particulares para a 

ocorrência da fauna local. 

Área Controle: A definição da Área Controle se deu por meio da análise da paisagem e 

interpretação de imagens de satélite, que permitiram definir os steps stones e os principais 

elementos da paisagem. Essa servirá como background e como comparativo para fomentar o 

entendimento da dinâmica populacional da fauna diante as obras de dragagem e disposição de 

sedimentos. 

Apresenta-se na Figura 543 a área de abrangência do Programa de Monitoramento de Fauna e 

respectivos pontos amostrais. 
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Figura 543: Área de abrangência do programa e pontos de monitoramento de fauna. 
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14.5.4. METODOLOGIA DE AMOSTRAGEM 

As metodologias propostas para o monitoramento da fauna da área do empreendimento, serão 

propostas com fulcro no Termo de referência para estudo na modalidade regularização ambiental 

e sub-modalidade monitoramento ( Anexo V – IEF) 

As campanhas de monitoramento para todos os grupos da fauna estudados buscarão a 

representação da variação sazonal na área de estudo, contemplando no mínimo as estações 

seca e chuvosa de cada ano de monitoramento, conforme indicado na referência acima, e com 

amostragem durante o período reprodutivo das espécies, justificada pela sua maior atividade, 

favorecendo sua observação. 

14.5.4.1. HERPETOFAUNA 

Ressalta-se que para a realização do monitoramento de mastofauna serão seguidas as 

premissas indicadas no ANEXO XII - Métodos de Levantamento de Anfíbios e ANEXO XVIII - 

Métodos de Levantamento de Répteis, indicados pelo IEF 

Procura Ativa Diurna e Noturna Limitada por Tempo (adaptada) 

Em cada área amostral deverão ser realizados pontos amostrais nos períodos diurno e noturno, 

dentro da faixa horária de 08h às 12h e 18h as 21h. As transecções devem ser feitas em horários 

alternados dentro do período acima estipulado, sempre abrangendo uma faixa no horário diurno 

e outra no horário noturno, com a mesma duração.  

A busca ativa se dá pela procura por jovens, adultos, girinos e principalmente por zoofonia 

(identificação das espécies de anfíbios através das vocalizações emitidas pelos machos, os quais 

devido à vocalização e sua concentração nos locais de reprodução são observados com maior 

frequência que as fêmeas). 

O esforço amostral referente a esta metodologia deverá ser apresentado por: número de 

observadores x tempo de amostragem x períodos por dia (manhã e noite)  x número de pontos 

amostrais. 

Procura de anfíbios anuros em agregações reprodutivas 

Deverão ser percorridas bordas de corpos d’água de tamanho variável, e, quando não for 

possível o registro visual dos espécimes, os cantos de anúncio emitidos pelos machos deverão 

ser gravados com um gravador de áudio. Os cantos gravados deverão ser analisados e 
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comparados com guias interativos, coleções sonoras e sites de referência. 

Road Sampling (FITCH, 1987) 

Para amostragem de estrada “Road Sampling” deverão ser considerados os percursos 

percorridos diariamente (estradas principais, secundárias e vias de acesso). 

Todos os anfíbios e répteis encontrados, inclusive em óbito (atropelados), deverão ser 

fotografados quando possível. Em alguns casos os indivíduos podem perder características 

essenciais à sua identificação, devendo então ser identificados até o nível taxonômico possível. 

O emprego desta metodologia se faz necessária em virtude da formação de poças temporárias 

ao longo das vias vicinais que estão na área de estudo do empreendimento. Machos de anuros 

podem ser observados utilizando esses microambientes para a reprodução onde machos de 

anuros foram visualizados emitindo cantos de anúncio. 

Os pontos de encontro destes espécimes deverão ser denominados Encontros Ocasionais, por 

sua vez representados pela sigla “EO”. Estes pontos deverão ser georreferenciados e os dados 

apresentados no relatório. Esta metodologia pode  ajudar a elucidar o potencial de ocorrência 

para algumas espécies. Ressalta-se que indivíduos registrados através desta metodologia não 

deverão ser incluídos nas análises estatísticas. 

Armadilhas de interceptação-e-queda (Pitfall traps) 

Os Pitfall traps são considerados uma metodologia passiva e consistem em matrizes com baldes 

de 60 litros enterrados ao nível do solo, interligados entre si por cercas-guia sustentadas por 

estacas de madeira. Estas matrizes geralmente são dispostas de acordo com as condições 

ambientais, principalmente com a topografia do terreno e podem ser lineares, em formato de “L” 

ou radiais em formato de “Y”; de acordo com as condições mencionadas acima (CECHIN & 

MARTINS, 2002; BERNARDE, 2012). 

As cercas-guia (drift fences) têm o objetivo de interceptar e conduzir os espécimes até os baldes 

que são instalados equidistantes 5 metros entre si, enterrados até a borda superior. As cercas-

guias deverão ser confeccionadas utilizando tela de mosquiteiro medindo 1 m de altura com 

aproximadamente 10 cm enterrados no solo. Esse material é mais resistente às intempéries e 

aos impactos da colisão de animais de grande porte e assim apresentam maior durabilidade e 

eficiência (CORRÊA, 2014). 
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Deverá ser instalado, em cada área amostral, um transecto de pitfall trap contendo 5 baldes, 

distantes 5 metros um do outro e interconectados por cercas-guia. As armadilhas deverão 

permanecer ativas por sete noites consecutivas, quando então serão fechados e abertos 

posteriormente na campanha subsequente. 

Todas as manhãs os baldes deverão ser vistoriados para evitar a morte de indivíduos. Deverão 

ser feitos alguns furos no fundo dos baldes, bem como colocadas placas de isopor medindo 

aproximadamente 30 cm x 30 cm x 2 cm dentro dos baldes, de forma a evitar morte acidental em 

caso de chuva.  

No intervalo entre as campanhas os baldes deverão ser tampados e cobertos, para evitar a 

queda acidental e morte de animais, devido á não vistoria periódica das mesmas. As armadilhas 

deverão ser vistoriadas previamente à nova campanha e à sua utilização para avaliação de 

danos e possibilidade de uso na campanha subsequente. 

O esforço amostral referente a esta metodologia se dará pela fórmula: quantidade de baldes x 

quantidade de áreas x noites de amostragem. 

Marcação e recaptura 

Para os anfíbios sugerem-se marcações através da aplicação de Implantes Visíveis de 

Elastômero Fluorescente (IVE) na epiderme dos indivíduos (CARVALHO-SOUZA et al., 2009; 

FREITAS et al., 2013; NMT, 2009). 

Os demais répteis (lacertílios e serpentes) e os anfíbios da família Bufonidae, deverão ser 

marcados através da implantação de microchips FDX-B com código de barras composto por 15 

dígitos, do tipo FRIDENCHIP que são acondicionadas dentro de frasco plástico com uma agulha 

acoplada a uma seringa de implantação, estéril e descartável. Dessa forma todas as normas de 

biossegurança serão atendidas e não haverá reutilização dos materiais, ou seja, não haverá a 

possibilidade de contaminação de indivíduos. Os microchips serão lidos com leitor Halo Scanner 

Rangel®. 

A marcação dos indivíduos capturados deverá ser realizada sem a utilização de métodos 

mutiladores. 

Os anfíbios e répteis capturados para marcação deverão ser sexados (sempre que possível), 

pesados, medidos (CRC - Comprimento rostro-cloacal) além de serem feitas considerações 

acerca do comportamento e da ecologia (e.g.: se os indivíduos estavam em atividade de 
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vocalização, amplexo forrageio, termorregulação). 

A pesagem dos indivíduos deverá ser feita através da contenção e acondicionamento em sacos 

plásticos de tecidos padronizados e posterior aferição com uso de Pesola® (s) de capacidade de 

50, 100, 500 e 1000gr. A medição do tamanho será feita com a utilização de paquímetro digital 

de precisão 0,02 mm. 

Dessa forma, quando ocorrerem recapturas, sua biometria será novamente tomada para 

comparação com as variáveis mensuradas nas capturas anteriores e avaliação das diferenças 

entre os dois períodos. Variações no tamanho e no peso podem indicar condições saudáveis ou 

perturbações. 

 Eutanásia  

Considerando que a eutanásia nos animais é um procedimento clínico necessário e que compete 

privativamente ao Médico Veterinário a sua implementação, com vistas à quando o animal for 

objeto de ensino ou pesquisa e demais condições não aplicáveis a este projeto e quando a 

utilização da eutanásia em animais fica restrita às situações nas quais não há a possibilidade da 

adoção de medidas alternativas. 

A eutanásia em animais, quando não executada pelo Médico Veterinário, deve ser realizada sob 

a supervisão deste profissional e por um indivíduo treinado e habilitado para o procedimento. 

Essas substâncias são as mais aceitas e utilizadas por profissionais no ato da eutanásia para a 

maioria das espécies animais. Há um rápido aparecimento de efeitos e a perda da consciência 

induzida por barbitúricos é quase imediata. Outra vantagem é o custo, sendo esses 

medicamentos os mais baratos quando comparados a outros agentes empregados na eutanásia. 

Dentre os barbitúricos, aqueles de curta e ultracurta ação são os mais utilizados para tal. A 

aplicação de medicação pré-anestésica (MPA), antes dos barbitúricos, pode reduzir em até 30% 

a dosagem necessária para induzir à morte. 

Conforme indicações do Resolução Normativa nº 13/2013 para anfíbios são considerados 

métodos aceitáveis a eutanásia com o uso de arbitúricos por injeção intravenosa, 

A eutanásia de anfíbios e répteis, quando necessária, deverá ser realizada através da lidocaína 

diluída em soro fisiológico. A via mais adequada para a aplicação da solução será intraperitoneal 

ou intra-abdominal. Para a aplicação da solução utilizar-se-á agulhas e seringas de calibragem 

adequadas para que não haja ferimentos nos indivíduos. 
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Para que a eutanásia tenha a eficácia esperada, é necessário aplicar uma superdose dos 

fármacos indicados para tal procedimento, conforme exemplo apresentado na Tabela 241. 

Tabela 241: Eutanásia utilizando lidocaína 

Substância Dose mínima para anestesia Superdosagem para eutanásia 

Lidocaína 

70mg/kg ou 0,07mg = 0,07ml 
0,07 ml para 1g 0,21ml (0,07ml x 3) para 1g 

 

Serão ainda observadas as diretrizes contidas na Resolução do CFMV no 1000 de 2013, Portaria 

do CFBio nº 148 de 2012 e Guia Brasileiro de Boas Práticas para a Eutanásia de Animais. 

14.5.4.2. MASTOFAUNA 

14.5.4.3. MÉDIOS E GRANDES MAMÍFEROS  

Ressalta-se que para a realização do monitoramento de mastofauna serão seguidas as 

premissas indicadas no ANEXO XV - Métodos de Levantamento de Mamiferos de Médio e 

Grande Porte, indicados pelo IEF 

Armadilhas fotográficas 

Deverão ser instaladas seis armadilhas fotográficas em cada área amostral. Estas ficarão ativas 

durante 24 horas por sete noites consecutivas. As armadilhas deverão ser programadas para 

disparar em intervalos mínimos de 40 segundos (para evitar fotografar o mesmo animal várias 

vezes). Os pontos selecionados para instalação deverão ser georreferenciados com o auxílio de 

GPS. 

Sugere-se as armadilhas da marca Bushnell®, modelo TrophyCam 8MP HD, com qualidade de 

imagem de 8 megapixels, um sensor passivo para detecção de calor  e/ou movimento (“Passive 

Infra-Red - PIR”) e dispositivo de LEDs infravermelhos que funcionam como flash, sendo que as 

fotos noturnas são em preto e branco e fotos coloridas são obtidas com luz suficiente do dia. 

A fim de maximizar a probabilidade de os animais serem fotografados, em cada área amostral 

as armadilhas serão posicionadas em trilhas ou carreiros utilizados por animais, sendo utilizadas 

iscas atrativas na frente de cada armadilha fotográfica, tais como banana, abacaxi, sardinha, e 

bacon. 

Road Sampling (FITCH, 1987) 
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Para amostragem de estrada “Road Sampling” deverão ser considerados os percursos 

percorridos diariamente (estradas principais, secundárias e vias de acesso). 

Todos os mamíferos encontrados, inclusive em óbito (atropelados), deverão ser fotografados 

quando possível. Em alguns casos os indivíduos podem perder características essenciais a sua 

identificação, devendo então ser identificados até o menor nível taxonômico possível. 

Os pontos de encontro destes espécimes deverão ser denominados Encontros Ocasionais, por 

sua vez representados pela sigla “EO”. Estes pontos deverão ser georreferenciados e os dados 

apresentados no relatório. Esta metodologia pode  ajudar a elucidar o potencial de ocorrência 

para algumas espécies. Ressalta-se que indivíduos registrados através desta metodologia não 

deverão ser incluídos nas análises estatísticas. 

Busca por evidências diretas 

A busca por evidências diretas tem como objetivo a visualização e zoofonia (vocalização) dos 

animais presentes na área. Dessa forma, deverão ser realizadas buscas diretas por registros de 

animais em todas as estações amostrais, para verificar a existência de mamíferos de médio e 

grande porte nas localidades amostradas. 

Busca por evidências indiretas 

A busca ativa por evidências indiretas é normalmente empregada em programas de 

monitoramento de fauna que visem quantificar as espécies que ocorrem em uma determinada 

área. 

Deverão ser realizadas buscas por vestígios de mamíferos (pegadas, tocas, ninhos, trilhas, 

restos alimentares e fezes) visando detectar a presença desses animais. Os vestígios deverão 

ser identificados com o auxílio de um guia especializado (BORGES & TOMÁS, 2004) e através 

da experiência do consultor. 

Deverão ser realizadas no mínimo 4 horas de amostragem diurna e 2 horas de amostragem 

noturna em cada área amostral durante no mínimo 7 dias efetivos de amostragem por campanha. 

14.5.4.4. PEQUENOS MAMÍFEROS NÃO  VOADORES   

Live traps 

Deverá ser instalado, em cada área amostral, um transecto de live trap contendo 20 armadilhas 
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distantes 10 metros entre si. As armadilhas deverão ser iscadas com pasta de amendoim, 

banana, óleo de fígado de bacalhau (Emulsão Scott) e fubá. E permanecer ativas por sete noites 

consecutivas. 

A disposição e organização dessas armadilhas pelo transecto serão definidas em campo 

considerando o uso de armadilhas do tipo Sherman e Tomahawk. As armadilhas serão 

vistoriadas todas as manhãs para retirada dos indivíduos capturados e reiscagem. 

O esforço amostral referente a esta metodologia se dará pela fórmula: quantidade de armadilhas 

x quantidade de áreas x noites de amostragem. 

Armadilhas de interceptação-e-queda (Pitfall traps)  

Os Pitfall traps são considerados uma metodologia passiva e consistem em matrizes com baldes 

de 60 litros enterrados ao nível do solo, interligados entre si por cercas- guia sustentadas por 

estacas de madeira. Estas matrizes geralmente são dispostas de acordo com as condições 

ambientais, principalmente com a topografia do terreno e podem ser lineares, em formato de “L” 

ou radiais em formato de “Y”; de acordo com as condições mencionadas acima (CECHIN & 

MARTINS, 2002; BERNARDE, 2012). 

As cercas-guia (drift fences) têm o objetivo de interceptar e conduzir os espécimes até os baldes 

que são instalados equidistantes 7 metros entre si e enterrados até a borda superior. As cercas-

guias deverão ser confeccionadas utilizando tela de mosquiteiro medindo 1 m de altura. Esse 

material é mais resistente às intempéries e aos impactos da colisão de animais de grande porte 

e assim apresentam maior durabilidade e eficiência (CORRÊA, 2014). 

Deverá ser instalado, em cada área amostral, um transecto de pitfall trap contendo 6 baldes, 

distantes 5 metros um do outro e interconectados por cercas-guia. As armadilhas deverão 

permanecer ativas por sete noites consecutivas, quando, então serão fechados e abertos 

posteriormente na campanha subsequente. 

Todas as manhãs os baldes deverão ser vistoriados para evitar a morte de indivíduos. Deverão 

ser feitos alguns furos no fundo dos baldes, bem como colocadas placas de isopor medindo 

aproximadamente 30 cm x 30 cm dentro dos baldes, de forma a evitar morte acidental em caso 

de chuva. 

O esforço amostral referente a esta metodologia se dará pela fórmula: quantidade de baldes x 

quantidade de áreas x noites de amostragem. 
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Eventuais registros da presença de pequenos mamíferos através de outras metodologias (em 

especial por armadilhas fotográficas) deverão ser considerados para a elaboração da lista de 

espécies (dados qualitativos), mas não deverão ser incluídos nas análises estatísticas de dados 

biológicos quantitativos, por não haver padronização de esforço. 

Sempre que possível, os animais capturados deverão ser identificados em campo (espécie ou 

gênero) e depois marcados com brincos numerados (Ear Tags) em uma das orelhas (NATIONAL 

BAND & TAG CO.) e soltos no local da captura. Os seguintes dados biométricos serão coletados: 

medidas corporais (peso, comprimento da cauda, comprimento cabeça-corpo etc.), sexo, 

condição reprodutiva (com filhotes no marsúpio ou aderidos às mamas para fêmeas de 

marsupiais; lactantes para fêmeas de roedores); também será observado o padrão de erupção 

dos dentes molares para os marsupiais. 

Ressalta-se que os pitfalls aqui indicados serão os mesmos utilizados no monitoramento de 

mamíferos de pequeno porte, sendo esta metodologia eficaz para o inventariamento de ambos 

grupos. 

Eutanásia 

Considerando as diretrizes do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal 

(CONCEA) (Diretrizes da prática de eutanásia do CONCEA, 2010) e da Associação Americana 

de Medicina Veterinária (AVMA) (Guidelines for the Euthanasia of Animals, 2013) deverão ser 

utilizados anestésicos como agente injetável, via intraperitoneal, para a realização de eutanásia, 

quando necessária, dos pequenos mamíferos (roedores e marsupiais). 

Neste sentido, deverá ser adotado o Protocolo Anestésico de Oliveira (2016), para os roedores 

e Andrade et al. (2002) para os marsupiais, visando indicar a dose mínima do anestésico, para 

realização da eutanásia. A partir desta dose mínima (Oliveira 2016 - item 2c.; 3b.; Andrade et al., 

2002 - pág. 170 - manejo) será estipulada, de acordo com o peso do animal, uma superdosagem 

de tais anestésicos, o que de acordo com a Associação Americana de Medicina Veterinária seria 

três vezes a dose mínima estipulada (AVMA, 2013). 

Neste sentido, será adotado o Protocolo Anestésico de OLIVEIRA (2016), para os roedores e 

ANDRADE et al. (2002) para os marsupiais como fontes visando indicar a dose mínima do 

anestésico, para posterior realização da eutanásia. A partir desta dose mínima (OLIVEIRA 2016 

- item 2c.; 3b.; Andrade et al., 2002 - pag 170 - manejo) será estipulada, de acordo com o peso 

do animal, uma superdosagem de tais anestésicos, o que de acordo com a Associação 
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Americana de Medicina Veterinária seria três vezes a dose mínima estipulada (AVMA, 2013).  

Partindo desta ideia para os roedores a superdosagem de lidocaína será de 0,21 ml para 1 grama 

(g) e de Cetamina-Xilazina a superdosagem será de 0,3 ml para cada 10g ou 0,03 ml por grama 

(g). Em relação aos marsupiais a superdosagem de Ketamina será de 1,56 ml para cada 

quilograma (Kg). 

14.5.4.5. MASTOFAUNA VOADORA 

Redes de Neblina 

Para a amostragem de morcegos será empregado o método de captura em voo com uso de 

redes de neblina em sub-bosque (KUNZ & KURTA, 1988). A captura com redes de neblina 

consiste em estender, com auxílio de bastões, redes feitas de malha de fibra sintética fina em 

locais utilizados por morcegos (JONES et al., 1996). O esforço amostral seguiu a padronização 

proposta por Straube & Bianconi (2002). Em cada um dos pontos de amostragem, será realizada 

utilizando-se 8 redes de neblina de 12 metros de comprimento x 3 metros de altura, (totalizando 

área de 36 m² por rede). As redes serão dispostas em linha ou perpendiculares e abertas durante 

quatro horas a partir do crepúsculo. 

Os indivíduos capturados serão acondicionados em sacos de pano durante as checagens e 

posteriormente, identificados, pesados, sexados, medidos, marcados individualmente com 

caneta atóxica na parte interna da asa e fotografados. Os animais capturados foram soltos 

posteriormente no mesmo local de captura.  

Somente espécimes de interesse científico ou com impossibilidade de identificação em campo 

foram eutanasiados e enviados para a Coleção Mastozoológica do Museu de Zoologia João 

Moojen da Universidade Federal de Viçosa, conforme procedimentos indicados pela Resolução 

1.000 de 2012, do Conselho Federal e Medicina Veterinária (CFMV, 2012) e mediante cota 

estabelecida em autorização expedida. 

14.5.4.6. AVIFAUNA 

Ressalta-se que para a realização do monitoramento de mastofauna serão seguidas as 

premissas indicadas no ANEXO XIII - Métodos de Levantamento de Aves, indicados pelo IEF 

Pontos de escuta 

Em cada área amostral deverão ser estabelecidos pontos de escuta distantes 200 metros entre 

http://www.ief.mg.gov.br/images/stories/2018/FAUNA/ANEXO_XIII_-_M%C3%A9todos_de_Levantamento_de_Aves_1.doc
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si (BIBBY et al., 1998; VIELLIARD et al., 2010). O tempo de permanência em cada ponto de 

amostragem será de 10 a 20 minutos (adaptado de BIBBY et al., 1998; VIELLIARD et al., 2010), 

durante no mínimo 7 dias efetivos de amostragem por campanha. Esta distância permite a 

independência entre as amostragens uma vez que as espécies são territorialistas e se mantém, 

normalmente, dentro do território, principalmente durante o período de reprodução. Durante a 

amostragem o pesquisador se mantém no local determinado realizando a tomada de dados, 

sendo amostradas quantitativamente todas as espécies vistas e ouvidas dentro de um raio de 50 

metros. 

Listas de Mackinnon 

Deverá ser empregada a metodologia de listas proposta por MACKINNON et al. (1993), seguindo 

as modificações sugeridas por HERZOG et al. (2003). Dessa forma, deverão ser utilizadas listas 

de 10 espécies ao invés de 20; tal prática tem como objetivo aumentar o número das unidades 

amostrais o que proporciona uma maior acurácia nos dados. 

O ornitólogo deverá percorrer trilhas, preferencialmente já abertas, e estradas onde anotará 

todas as espécies detectadas tanto auditivamente como visualmente, em uma lista de dez 

espécies. Em uma determinada lista, uma espécie não deve ser anotada duas vezes, de forma 

a possibilitar o cálculo da abundância relativa para cada  espécie. Para garantir a qualidade dos 

dados, a aplicação do método será iniciada, a cada dia, a partir de instantes antes da alvorada, 

cerca de 1h 15’ antes do nascer do sol, assegurando a possibilidade de registrar espécies com 

hábitos crepusculares por meio de vocalizações, as quais podem cessar após a alvorada. 

Em cada área, este censo será complementado com visitas no período noturno, a partir do 

crepúsculo. Neste caso, deverão ser registradas todas as espécies que vocalizaram 

espontaneamente; paralelamente, será utilizada a técnica de playback, para procurar por 

espécies de hábitos noturnos que eventualmente não estejam vocalizando, em particular 

espécies da família Rallidae e das ordens Caprimulgiformes e Strigiformes. 

Redes de Neblina 

Deverão ser instaladas por área amostral 10 redes (redes de neblina (mist-nets), de 12m de 

comprimento por 3 m de altura), que serão abertas ao amanhecer, em trilhas previamente 

abertas nas áreas escolhidas, vistoriadas em intervalos regulares e fechadas ao final do dia 

(VASCONCELOS et. al., 2003). Sempre que possível deve-se posicionar algumas redes 

perpendicularmente nas bordas de cursos d’água visando à captura de aves de hábito aquático. 
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O número de amostragens em cada área deverá ser padronizado para facilitar as análises de 

cada ambiente. 

Todas as aves capturadas deverão ser marcadas com anilhas metálicas fornecidas pelo 

CEMAVE, tendo seus dados bionômicos (ocorrência de mudas, presença da placa de incubação, 

presença e número de ectoparasitas) e biométricos (peso, tarso, narina-ponta, cúlmen, largura 

do bico, total da cabeça, asa, cauda e comprimento total) colhidos. Após a tomada de dados, as 

aves deverão ser soltas no mesmo local de captura. 

A taxa de captura deverá ser avaliada pelo número de indivíduos capturados dividido por horas-

rede (RALPH et al., 1993). 

Eutanásia 

A eutanásia, quando necessária, deve seguir o disposto na resolução CFBIO nº 301/2012 e 

Portaria CFBIO nº 148/2012, visando à minimização do sofrimento por meio de métodos que 

produzam inconsciência rápida e subsequente morte sem evidência de dor ou agonia. 

De acordo com a resolução são aceitáveis os anestésicos inaláveis: Dióxido de Carbono (CO2), 

Monóxido de Carbono (CO), Halotano, Sevoflurano, Isofluorano; Anestésicos injetáveis: 

Barbitúricos (Pentobarbital, Tiopentato de Sódio), Butorfanol e outros permitidos. 

14.5.4.7. ICTIOFAUNA 

Ressalta-se que para a realização do monitoramento de mastofauna serão seguidas as 

premissas indicadas no Termo de Referência - Monitoramento de Fauna Aquática, indicados pelo 

IEF. 

Rede estática 

O monitoramento da composição ictiofaunística da região será obtida por meio de observação 

direta no ambiente e principalmente coletas qualitativo-quantitativas. Para a amostragem em 

drenagens com maior volume de água, foram utilizadas redes de-emalhar de diferentes malhas 

(15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, mm entre nós adjacentes), cada qual com 10 metros de comprimento. 

Nesses pontos amostrais, foi armado um conjunto com redes de todas as malhas no final da 

tarde e retirado na manhã do dia seguinte, ficando na coluna d’água por aproximadamente 12 

horas de exposição 

Rede de arrasto 
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A rede de arrasto será utilizada por duas pessoas, cada qual em uma extremidade, posicionando-

a paralelamente à margem e percorrendo-se todo o espaço a sua frente de tal forma que todos 

os peixes que se abrigavam na vegetação marginal ao alcance da rede sejam capturados. As 

coletas serão realizadas sem esforço padronizado, possibilitando explorar todos os tipos de 

ambientes disponíveis (corredeiras, poços, locas etc.). 

14.5.4.8. ANÁLISE DE DADOS 

Algumas análises e índices estatísticos serão utilizados para o auxílio na avaliação  dos 

resultados obtidos. Essas análises serão apresentadas abaixo. É importante ressaltar que, de 

acordo com Zar (1999), nem todos os estimadores e análises podem ser usados para todos os 

grupos e os resultados. 

14.5.4.9. CURVA DO COLETOR 

Com o objetivo de avaliar a consistência dos dados obtidos, serão realizadas análises estatísticas 

para estimar a riqueza das áreas amostradas, comparando-as com as informações coletadas. 

As análises permitem avaliar se o esforço empregado está refletido na riqueza encontrada, 

através da comparação de uma curva do coletor estimada com a curva obtida através dos dados 

coletados em campo. Ou seja, é possível avaliar se o número de campanhas e o tempo destinado 

às amostragens são suficientes para registrar o maior número possível de espécies ocorrentes 

na área de estudo (COLWELL & CODDINGTON, 1994). 

As curvas de acumulação de espécies são procedimentos para se avaliar o quanto um inventário 

se aproxima de capturar todas as espécies do local estudado. Se a curva estabiliza, isto é, atinge 

um ponto em que o aumento do esforço de coleta não implica em aumento no número de 

espécies, isto significa que aproximadamente toda a riqueza da área foi amostrada (SANTOS, 

2003). 

Para se avaliar a suficiência dos métodos, período e esforço de amostragem para a captura da 

fauna ativa na região no período do estudo, elaborar-se-á uma curva de acumulação na forma 

clássica de uma curva do coletor utilizando-se o número de espécies registradas acumulado no 

eixo Y em razão dos pontos amostrais, dispostos no eixo X. 

Posteriormente, para se estimar o número de espécies ativas no período de amostragem, será 

empregado o estimador de riqueza não paramétrico Jackknife de primeira ordem (SANTOS, 

2003) empregando-se 100 aleatorizações na ordem das amostras sem reposição. Este 

estimador analisa os dados a partir da presença ou ausência de cada espécie dentro de cada 
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amostra. A análise será realizada pelo programa EstimateS versão 9.10 (COLWELL, 2013). 

Com os resultados obtidos será elaborado um gráfico comparativo com ambas as curvas para 

melhor comparação e análise. 

14.5.4.10. ÍNDICE DE DIVERSIDADE SHANNON-WIENER E EQUITABILIDADE DE 

PIELOU 

Sobre a diversidade de espécies esta será calculada pelo índice de Shannon-Wiener (H’), através 

da fórmula:  

 

onde, pi é a proporção de indivíduos da espécie i na comunidade. 

Será calculado o índice de equitabilidade de Pielou (J’), uma medida de uniformidade da 

comunidade, expresso pela fórmula: 

 

onde, H’ é o valor obtido pelo índice de Shannon-Wiener e H’max é o valor máximo teórico, que 

é ln (S). Para isto, utilizou-se o programa estatístico Past 2.16 (HAMMER, 2001). 

14.5.4.11. ÍNDICE DE SIMILARIDADE DE JACCARD E SORESEN 

Os índices de similaridade de Jaccard e Sorensen (matriz de presença ou ausência), para 

verificar a semelhança na composição da fauna entre as estações amostrais (MARTINS & 

SANTOS, 1999). Os índices de Jaccard e Sorensen variam de 0 a 1, sendo que valores mais 

próximos de 1 demonstram uma maior semelhança na composição de espécies entre as 

comunidades analisadas (MARTINS & SANTOS, 1999). 

14.5.4.12. ANÁLISE DE CLUSTER (DENDROGRAMA DE SIMILARIDADE) 

A comparação da composição da fauna entre os pontos de amostragem será feita através da 

construção de uma matriz de similaridade. Esta matriz será feita a partir do índice de similaridade 

de Bray-curtis, que leva em conta a abundância de cada  espécie nos pontos amostrais. A matriz 

será confeccionada no programa BioDiversity Professional (MCALEECE et al., 1997) a partir do 

método de agrupamento do tipo “group average”. 
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14.5.4.13. SUBPROGRAMA DE AFUGENTAMENTO E RESGATE DE FAUNA 

Conforme descrito, a implantação do empreendimento poderá resultar na perda de diversos 

habitats, abrigos, refúgios da fauna silvestre, a qual tenderá a se afugentar ou mesmo 

permanecer acuada perante as atividades de supressão da vegetação. O subprograma ora 

proposto deverá ser utilizado no planejamento e execução de ações relativas ao 

acompanhamento da supressão de vegetação para implantação do empreendimento, de forma 

a propiciar o deslocamento natural das espécies para áreas com vegetação semelhantes 

localizadas no entorno, prevendo eventuais ações de resgate, triagem e destinação da fauna 

capturada.  

Inicialmente deverá ser obtido pela contratada a Licença para Captura/Coleta/Transporte de 

Fauna Silvestre para a atividade de resgate de fauna, junto ao órgão ambiental responsável 

(Superintendência Regional de Regularização Ambiental - SUPRAM). Previamente ao início das 

atividades, deverão ser efetuados contatos com instituições que tenham interesse em receber 

espécimes eventualmente resgatados e/ou mortos. As instituições que manifestarem seu 

interesse deverão ser informadas ao órgão ambiental responsável pela avaliação do pedido da 

Licença de Captura/Coleta/Transporte de Fauna Silvestre, através de aceite formal. 

Deverá também ser estabelecido contato/convênio com Clínicas Veterinárias especializadas em 

animais silvestres localizadas em cidades próximas da implantação do empreendimento. Esta(s) 

clínica(s) receberão animais resgatados que necessitem de atendimento veterinário. 

É importante salientar que este programa deverá se basear na premissa de se evitar ao máximo 

qualquer contato com animais, sendo que ações de resgate apenas deverão acontecer quando 

for confirmada a impossibilidade de determinado animal se locomover ou se dispersar por meios 

próprios. O Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna ocorrerá na fase de operação do 

empreendimento, associado com as atividades de supressão da vegetação, evitando a 

insularização das porções vegetacionais remanescentes. A realização de desmates propiciará o 

encontro com animais capazes de colonizar vários tipos de ambientes e estratos da vegetação, 

desde espécies fossoriais até aquelas que ocupam o dossel. Para a captura e remoção imediatas 

de espécimes desalojados das áreas afetadas é necessário que a equipe de resgate acompanhe 

os operários durante todo o período de desmatamento e escavação, evitando que pessoas não 

treinadas causem acidentes durante tentativas de captura.  
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14.5.4.14. METODOLOGIA 

A metodologia de afugentamento consiste em afastar a maior parte da fauna existente dos locais 

de intervenção.  

Anteriormente as atividades de supressão vegetal, todo o trecho onde houver interferência 

deverá ser percorrido, com a finalidade de identificação de pontos críticos para posterior 

afugentamento com o método de sonorização. Além disso deverão ser feitas buscas de animais 

em locais mais críticos, onde haja tocas, ninhos e passagens fauna, cupinzeiros arbóreos, 

arranjos de bromélias, cavidades naturais localizadas em árvores, barrancos e solo para busca 

por animais refugiados que porventura estejam presentes na área a ser suprimida 

Anterior às atividades de supressão deverão ser realizadas rondas de afugentamento com 

método de sonorização, , onde são indicados que os maquinários sejam ligados, mas sem 

acesso efetivo às áreas. A ronda a pé pelos responsáveis pelo afugentamento, também poderá 

funcionar como afugentamento tendo em vista que o próprio deslocamento no interior dos 

fragmentos de vegetação promove o deslocamento intencional dos animais. 

Devido à variedade de hábitos das diferentes espécies da fauna, estratégias distintas de 

observação e resgate devem ser adotadas para cada grupo (mastofauna, avifauna e 

herpetofauna) durante o acompanhamento da supressão da vegetação. Destaca-se aqui a 

necessidade do resgate de espécies de interesse conservacionistas (ameaçadas, raras, 

endêmicas) que apresentem naturalmente baixa capacidade de dispersão. As estratégias 

complementares a serem adotadas para cada grupo faunístico são especificadas a seguir. 

.Anfíbios e répteis: caso a supressão ocorra durante a época reprodutiva (período chuvoso), 

conforme já mencionado, deverá ser empreendida, também, a busca por evidências reprodutivas 

como larvas, girinos e desovas, especialmente nas proximidades de cursos d’água. Em relação 

aos répteis, destaca-se a busca por quelônios e lagartos de folhiço.  

Para a contenção serão utilizados ganchos ou pinções e para o transporte, triagem dos demais 

serão utilizados caixas de transporte de madeira para os exemplares capturados ou coletados 

(vivos ou mortos). 
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Figura 544: Caixa de transporte de 

animais, usualmente usada para 

acondicionamento temporário de 

animais 

Figura 545: Gancho e pinção herpetológico para manejo 

seguro de serpentes 

 

Os animais identificados serão registrados em planilhas específicas e soltos em seguida em 

áreas com fragmentos florestais que não serão suprimidos em áreas a serem identificadas 

previamente. 

Aves: caso a supressão ocorra durante a época reprodutiva (período de setembro a março), 

conforme mencionado anteriormente, deverá ser observada a ocorrência de ninhos, ovos e 

filhotes. Todas as aves translocadas deverão receber anilhas do CEMAVE/IBAMA, além de 

anilhas coloridas, para facilitar a observação em campo.  

Caso necessária a captura da avifauna, deverão ser utilizadas puçás semelhantes aos utilizados 

na captura de entomofauna. E ainda no caso de acondicionamento e transporte poderão ser 

utilizados sacos de algodão cru, de forma a minimizar o stress dos animais. 

• Deverá ser realizada previamente à supressão a vistoria das árvores para indicação da 

presença de ninhos e ovos, sendo que, caso constatado que os mesmos estão 

abandonados, estes serão acondicionados, respectivamente, em sacos plásticos e em 

cestos apropriados e encaminhados para instituições interessadas em seu recebimento. 

Caso o ninho e os ovos ainda estejam sendo utilizados, o substrato (arbusto, árvore, etc.) 

onde se encontra deverá ser sinalizado e mantido até o nascimento dos filhotes, sendo 

removido por último, após a conclusão da supressão vegetal nas demais áreas. Caso não 

seja possível manter o ninho e os ovos e seja necessário realocá-los, profissionais 
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capacitados deverão ser acionados para conduzir a realocação; 

• Animais porventura encontrados mortos ou que venham a morrer durante as atividades 

serão devidamente acondicionados e, ao final das atividades, serão encaminhados para 

instituições previamente contatadas. Procedimento semelhante deverá ser adotado para 

o caso de espécimes resgatados e que por algum motivo não possam ser relocados 

(como por exemplo, no caso de filhotes encontrados abandonados ou perdidos dos pais). 

Neste caso, sugere-se o encaminhamento do espécime para atendimento veterinário e, 

a partir da liberação do médico-veterinário, seu encaminhamento para instituições 

contatadas previamente. 

Mamíferos: deverão ser realizados censos diurnos e noturnos nas áreas a serem suprimidas e 

entorno, visando a identificação de animais que possam ser afugentados ou que necessitem de 

resgate durante a supressão. Cuidado especial deve ser tomado no caso de confirmação de 

ocorrência de algum primata nas áreas a serem suprimidas ou entorno, uma vez que mesmo 

após o afugentamento estes animais tendem a retornar às áreas onde vivem. Deve-se também 

ficar atento à retirada da vegetação, alguns animais utilizam resto de galhos como abrigo, 

principalmente os de pequeno porte como os roedores. Morcegos também usam da vegetação 

para se abrigar. Assim, galhos, ocos de árvores, cupinzeiros também devem ser verificados 

durante a supressão vegetal. Os animais capturados através de cambãos ou laços de lutz e 

acondicionados em caixas de madeiras ou armadilhas de arame, serão avaliados imediatamente 

para a verificação da ocorrência de ferimentos ou outros traumas físicos. Na ausência desses, 

os espécimes serão acondicionados em caixas de madeira ou sacos de pano para serem 

transportados a uma área de soltura previamente determinada. Na ausência desses, os 

espécimes serão acondicionados em caixas de madeira ou sacos de pano para serem 

transportados a uma área de soltura previamente determinada. Na soltura deverão ser 

priorizadas espécies ameaçadas de extinção, endêmicas e que possuam alguma especificidade 

de ambiente, para serem translocadas para locais adequados. Devem ser escolhidos, de 

preferência, fragmentos extensos, pouco perturbados por ações antrópicas e incluídas no 

entorno do empreendimento. Deste modo, evita-se que animais sejam transportados por longas 

distâncias, sendo menores as chances de morte por estresse durante as horas de cativeiro ou 

de transporte. É também recomendável que os indivíduos sejam soltos em locais onde suas 

ocorrências sejam conhecidas, pois isso é sinal claro de que aquele ambiente possui requisitos 

para a sobrevivência daquela espécie. 

De modo a realizar o atendimento médico-veterinário primário aos animais que eventualmente 
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necessitarem de cuidados. O Centro de Triagem de Animais Silvestres terá como objetivo 

principal receber, identificar, triar, avaliar, recuperar, reabilitar e destinar animais silvestres 

provenientes da ação de afugentamento, capturas acidentais, resgates ou entregas voluntárias 

de particulares. 

As atribuições do CETAS são:  

• Receber, identificar, marcar, triar, avaliar, recuperar, reabilitar e destinar os animais 

silvestres apreendidos, resgatados pela fiscalização dos órgãos ambientais ou entregues 

por particulares;  

• Propiciar aos animais condições de tratamento com espaço físico, alimentação, 

atendimento veterinário e acompanhamento biológico adequados; 

• Manter registro e controle de dados biológicos e veterinários dos animais silvestres que 

passam pelo Centro, fornecendo subsídios às instituições envolvidas com o manejo da 

fauna;  

• Realizar a reabilitação de animais silvestres;  

• Manter os animais recebidos até que sejam destinados. 

Caso não seja possível a relocação destes animais, deverá ser acionado o CETAS mas próximo 

para avaliação da possibilidade de envio do animal para a instituição ou indicação do 

procedimento a ser tomado. 

Vale ainda ressaltar que o resgate de fauna contribui significativamente para o aumento do 

conhecimento da diversidade de fauna da região, dos aspectos biológicos das espécies e para 

o incremento no acervo de material científico em coleções cientificas, contribuindo inclusive para 

a conservação da diversidade biológica. Permite a captura de espécies, principalmente de 

hábitos fossoriais e aquáticos, que dificilmente são coletadas por métodos usuais de coleta como 

procura direta, armadilhas de interceptação e queda etc. 

Os animais que apresentem baixa mobilidade, ou hábitos fossoriais, devem ser resgatados e 

manejados em áreas próximas, porém seguras. 

14.5.5. SUBPROGRAMA DE MANEJO E CONTROLE DA FAUNA SILVESTRE 

As ações em execução no âmbito do manejo e controle de fauna estão relacionadas aos 

procedimentos e ações a serem seguidas pelos colaboradores nos locais das obras emergenciais 

de dragagem e disposição dos sedimentos do reservatório da UHE Risoleta Neves em caso da 
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identificação de um animal silvestre nas proximidades da obra.  

Para conscientização dos funcionários, são realizados treinamentos no Procedimento Padrão 

de Controle de Risco Crítico de Animais Peçonhentos, treinamentos periódicos e simulados. 

O Procedimento Padrão (Figura 546) é divulgado a todos os colaboradores de forma a treiná-

los em todos os requisitos obrigatórios para as atividades com riscos de interação com animais 

peçonhentos, além de definir os EPIs necessários para atividades com risco de contato com 

animais e os cuidados a serem observados. 

Em síntese as ações a serem tomadas quando de uma situação de encontro com um animal 

peçonhentos são as seguintes: 

- Alertar os demais funcionários que estão trabalhando no local; 

- Isolar a área; 

- Informar as Gerências de Segurança e Meio Ambiente; 

- Não matar ou realizar o resgate do animal. 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 1040 

 

 

 

Figura 546: Exemplo de Padrão de Controle de Risco Crítico - Animais Peçonhentos 

Fonte: Gestão Ambiental Candonga 
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Os treinamentos periódicos são realizados objetivando reciclar os colaboradores e mantê-los 

sempre informados das atividades e suas interfaces com meio ambiente e a segurança do 

trabalho, dentre estes são realizados os treinamentos sobre Animais Peçonhentos. A seguir 

na Figura 547 são apresentados exemplos destas atividades. 

 
 

  

Figura 547: Animais Peçonhentos 

Objetivando analisar reação dos colaboradores e alinhar possíveis desvios em relação aos 

procedimentos em situação de interação com animais peçonhentos são realizados os 

simulados. 

Em cada um dos simulados é gerado um relatório com a análise dos aspectos e impactos 

ambientais, perigos e riscos identificados. Abaixo na Figura 548 a Figura 551 são 

apresentados registros de uma das atividades. 
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Figura 548: Descrição: Presença de animal na 

frente de trabalho 

Figura 549: Descrição: Área foi isolada com cones 

e corrente para que não tenha aproximação do 

animal 

  

Figura 550: Descrição: A equipe da empresa 

Inconfidentes, responsável pela captura, foi 

acionada a comparecer na frente serviço e 

orientar os colaboradores dos procedimentos e 

risco com os animais peçonhentos 

Figura 551: Descrição: A equipe da empresa 

Inconfidentes realizando a captura do animal para 

posterior realizar a soltura em local seguro. 

Atualmente a equipe da veterinária Inconfidentes (Grupo Inconfidentes) realiza as atividades de 

afugentamento e captura e soltura de animais nativos ou domésticos. Os animais nativos quando 

capturados são destinados às áreas de soltura pré-definidas pela Fundação Renova, sendo 

todas as ocorrências relatadas e disponibilizadas por meio de relatórios. 
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14.5.6. SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ANIMAIS ATROPELADOS 

O Subprograma de Monitoramento Animais atropelados é parte integrante e condicionante do 

Programa de Monitoramento de Fauna. Este tem como objetivo o monitoramento dos animais 

atropelados nas vias internas e próximas do empreendimento, dentro de sua AID, para a 

identificação dos trechos com maior índice de atropelamentos e a proposição de medidas para 

a redução destes índices.  

14.5.6.1. OBJETIVOS 

O monitoramento dos atropelamentos, tem como objetivos:  

• Quantificar o atropelamento de animais, avaliando as proporções em que as espécies 

são atingidas; 

• Identificar os possíveis fatores que influenciam estes valores; 

• Estudar as possíveis variações das taxas de atropelamento ao longo do ano e fatores 

associados à sazonalidade;  

• Identificar os pontos de maior incidência de atropelamentos avaliando sua distribuição 

espacial;  

• Gerar um banco de dados sobre as espécies;  

• Gerar resultados estatísticos sobre as ocorrências de atropelamentos da fauna silvestre 

na AID do empreendimento em estudo;  

• Implantar medidas mitigadoras e testar a eficiência de alternativas de proteção à fauna 

14.5.6.2. METODOLOGIA 

O monitoramento deverá abranger as principais vias da AID do empreendimento, conforme 

especificado na Figura 552. 

Cada segmento, denominado setor, foi selecionado para o monitoramento pela proximidade com 

a ADA e por localizar-se no seu entorno. Os setores deverão ser percorridos veículo, uma vez 

por dia, no período da manhã ou à tarde, pelo menos uma vez por semana. Os atropelamentos 

se porventura localizados, deverão ser fotografados com escala e georreferenciados.  
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Figura 552: Áreas alvo do Subprograma de Monitoramento de Animais Atropelados. 
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As carcaças devem ser retiradas da estrada, sendo depositadas nas matas e capoeiras 

próximas, fora da área da rodovia, para evitar atropelamento de predadores oportunistas e 

carniceiros; ocasionalmente, dependendo das condições de conservação da carcaça, esta 

poderá ser removida para aguardar melhor identificação e registro fotográfico. Os dados obtidos 

serão registrados em planilha própria, onde o animal atropelado deve ser identificado e  anotadas 

observações que possam ser úteis para a caracterização do registro. O esforço amostral também 

deverá ser anotado, com informações sobre a distância percorrida no dia, técnicos envolvidos e 

registros de atropelamento.  

Avistamentos de animais e observação de rastros são incluídos como registros para atualização 

da lista de fauna ocorrente na região. 

O subprograma de monitoramento da fauna também contará com atividades de Sensibilização 

dos trabalhadores. Os temas relativos ao atropelamento da fauna devem ser abordados com 

todos os trabalhadores do empreendimento no âmbito do Programa de Educação Ambiental e 

em procedimentos internos de ambientação, com a abordagem dos seguintes temas: 

a) Sensibilização em relação à importância de todos os animais para a manutenção do 

equilíbrio do ecossistema florestal e informar sobre as consequências da perda de 

indivíduos da fauna; 

b) Apresentação das condições (horários e ambientes) de maior probabilidade de encontro 

com animais na estrada; 

c) Enfatização do respeito aos limites de velocidade e da redução da velocidade ao 

encontrar um animal na pista; 

d) Enfatização que as placas de sinalização de animais silvestres na estrada são colocadas 

em locais de maior probabilidade de ocorrência de atropelamento de fauna, e por isso, 

deve-se aumentar a atenção ao observar estas placas; 

e) Encorajamento dos trabalhadores a reportarem eventuais atropelamentos (com a 

localização) à equipe responsável pelo resgate de fauna  para que o evento seja 

verificado e registrado. Os reportes poderão ser realizados via e-mail, com as respectivas 

evidências e localização. 

f) Para esta ação poderão ser divulgados através de cartilhas e materiais informativos  

(adesivos, panfletos) com telefones para reporte de atropelamentos à equipe responsável 

pelo resgate. 
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14.5.6.3. EQUIPE TÉCNICA 

As atividades do programa em questão deverão ser realizadas por uma equipe abrangendo 

minimamente um biólogo e/ou veterinário e um auxiliares de campo. 

14.5.6.4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

O cronograma de implantação deste Programa seguirá o cronograma das obras. As ações do 

subprograma de monitoramento de animais atropelados serão colocadas em prática logo no 

início das obras e estendendo-se durante toda a fase de operação e fechamento. 

14.5.7. SUBPROGRAMA DE RESGATE DA ICTIOFAUNA 

A presença de espécies nativas tipicamentes migradoras, Brycon sp., Leporinus copelandii, 

Leporinus sp., Megaleporinus conirostris, incluindo as espéces ameaçadas de extinção, Brycon 

devillei e Prochilodus vimboides, nos monitoramentos do STP da UHE Risoleta Neves (BIOS, 

2015) e a jusante do barramento da UHE (AGROFLOR, 2019). No mesmo estudo (AGROFLOR, 

2019), a jusante do Barramento Metálico B, foram evidenciadas as espécies espécies L. 

copelandii, M. conirostris e P. vimboides, consideradas migradoras, sendo P. vimboides, também 

ameaçada de extinção.  

Diante do apresentado, faz-se necessária a adoção de medida para transposição seletiva de 

exemplares da região a jusante dos referidos barramentos para trechos mais a montante no rio 

Doce, que sejam propícios ao recrutamento, no intuito de se mitigar a interferência nas rotas 

migratórias dessas espécies e a fragmentação genética das populações dessas espécies. 

Sugere-se a transposição manual de peixes, realizada de forma seletiva, em caráter emergencial 

e experimental, até que o nível do reservatório seja retomado e o STP reativado. Com o aumento 

do nível do reservatório, os barramentos metálicos serão submersos, deixando de ser uma 

barreira para a migração dos peixes. 

Os resultados dos diagnósticos da ictiofauna (AGROFLOR, 2019), apresentaram resultados 

diferentes aos expostos no Relatório de Vistoria – UHE Risoleta Neves (ICMBIO, 2019), por isso 

a transposição de peixes foi recomendada. 

Para a elaboração do Relatório, foi vistoriado o corpo do reservatório da UHE Risoleta Neves e 

o STP a jusante da barragem. Na porção do reservatório imediatamente à jusante do Barramento 

Metálico B, foram realizadas coletas de ictiofauna com redes de emalhar, dez redes foram 

armadas e retiradas na manhã do dia seguinte. Foram capturados 25 indivíduos, pertencentes a 
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pelo menos sete espécies diferentes, sendo três exóticas (tilápia, trairão e pacamã) e quatro 

nativas (lambari, cará, cascudo e lambari cachorra) (ICMBIO, 2019). Entre os barramentos 

metálico A e B, foi realizada navegação nesse trecho de reservatório, no intuito de se coletar 

peixes com tarrafa, localizar peixes mortos e/ou concentrações de peixes e averiguar as 

características aparentes do espelho d’água. Foram realizados aproximadamente 10 lances de 

tarrafa em cada um dos três locais definidos, o único exemplar foi coletado, foi um trairão 

(ICMBIO, 2019). Nessas vistorias, não foram evidenciadas espécies migradoras, que realizam a 

piracema, em virtude disso, a transposição dos peixes não foi recomendada pelo IBAMA. 

14.5.7.1. OBJETIVOS 

A transposição manual de peixes junto a barragem e ao barramentos metálicos instalados da 

UHE Risoleta Neves tem como objetivo atender de forma emergencial a legislação vigente, uma 

vez que o Sistema de Transposição existente se encontra danificado após o rompimento da 

barragem de Fundão, além da presença de espécies migradoras nativas e ameaçadas de 

extinção (Leporinus copelandi, Megaleporinus conirostris e Prochilodus vimboides) a jusante do 

Barramento Metálico B. 

O programa será realizado em caráter experimental e busca, no atual contexto, realizar a 

transposição manual e seletiva de espécies de peixes de jusante para montante dos barramentos 

da UHE Risoleta Neves, mitigando assim os impactos negativos causados sobre a ictiofauna 

nativa local, em conformidade com o que estabelece a Legislação: 

• DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM nº 147, DE 30 DE ABRIL DE 2010 - Lista de 

Espécies Ameaçadas de Extinção da Fauna do Estado de Minas Gerais; 

• INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 146, DE 10 DE JANEIRO DE 2007 do IBAMA - Estabelece 

os critérios para os procedimentos relativos ao manejo de fauna silvestre em áreas de 

influência de empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente 

causadoras de impactos à fauna, sujeitas ao licenciamento ambiental 

Os objetivos do programa são: 

• Realizar a transposição manual de forma seletiva de exemplares de peixes migradores 

nativos e sedentários, que eventualmente se concentrem a jusante dos barramentos nos 

meses correspondentes à piracema; 

• Identificar as espécies capturadas, bem como coletar dados dos indivíduos transpostos, 
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tais como peso, comprimento padrão, peso corporal, sexo quando possível, data e local 

da soltura;  

• Realizar a marcação de exemplares de espécies migradoras, antes de serem transpostos 

e soltos a montante; 

• Realizar a soltura dos peixes resgatados em local previamente determinado a montante 

do reservatório, no mínimo 500 metros do barramento C; 

• Criar um programa simples de comunicação social (cartazes, notas em rádios locais, 

palestras) para sensibilizar a população local e pescadores da importância da devolução das 

marcas tipo “LEA” daqueles peixes marcados e eventualmente pescados pela comunidade; 

• Acompanhar através do Programa de Monitoramento da Ictiofauna diferenças na 

estrutura populacional das espécies alvo a montante e a jusante dos barramentos; 

• Conhecer o padrão de deslocamentos das espécies, através do programa de marcação 

e recaptura. 

14.5.7.2. METODOLOGIA 

14.5.7.2.1. TRANSPOSIÇÃO DE PEIXES 

Inicialmente deverá ser obtido a Licença para Captura/Coleta/Transporte de Fauna Silvestre 

junto ao órgão ambiental responsável (Superintendência Regional de Regularização Ambiental - 

SUPRAM). Previamente ao início das atividades, deverão ser efetuados contatos com 

instituições que tenham interesse em receber espécimes eventualmente resgatados e/ou mortos. 

As instituições que manifestarem seu interesse deverão ser informadas ao órgão ambiental 

responsável pela avaliação do pedido da Licença de Captura/Coleta/Transporte de Fauna 

Silvestre, por meio de aceite formal. 

Para a transposição manual de peixes a jusante do eixo da UHE e a jusante dos barramentos 

metálicos, sugere-se a metodologia apresentada a seguir. 

As atividades de cada equipe, deverão iniciar-se diariamente as 7:30 e encerradas as 17:00. As 

coletas deverão ocorrer durante o período oficial de defeso para o estado de Minas Gerais, 

compreendido entre os dias 01 de novembro a 28 de fevereiro do ano seguinte (MINAS GERAIS, 

2011).  

Os peixes deverão ser coletados através de tarrafas com malhas 4 cm, 6 cm e 8 cm (entre nós 

opostos), coletando-se o maior número de exemplares possível. As coletas deverão acontecer 

em trecho estipulado de 500 metros de rio a jusante das barragens (Figura 553). Como 
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complemento a essa metodologia, deverão também ser utilizados, redes de arrasto tipo picaré e 

varas de mão. 
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Figura 553: Áreas alvo do Subprograma de Resgate de Ictiofauna. 
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Todos os peixes nativos capturados deverão ser transpostos, entretanto os Indivíduos que 

apresentarem injúrias físicas não deverão ser selecionados para transposição, sendo que estes 

deverão ser soltos no mesmo local de captura. Após a captura, os peixes selecionados para a 

transposição, deverão ser imediatamente transferidos para viveiros de nylon submersos ou em 

caixas de isopor de 50 e 100 litros, oxigenadas constantemente, onde permanecerão até seu 

transporte para montante. Conforme a IN 146/2007 Ibama, é vedada a devolução ao corpo 

hídrico das espécies exóticas à bacia. Estes deverão ser coletados, devidamente registrados e 

acondicionados como material testemunho devem ser depositados na coleção científica de 

referência. 

Diariamente, deverão ser efetuados 6 ciclos de transposição em horário pré-estabelecidos, 

podendo ocorrer as 8:30, 10:00, 11:30, 13:30, 15:00 e 16:30 horas. No horário correspondente 

de cada ciclo, uma caminhonete equipada com caixa d’água, devidamente oxigenada, 

preenchidas com água do próprio rio, transportará para montante todos os exemplares nativos 

capturados pelas equipes até aquele momento. Os peixes transportados para a área de 

montante, serão encaminhados para uma base coberta instalada às margens do reservatório, 

onde deverão ser efetuados os seguintes procedimentos a cada ciclo de transposição: 

• identificação taxonômica das espécies capturadas; 

• georreferenciamento das áreas de captura e solturas; 

• contagem do número total de indivíduos capturados por espécie; 

• biometria (comprimento padrão) dos indivíduos capturados; 

• marcação de indivíduos de espécies migradoras 

• avaliação da existência de marcas anteriores; 

Peixes capturados e selecionados de acordo com os objetivos (espécies alvo), e que 

apresentarem porte adequado (maiores de 15 cm) deverão receber marcação na região dorsal 

(entre a nadadeira dorsal e adiposa), presa ao corpo do peixe através de linha de nylon transada, 

trespassada cirurgicamente pelo dorso, sob a nadadeira dorsal nylon. Deverão ser utilizadas 

marcas hidrostáticas tipo “Lea” (GODOY, 1962), numeradas e contento mensagens com 

informações sobre o trabalho. O intuito do trabalho de marcação e recaptura é conhecer o padrão 

de deslocamento dessas espécies, além de verificar se os barramentos metálicos e a UHE 

Risoleta Neves, constituem obstáculos para o retorno dos peixes para jusante. 
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Após a realização desses procedimentos, esses peixes deverão então ser aclimatados e 

posteriormente, liberados cerca de 500 metros a montante do barramento metálico C, localizado 

mais a montante em local de ocorrência natural dessas espécies onde houver condições para a 

sua sobrevivência e bem-estar, conforme ORIENTAÇÕES GERAIS - AUTORIZAÇÕES DE 

MANEJO DE BIODIVERSIDADE AQUÁTICA NA REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (IEF). 

Ao fim de cada ciclo de transposição, um programa de monitoramento da ictiofauna deverá ser 

realizado a fim de se comprovar a eficiência do método de transposição de peixes utilizado. Esse 

programa de monitoramento, deverá ser trimestral, com pelo menos três pontos de coleta 

distribuídos a montante e pelo menos três pontos distribuídos a jusante dos barramentos. As 

coletas a jusante e a montante, servirão para avaliar a influência da transposição em espécies 

transpostas. Essa metodologia prevê o entendimento da dinâmica das assembleias de peixes 

presentes no local, podendo ser um importante meio avaliativo (WEBER, 2015). 

O monitoramento da ictiofauna deverá estimular a captura de informações da captura de peixes 

marcados através de campanhas de divulgação junto à comunidade local e pescadores da 

região. 

As informações geradas ao término de cada piracema e após a realização das campanhas do 

monitoramento da ictiofauna, deverão subsidiar adequações nas metodologias para piracemas 

subsequentes. 

Ao final de cada piracema, deverão ser produzidos relatórios técnicos, informando a descrição 

dos dados compilados em cada período, resultados do número de espécimes transpostas, 

espécies marcadas, presença de espécies migradoras, endêmicas e ameaçadas de extinção, 

espécies recapturadas, tamanho e biomassa das espécies transpostas. Esses relatórios, 

subsidiarão também possíveis adequações na metodologia para piracemas subsequentes.  

14.5.7.3. CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO  

Deverão ser realizadas campanhas de divulgação do trabalho de marcação, na área de influência 

do empreendimento. Nessas campanhas, deverão realizadas entrevistas em campo com 

pescadores na área de influência do empreendimento e visitas em estabelecimentos comerciais 

e cooperativas, além da utilização de materiais de divulgação tais como panfletos, cartazes, carro 

de som, jornal local e divulgação nas rádios comunitárias, em parceria com as assessorias 

técnicas e o setor de diálogo da Fundação Renova. O objetivo desta atividade é informar às 

pessoas envolvidas com a pesca profissional e amadora, na área do empreendimento, sobre a 
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existência da pesquisa com as espécies migradoras no rio Doce, além de incentivar e orientar 

como devera ser feita a devolução das marcas, com informações muito importantes do peixe 

capturado. 

Deve-se realizar ainda, a conscientização da comunidade pesqueira, através de trabalhos de 

educação ambiental, sobre a Portaria nº 40, de 11 de maio de 2017, que veta a pesca de espécies 

autóctones em toda a bacia do rio Doce nos limites do Estado e Minas Gerais. 

14.5.7.4. FREQUÊNCIA DE OCORRÊNCIA 

Será adotado o Índice de Frequência de Ocorrência, dada em porcentagem, considerando-se a 

relação entre a ocorrência das espécies e o número total de amostras. De acordo com Dajoz 

(1973), são consideradas constantes as espécies que apresentaram valores com frequências 

iguais ou superiores a 50%; acessórias, com frequências entre 25 e 50%; e acidentais, com 

valores inferiores a 25% de frequência. 

14.5.7.5. EQUIPE TÉCNICA 

 As atividades do programa em questão deverão ser coordenadas por biólogo ictiólogo Sênior. 

As equipes de campo, deverão ser formadas por um biólogo júnior ou pleno, dois pescadores 

profissionais e um piloteiro. As equipes de campo, deverão posicionar-se, a princípio a jusante 

dos barramentos, uma equipe ficaria posicionada a jusante da UHE e a outra equipe, se 

posicionaria a jusante do Barramento B. 

As equipes deverão ser previamente treinadas e ambientadas com os locais aos quais 

executarão suas atividades, de modo a otiizar o planejamento e execução do resgate. 

14.5.7.6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

O cronograma de implantação deste Programa terá início e continuidade a partir do primeiro 

período de defeso após o início das atividades do empreendimento. 

14.5.8. SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS 

A preocupação com a manutenção de ambientes adequados para a manutenção da fauna e 

esforços destinados às espécies classificadas sobre algum status de proteção é extremamente 

pertinente frente à situação de fragilidade que estas se encontram. Estes esforços devem visar 

a não fragmentação de habitats e o monitoramento destas populações, incluindo endemismo, 

migração e pressões locais sobre populações. 
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Portanto, este programa visa estudar as espécies ameaçadas que enfrentam risco de extinção 

segundo critérios levantados pela União Internacional pela  Conservação da Natureza (IUCN) e 

pela lista nacional do Ministério do Meio Ambiente (MMA) enquadradas por estas listas nas 

categorias de quase ameaçado, vulnerável, em perigo ou criticamente em perigo e migratórias.  

14.5.8.1. OBJETIVOS 

Os objetivos desse subprograma serão: 

• Avaliar a estrutura das populações das espécies de interesse conservacionista na área 

de implantação do empreendimento, nas escalas temporal e espacial; 

• Avaliar as populações das espécies de interesse conservacionista quanto à abundância 

e distribuição espacial pela área do empreendimento; 

• Permitir a adoção efetiva de medidas de manejo para atenuar ou reverter impactos 

negativos que venham a ser detectados sobre as espécies de interesse conservacionista. 

14.5.8.2. METODOLOGIA 

O monitoramento das populações de espécies ameaças de fauna, identificadas no diagnóstico 

do meio biótico, devem seguir atividades previstas em Planos de Ação Nacional para 

Conservação (PAN) das Espécies Ameaçadas de Extinção, PANs da Serra do Espinhaço, PANs 

da Mata Atlântica e PAN do Patrimônio Espeleológico (ICMBio 2015), buscando a coleta de 

dados de história natural, ecologia, genética, taxonomia e conservação. Ressalta- se que para 

cada grupo há que se propor metodologias específicas e frequências adequadas para o 

monitoramento. Conforme citado, serão utilizadas referencias amplamente divulgadas e já 

consolidadas em bibliografia específica. 

Este estudo terá como foco as espécies ameaçadas de potencial ocorrência incluindo também 

nas áreas de estudo. As atividades desse programa deverão ser desenvolvidas 

concomitantemente com o Programa de Monitoramento de Fauna e com o Programa de 

Afugentamento e Resgate de Fauna na mesma área de abrangência.  

Inicialmente deverá ser obtido pela contratada a Licença para Captura/Coleta/Transporte de 

Fauna Silvestre junto ao órgão ambiental responsável (Superintendência Regional de 

Regularização Ambiental - SUPRAM). Previamente ao início das atividades, deverão ser 

efetuados contatos com instituições que tenham interesse em receber espécimes eventualmente 

resgatados e/ou mortos. As instituições que manifestarem seu interesse deverão ser informadas 

ao órgão ambiental responsável pela avaliação do pedido da Licença de 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 1055 

 

 

Captura/Coleta/Transporte de Fauna Silvestre, por meio de aceite formal. 

Concomitantemente com a elaboração dos relatórios técnicos com os resultados dos estudos, 

serão apresentadas as manifestações oficiais das instituições que receberam material zoológico 

incluindo o número de tombamento no acervo de modo a evidenciar o depósito em coleção de 

referência e disponibilização de informação à comunidade de forma geral 

14.5.8.3. EQUIPE TÉCNICA 

As atividades do programa em questão deverão ser realizadas por uma equipe abrangendo 

minimamente um biólogo e/ou veterinário e auxiliares de campo. 

14.5.8.4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

O cronograma de implantação de subprograma seguirá o cronograma das obras. As ações do 

subprograma de monitoramento de espécies ameaçadas serão colocadas em prática logo no 

início das obras e estendendo-se durante toda a fase de operação e fechamento. 

14.6. PROGRAMA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

14.6.1. SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA  

14.6.1.1. JUSTIFICATIVA 

Conforme identificado na Avaliação de Impactos Ambientais, as atividades do empreendimento 

ora alvo de licenciamento poderá fomentar diversas alterações na qualidade da água, as quais 

estão ligadas a diferentes etapas do projeto. Neste sentido, o monitoramento da qualidade da 

água nos cursos d´água impactados se torna de grande importância frente às atividades de 

dragagem e disposição de rejeitos na Fazenda Floresta. Por meio do monitoramento periódico 

será possível acompanhar a evolução histórica da qualidade da água, verificando-se se a solução 

selecionada atende aos padrões de qualidade vigentes de acordo com a classificação do rio ou 

se os resultados tendem à melhora. Além de acompanhar o atendimento aos requisitos legais 

de qualidade da água o monitoramento se torna importante também para verificar o 

estabelecimento de novas condições de equilíbrio no ecossistema aquático. 

Além das variáveis físico-químicas, o monitoramento da biota aquática se torna ainda uma 

ferramenta de avaliação da integridade ecológica do ambiente e auxilia na verificação do 

reestabelecimento do ecossistema, com relações interespecíficas equilibradas. O 

acompanhamento das alterações desses bioindicadores é extremamente importante para 
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dimensionar os impactos relacionados ao aporte de sedimentos na bacia, sendo possível 

adequar às medidas de mitigação mais eficientes para a melhora do ecossistema aquático. 

14.6.1.2. OBJETIVOS 

Espera-se acompanhar o reestabelecimento das comunidades aquáticas presentes nos corpos 

hídricos da ADA, considerando-se as comunidades planctônicas e bentônicas: fitoplâncton, 

zooplâncton e zoobentos. Do ponto de vista de biomonitoramento e de avaliação da saúde dos 

ecossistemas aquáticos, as comunidades citadas são as mais utilizadas para avaliação do 

estado de degradação dos ecossistemas, bem como, o acompanhamento do processo de 

recuperação desses ambientes. 

Além das comunidades biológicas, o presente programa objetiva, ainda, analisar a limnologia 

local de forma sistêmica, levando em conta as relações entre as variáveis bióticas e abióticas do 

ecossistema aquático, sendo analisadas as correlações entre essas variáveis e suas evoluções 

temporais.  

14.6.1.3. METODOLOGIA 

A amostragem de água foi planejada criteriosamente estudando-se os acessos e corpos d´água 

a serem amostrados. Todas as metodologias descritas deverão ser seguidas para viabilizar uma 

amostragem eficaz, com a menor interferência possível nos parâmetros de qualidade do corpo 

hídrico, seguindo-se a NBR 9898 e literatura específica (CETESB, 2012 & APHA, 2012). 

Os resultados deverão ser analisados principalmente de acordo com o histórico da área, mas 

também comparados com a legislação ambiental pertinente, Resolução Federal CONAMA nº 357 

de 2005 e Deliberação Estadual COPAM nº 01 de 2008, de acordo com a classificação do corpo 

hídrico. 

Para todas as estações de amostragem deverá ser realizada uma caracterização da área, 

analisando-se a paisagem, margens, estado de conservação do local, dentre outros quesitos. 

Registros fotográficos devem ser realizados para o entorno e para as amostras coletadas em 

todas as campanhas. Os resultados obtidos em monitoramentos já realizados pela Fundação 

Renova deverão ser utilizados como background, comparando os resultados temporalmente. 

Os certificados de análises de laboratório deverão ser emitidos e anexados no relatório, assim 

como os laudos das comunidades hidrobiológicas e as fichas de campo com os resultados das 

medições in loco. Para a análise dos dados deverão ser utilizadas as análises estatísticas 
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pertinentes e discutidos os parâmetros de acordo com os limites da legislação e literatura 

científica atualizada. 

As técnicas de amostragem, preservação e análise utilizadas devem levar em consideração o 

Standard Methods of the Examination of Water and Wastewater (2012) e a norma NBR 9898. 

As amostragens devem ser do tipo simples, na camada de subsuperfície, realizadas na região 

limnética dos cursos d´água, quando possível. Os devidos cuidados com assepsia devem ser 

observados assim como a forma ideal para amostragem de cada parâmetro, segundo as 

bibliografias citadas anteriormente. Para coleta direta no corpo d´água o frasco deve ser 

segurado pela base, mergulhando-o rapidamente (entre 15 a 30 cm) na água em sentido 

contrário a corrente. Para parâmetros que não necessitam coleta direta no corpo d´água retirar 

uma amostra com o auxílio de balde inoxidável e retirar parcelas do balde para o preenchimento 

dos frascos adequados. Os parâmetros temperatura ambiente, temperatura da água, 

condutividade elétrica, oxigênio dissolvido e pH devem ser medidos in loco utilizando- se de 

sonda multiparâmetros ou equipamentos portáteis de medição in loco previamente calibrados 

com apresentação de certificado. 

Para a determinação dos demais parâmetros, as amostras devem ser acondicionadas em 

frascaria adequada com os devidos reagentes necessários para a preservação. Os frascos 

devem ser acondicionados e tampados de maneira segura a fim de prevenir contaminações, 

derramamentos ou quebras no transporte. As amostras devem ser identificadas com códigos 

específicos com caneta de tinta insolúvel ou etiqueta diretamente no frasco. Após a preservação 

com reagentes específicos para cada parâmetro ou conjunto de parâmetros, as amostras devem 

ser acondicionadas em caixas de isopor tampadas com gelo (atingir 4°C) para a preservação 

das amostras nas condições menos alteradas possíveis. Todas as amostras devem ser 

entregues no laboratório devidamente credenciado na ISO 17.025 dentro do prazo de análise 

dos parâmetros analisados segundo as normas da NBR 9898. 

14.6.1.4. PONTOS AMOSTRAIS 

Para seleção dos locais de monitoramento foram verificadas as estruturas já  existentes para a 

contenção dos sólidos, e as intervenções futuras. Dessa forma buscou-se selecionar pontos que 

retratem as condições de qualidade da água a montante e a jusante dessas estruturas, 

acompanhando sua evolução. 
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Para delimitação dos pontos amostrais foi avaliada a rede de monitoramento já realizada pela 

Renova no Rio Doce, denominada como programa de monitoramento quali-quantitativo 

sistemático (PMQQS). Procurou-se delimitar os pontos amostrais levando em consideração os  

pontos já monitorados, coincidindo os pontos sempre que possível. 

O programa em questão é atualmente realizado pela Fundação Renova no complexo de 

Candonga (setores e fazenda Floresta). Este programa consiste na monitoramento hídrico diário 

durante o período chuvoso do Rio Doce e dos diversos tributários desde rio localizados na região 

da fazenda floresta e dos setores (Córrego Micaela, Rio de Peixe, Córrego dos Borges, Córrego 

Santo Antônio) (Tabela 242 e Figura 554). Atualmente, monitoramento destas estações é 

realizado de forma periódica com maior ênfase durante o período chuvoso. 

Tabela 242: Relação de pontos de monitoramento de águas superficiais realizado pela Fundação renova na Região 
da Fazenda Floresta e Setores. 

Ponto 
Nome do 

Ponto 

Coordenadas UTM  

(Fuso 23K) 
Parâmetros Periodicidade 

CB01/ 

PFF04 

Córrego dos 

Borges - 

Montante 

721371.00 7764318.00 

pH, condutividade elétrica, 

sólidos totais, sólidos 

dissolvidos totais, sólidos 

suspensos totais, cor 

verdadeira, DBO, Carbono 

Orgânico Total, Clorofila-a, 

Nitrato, Nitrito, Nitrogênio 

Orgânico, Nitrogênio Amoniacal 

Total, Fósforo total, Fósforo 

dissolvido, Alumínio dissolvido e 

total, Arsênio total, Ferro 

dissolvido e total, Manganês 

dissolvido e total, Mercúrio total, 

Turbidez 

Mensal  

CB02 / 

PFF05  

Córrego dos 

Borges - 

Jusante 

721869.74 7764494.23 

pH, condutividade elétrica, 

sólidos totais, sólidos 

dissolvidos totais, sólidos 

suspensos totais, cor 

verdadeira, DBO, Carbono 

Orgânico Total, Clorofila-a, 

Nitrato, Nitrito, Nitrogênio 

Orgânico, Nitrogênio Amoniacal 

Total, Fósforo total, Fósforo 

dissolvido, Alumínio dissolvido e 

total, Arsênio total, Ferro 

dissolvido e total, Manganês 

dissolvido e total, Mercúrio total, 

Turbidez 

Mensal  

CM02/ 

PFF16 
724115.00 7766737.00  

 sólidos totais, sólidos 

dissolvidos totais, sólidos 

suspensos totais, cor 

Quinzenal (maio a 

setembro)  
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Ponto 
Nome do 

Ponto 

Coordenadas UTM  

(Fuso 23K) 
Parâmetros Periodicidade 

Córrego 

Micaela - 

Montante 

verdadeira, DBO, Carbono 

Orgânico Total, Clorofila-a, 

Nitrato, Nitrito, Nitrogênio 

Orgânico, Nitrogênio Amoniacal 

Total, Fósforo total, Fósforo 

dissolvido, Alumínio dissolvido e 

total, Arsênio total, Ferro 

dissolvido e total, Manganês 

dissolvido e total, Mercúrio total. 

pH, Temperatura, 

Condutividade, Materiais 

Sedimentáveis, Turbidez,  

Diária** 

CM01/ 

PFF 10   

Córrego 

Micaela - 

Jusante  

725015.26 7765985.58 

Ph, condutividade elétrica, 

sólidos totais, sólidos 

dissolvidos totais, sólidos 

suspensos totais, cor 

verdadeira, DBO, Carbono 

Orgânico Total, Clorofila-a, 

Nitrato, Nitrito, Nitrogênio 

Orgânico, Nitrogênio Amoniacal 

Total, Fósforo total, Fósforo 

dissolvido, Alumínio dissolvido e 

total, Arsênio total, Ferro 

dissolvido e total, Manganês 

dissolvido e total, Mercúrio total, 

Turbidez 

Quinzenal (Maio a 

setembro)  

pH, Temperatura, 

Condutividade, Materiais 

Sedimentáveis, Turbidez,  

Diária** 

EB02 / 

PFF11 

Entrada 

Bacia 2  
724765.00  7765929.00 

pH, Temperatura, 

Condutividade, Materiais 

Sedimentáveis, Turbidez, leitura 

de vazão  

Diária (quando houver 

bombeamento) 

Óleos e Graxas, Sólidos 

Suspensos, Sólidos Dissolvidos, 

Alcalinidade Total, Nitrogênio 

Amoniacal Total, Ferro 

Dissolvido, Manganês 

Dissolvido, Carbono Orgânico 

Dissolvido 

Semanal (quando 

houver bombeamento) 

Ecotox 
Trimestral (quando 

houver bombeamento) 

EB01 / 

PFF12  

Entrada 

Bacia 1 
724693.53 7765790.37 

pH, Temperatura, 

Condutividade, Materiais 

Sedimentáveis, Turbidez, leitura 

de vazão  

Diária (quando houver 

bombeamento) 
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Ponto 
Nome do 

Ponto 

Coordenadas UTM  

(Fuso 23K) 
Parâmetros Periodicidade 

SB01 / 

PFF13 

Saída Bacia 

1- 

Lançamento 

no Rio Doce 

724650 7765649 

pH, Temperatura, 

Condutividade, Materiais 

Sedimentáveis, Turbidez, leitura 

de vazão  

Diária (quando houver 

bombeamento) 

Caracterização completa 

CONAMA 430 

Mensal (quando houver 

bombeamento) 

Óleos e Graxas, Sólidos 

Suspensos, Sólidos Dissolvidos, 

Alcalinidade Total, Nitrogênio 

Amoniacal Total, Ferro 

Dissolvido, Manganês 

Dissolvido, Carbono Orgânico 

Dissolvido 

Semanal (quando 

houver bombeamento) 

Ecotox 
Trimestral (quando 

houver bombeamento) 

MB01 / PFF 

14 

Montante 

lançamento 

Bacia 1  

724848.00 7764910.00 

pH, Temperatura, 

Condutividade, Materiais 

Sedimentáveis, Turbidez, leitura 

de nível da água  

Diária  

Óleos e Graxas, Sólidos 

Suspensos, Sólidos Dissolvidos, 

Alcalinidade Total, Nitrogênio 

Amoniacal Total, Ferro 

Dissolvido, Manganês 

Dissolvido, Carbono Orgânico 

Dissolvido 

Semanal  

Ecotox Trimestral  

JB01/ 

PFF15 

Jusante 

lançamento 

Bacia 1 

725432.00 7765830.00 

pH, Temperatura, 

Condutividade, Materiais 

Sedimentáveis, Turbidez, leitura 

de nível da água 

Diária  

Óleos e Graxas, Sólidos 

Suspensos, Sólidos Dissolvidos, 

Alcalinidade Total, Nitrogênio 

Amoniacal Total, Ferro 

Dissolvido, Manganês 

Dissolvido, Carbono Orgânico 

Dissolvido 

Semanal  

Ecotox Trimestral  

RP01  
Rio de Peixe - 

Jusante 
724419.00 7765534.00 

Ph, condutividade elétrica, 

sólidos totais, sólidos 

dissolvidos totais, sólidos 

suspensos totais, cor 

verdadeira, DBO, Carbono 

Orgânico Total, Clorofila-a, 

Mensal  
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Ponto 
Nome do 

Ponto 

Coordenadas UTM  

(Fuso 23K) 
Parâmetros Periodicidade 

Nitrato, Nitrito, Nitrogênio 

Orgânico, Nitrogênio Amoniacal 

Total, Fósforo total, Fósforo 

dissolvido, Alumínio dissolvido e 

total, Arsênio total, Ferro 

dissolvido e total, Manganês 

dissolvido e total, Mercúrio total, 

Turbidez 

pH, Temperatura, 

Condutividade, Materiais 

Sedimentáveis, Turbidez,  

Diária** 

RP02  
Rio de Peixe - 

Montante 
724360.93 7765537.87  

pH, Temperatura, 

Condutividade, Materiais 

Sedimentáveis, Turbidez,  

Diária** 

CSA01 

Córrego 

Santo 

Antônio  

725371.21 7766001.09 

sólidos totais, sólidos 

dissolvidos totais, sólidos 

suspensos totais, cor 

verdadeira, DBO, Carbono 

Orgânico Total, Clorofila-a, 

Nitrato, Nitrito, Nitrogênio 

Orgânico, Nitrogênio Amoniacal 

Total, Fósforo total, Fósforo 

dissolvido, Alumínio dissolvido e 

total, Arsênio total, Ferro 

dissolvido e total, Manganês 

dissolvido e total, Mercúrio total. 

Quinzenal (maio a 

setembro)  

 

Mensal (outros meses) 

pH, Temperatura, 

Condutividade, Materiais 

Sedimentáveis, Turbidez,  

Diária** 

** Coletas Diárias apenas nos meses de outubro a abril. Nos meses de maio a setembro os parâmetros deverão ser 

adicionados a coleta quinzenal. 

 

Além das estações de monitoramento referentes supracitadas, a Fundação renova dispõe ainda 

de estações de monitoramento automáticas ao longo de toda a área atingida pelo Rompimento, 

em função do PMQQS. Nesse sentido, há disponível para a área fazenda floresta e dos setores 

duas estações com monitoramento mensal desde agosto de 2017 a setembro de 2019 (Tabela 

243), 

 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 1062 

 

 

 

 

 

Tabela 243: Estações automáticas de monitoramento da qualidade da água  

Gestão Estação Município 
Coordenadas UTM  

Período disponível Dados disponíveis e usáveis 
(Fuso 23K) 

Programa de 

Monitoramento Quali-

Quantitativo Sistemático 

RDO01 
Rio Doce-MG - 

Montante da UHE 
720.904 7.759.653 

ago/2017 a set/2019 
Físico Químico completos e Bacteriológicos: 

mensais 

ago/2017 a set/2019 

Chuva acumulada do dia (mm), Nível agua (cm) 

Precipitação (mm), Temperatura ambiente (ºC), 

Cianobactéria quali (µg/l), Clorofila a (µg/l), 

Condutividade (µS/cm), Oxigênio dissolvido (%), 

Oxigênio dissolvido (mg/L) pH, Temperatura da 

amostra (ºC), Turbidez (NTU) 

RDO02 
Rio Doce-MG - 

Jusante da UHE 
724.548 7.763.973 ago/2017 a set/2019 

Condutividade (µS/cm), Oxigênio dissolvido (%), 

Oxigênio dissolvido (mg/L), pH, Temperatura da 

amostra (ºC), Turbidez (NTU) 
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Por fim, no ano de 2017, durante dois períodos distintos do ano (período seco e chuvoso), foram 

realizados levantamentos dos atributos físico-químicos, Hidrobiológicos e bacteriológicos em 

pontos distribuídos no Rio do Carmo e Rio Piranga antes de suas confluências e no Rio Doce, 

ao longo da áreas intervindas (Tabela 244). 

Tabela 244: Pontos de amostragem sazonais de qualidade da água 

Gestão Estação Município 
Coordenadas UTM  

Período 

disponível 

Dados disponíveis e 

usáveis 
(Fuso 23K) 

Visão 

Ambiental 

(Terceira) 

CAN-01 
Santa Cruz do 

Escalvado-MG 
7.756.555 718.300 

Set/2017 e 

De/2017 

Físico-químicos: 

condutividade 

elétrica, oxigênio 

dissolvido, pH, 

temperatura da água 

e ar, cor verdadeira, 

DBO, DQO, dureza 

de cálcio, dureza 

total, ferro solúvel, 

fósforo 

Hidrobiológicos: 

fitoplâncton, 

zooplâncton, 

zoobenton e clorofila-

a, este último 

somente para a 

estação CAN-05. 

Bacteriológicos: 

Escherichia coli, 

coliformes totais, 

Enterococos faecium 

e faecalis.total, 

fosfato total, 

manganês total, 

nitratos, nitrogênio 

total, nitrogênio 

amoniacal, óleos e 

graxas, ortofosfato, 

sólidos dissolvidos, 

sólidos em 

suspensão e 

turbidez. 

CAN-02 
Rio Doce-MG / 

Ponte Nova 
7.756.620 716.040 

CAN-03 

Rio Doce-MG / 

Santa Cruz do 

Escalvado-MG 

7.758.525 717.375 

CAN-04 Rio doce-MG 7.759.615 721.085 

CAN-05 Rio Doce-MG 7.764.275 723.755 

CAN-06 Rio Doce-MG 7.765.150 724.660 

CAN-07 Rio Doce-MG 7.759.730 720.900 

CAN-08 
Santa Cruz do 

Escalvado-MG 
7.759.000 721.150 

CAN-10 Rio Doce-MG 7.759.813 720.614 

 

É importante salientar, que somada à malha disponível de monitoramentos dos Programas de 

Qualidade da água executados pela Fundação Renova, a base estadual do IGAM dispõe de 

quatro estações de monitoramento com série história iniciada em 2012 que podem ser utilizadas 

de referência. Destas estações, uma encontra-se nos limites do empreendimento, à montante 

das áreas de influência (Tabela 245). 
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Tabela 245: Rede de estações de qualidade da água disponíveis na Base Estadual. 

Gestão Estação Município 

Coordenadas UTM  

Período disponível Dados disponíveis e usáveis 
(Fuso 23K) 

IGAM 

RD071 
Barra 

Longa-MG 
7.756.307 705.736 

Jan/2012 a dez/2018 

Físico-químicos: Alcalinidade de 

bicarbonato, Alcalinidade total, 

Alumínio dissolvido, Arsênio total; 

Bário total, Boro total, Cádmio total, 

Cálcio total, Chumbo total, Cianeto 

Livre, Cloreto total, Clorofila A, Cobre 

dissolvido; Condutividade elétrica in 

loco, Condutividade elétrica 

laboratório, Cor verdadeira, Cromo 

total, Demanda Bioquímica de 

Oxigênio, Demanda Química de 

Oxigênio, Densidade de 

cianobactérias, Dureza de Cálcio, 

Dureza de magnésio, Dureza total, 

Fenóis totais, Feoftina A, Ferro 

dissolvido, Fósforo total, Magnésio 

total, Manganês total, Mercúrio total, 

Níquel total, Nitrato, Nitrito, 

Nitrogênio amoniacal total, 

Nitrogênio orgânico, Óleos e graxas, 

Oxigênio dissolvido, pH in loco, 

Potássio dissolvido, Selênio total, 

Sódio dissolvido, Sólidos dissolvidos 

totais, Sólidos em suspensão totais, 

Sólidos totais, Substâncias 

tensoativas, Sulfato total, Sulfeto, 

Temperatura da água, Temperatura 

do ar, Turbidez, Zinco total. 

Bacteriológicos: Escherichia coli, 

Estreptococos fecais, Coliformes 

termotolerantes, Coliformes totais,  

RD013 
Ponte 

Nova -MG 
7.745.068 719.176 

RD072 

Rio Doce-

MG / Santa 

Cruz do 

Escalvado-

MG 

7.757.273 717.242 

RD019 

Rio Casca - 

MG / São 

Domingos 

do Prata-

MG 

7.784.723 735.379 
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Figura 554: Malha amostral para a qualidade da água disponíveis para monitoramento do 

empreendimento. 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 1066 

 

 

Para o subprograma de monitoramento de qualidade das águas, os parâmetros físico- químicos 

deverão ser monitorados mensalmente. Após o acompanhamento de um ciclo hidrológico o 

monitoramento dos parâmetros físico-químicos deverá ser reavaliado e de acordo com os 

resultados poderá alterar a sua frequência. 

O monitoramento das comunidades aquáticas (fitoplâncton, zooplâncton e zoobenton) deverá 

ser realizado concomitantemente as amostragens dos parâmetros físico-químicos, porém com 

frequência trimestral. Como as comunidades levam um maior tempo para se estabelecerem e 

formarem seus nichos, o monitoramento poderá ser com menor frequência, não alterando a 

qualidade das análises de resultados. 

 

14.6.2. SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

14.6.2.1. JUSTIFICATIVA 

Nas áreas de sedimentação, desaguamento e empilhamento dos sedimentos oriundos da 

dragagem serão gerados efluentes líquidos inerentes a essas atividades, os quais devem ser 

monitorados periodicamente visando verificar a eficácia e adequação dos sistemas de controle 

propostos. Segundo a Resolução CONAMA 430/2011 todos os responsáveis pelas fontes 

poluidoras dos recursos hídricos deverão realizar o auto monitoramento, a fim de garantir o 

controle e acompanhamento periódico dos efluentes lançados nos corpos receptores, através de 

amostragens periódicas. 

14.6.2.2. OBJETIVOS 

O subprograma de monitoramento dos efluentes líquidos das atividades de sedimentação, 

desaguamento e disposição final de sedimento objetiva o controle da geração de efluentes 

líquidos, garantindo o acompanhamento do lançamento dentro de valores legais. 

14.6.2.3. METODOLOGIA 

As metodologias de amostragem e preservação utilizadas no monitoramento deverão levar em 

consideração o Standard Methods of the Examination of Water and Wastewater 22º ed.(2012) e 

a NBR 9898 que fixa as condições de preservação e técnicas de amostragem de efluentes 

líquidos e corpos receptores. 

Para a realização do monitoramento dos pontos de amostragem predefinidos, deverá ser 

utilizada a técnica de amostragem simples, onde serão realizadas amostragens nas entradas e 

saídas dos sistemas de tratamento de efluente. 
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In loco, com o auxílio de sonda multiparâmetros previamente calibrada, ou equipamentos de 

medição portáteis, devem ser realizadas as análises dos  parâmetros: temperatura e pH. Para a 

realização das demais análises, as amostras serão coletadas e acondicionadas em frascaria 

adequada fornecida pelo laboratório contratado, sendo posteriormente armazenadas em caixas 

de isopor com gelo, mantendo-se a temperatura média de 4°C até a sua chegada ao laboratório 

devidamente credenciado dentro do prazo estipulado por parâmetro segundo a NBR 9898. 

Segundo a legislação federal, os ensaios deverão ser realizados por laboratórios acreditados 

pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial- INMETRO ou por 

outro organismo signatário do mesmo acordo de cooperação mútua do qual o INMETRO faça 

parte ou em laboratórios aceitos pelo órgão ambiental competente. 

14.6.2.4. PONTOS AMOSTRAIS 

Os pontos de monitoramento propostos são apresentados na Tabela 246 e Figura 555. Serão 

monitorados os pontos de entrada e saída do sistema de tratamento do efluente, visando 

acompanhar sua eficiência e adequação com os padrões de lançamento. 

Tabela 246: Pontos de monitoramento de efluentes 

Código do 

Ponto 

Descrição do ponto Coordenadas (UTM - 23K) 

PE01A Ponto de monitoramento da entrada do efluente na 

Bacia 2 (2A) 

724550.18 7765813.60 

PE01B Ponto de monitoramento da entrada do efluente na 

Bacia 2 (2B) 

724825.00 7765942.00 

PE02 Ponto de monitoramento da saída do efluente na 

Bacia 1. Ponto antes do lançamento final no rio Doce 

724653.85 7765664.42 
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Figura 555: Pontos amostrais do Subprograma de Monitoramento de efluentes líquidos. 
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Os efluentes sanitários do escritório administrativo da Fazenda Floresta serão lançados em 

sistema fossa/filtro e sumidouro, o qual deverá ser inspecionado e sujeito a manutenção 

periódica. Como o lançamento será em sumidouro, segundo a caracterização do 

empreendimento, não haverá coleta para o monitoramento dos parâmetros de qualidade. Nos 

demais locais das obras serão utilizados banheiros químicos. 

Foram definidos os parâmetros mínimos para a amostragem de cada tipo de efluente líquido 

gerado (Tabela 247), devendo ser reavaliado caso sejam verificadas a necessidade de incluir 

algum parâmetro de acordo com a caracterização do efluente, a ser realizada no início do 

monitoramento. 

Tabela 247: Parâmetros de monitoramento e frequência 

PARÂMETRO FREQUÊNCIA 

pH  

 

 

Diária 

Temperatura 

Condutividade elétrica 

Matérias sedimentáveis 

Turbidez 

Vazão 

Óleos e Graxas  

 

 

 

 

Semanal 

Sólidos Suspensos 

Sólidos dissolvidos 

Alcalinidade total 

Nitrogênio Amoniacal total 

Ferro dissolvido 

Manganês dissolvido 

Carbono orgânico total 

Ecotoxicologia Trimestral 

 

14.6.3. SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA 

SUBTERRÂNEA 

14.6.3.1. JUSTIFICATIVA 

Visando a certificação sobre a não contaminação/alteração da qualidade da água superficial e 

subterrânea em virtude da disposição de sedimentos dragados nas estruturas da Fazenda 

Floresta, propõe-se uma rede de monitoramentos para avaliar esta temática. 

14.6.3.2. OBJETIVOS 

O subprograma de monitoramento da água subterrânea prevê o acompanhamento da qualidade 

da água do aquífero, bem como avaliar possíveis impactos da disposição do material proveniente 
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da dragagem e dos setores em regiões à margem do Rio Doce, e assim propor medidas de 

mitigação e controle para qualquer efeito adverso identificado. 

14.6.3.3. METODOLOGIA 

A rede de monitoramento aqui proposta é caracterizada por poços de monitoramento (PM´s) que 

permitirão a coleta de amostras de água subterrânea para análise hidroquímica. 

As técnicas de amostragem, preservação e análise hidroquímica das amostras utilizadas devem 

seguir o Standard Methods of the Examination of Water and Wastewater (2012) e a norma NBR 

15847 de 2010.  

Para a atividade da coleta de amostras, deve-se, segundo recomendado pela NBR 15847, utilizar 

o método de Low-Flow, ou baixa vazão, uma vez que esse método causa menos turbulência na 

água do instrumento durante a coleta, quando comparado a outros métodos (como purga, bayler, 

ou outro método de bombeamento), mantendo as condições da água mais próximas ao estado 

natural. Para a utilização desse método, deve-se atentar à construção dos poços de 

monitoramento, de forma que estes tenham diâmetro suficiente para a passagem da bomba 

hidráulica submersa do equipamento de coleta, evitando assim entupimento do mesmo e/ou 

perda da bomba por travamento. O revestimento dos poços de monitoramento deve ter no 

mínimo 2”. 

As amostras devem ser acondicionadas em frascaria adequada com os devidos reagentes 

necessários para a preservação. Os frascos devem ser acondicionados e tampados de maneira 

segura a fim de prevenir contaminações, derramamentos e/ou quebras no transporte. As 

amostras devem ser identificadas com códigos específicos e etiquetadas diretamente no frasco, 

seguindo padrão de documentação cronológica (cadeia de custódia). As amostras devem então 

ser acondicionadas em caixas de isopor, ou coolers, cobertas com gelo (atingir 4°C) para a 

preservação das amostras nas condições menos alteradas possíveis. 

Todas as amostras devem ser entregues no laboratório, devidamente credenciado na ISO 

17.025, dentro do prazo de análise dos parâmetros analisados segundo as normas. 

Os parâmetros que deverão ser analisados em cada campanha de amostragem são aqueles 

indicados na Resolução CONAMA nº 396 de 2008 (Tabela 248). 
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Tabela 248: Parâmetros previstos para a amostragem e análise de água subterrânea. 

PARÂMETROS PARA ANÁLISE – BASEADOS NA RESOLUÇÃO CONAMA 396/2008 

Metais dissolvidos (Alumínio, Antimônio, Arsênio, Bário, Berílio, Boro, Cádmio, Chumbo, Cianeto, 

Cobalto, Cobre, Cromo, Ferro, Fluoreto, Manganês, Magnésio, Mercúrio, Molibdênio, Níquel, Nitrato 

(como N), Nitrito (como N), Prata, Selênio, Vanádio, Zinco), Sódio, Sulfeto e Sulfato, Série nitrogenada 

(Nitrato, Nitrito e N-Kjeldare), Fe II e Fe III, Enxofre, Potássio, Cloretos, Cálcio e Alcalinidade total, 

Alcalinidade de carbonatos (para amostras com pH>8,3), Alcalinidade de hidróxidos (para amostras com 

pH>9);  

 

Para o subprograma de monitoramento das águas subterrâneas, os parâmetros físico-químicos 

deverão ser monitorados trimestralmente, acompanhando os períodos sazonais de seca e chuva 

(duas campanhas no período chuvoso e duas campanhas no período seco), os quais podem 

alterar principalmente os aquíferos mais superficiais. 

Após o acompanhamento de um ciclo hidrológico18, o monitoramento dos parâmetros físico-

químicos deverá ser reavaliado e, de acordo com os resultados, poderá ter sua frequência 

alterada. Caso alterações significativas não ocorram no intervalo de cada período seco ou 

chuvoso, a frequência de campanhas de coleta poderá ser alterada para semestral. 

14.6.3.4. PONTOS AMOSTRAIS 

Os poços de monitoramento serão os instrumentos utilizados para a coleta das amostras de água 

subterrânea. As normas para perfuração dos poços de monitoramento, NBR-15495-1 e NBR-

15495-2, deverão ser seguidas para a apropriada instalação dos instrumentos. 

Quando analisada a geologia regional da área (Figura 556), observa-se que as 3 regiões aqui 

tratadas não apresentam discrepâncias relevantes quanto à geologia ou clima, por isso o modelo 

hidrogeológico conceitual da Fazenda Floresta apresentado pela MDGEO (MDGEO 2018) pode 

ser extrapolado às duas outras áreas. 

 

18 Um ano hidrológico compreende um período de 12 meses, dividido em um período chuvoso e um 

período seco. A duração e meses compreendidos por cada um desses períodos varia de região para região. 
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Figura 556: Geologia regional da área de estudo. 

 

Segundo esse modelo, na região existem dois sistemas hidrogeológicos a saber: 

1. Sistema Aquífero Poroso (SAP): Compreende os alúvios e colúvios presentes nas 

encostas de morros, onde a água proveniente da chuva percola pelos poros dos grãos 

do solo, onde fica armazenada. De acordo com os perfis das sondagens, o solo possui 

cerca de 20 a 25 metros de espessura, possui características texturais e composicionais 

semelhantes, com permeabilidade comumente maior que o meio fraturado. Ainda faz 

parte do SAP, a zona de intemperismo (latossolo e cambissolo), na interface solo/rocha. 

2. Sistema Aquífero Cristalino ou Fraturado (SAF): É o predominante na área de estudo, 

sendo constituído por gnaisse, anfibolito e veios de quartzo fraturados. O fluxo 

subterrâneo nesse aquífero ocorre exclusivamente através de fraturas nas rochas que se 

apresentam de forma muito heterogênea e não são persistentes por toda a área. 

Destarte, o projeto dos poços de monitoramento aqui apresentados consiste em pares de poços 

em cada ponto amostral, compreendendo um poço mais raso para o monitoramento do aquífero 

poroso, e outro, mais profundo, para o monitoramento do aquífero fraturado. 
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A distribuição dos poços de monitoramento buscou cobrir eventuais migrações de quaisquer 

contaminantes presentes na água subterrânea, locando-os à jusante dos locais onde ocorreram 

intervenções sobre o terreno original. Não obstante, pontos de controle foram também locados à 

montante e adjacentes a áreas de intervenção. Na impossibilidade de serem instalados os poços 

de monitoramento nas posições propostas, seja por questões de acesso ou não anuência de 

proprietários do terreno, suas locações poderão ajustadas de forma a ainda cumprir sua função 

de monitoramento originalmente concebida. 

Ainda que se tenha um conhecimento sobre a geologia da área em escala regional, é 

recomendado que sejam realizadas sondagens exploratórias para assegurar o conhecimento 

sobre o substrato onde serão instalados os poços de monitoramento, garantindo o perfil de 

revestimento mais adequado a cada local. 

14.6.3.5. FAZENDA FLORESTA 

O programa de monitoramento da Fazenda Floresta prevê 11 pares de PM´s em um total de 22 

pontos de monitoramento (Tabela 249). A Figura 557 apresenta a localização proposta para 

esses instrumentos. 

Tabela 249: Poços de monitoramento na região da Fazenda Floresta. 

ID X Y DESCRIÇÃO DIAM. PERF. (pol.) DIAM. REV. (pol.) 

FFL-PM-01-A 724407 7767199 Raso 6 2 

FFL-PM-01-B 724407 7767199 Profundo 6 2 

FFL-PM-02-A 724271 7766758 Raso 6 2 

FFL-PM-02-B 724271 7766758 Profundo 6 2 

FFL-PM-03-A 723978 7766478 Raso 6 2 

FFL-PM-03-B 723978 7766478 Profundo 6 2 

FFL-PM-04-A 723679 7765902 Raso 6 2 

FFL-PM-04-B 723679 7765902 Profundo 6 2 

FFL-PM-05-A 724381 7766506 Raso 6 2 

FFL-PM-05-B 724381 7766506 Profundo 6 2 

FFL-PM-06-A 725002 7766059 Raso 6 2 

FFL-PM-06-B 725002 7766059 Profundo 6 2 

FFL-PM-07-A 725227 7766116 Raso 6 2 

FFL-PM-07-B 725227 7766116 Profundo 6 2 

FFL-PM-08-A 724832 7765765 Raso 6 2 

FFL-PM-08-B 724832 7765765 Profundo 6 2 

FFL-PM-09-A 724889 7765901 Raso 6 2 

FFL-PM-09-B 724889 7765901 Profundo 6 2 

FFL-PM-10-A 724588 7765630 Raso 6 2 

FFL-PM-10-B 724588 7765630 Profundo 6 2 

FFL-PM-11-A 724603 7765918 Raso 6 2 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 1074 

 

 

ID X Y DESCRIÇÃO DIAM. PERF. (pol.) DIAM. REV. (pol.) 

FFL-PM-11-B 724603 7765918 Profundo 6 2 

 

 
Figura 557: Proposta de locação dos poços de monitoramento da Fazenda Floresta. 

 

Especificamente para os pontos FFL-PM-08-A/B e FFL-PM-09-A/B, uma campanha de 

levantamento geofísico foi realizada no ano de 2018 (FUGRO; SAMARCO, 2018). Essa 

campanha teve por objetivo levantar informações sobre o substrato rochoso (aquífero fraturado) 

na região das bacias, em especial identificar descontinuidades condutoras de água subterrânea. 

Esse trabalho mostrou que existem duas porções no subsolo, com indicação de 

descontinuidades que podem ser favoráveis à percolação da água subterrânea. A Figura 558 

ilustra as regiões com baixa resistividade elétrica que justificaram a locação dos PM’s citado no 

parágrafo anterior. 
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Figura 558: Destaque da zona de descontinuidade (baixa resistividade) na linha L2. 

 

Essas regiões de baixa resistividade são indicadas, em planta, na Figura 559. Esses locais em 

destaques foram as posições indicadas para os poços de monitoramento FFL-PM-08-A/B e FFL-

PM-09-A/B. 
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Figura 559: Destaque da região de baixa resistividade identificada pela geofísica. 

 

14.6.3.6. FAZENDA FERVEDOURO 

Para a área da Fazenda Fervedouro é proposto um conjunto de quatro pares de poços de 

monitoramento, com objetivo de circundar a região de disposição de material (Tabela 250). A 

Figura 560 apresenta a locação proposta para esses PM´s. 

Tabela 250: Poços de monitoramento na região da Fazenda Fervedouro. 

ID X Y DESCRIÇÃO 
DIAM. PERF. 

(pol.) 

DIAM. REV. 

(pol.) 

FFV-PM-01-A 722194 7756297 Raso 6 2 

FFV-PM-01-B 722194 7756297 Profundo 6 2 

FFV-PM-02-A 722021 7756819 Raso 6 2 

FFV-PM-02-B 722021 7756819 Profundo 6 2 

FFV-PM-03-A 722302 7756802 Raso 6 2 

FFV-PM-03-B 722302 7756802 Profundo 6 2 

FFV-PM-04-A 721874 7756654 Raso 6 2 

FFV-PM-04-B 721874 7756654 Profundo 6 2 
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Figura 560: Proposta de locação dos poços de monitoramento da Fazenda Fervedouro. 
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14.6.3.7. SETOR 8 

O empilhamento do setor 8 compreende uma área de aproximadamente de 5,8 ha e um total de 

quatro pares de PM´s é proposto para o monitoramento da água subterrânea em seu entorno 

(Tabela 251), conforme apresentado na Figura 561. 

Tabela 251: Poços de monitoramento na região do Setor 8. 

ID X Y DESCRIÇÃO DIAM. PERF. (pol.) DIAM. REV. (pol.) 

S08-PM-01-A 721402 7760646 Raso 6 2 

S08-PM-01-B 721402 7760646 Profundo 6 2 

S08-PM-02-A 721164 7760474 Raso 6 2 

S08-PM-02-B 721164 7760474 Profundo 6 2 

S08-PM-03-A 721076 7760720 Raso 6 2 

S08-PM-03-B 721076 7760720 Profundo 6 2 

S08-PM-04-A 721266 7760736 Raso 6 2 

S08-PM-04-B 721266 7760736 Profundo 6 2 

 

 

Figura 561: Proposta de locação dos poços de monitoramento no Setor 8. 
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14.7. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

14.7.1. JUSTIFICATIVA 

O problema do tratamento e destinação final do lixo merece destaque, pois o manejo inadequado 

de resíduos sólidos gera desperdícios, contribui de forma importante à manutenção das 

desigualdades sociais, constitui ameaça constante à saúde pública e agrava a degradação 

ambiental, comprometendo assim a qualidade de vida da população. O manejo dos resíduos 

sólidos depende de vários fatores, dentre os quais devem ser ressaltados: sua forma de geração, 

acondicionamento na fonte geradora, coleta, transporte, recuperação e disposição final 

Considerando as atividades na Fazenda Floresta e frentes de trabalho ao longo da área do 

empreendimento, têm-se que os resíduos gerados devem atender às exigências legais, 

instruções ambientais e normas de segurança em relação ao seu manuseio, coleta, 

acondicionamento, armazenamento, transporte, disposição final e controle, de acordo com sua 

natureza, grau de risco, origem, volume e características técnicas, constantes na legislação 

ambiental vigente e nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial na 

NR-25 (Resíduos Industriais). 

Atualmente nas obras são gerados majoritariamente resíduos sólidos classe IIA e IIB, o que 

justifica a aplicabilidade do programa de gerenciamento de resíduos sólidos. 

14.7.2. OBJETIVOS 

O objetivo principal deste programa, é evitar potenciais impactos ambientais relacionados a 

resíduos e sólidos devido à falta de controle que podem ser gerados com as obras de 

implantação, operação e fechamento do empreendimento. 

Como objetivos específicos têm-se: 

• Quantificar e qualificar os resíduos gerados na obra; 

• Buscar minimizar a geração de resíduos na fonte; 

• Adequar a segregação na origem; 

• Controlar e reduzir risco; 

• Assegurar o correto manuseio, armazenamento e disposição destes resíduos; 

• Conscientizar os colaboradores da importância da uma correta disposição dos resíduos 

e os impactos destes sobre o meio ambiente; 

• Estar em conformidade com a legislação vigente. 
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14.7.3. METODOLOGIA 

Dentre as etapas de gerenciamento de resíduos sólidos aplicadas no empreendimento, 

destacam-se: 

Planejamento: a gestão do programa e a garantia do seu cumprimento são de responsabilidade 

da Fundação Renova, enquanto as ações de gerenciamento de resíduos são executadas pelas 

próprias empresas geradoras. Essa premissa é pauta, por exemplo, das reuniões de kickoff com 

as empresas contratadas, de forma que sejam previamente esclarecidas as respectivas 

responsabilidades sobre os resíduos a serem gerados ao longo da prestação dos serviços. 

Segregação: Os resíduos gerados são segregados no ato da geração e conforme sua 

classificação. Até então, os principais resíduos gerados no empreendimento concentram-se nos 

resíduos recicláveis de sucatas metálicas, plásticos e papéis, e não recicláveis considerados 

como orgânicos. 

Instalações de apoio para o armazenamento interno de resíduos: Para viabilizar a prática de 

armazenamento interno de resíduos segregados, cada empresa geradora é responsável por 

construir as estruturas necessárias para atender a sua própria necessidade (instalações de 

apoio). As baias para resíduos são as estruturas mais recorrentemente construídas, e 

geralmente são dotadas de itens como cobertura, fechamento lateral, dispositivo de combate ao 

incêndio, identidade visual (pintura nas cores da coleta seletiva e placas de identificação), e rotina 

manutenção do aspecto de limpeza e organização do interior e entorno. 

As fotografias abaixo retratam algumas das instalações de apoio construídas pelas empresas 

geradoras de resíduos. 

 

 

Figura 562: Baias para armazenamento de resíduos de Responsabilidade de empresas geradoras. 

Fonte: Fundação Renova (2018) 
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Destinação Final de Resíduos: A quase totalidade dos resíduos gerados foi encaminhada para 

a Usina de Triagem e Compostagem de Lixo, de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Rio 

Doce, licenciada por meio da Autorização Ambiental de Funcionamento - AAF nº 04932, de 06 

de setembro de 2016, renovação da AAF 05173/2012, que promove uma triagem do material 

previamente segregado, e posteriormente o encaminhamento das parcelas tidas como reciclável 

ou não reciclável. A exceção coube aos resíduos classificados como sucatas metálicas, os quais 

são de responsabilidade da própria Fundação Renova, e foram encaminhados para a Samarco 

S.A. para acúmulo e posterior destinação. 

Registro e Controle de Destinação de Resíduos: As ações de coleta, transporte e destinação 

de resíduos são devidamente registradas por meio de Manifestos de Transportes de Resíduos 

(MTR). Com base nesses registros, é feito o controle dos resíduos, o que ocorre a partir de 

análise de dados compilados em planilhas específicas. 

Treinamento e Capacitação da Equipe: Por fim, destaca-se o desenvolvimento de ações de 

capacitação da equipe para o adequado gerenciamento de resíduos, dentro do escopo do 

Programa de Educação Ambiental. Assim, assuntos relativos ao gerenciamento de resíduos são 

abordados periodicamente, seja por meio de ações eventuais como palestras, ações rotineiras 

como Diálogos Diários de Segurança e Meio Ambiente (DDS/DMA), ou simplesmente de maneira 

informal durante o relacionamento interpessoal entre equipe. 

 

Figura 563: Ações de educação ambiental voltadas para o gerenciamento de resíduos sólidos 

Os registros das atividades descritas acima serão compilados em relatórios e a cada três meses 

serão remetidos para o órgão ambiental. 

14.7.4. EQUIPE TÉCNICA 

As atividades do programa em questão deverão ser realizadas por uma equipe abrangendo 

minimamente um engenheiro ambiental e um técnico de meio ambiente. 
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14.7.5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

O cronograma de implantação deste Programa seguirá o cronograma das obras. As ações do 

gerenciamento de resíduos sólidos serão colocadas em prática logo no início das obras e 

estendendo-se durante toda a fase de operação e fechamento. 

14.8. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS 

14.8.1. JUSTIFICATIVA 

Mesmo apresentando condições favoráveis à implantação do empreendimento do ponto de vista 

do meio físico, o presente programa se faz necessário para que as atividades de instalação não 

acarretem impactos relativos a processos erosivos e ao assoreamento dos corpos hídricos. 

Durante o período de obras, diversas frentes de obras serão realizadas, cada uma delas podendo 

envolver atividades de cortes de taludes, aterro ou terraplanagem. A necessidade de 

recuperação e estabilização da área de implantação do empreendimento, evitando danos aos 

solos e ao sistema hídrico constitui a principal justificativa do programa. 

14.8.2. OBJETIVOS 

Este Programa tem como principal objetivo localizar e atuar na área diretamente afetada 

sugerindo e adotando as medidas de prevenção e correção mais adequadas e eficazes para 

controlar processos erosivos, evitando que se instalem durante as diversas etapas das obras. 

Como objetivos específicos, têm-se: 

• Monitorar a instabilidade das áreas afetadas pela obra durante a instalação e operação 

do empreendimento; e; 

• Evitar assoreamento dos cursos d’água na ADA e AID decorrentes de eventuais 

processos erosivos ocasionados pela obra. 

14.8.3. METODOLOGIA 

As ações a serem adotadas em cada ponto crítico identificado ao longo da ADA/AID dependerão 

das características físicas desse local, como comprimento e declividade das encostas, 

características do processo erosivo e sua relação com a rede de drenagem, bem como, 

características litológicas e dos solos.  

Cada um dos cenários identificados deve ser avaliado especificamente pelas empresas 

contratadas para execução do programa e sua equipe técnica, para que se decidam quanto à 

melhor intervenção. As medidas preventivas e de controle da deflagração e desenvolvimento dos 
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processos erosivos consideram, principalmente, o escoamento das águas superficiais, evitando 

fluxos concentrados, e dissipando a energia da água em superfície.  

O controle do escoamento das águas superficiais evita concentrações de fluxos e permite a 

dissipação da energia da água, conduzindo-a para locais adequadamente protegidos. Essa é 

uma medida corretiva e de controle fundamental para evitar a ocorrência e/ou a intensificação 

de possíveis focos de erosão. Sistemas de drenagem superficial e proteção dos taludes de corte 

e aterro com gramíneas evitam que esses processos ocorram. 

O assoreamento ocorre pela movimentação de terra, principalmente durante o período de obras, 

podendo estar associado tanto ao transporte do material escavado quanto a rupturas e 

instabilidade de taludes decorrentes das descontinuidades hídricas subsuperficiais, provocadas 

pelos próprios cortes. Como medida preventiva e de controle de assoreamentos é fundamental 

a retenção de sólidos através de bermas de contenção e de sedimentos em bacias de 

sedimentação para decantação posicionadas entre o local da obra e os corpos hídricos, sempre 

que necessário. 

14.8.3.1. MONITORAMENTO DAS OBRAS 

Ao longo do período de obras, manterá inspeções diárias que já vem ocorrendo em todas as 

frentes de obras da Fazenda Floresta, a fim de identificar as atividades na construção de 

aparelhos de contenção de possíveis processos erosivos e de assoreamento. Após eventos de 

chuva extremos, devem ser realizadas inspeções nos pontos críticos identificados ao longo de 

toda a obra. Todos os problemas identificados devem ser relatados com uma descrição sucinta 

do tipo de processo. 

Todos os pontos em que sejam identificados potenciais focos de processos erosivos, seja de 

cunho natural, ou por execução inadequada das atividades desenvolvidas, devem ser reportados 

para que se realizem medidas corretivas pertinentes a cada caso. 

14.8.3.2. CORTES E ATERROS 

Deverá ser realizada a construção prévia de estruturas de contenção/confinamento de sólidos 

que impeçam o deslocamento de material não consolidado, além dos “off-sets” projetados de 

aterros a serem reconstruídos em planícies fluviais, evitando-se o assoreamento dos cursos 

d’água.  

Estas estruturas podem ser constituídas com solos compactados, com drenagem adequada e 

proteção à erosão; matacões e/ou “rachão”, formando enrocamento; caixas de gabião; solo-

cimento ensacado; ou qualquer outra estrutura que propicie a retenção dos sólidos. Após a 
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construção do maciço de aterro, esta estrutura exercerá também a função de proteção de sua 

base à erosão e solapamentos decorrentes de eventuais episódios de cheias dos rios ou de 

acúmulo de águas pluviais. 

14.8.3.3. AVALIAÇÃO 

Deverá ser reportado à Fundação Renova e à equipe responsável pela gestão, um relatório 

mensal contendo as condições dos terrenos, das atividades de obra e das possíveis estruturas 

a serem construídas, como sistemas de drenagem e obras de contenção de erosão. 

14.8.4. EQUIPE TÉCNICA 

As atividades do programa em questão deverão ser realizadas por uma equipe abrangendo 

minimamente um engenheiro civil,  um técnico de meio ambiente e auxiliares de campo. 

14.8.5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

O cronograma de implantação deste Programa seguirá o cronograma das obras. As ações do 

monitoramento de processos erosivos serão colocadas em prática logo no início das obras e 

estendendo-se durante toda a fase de operação e fechamento 

 

14.9. PROGRAMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 

14.9.1. JUSTIFICATIVA 

As ações executadas pelo empreendimento, tanto na fase de implantação, quanto na de 

operação e fechamento, são fontes potencialmente emissoras de poluentes atmosféricos. Além 

das ações, a disposição de sedimentos e movimentação de veículos e máquinas, tornam-se 

suscetíveis à ação do vento, com potencial de emissão atmosférica.  

Dessa forma, visando evitar ou mitigar os impactos aos recursos atmosféricos e objetivando o 

acompanhamento sistemático da qualidade do ar nas regiões afetadas, justifica-se a implantação 

do Programa de Gestão da Qualidade do Ar. 

14.9.2. OBJETIVOS 

O programa tem como objetivo principal assegurar a adequada qualidade do ar, perante os 

padrões estabelecidos pelos requisitos legais aplicáveis, nas áreas afetadas, bem como nos 

locais onde estão sendo executadas ações do empreendimento.  

Com base no objetivo principal são determinados os seguintes objetivos específicos:  
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• Estabelecer um processo de tomada de decisão no caso da ocorrência de eventos 

potenciais de emissões atmosféricas;  

• Determinar as principais fontes emissoras, poluentes atmosféricos de interesse e 

medidas de controle a serem aplicados a essas fontes;  

• Monitorar a qualidade do ar para garantir o atendimento aos requisitos legais e identificar 

a existência de possíveis concentrações críticas;  

• Monitorar a eficiência de controle de emissões atmosféricas em locais onde estão sendo 

executadas ações do empreendimento 

• Atuar com postura proativa para controlar e mitigar emissões atmosféricas decorrentes 

das ações executadas pelo empreendimento.  

14.9.3. METODOLOGIA 

14.9.3.1. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL APLICÁVEL 

Com o objetivo de estabelecer estratégias para o controle, preservação e recuperação da 

qualidade do ar, válidas para todo o território nacional, conforme previsto na Lei nº 6.938/1981, 

foi instituído o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar (PRONAR) pela Resolução 

CONAMA nº 05/1989, dando definições e diretrizes para prevenção e gerenciamento.  

Com base nesta norma, foi editada em 28/06/1990 a Resolução CONAMA nº 03/1990. Esta 

resolução estabelece padrões de qualidade do ar, métodos de amostra em e análise dos 

poluentes atmosféricos, assim como níveis de qualidade atinentes a um plano de emergência 

para episódios críticos de poluição do ar, visando providências dos governos estaduais e 

municipais, com o objetivo de prevenir grave e iminente risco à saúde pública.  

Em 19/11/2018 foi publicada a Resolução CONAMA nº 491/2018, que revoga a Resolução 

CONAMA nº 03/1990 e os itens 2.2.1 e 2.3 da Resolução CONAMA nº 05/1989. Assim, desde 

novembro de 2018, em todo o Brasil aplicam-se os padrões de qualidade do ar definidos pela 

Resolução CONAMA nº 491/2018.  

A Tabela 252 apresenta os padrões de qualidade do ar vigentes. Nota-se que na Resolução 

CONAMA nº 491/2018 os padrões foram estabelecidos em 4 níveis sequenciais progressivos, 

padrões intermediários 1 a 3 (PI) e padrões finais (PF). Conforme descrito no Art. 4º a Resolução 

CONAMA nº 491/2018 estabelece a primeira etapa a partir da sua publicação, compreendendo 

os Padrões de Qualidade do Ar Intermediários PI-1.  
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Tabela 252: Padrões de qualidade do Ar. 

Padrões de Qualidade do Ar - Resolução CONAMA n° 03/1990 e Resolução CONAMA n° 491/2018 

POLUENTE 

T
e

m
p

o
 d

e
 M

é
d

ia
 

RESOLUÇÃO 

CONAMA 

03/1990 

RESOLUÇÃO CONAMA 491/2018 

P
a

d
rã

o
 

P
ri

m
á

ri
o

 

P
a

d
rã

o
 

S
e

c
u

n
d

á
ri

o
 

Padrões Intermediários 
Padrão 

final 

PI 1 

(µg/m³) 

PI 2 

(µg/m³) 
PI 3 (µg/m³) PF(µg/m³) 

Material Particulado - MP10 

24 

horas 
150 150 120 100 75 50 

Anual ¹ 50 50 40 35 30 20 

Material Particulado - MP2.5 

24 

horas 
- - 60 50 37 25 

Anual ¹ - - 20 17 15 10 

Dióxido de Enxofre- SO2 

24 

horas 
365 100 125 50 30 20 

Anual ¹ 80 40 40 30 20 - 

Dióxido de Nitrogênio- NO2 

24 

horas 
320 190 260 240 200 200 

Anual ¹ 100 100 60 50 45 40 

Ozônio - O3 

1 hora 

² 
160 160 - - - - 

8 

horas ³ 
- - 140 130 120 100 

Monóxido de Carbono - CO 

1 hora 

² 

40.000  

(35 

ppm) 

40.000     

(35 

ppm) 

- - - - 

8 

horas ³ 

10.000     

(9 ppm) 

10.000         

(9 

ppm) 

- - - 9 ppm 

Partículas Totais em Suspensão-

PTS 

24 

horas 
240 150 - - - 24- 

Anual 4 80 60 - - - 80 

Fumaça 

24 

horas 
150 40 120 100 75 50 

Anual ¹ 60 40 40 35 30 20 

Chumbo-Pb 5 Anual ¹ - - - - - 0,5 

Fonte: CONAMA(1990); CONAMA(2018) 

Notas:        

1. média aritmética anual        

2.média horária        

3. máxima média móvel obtida no dia       

4. média geométrica anual        

5. chumbo contido nas PTS        
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14.9.3.2. TÉCNICAS DE GESTÃO DA QUALIDADE DO AR 

Apresenta-se a seguir as técnicas adotadas para a gestão da qualidade do ar. 

Estação automática de qualidade do ar: Monitoramento contínuo da qualidade do ar, por meio 

de estação fixa, possibilitando a geração de séries temporais de dados com alta densidade 

amostral (médias horárias 24 h/dia) de concentrações partículas e condições meteorológicas, 

com foco na avaliação da qualidade do ar para fins de estabelecimento dos níveis médios 

(baseline) e verificação de conformidade com os padrões de qualidade do ar. Aplicável para 

locais com maior potencial de impactos (alta relevância) e maior densidade de receptores, 

notadamente comunidades urbanas com atividades de recuperação em desenvolvimento.  

Estação fixa manual de qualidade do ar: Monitoramento da qualidade do ar, por meio de 

estação fixa, com geração de médias de 24 h das concentrações de PM10 a cada 6 dias, com 

utilização de método do amostrador de grande volume (Hi- Vol), possibilitando a observação de 

médias para identificação de baseline de concentrações e verificação de conformidade 

ambiental. Aplicável para locais com impactos potenciais de média relevância e/ou com menores 

densidades de receptores. 

Sistema Móvel de Monitoramento de Emissões Fugitivas de Partículas (SMEP): 

Monitoramento das condições de direção e velocidade do vento e das concentrações de 

partículas (PTS, PM10 e PM2.5) em três pontos simultâneos, com equipamentos móveis e 

portáteis, na proximidade de fontes emissoras de material particulado e/ou em receptor discreto 

situado nas áreas de interesse. Aplicável para o monitoramento da eficiência de controle de 

emissões atmosféricas e dos impactos sobre a qualidade do ar. Devido à sua grande mobilidade, 

este sistema de monitoramento é capaz de fornecer informações em tempo real acerca dos 

efeitos causados pelas fontes emissoras no seu entorno próximo e em receptores de interesse 

não abrangidos pelos recursos de monitoramento com estações fixas. Devido à metodologia de 

monitoramento aplicada (com equipamentos não homologados pela USEPA, mas calibrados e 

com leituras equivalentes e rastreáveis), este sistema não objetiva análises para fins de 

verificação de conformidade com os padrões de qualidade do ar, mas proporciona a verificação 

da prevenção de significante degradação da qualidade do ar nas áreas com atividades de 

recuperação em curso.  

Umectação de vias de tráfego: Ação de controle que objetiva reduzir a emissão de material 

particulado proveniente das superfícies das vias de tráfego mediante o aumento da umidade do 

material superficial das vias. Aplicável para as vias de tráfego pavimentadas e não-pavimentadas 

identificadas nos rotogramas das equipes operacionais do desenvolvimento dos programas.  
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Limpeza das vias de tráfego pavimentadas: Ação de controle que objetiva reduzir a emissão 

de material particulado proveniente das superfícies das vias de tráfego, por meio da remoção 

das partículas com o uso de varredeiras e lavagem das vias com caminhões-pipa. Aplicável para 

as vias de tráfego pavimentadas identificadas nos rotogramas das equipes operacionais do 

desenvolvimento dos programas e notadamente nas comunidades urbanas de maior densidade 

de receptores.  

Controle de fumaça preta em veículos: Ação de monitoramento e controle que objetiva reduzir 

a emissão de gases de escapamento de veículos automotores movidos à diesel. Aplicável para 

as frotas de caminhões e equipamentos pesados utilizados no desenvolvimento dos programas.  

14.9.4. SUBPROGRAMA DE CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

14.9.4.1. JUSTIFICATIVA 

O controle de emissões atmosféricas engloba um conjunto de técnicas e ações a serem 

identificadas e implementadas a fim de garantir reduções na poluição do ar para alcançar 

determinado objetivo ou padrão de qualidade do ar (USEPA, 2017).  

As atividades de recuperação, mitigação, remediação e reparação das áreas de influência são 

fontes potencialmente emissoras de poluentes atmosféricos. Dessa maneira, faz-se necessário 

o controle dos impactos que tais ações podem causar à qualidade do ar da região. 

Neste contexto, é fundamental a elaboração e execução de um plano de controle de emissões 

atmosféricas, a fim de reduzir as emissões provenientes de tais atividades e garantir o 

atendimento aos padrões de qualidade do ar, assegurando uma gestão eficaz do recurso ar. 

Além disso, devido aos riscos de impactos ao patrimônio espeleológico, torna-se necessária a 

adoção de medidas de controle objetivando reduzir ou eliminar a intensidade dos processos 

causadores de impactos sobre cavidades. 

Para o desenvolvimento do plano de controle faz-se necessário: (i) definir os poluentes 

prioritários com base na tipologia das fontes emissoras, nos potenciais efeitos à saúde e no grau 

de degradação da qualidade do ar existente ou previsto na área de interesse; (ii) identificar as 

fontes emissoras dos poluentes pré-definidos, e (iii) estabelecer medidas de controle eficientes, 

associando-as a cada tipo de fonte emissora existente. 

14.9.4.2. OBJETIVOS 

O plano de controle de emissões atmosféricas tem como objetivo reduzir as emissões de 

poluentes na atmosfera decorrentes das ações executadas pela Renova. Com a elaboração do 
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plano, os poluentes e fontes emissoras serão identificados, possibilitando assim a determinação 

de medidas de controle para a redução das emissões atmosféricas.  

A implementação do controle de emissões atmosféricas, a fim de alcançar o objetivo proposto, 

deve ter seu desempenho acompanhado por meio do estabelecimento de metas, descritas 

abaixo:  

• Assegurar o atendimento aos padrões de qualidade do ar estabelecidos pela legislação 

nacional e estadual aplicáveis à área de interesse;  

• Reduzir a ocorrência de eventos de emissão visível de poluentes atmosféricos;  

• Realizar o acompanhamento semanal das ações de controle implementadas pela 

Fundação para as fontes emissoras identificadas.  

O desenvolvimento de atividades visando alcançar efetivamente as metas supracitadas 

possibilita atingir o objetivo proposto do plano de controle de emissões atmosféricas de forma 

efetiva. 

14.9.4.3. INDICADORES DE AVALIAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O desempenho do subprograma de controle de emissões atmosféricas será avaliado por meio 

das informações levantadas no acompanhamento semanal das ações de controle 

implementadas, e nas fichas de controle operacional dos dispositivos de mitigação empregados 

pela Fundação.  

O acompanhamento semanal será feito mediante visita do técnico nos locais onde estiverem 

sendo executadas obras da Fundação. As informações obtidas nas visitas, devem ser 

registradas por meio de fichas.  

Na ficha de campo preenchida para cada local visitado, são coletadas e registradas as evidências 

das conformidades e não conformidades relativas à gestão do recurso ar constatadas naquele 

ponto, incluindo breve descrição e contextualização do local visitado, registro fotográfico, 

eventuais emissões visíveis constatadas, medidas de controle adotadas, eficácia das ações de 

controle, entre outros. 

Como as condições meteorológicas locais influenciam no comportamento das emissões e da 

dispersão de poluentes atmosféricos provenientes das atividades realizadas no 

empreendimento, é necessário também registrar a condição meteorológica no momento da 

visita.  
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A partir das informações obtidas com o acompanhamento semanal será elaborado um relatório 

mensal contendo a compilação desses dados. Por meio do relatório mensal de acompanhamento 

das medidas de controle será possível avaliar qualitativamente a eficácia das medidas de 

controle implementadas, de forma a subsidiar na identificação de oportunidades de melhoria.  

Com o propósito de acompanhar o funcionamento das medidas de controle, é necessário o 

preenchimento de uma ficha de controle operacional dos caminhões-pipa e caminhões-

varredeira, os quais representam ações de controle utilizadas com mais frequência pela 

Fundação. As fichas supracitadas, quando analisadas junto às informações obtidas pelo técnico 

no acompanhamento semanal, permitem verificar a eficiência das ações de controle aplicadas 

nas atividades de recuperação desenvolvidas no período.  

O desenvolvimento dos relatórios mensais de acompanhamento de medidas de controle, os 

quais contém evidências e informações obtidas no acompanhamento semanal e nas fichas de 

controle operacional dos caminhões-pipa e varredeiras, irão subsidiar a atualização do plano de 

controle, executada com o objetivo de aprimorar e adequar as ações de controle desenvolvidas 

à realidade das fontes emissoras.  

14.9.4.4. METODOLOGIA 

Nesta seção será apresentada a metodologia utilizada para a implementação do programa de 

controle de emissões atmosféricas. 

14.9.4.5. MEDIDAS DE CONTROLE DE EMISSÃO ATMOSFÉRICA 

As principais fontes emissoras identificadas consistem nas vias de tráfego (ressuspensão de 

partículas e escapamentos dos veículos), áreas suscetíveis à erosão eólica, movimentação de 

materiais e operações nas obras civis (escavação, terraplanagem etc.).  

Cada fonte possui particularidades na geração da emissão atmosférica, uma via não 

pavimentada, por exemplo, emite partículas quando um caminhão ao passar por ela ressuspende 

o material superficial, enquanto em uma frente de obra o mesmo caminhão pode emitir partículas 

ao bascular algum material em uma determinada área.  

Diante disso, existe um conjunto de medidas de controle de emissões atmosféricas que podem 

ser utilizadas nas fontes emissoras identificadas na região, dentre as quais destacam-se:  

• Umectação das Vias de Tráfego Não-Pavimentadas;  

• Limpeza e Umectação das Vias de Tráfego Pavimentadas;  

• Monitoramento para Controle de Fumaça Preta.  
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As medidas de controle indicadas já vêm sendo implementadas pela Fundação de acordo com 

as atividades desenvolvidas atualmente. Entretanto, novas atividades podem vir a ser 

desenvolvidas mediante o avanço dos programas socioambientais e socioeconômicos, 

demandando também o avanço das ações de controle para outras áreas.  

A seguir são apresentadas as medidas de controle que atualmente são utilizadas, bem como 

suas características operacionais. 

14.9.4.5.1. UMECTAÇÃO DAS VIAS DE TRÁFEGO NÃO PAVIMENTADAS 

Atualmente, a ressuspensão do material particulado presente nas vias não-pavimentadas, 

decorrente do tráfego de veículos, é mitigada com umectação da superfície da via por meio de 

dois caminhões-pipa com água. A frequência de umectação, i.e. o número em que um caminhão 

umecta a via por dia é equivalente à 4 vezes, na região de Candonga – Rio Doce. Importante 

destacar que as ações de umectação deverão ser intensificadas nas proximidades das cavidades 

CAN-0001 e CAN-0002, visando um menor grau de impacto às alterações decorrentes desse 

aspecto ambiental. 

Caso durante o acompanhamento semanal das medidas de controle seja verificada a ineficiência 

da frequência de umectação, é importante que ações de melhoria sejam implementadas, as quais 

serão incluídas no processo de atualização do subprograma. 

Importante destacar que as vias de tráfego não-pavimentadas que não possuem umectação 

trata-se de regiões onde não há execução de atividades da Fundação, ou mesmo vias que são 

pouco acessadas, não sendo potenciais emissoras de poluentes atmosféricos. 

14.9.4.5.2. LIMPEZA E UMECTAÇÃO DAS VIAS DE TRÁFEGO 

PAVIMENTADAS 

A ressuspensão de partículas devido ao tráfego de veículos nas vias pavimentadas pode ser 

evitada ou mitigada através da limpeza da superfície das vias, utilizando caminhões-pipa e 

equipamentos de varrição.  

O caminhão-varredeira percorre as vias principais das seguintes localidades: Santana do 

Deserto, Nova Soberbo, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce. Nestas vias ocorre o tráfego com 

maior fluxo de veículos. O caminhão-varredeira possui um sistema de aspersão de água para 

redução da geração de poeira no processo de limpeza. A varrição das vias e acessos é realizada 

diariamente em horário diurno.  

14.9.4.5.3. MONITORAMENTO PARA CONTROLE DE FUMAÇA PRETA 
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Os escapamentos dos veículos e equipamentos movidos à diesel utilizados pela FUNDAÇÃO e 

contratadas são fontes emissoras de poluentes atmosféricos. Sendo assim, de acordo com o 

Artigo 2º da Portaria IBAMA nº 85/1996, é responsabilidade da FUNDAÇÃO garantir o 

monitoramento dos níveis de fumaça preta dos veículos e equipamentos utilizados em seus 

programas. 

O procedimento para o monitoramento e controle de emissões de fumaça está contido no 

documento PG-LIC-001 intitulado “Requisitos de Gestão Ambiental” da FUNDAÇÃO. De forma 

geral, o monitoramento é realizado por Opacímetro para todos os veículos, máquinas e 

equipamentos com motores a óleo diesel mobilizados para a execução das atividades. 

O opacímetro, consiste num instrumento portátil constituído por um banco óptico, sonda e maleta 

com cabos. A periodicidade de monitoramento através deste deve ser executada 

semestralmente, a fim de promover a correta manutenção e utilização dos veículos. 

Para garantir a eficiência do monitoramento, todos os veículos e equipamentos devem 

apresentar à FUNDAÇÃO os laudos de monitoramento realizados e planilha de controle do 

monitoramento de fumaça negra, que serão incluídos nos Relatórios de Desempenho Mensal. O 

monitoramento da fumaça preta é uma ação importante para garantir que as emissões de 

poluentes de veículos e equipamentos estejam dentro do aceitável nos locais de atuação da 

FUNDAÇÃO. 

14.9.4.6. EQUIPE TÉCNICA 

As atividades do programa em questão deverão ser realizadas por uma equipe abrangendo 

minimamente um engenheiro ambiental,  um técnico de meio ambiente e auxiliares de campo. 

14.9.4.7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

O cronograma de implantação deste subprograma seguirá o cronograma das obras. As ações 

do controle de emissões atmosféricas serão colocadas em prática logo no início das obras e 

estendendo-se durante toda a fase de operação e fechamento. 

14.9.5. SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR 

14.9.5.1. JUSTIFICATIVA 

O monitoramento da qualidade do ar é uma das principais ações quando se trata de gestão dos 

recursos atmosféricos. Permite avaliar a exposição ambiental aos poluentes atmosféricos por 

meio do monitoramento das suas concentrações.  
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As atividades do empreendimento, assim como as possíveis áreas expostas passíveis de erosão 

eólica, possuem como característica inerente um potencial de impacto aos recursos 

atmosféricos. Assim, faz-se necessário acompanhar os efeitos destas emissões manifestados 

na forma de alteração da qualidade do ar ocorridos na atmosfera da região. 

A princípio foi instalada uma estação de monitoramento da qualidade do ar em Barra Longa, 

Estação Barra Longa Centro, a qual opera continuamente desde fevereiro de 2016. Com o 

objetivo de expandir o monitoramento já realizado, de forma que compreenda a região entre o 

Distrito de Bento Rodrigues e Santa Cruz do Escalvado, a qual apresenta influência das obras 

de movimentação de sedimento, buscou-se a implantação de mais seis pontos de monitoramento 

da qualidade do ar, com instalação de estações fixas manuais e/ou automáticas. Seguindo esta 

premissa de ampliação da capacidade de monitoramento da qualidade do ar foram instaladas 

mais três estações automáticas de monitoramento da qualidade do ar: Estação Barra Longa Volta 

da Capela (em agosto de 2017), Estação Paracatu (em dezembro de 2017) e Estação Gesteira 

(em maio de 2018). A instalação nos demais pontos está em andamento. 

As atividades executadas pelo empreendimento, contidas nos programas socioambientais e 

socioeconômicos, estão inseridas numa área de abrangência com grande extensão territorial, 

apresentando ainda localizações dinâmicas e ocorrências simultâneas. Ademais, as emissões 

atmosféricas provenientes dessas atividades têm natureza difusa. Dessa forma, o 

monitoramento dessas fontes torna-se uma tarefa complexa e que exige acentuado dinamismo.  

Portanto, complementarmente ao monitoramento por estações fixas, é utilizado um Sistema 

Móvel de Monitoramento de Emissões Fugitivas das Partículas (SMEP) para proporcionar uma 

cobertura adequada e o acompanhamento em tempo real das concentrações de partículas na 

atmosfera nas proximidades das obras em execução, permitindo a tomada de ações corretivas 

imediatas no caso de ocorrências de emissões significativas, garantindo a manutenção da 

qualidade do ar. 

O monitoramento da qualidade do ar deverá proporcionar a avaliação de curto, médio e longo 

prazo das alterações das concentrações de poluentes experimentadas pela atmosfera da área 

de abrangência do subprograma, na qual estão sendo executados os programas socioambientais 

e socioeconômicos. Além disso, é importante realizar o monitoramento em locais onde será 

possível conhecer os níveis de background da qualidade do ar em que a população está exposta, 

sem a influência direta das ações do empreendimento.  

A escolha dos poluentes representativos para o monitoramento está diretamente relacionada às 

características de emissões atmosféricas durante a execução das atividades na ADA. De acordo 

com as características das atividades realizadas, destaca-se a movimentação do material 
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sedimentado, o tráfego de veículos e as obras civis as como principais fontes emissoras de 

poluentes atmosféricos. Dessa maneira, o material particulado é o poluente representativo para 

o monitoramento da qualidade do ar. 

14.9.5.2. OBJETIVOS E METAS 

Além da caracterização da qualidade do ar, o monitoramento tem como objetivo manter um 

histórico das medições para que esses dados possam ser utilizados pela Fundação em análises 

de compliance.  

Visando a realização do monitoramento de forma adequada e representativa, que atinja os 

objetivos propostos, as metas descritas abaixo permitem avaliar o desempenho do subprograma 

de monitoramento:  

• Garantir 90% de disponibilidade dos dados medidos ao longo de cada mês de operação 

considerando todas as estações de monitoramento e parâmetros monitorados.  

• Manter todos os dados medidos em banco de dados que seja acessível pela FUNDAÇÃO 

e demais partes interessadas.  

14.9.5.3. INDICADORES DE AVALIAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O desempenho do monitoramento das concentrações de partículas das estações de 

monitoramento será avaliado pelo indicador de índice de disponibilidade de dados. O índice de 

disponibilidade de dados representa o percentual de registros válidos em um universo de dados 

possíveis (universo amostral), ou seja, é descontado os períodos que ocorrem eventuais falhas 

no fornecimento de energia elétrica, bem como eventuais perdas de dados por catástrofes, 

vandalismo, intervenção de terceiros e falhas fora do horário comercial.  

As equações 1 e 2 apresentam o cálculo do índice de disponibilidade de dados. 

 

Onde: 

ID  =  índice de disponibilidade mensal de dados, em percentual;  

Dv  =  quantidade de dados válidos gerados;  

Dt  =  quantidade potencial de dados a serem gerados (universo amostral);  
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C  =  quantidade de dados diários considerados inválidos devido as calibrações dos 

equipamentos;  

ND  =  número de dias do mês;  

MON  =  número de monitores de poluentes atmosféricos e de meteorologia da rede;  

FM  =  quantidade de dados perdidos por motivos de força maior, como falta de energia elétrica, 

ausência de comunicação telefônica, sinistros, vandalismos, catástrofes, defeitos e falhas 

de funcionamento ocorridas fora de horário comercial, intervenções realizadas por 

terceiros;  

MN  =  quantidade de dados perdidos por necessidade de desligamento dos monitores ou seus 

acessórios, para realização de manutenção preventiva programada ou manutenção 

corretiva recomendada pelos respectivos fabricantes dos equipamentos, ou solicitada 

pelos órgãos de controle ou contratantes para fins de auditoria operacional da rede.  

Todos os dados monitorados pelas estações serão armazenados em banco de dados que seja 

acessível para realização das análises pertinentes. Os resultados do monitoramento serão 

apresentados em relatórios semanais, de forma sucinta, permitindo o acompanhamento da 

qualidade do ar para os gestores relacionados à implantação do Programa de Gestão da 

Qualidade do Ar. As análises mais detalhadas referentes ao monitoramento da qualidade do ar 

serão apresentadas nos relatórios mensais, destacando-se as seguintes informações: 

• Análise estatística abrangendo valores máximos e mínimos, desvio padrão, percentual 

de dados válidos;  

• Verificação de não conformidades conforme Resolução CONAMA 491/2018, ou seja, 

episódios em que as concentrações de partículas medidas ultrapassaram os padrões de 

qualidade do ar;  

• Qualificação do Índice de Qualidade do Ar (IQA);  

• Fornecimento de informações relacionadas à operação das estações de monitoramento 

de qualidade do ar e meteorologia, contendo a descrição das manutenções e calibrações 

ocorridas no período, além das justificativas para validações/invalidações de dados 

realizadas.  

Todas as informações necessárias para avaliação do plano de monitoramento da qualidade do 

ar e as análises dos resultados dos monitoramentos serão incluídas nos relatórios de operação 

e qualidade do ar. Os relatórios serão apresentados trimestralmente, conforme a deliberação do 

Comitê Interfederativo (CIF) da Câmara Técnica de Gestão de Rejeitos e Segurança Ambiental 

(CT-GRSA), em formato padronizado. 

14.9.5.4. METODOLOGIA 
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A Rede de Monitoramento Automático da Qualidade do Ar da Fundação Renova (RAMQAR - 

Renova) atualmente é integrada por quatro estações: Estação de Barra Longa - Centro, Estação 

de Barra Longa – Volta da Capela, Estação Paracatu, Estação Gesteira e Santana do Deserto. 

Adicionalmente, é prevista a instalação de mais duas estações para monitoramento na de PM10 

na AID do empreendimento, localizadas em Rio Doce-MG (Centro) e Santa Cruz do Escalvado 

(Novo Soberbo). 

Os pontos de monitoramento foram definidos considerando a proximidade com os núcleos 

urbanos e comunidades que sofreram maior disposição do sedimento, bem como naqueles onde 

estão sendo executadas atividades do empreendimento com maior intensidade.  

O objetivo de monitorar primeiramente PM10 e PM2,5 se dá pelo fato desse poluente atmosférico 

ter padrão de qualidade do ar estabelecido pela Resolução CONAMA nº 491/2018, além de 

causar efeitos adversos à saúde, por se tratar de partículas com granulometria mais fina, e que 

podem penetrar no trato respiratório. Sendo assim, visto que não existem informações de 

baseline nas regiões afetadas pelo rompimento de Fundão, a medição das concentrações de 

PM10 e PM 2,5 será uma iniciativa de monitoramento. Entretanto, caso sejam detectados valores 

críticos no monitoramento, este poderá ser acrescido de outros parâmetros da qualidade do ar. 

Os locais para instalação das estações foram avaliados em visita técnica na região, levando em 

consideração a representatividade do sítio de medição, em relação às comunidades 

potencialmente afetadas por partículas em suspensão decorrentes de obras executadas pelo 

empreendimento e viabilidade técnica (energia elétrica, segurança e acesso ao local. 

14.9.5.4.1. SELEÇÃO DOS LOCAIS PARA O MONITORAMENTO DA 

QUALIDADE DO AR 

Os locais candidatos a sediar as estações fixas automáticas e/ou manuais de monitoramento da 

qualidade do ar foram determinados por meio de visita técnica. Foram analisados principalmente 

locais próximos aos núcleos urbanos. 

Após visita em campo e consideração da viabilidade técnica para a instalação das estações, 

foram selecionados os locais apresentados na Tabela 253 e Figura 564. 

Para o caso de ocorrência de atividades que causem potenciais impactos na qualidade do ar da 

região e estejam inseridas em áreas não abrangidas pelas estações fixas, será adotado o 

monitoramento móvel (SMEP) até que se instale as estações fixas em todos os locais conforme 

apresentado na tabela a seguir. 

Tabela 253: Locais selecionados para Instalação das Estações Fixas de Monitoramento da Qualidade do Ar. 

Local Município Latitude Longitude 
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Rio Doce Rio Doce -20,246616 -42,895946 

Santana do Deserto Rio Doce -20,197536 -42,834988 

Novo Soberbo 
Santa Cruz do 

Escalvado 
-20,250354 -42,878744 
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Figura 564: Locais selecionados para Instalação das Estações Fixas de Monitoramento da Qualidade do Ar. 

. 
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14.9.5.4.2. EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E DISPOSITIVOS 

Para Para a operação do Subprograma de Monitoramento da Qualidade do Ar é necessária a 

utilização de alguns recursos físicos para que seja possível garantir a correta medição dos 

parâmetros, a utilização desses dados medidos para a realização das devidas análises e a 

preservação dos dados (Tabela 254).  

A Central de Dados será o local situado no escritório administrativo da Fundação Renova, em 

Mariana, MG, onde serão recebidos todos os dados monitorados, através do software de 

integração MIGRIS ou através de intervenções manuais do técnico, onde o operador realizará 

as ações de validação dos dados, verificando a consistência e integridade dos mesmos através 

do software de monitoramento ATMOS. 

 

Tabela 254: Recursos previstos para a execução do monitoramento da qualidade do ar 

Tipo do Recurso Local Equipamento 

Estações fixas de monitoramento 

 

 

Estação Rio Doce 
Analisador Met One EBAM-PLUS – 

PM10 e Analisador Met One BAM-1022 

– PM2,5 

Estação Santana do 

Deserto 

Analisador Met One EBAM-PLUS – 

PM10 e Analisador Met One BAM-1022 

– PM2,5 

Estação Novo Soberbo 
Analisador Met One EBAM-PLUS – 

PM10 e Analisador Met One BAM-1022 

– PM2,5 

 

14.9.5.5. EQUIPE TÉCNICA 

As atividades do programa em questão deverão ser realizadas por uma equipe abrangendo 

minimamente um engenheiro ambiental,  um técnico de meio ambiente e auxiliares de campo. 

14.9.5.6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

O cronograma de implantação deste subprograma seguirá o cronograma das obras. As ações 

do monitoramento da qualidade do ar serão colocadas em prática logo no início das obras e 

estendendo-se durante toda a fase de operação e fechamento. 

14.10. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDOS 

14.10.1. JUSTIFICATIVA 

Foram elencados no que tange o meio socioeconômico e meio biótico, sendo estes 

correlacionados à um único aspecto caracterizado pela alteração dos níveis de ruído e pressão 

sonora. A movimentação de veículos leves e pesados e utilização de maquinários poderá gerar 

incômodo à comunidade do entorno e ocasionar afugentamento da fauna que habita em regiões 

próximas à ADA. 
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Considerando a gama de impactos potenciais e reais, são propostos planos e programas tanto 

para mitigar/monitorar e até mesmo compensar os impactos negativos, como também ações que 

visam potencializar os impactos positivos. 

Neste sentido, o Programa de Monitoramento de Ruídos (PMR) compreenderá uma ferramenta 

que buscará mensurar o nível de pressão sonora oriundo da operação do empreendimento e, 

caso  seja constado valores acima dos parâmetros estabelecidos em legislações vigentes, 

deverão ser propostas medidas mitigadoras para atenuar o impacto em questão. 

14.10.2. OBJETIVOS 

A avaliação e o diagnóstico dos níveis de pressão sonora ambiente objetiva quantificar o nível 

de ruído presente em diferentes pontos localizados na área de estudo em questão, a qual 

possibilita verificar a magnitude de fontes ruidosas oriundas da implantação e operação do 

empreendimento. 

As ondas sonoras emitidas por distintas fontes de ruído se propagam no meio ambiente em 

inúmeras formas. A propagação do som pode ser prejudicada pela presença de obstáculos na 

trajetória de propagação. Assim, a existência de barreiras físicas/edificações ou até mesmo as 

modificações topográficas podem alterar o nível de ruído em uma determinada área (Petian, 

2008).  

O conjunto de atividades geradoras de ruídos, incluindo a atividade alvo do empreendimento 

em questão, envolve o movimento de veículos leves e pesados, máquinas pesadas, o 

transporte, carga e a descarga de materiais, além da movimentação de pessoas no local. Neste 

sentido a medição das fontes ruidosas tem como objetivo o monitoramento dos níveis de ruído 

na área de influência direta e indireta do empreendimento, para verificar, principalmente, se as 

atividades de operação acarretarão o aumento dos valores de referência de pressão sonora. 

Além disso, o monitoramento dos ruídos poderá subsidiar a indicação de medidas de controle 

para minimizar eventuais impactos em receptores afetados 

14.10.3. METAS 

As metas estabelecidas no PMR podem ser definidas como: 

• Atender os limites máximos definidos, conforme as legislações vigentes;  

• Identificar as zonas de alteração dos níveis de ruído resultantes das atividades do 

empreendimento;  

• Minimizar os impactos ambientais advindos da alteração dos níveis acústicos; 
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• Desenvolver procedimentos operacionais objetivando a redução dos níveis de ruídos 

provenientes das fontes geradoras. 

14.10.4. METODOLOGIA 

14.10.4.1. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O PMR será elaborado conforme legislações aplicáveis, a saber: 

• Lei Estadual n° 10.100/1990 - que dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora no 

Estado de Minas Gerais, determina os parâmetros máximos para que os ruídos não sejam 

prejudiciais à saúde, à segurança e/ou ao sossego público; 

• Resolução CONAMA n° 1/1990; Dispõe sobre critérios de padrões de emissão de ruídos 

decorrentes de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, 

inclusive as de propaganda política 

• NBR-10.151/2000 - Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto 

da comunidade – Procedimento. 

A Lei Estadual n° 10.100/1990 em seu artigo 2°, inciso II determina que, independente do ruído 

de fundo, o nível sonoro em ambientes exteriores ao recinto em que exista a fonte ruidosa, não 

poderá ser superior a 70 decibéis (dB) durante o dia e 60 dB durante a noite.  

Em nível federal, a Resolução CONAMA n° 1/1990, determina que sejam respeitados os padrões 

estipulados pela ABNT, conforme a NBR 10.152/1987 – níveis de ruído para conforto acústico 

em ambientes diversos. Essa norma por sua vez, remete à aplicação da NBR 10.151/2000 – 

avaliação de ruídos em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade. 

A NBR-10.151/2000 recomenda níveis de critério de avaliação (NCA) para conforto acústico em 

função dos diferentes usos e ocupações de solo para períodos diurnos e noturnos, conforme 

apresentado na Tabela 255. 

Tabela 255: NCA para ambientes externos, em dB. 

TIPOS DE ÁREAS DIURNO NOTURNO 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45 

Área mista, predominantemente residencial 55 50 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 

Área mista, com vocação recreacional 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

Considerando que a resolução federal é mais restritiva que a estadual, os parâmetros da primeira 

serão utilizados para balizamento dos resultados. 
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14.10.4.2. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

A área de abrangência do programa, tendo por base os estudos ambientais, compreenderá 

alguns pontos amostrais localizados na AID e AII do meio socioeconômico. 

Os pontos amostrais foram elencados considerando dois grupos, sendo segregados em fonte 

receptora, caracterizado pelas comunidades e, fonte geradora, mais próximo à ADA do 

empreendimento. 

Para a fonte receptora, conforme sugestão da SUPPRI, foram elencadas cinco comunidades 

para serem incluídas no PMR, sendo: Pedra do Escalvado, Viana, Porto Plácido, Gerônimo e 

Santana do Deserto. No entanto, visando abranger maior área para mensurar o real impacto 

ocasionado pela alteração dos níveis de pressão sonora, foram inclusas ainda outras 

comunidades, sendo aquelas que estão mais próximas à ADA do empreendimento. Apresenta-

se na Figura 565 e Tabela 256 as comunidades que serão abrangidas pelo PMR, por meio de 

campanhas mensais. 

Tabela 256: Pontos de Monitoramento de Ruídos (Fonte receptora) – Previsto para campanhas 

mensais (UTM - SIRGAS 2000 - Fuso 23) 

Comunidade Lat Long Município 

Viana -20,2766 -42,8960 Sta Cruz do Escavado 

Gerônimo -20,2681 -42,8899 Sta Cruz do Escavado 

Florestinha -20,2590 -42,8902 Sta Cruz do Escavado 

Pedra do Escalvado -20,2259 -42,8552 Sta Cruz do Escavado 

Santana do Deserto -20,1985 -42,8335 Rio Doce 

Tapera -20,1934 -42,8854 Rio Doce 

Marimbondo -20,2207 -42,8921 Rio Doce 

Funil -20,1824 -42,8751 Rio Doce 

Sede Rio Doce -20,2464 -42,8953 Rio Doce 

Pontal -20,3463 -42,8992 Ponte Nova 

Buraco -20,2345 -42,8627 Sta Cruz do Escavado 
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Figura 565: Pontos abrangidos pelo PMR – Fonte receptora 
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Por sua vez, estão previstos ainda campanhas trimestrais na fonte geradora, ou seja, nas 

adjacências das ADA, as quais possibilitarão compreender ainda mais a influência da alteração 

de fontes ruidosas provenientes da operação do empreendimento. Os pontos a serem adotados 

podem ser verificados por meio da Tabela 62 e Figura 566. 

Os pontos foram distribuídos nos limites do empreendimento, em áreas onde se identificou maior 

intensidade de atividades, tendo por objetivo aferir se os ruídos gerados por estas atividades 

teriam potencial de detecção e incômodo aos receptores externos, como por exemplo, 

proprietários vizinhos e comunidades de entorno. 

Tabela 257: Coordenadas UTM (Fuso 23K) dos pontos de monitoramento de ruído (Fonte geradora) – Previsto 
campanhas trimestrais. Datum: SIRGAS 2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas 2000). 

PONTOS TIPO DE ÁREA X Y 

P01 Áreas de sítios e fazendas 7766024 725459 

P02 Áreas de sítios e fazendas 7766054 725337 

P03 Áreas de sítios e fazendas 7766120 725218 

P04 Áreas de sítios e fazendas 7765934 724942 

P05 Áreas de sítios e fazendas 7766365 724401 

P06 Áreas de sítios e fazendas 7766711 724240 

P07 Áreas de sítios e fazendas 7767082 724624 

P08 Áreas de sítios e fazendas 7767212 724207 

P09 Áreas de sítios e fazendas 7766863 723901 

P10 Áreas de sítios e fazendas 7766264 723518 

P11 Áreas de sítios e fazendas 7765941 723785 

P14 Áreas de sítios e fazendas 7764432 723994 

P15 Áreas de sítios e fazendas 7765048 723329 

P16 Áreas de sítios e fazendas 7764877 722986 

P17 Áreas de sítios e fazendas 7764862 722456 

P18 Áreas de sítios e fazendas 7764886 722202 

P19 Áreas de sítios e fazendas 7764595 721897 

P20 Áreas de sítios e fazendas 7764398 721868 

P21 Áreas de sítios e fazendas 7764289 721279 

P22 Áreas de sítios e fazendas 7762930 720902 

P23 Áreas de sítios e fazendas 7762274 721049 

P24 Áreas de sítios e fazendas 7761935 721337 

P25 Áreas de sítios e fazendas 7761466 721737 
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PONTOS TIPO DE ÁREA X Y 

P26 Áreas de sítios e fazendas 7761140 721685 

P27 Áreas de sítios e fazendas 7759724 721745 

P29 Áreas de sítios e fazendas 7761199 722242 

P30 Áreas de sítios e fazendas 7762237 722021 

P31 Áreas de sítios e fazendas 7763196 721952 

P32 Áreas de sítios e fazendas 7763730 722271 

P33 Áreas de sítios e fazendas 7764377 723144 

P34 Áreas de sítios e fazendas 7764010 723618 

P35 Áreas de sítios e fazendas 7764989 726576 

P36 Áreas de sítios e fazendas 7761199 722242 

P37 Áreas de sítios e fazendas 7765603 725926 
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Figura 566: Pontos de monitoramento adjacentes à ADA. 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 1107 

 

 

14.10.4.3. PROCESSO DE MEDIÇÃO 

A avaliação dos níveis de ruído nos pontos pré-determinados será realizada a partir de resultados 

amostrados em campo, exclusivamente em campanhas destinadas para este estudo conforme 

frequências estabelecidas (monitoramento mensal – comunidades / monitoramento trimestral – 

pontos adjacentes à ADA). 

Em cada ponto de amostragem será realizada uma série de leituras, em um período de no 

mínimo quatro minutos, durante apenas durante o período diurno, haja vista que o 

empreendimento alvo de licenciamento não possui operação no período noturno. Para tal isso 

será utilizado o Decibelímetro – MINIPA, Modelo MSL-1355B, com certificado de calibração 

válido e realizado por empresa acreditada no Inmetro. O aparelho em questão será ajustado para 

as avaliações dos níveis de ruído equivalente de (LAeq) em dB, com circuito de compensação 

(A) e resposta rápida (fast). 

As medições serão efetuadas de acordo com as normas técnicas e em conformidade com a 

legislação vigente, a qual preconiza que as medições devem ser efetuadas em pontos afastados 

aproximadamente 1,2 metros do piso e pelo menos, 2 metros de quaisquer outras superfícies 

refletoras, como muros, paredes etc. 

Durante o período de amostragem, todos os fatores geradores de ruídos e sua intensidade à 

percepção humana (ausente, leve, médio e forte) serão considerados, bem como o dia, horário 

e condições atmosféricas, céu aberto ou nublado, visto que em períodos de chuvas ou trovoadas 

não deve ser realizado a coleta de dados. O analista em campo responsável pelas medições 

deverá realizar anotações de todas as interferências que ocorreram de maneira pontual durante 

o período de coleta de dados. 

14.10.4.3.1. RUÍDO DE FUNDO 

Para considerar a real influência da operacionalidade do empreendimento, torna-se necessário 

definir o ruído de fundo, o qual irá proporcionar os parâmetros das fontes ruidosas da região. 

Assim, deverão ser realizadas medições nos respectivos pontos amostrais com as atividades do 

empreendimento paralisadas. 

14.10.4.4. TABULAÇÃO DE DADOS 

Ao término da coleta de dados em campo, todas as informações armazenadas no decibelímetro 

deverão ser repassadas para meio digital a fim de serem processadas. 
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Deverá ser calculado para cada ponto amostral o nível equivalente de pressão sonora (LAeq), 

sendo a grandeza que representa a energia sonora média, em dB (A), recebida pelo receptor 

durante o período de medições. Neste sentido o LAeq será calculado de acordo com o Anexo A 

da NBR 10.151/2000, conforme segue equação: 

 

Onde; 

LAeq:Nível de pressão sonora equivalente dB (A) 

n: Número de medidas 

Li: Nível de pressão sonora, em dB (A), lido em resposta rápida (fast) 

 

14.10.4.5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Finalizado a tabulação de dados, essas informações deverão ser dispostas de modo a possibilitar 

a influência da operação do empreendimento nas áreas externas. 

Será apresentado de maneira sintética por meio de tabelas e gráficos o LAeq em cada ponto 

amostral em relação aos limites máximos estabelecidos conforme o nível e critério de avaliação. 

Caso seja constatado níveis de pressão sonora equivalente acima do máximo estabelecido, 

deverá ser proposto medidas de controle e mitigação de impactos. 

14.10.4.6. EQUIPE TÉCNICA 

As atividades do programa em questão deverão ser realizadas por uma equipe abrangendo 

minimamente um engenheiro ambiental,  um técnico de meio ambiente e auxiliares de campo. 

14.10.4.7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

O cronograma de implantação deste programa seguirá o cronograma das obras. As ações do 

controle fontes ruidosas serão colocadas em prática logo no início das obras e estendendo-se 

durante toda a fase de operação e fechamento 
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14.11. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE VIBRAÇÃO 

14.11.1. JUSTIFICATIVA 

Com o início das obras relativas da ADA do empreendimento, um dos impactos potenciais 

identificados são as vibrações no solo em áreas urbanas. Em muitos países existem normas 

limitando os níveis de vibração como forma de proteção às propriedades vizinhas de acordo com 

o tipo de construção edificada. No Brasil, a norma que mais diz respeito aos limites de vibração 

e de pressão acústica aceitáveis é a Norma Brasileira (NBR) 9653 (ABNT, 2005). 

Para que os níveis de vibração atingidos durante as atividades sejam, caso pertinente, 

controlados e/ou atenuados, é necessário o monitoramento sismográfico. As informações 

sismológicas coletadas e processadas deverão ser interseccionadas a informações geológicas 

e pedológicas, fazendo-se importantes para o planejamento de atenuação caso seja verificada 

valores superiores aos permitidos pela norma supracitada. 

Quando há estruturas residenciais e industriais próximas a um empreendimento, os efeitos 

causados por obras civis devem ser medidos continuadamente para estabelecer e demonstrar 

um projeto ambientalmente saudável e para assegurar que os níveis de vibração não sejam 

excessivos. Segundo Nicholson (2005), os seres humanos têm um nível de sensibilidade que os 

permite detectar vibrações em níveis baixos, mas não são capazes de determinar o grau em que 

pode causar danos às estruturas.  

A vibração induzida nas edificações pode gerar danos estruturais em algumas situações e 

apenas incomodidades em outras, dependendo de alguns fatores, tais como: à intensidade da 

vibração, a formação geológica local, o padrão arquitetônico das edificações, a velocidade de 

fluxo de veículos nas vias próximas e a qualidade de pavimentação (SOUZA et al. 2015). 

O programa de monitoramento de vibrações tem intuito de realizar medição, registro e 

comparação das características e parâmetros de elementos presentes no local das atividades, 

cujos efeitos poderiam provocar o aparecimento de defeitos estruturais nos imóveis vizinhos. 

Os resultados servirão para averiguar a relação existente entre os níveis de vibração obtidos 

com os valores limites definidos através da NBR 9653:2005 para quantificação de eventual 

desconforto sobre as pessoas que habitam ou trabalham no local, e embasar ações que preserve 

a integridade das estruturas e edificações vizinhas. 
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14.11.2. OBJETIVOS 

A Programa de Monitoramento dos Níveis de Vibração tem como objetivo principal a avaliação 

dos níveis de vibração decorrente das obras e a comparação com os limites estabelecidos na 

Norma Brasileira da ABNT NBR 9653:2005. 

Com as informações sobre os níveis de vibração gerados em perímetro urbano por tráfego de 

veículos será possível avaliar os possíveis danos e incômodos gerados, observando as normas 

reguladoras vigentes. Além disso, realizar um comparativo entre os níveis de vibração gerados 

em ambiente urbano e os níveis de vibração e ruído gerados em ambiente da obra. 

Com vistas a atingir o objetivo principal, busca-se cumprir os seguintes objetivos específicos: 

• Estabelecer os pontos de coleta de dados; 

• Coletar dados de vibração e ruído, fazendo um monitoramento sismográfico; 

• Processar e interpretar os dados de acordo com as normas reguladoras vigentes; 

• Comparar os resultados com dados obtidos. 

• Estabelecer um modelo que correlacione os níveis de vibração praticados com as 

distâncias escalonadas; 

• Elaborar um mapa de zoneamento com os raios das distâncias adequadas a partir do 

ponto de ações do empreendimento. 

14.11.3. METAS 

As metas estabelecidas no PMV podem ser definidas como: 

• Atender os limites máximos definidos, conforme as legislações vigentes;  

• Identificar as zonas de alteração dos níveis de vibrações resultantes das atividades do 

empreendimento;  

Desenvolver procedimentos operacionais objetivando a redução dos níveis de vibrações 

provenientes das fontes geradoras. 

14.11.4. METODOLOGIA 

14.11.4.1. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O Para as atividades de monitoramento das detonações, devem ser utilizadas as 

recomendações estabelecidas pela ABNT, na NBR 9653, “Guia para avaliação dos efeitos 

provocados pelo uso de explosivos nas minerações em áreas urbanas – Procedimento”, de 

setembro de 2005.  



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 1111 

 

 

Tabela 258: Limites de Vibração pelo terreno conforme Norma ABNT/NBR n° 9653/2005 

Faixa de Frequência FAIXAS 
Limite Pressão 

Acústica 

4 Hz a 15 Hz 
Iniciando em 15 mm/s, aumenta 

linearmente até 20 mm/s 

132 dB 
15 Hz a 40 Hz 

Acima de 20 mm/s, aumenta linearmente 

até 50 mm/s 

Acima de 40 Hz 50 mm/s 

A NBR 9653:2005 estabelece os limites para prevenção de danos superficiais em edificações 

causados por detonações de rocha com o uso de explosivos. 

Embora as atividades com máquinas e equipamentos monitoradas não sejam de detonação, será 

utilizado os parâmetros da NBR 9653:2005 para comparação, levando em consideração que as 

atividades de compactação de solos entre outras também geram vibrações que podem causar 

danos às estruturas da proximidade da área de execução. 

 

14.11.4.2. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

A área de abrangência do programa, tendo por base os estudos ambientais, compreenderá 

alguns pontos amostrais localizados na AID e AII do meio socioeconômico. 

Os pontos amostrais foram elencados considerando dois grupos, sendo segregados em fonte 

receptora, caracterizado pelas comunidades e, fonte geradora, mais próximo à ADA do 

empreendimento. 

Para a fonte receptora, conforme sugestão da SUPPRI, foram elencadas cinco comunidades 

para serem incluídas no PMV, sendo: Pedra do Escalvado, Porto Plácido, Viana, Gerônimo e 

Santana do Deserto. Apresenta-se na Figura 567 e Tabela 259 as comunidades que serão 

abrangidas pelo PMV, por meio de campanhas mensais. 

 

Tabela 259: Pontos de Monitoramento de Vibração (Fonte receptora) – Previsto para campanhas mensais (UTM - 

SIRGAS 2000 - Fuso 23) 

Comunidade Lat Long Município 

Viana -20,2766 -42,8960 Sta Cruz do Escavado 

Gerônimo -20,2681 -42,8899 Sta Cruz do Escavado 

Pedra do Escalvado -20,2259 -42,8552 Sta Cruz do Escavado 

Santana do Deserto -20,1985 -42,8335 Rio Doce 

Porto Plácido -20,3463 -42,8992 Ponte Nova 
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Figura 567: Pontos abrangidos pelo PMV – Fonte receptora. 
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14.11.4.3. PROCESSO DE MEDIÇÃO 

A avaliação dos níveis de vibração nos pontos pré-determinados será realizada a partir de 

resultados amostrados em campo, exclusivamente em campanhas destinadas para este estudo 

conforme frequências estabelecidas (monitoramento mensal) 

Para o levantamento de dados, deve ser utilizados equipamentos denominados como 

sismógrafos de engenharia, que registram o nível da vibração do terreno, medindo a velocidade 

e a frequência de vibração de partícula, que são os parâmetros mais aceitos na avaliação de 

probabilidade de danos em construções civis. A intensidade da vibração gerada é função de 

fatores como a distância entre o ponto em que é gerada a vibração e o ponto de captação, tipo 

de terreno, topografia. 

 

14.11.4.4. TABULAÇÃO DE DADOS 

Ao término da coleta de dados em campo, todas as informações armazenadas no equipamento 

deverão ser repassadas para meio digital a fim de serem processadas. 

Deverá ser calculado para cada ponto amostral o nível equivalente de velocidade de partícula 

para todos os fatores geradores de vibração e sua intensidade à percepção humana ( levemente 

perceptível, bastante e forte) serão considerados, bem como o dia, horário e condições 

atmosféricas, céu aberto ou nublado, visto que em períodos de chuvas ou trovoadas não deve 

ser realizado a coleta de dados.  

O analista em campo responsável coletará a velocidade de vibração de partícula (mm/s) nos três 

eixos ortogonais e velocidade resultante de vibração de partícula que deve ser calculada com 

base na seguinte fórmula: 

𝑉𝑅 =  [(𝑉𝐿)2 + (𝑉𝑇)2(𝑉𝑉)2]
1
2 

onde:  

VR = velocidade resultante de vibração da partícula, em mm/s. 

VL = velocidade de vibração na direção longitudinal, em mm/s. 

VT = velocidade de vibração na direção transversal, em mm/s. 

VV = velocidade de vibração na direção vertical, em mm/s. 

A velocidade resultante de partícula pode servir como um limite de nível de vibração adotado em 

uma área em questão (linha ou nível de confiança), isto é, os valores de velocidade resultante 

não representam a realidade de ocorrência destes níveis no local de monitoramento, mas pode 
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indicar que em um determinado local e com uma determinada distância escalonada, não podem 

ocorrer níveis de vibração acima dos valores de velocidade resultante de partícula, adotando, 

então, esse valor como limite. 

Sempre que verificados desvios em relação aos parâmetros determinados pela NBR 9653:2005 

para vibração e pressão acústica em edificações, deverá ser realizado uma análise para 

identificação das causas raízes e definição do plano de ação contendo as medidas mitigatórias 

cabíveis a serem implementadas. 

. 

14.12. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

De acordo com a Lei Federal nº 9.795/99 a educação ambiental é definida como “os processos 

por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de 

uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade” Neste sentido 

a educação ambiental busca contribuir para o desenvolvimento de cidadãos que reconheçam a 

estreita relação entre a sociedade e o meio que a cerca, com uma postura ativa na busca de 

soluções para os problemas atuais e futuros.  

O Programa de Educação Ambiental é entendido como um instrumento para a sensibilização 

ambiental que busca a mudança de comportamento e atitudes em relação ao meio ambiente, no 

qual a comunidade atua para a melhoria de suas condições de vida. 

Dentro deste contexto o Programa de Educação Ambiental se apresenta como uma ferramenta 

para sensibilização que busca a mudança de atitudes e comportamentos em relação ao meio 

ambiente, exibindo-se como uma importante ferramenta para mitigação de alguns impactos 

ambientais. Ressalta-se que o desenvolvimento de ações de educação ambiental com 

empregados e com comunidades contribui na compreensão dos aspectos ambientais, 

preparando esses públicos para as possíveis transformações advindas do empreendimento. 

Este programa é de grande importância tendo em vista sua constante busca por criar e manter 

um ambiente de trabalho mais saudável, com a adoção de posturas e práticas ecologicamente 

corretas que deverão ser aplicadas no dia a dia das atividades, a partir da utilização de 

estratégias de diálogo permanente e construtivo entre as partes envolvidas, e do aprendizado de 

cunho participativo e integrado. 

O plano ora em questão pode ser visualizado na íntegra em documento específico, por meio do 

ANEXO XII, juntamente com o Projeto de Coleta Seletiva, ação realizada junto ao município de 
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Rio Doce.  

14.13. PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL DE OBRAS 

14.13.1. JUSTIFICATIVA 

O gerenciamento ambiental é um processo contínuo que é necessário para conservar, preservar 

e adequar o empreendimento ao ambiente de maneira a garantir a qualidade ambiental. 

As ações modificadoras do meio ambiente, estão vinculadas ao licenciamento ambiental na área 

de influência do projeto. Este dispositivo prevê: análise dos impactos, definições das medidas 

corretivas e a elaboração de um acompanhamento e monitoramento dos impactos. 

O gerenciamento ambiental de obras, exemplificada pelo controle do uso dos recursos naturais, 

e ações possibilitando estimular ou induzir o uso e ocupação correto das áreas de interesse 

ambiental. Portanto, o planejamento ambiental visa beneficiar e otimizar a utilização dos recursos 

naturais, tais como uso do solo, proximidade do curso d’água, modificação da paisagem, 

consumo dos materiais. 

14.13.2. OBJETIVO 

O Programa de Gestão Ambiental de Obras, na realidade, é um controle intrínseco tem como 

objetivo minimizar as alterações causadas ao meio ambiente, em função da operação de todas 

as estruturas da atividade alvo de licenciamento. Este programa baseia-se no desenvolvimento 

de uma série de ações preventivas e de controle, resumidamente descritas a seguir. 

14.13.3. ÁREA DE ABRANGENCIA 

A área de abrangência do programa, tendo por base os estudos ambientais compreenderá os 

municípios compreendidos pela AID e AII. Os impactos foram analisados considerando o cenário 

atual e futuro de obras, abrangendo comunidades dos municípios de Rio Doce, Santa Cruz do 

Escalvado e Ponte Nova. 

A AID compreende a porção territorial do entorno imediato da ADA, no qual foram considerados 

os limites dos setores censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE. Estes 

abrangem as comunidades de Santana do Deserto, Marimbondo e Rio Doce – Sede no município 

homônimo; Merengo, Pedra do Escalvado, Novo Soberbo, Florestinha, Vianas, Gerônimo e Sede 

do município de Santa Cruz do Escalvado. 
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14.13.4. METODOLOGIA 

 

• Umectação de vias 

Visando melhorias da qualidade do ar no ambiente de trabalho bem como em suas adjacências, 

devem ser adotados sistemas de aspersão (umectação/aspersão) móvel - por intermédio de 

caminhões pipas, ou sistemas fixos. 

O tráfego constante de máquinas e caminhões durante a construção das estruturas civis é 

também uma operação geradora de poeira. Assim, as estradas e vias de acessos não 

pavimentados também deverão constantemente umectadas, através de sistemas móveis. 

 

• Manutenção Rotineira de Caminhões, Máquinas e Equipamentos 

Com o objetivo de controlar as fontes geradoras de gases de combustão e visando garantir a 

adequada gestão da qualidade do ar, adota-se o procedimento de manutenção rotineira de 

equipamentos e veículos.  

 

• Treinamento 

Todos os funcionários e colaboradores da RENOVA deverão passar por um treinamento prévio 

sobre o Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional – SSO, objetivando a execução 

de todas as atividades com segurança e responsabilidade, assimilando as medidas de proteção 

individual e coletiva. Este treinamento inclui o tema Educação Ambiental, no qual são 

apresentadas noções básicas de meio ambiente, apresentando os sistemas de controle 

ambiental vigentes na empresa. 

• Acompanhamento 

Toda atividade terá o acompanhamento de engenheiro responsável e equipe que avaliará o 

cumprimento do projeto, o respeito às normas ambientais e de SSO, a efetividade dos 

mecanismos adotados e a necessidade de manutenção ou correção. Este profissional poderá 

paralisar a obra, indicar correções ou complementações, garantindo a qualidade das atividades 

e do meio ambiente do entorno.  

• Gestão de Resíduos 
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Adoção de técnicas que contam com procedimentos específicos para cada tipo de resíduo 

gerado, desde o momento da geração, à destinação temporária  

• Sinalização e controle de velocidade 

Objetivando-se a garantia de condições de segurança e a prevenção de acidentes com veículos 

automotores e equipamentos nas áreas de trabalho, um sistema de sinalização adequado deverá 

ser implantado, a fim, ainda, de se facilitar o acesso às áreas por trabalhadores internos e 

externos da RENOVA. Dever-se-á sinalizar vias de acesso, circulação, cruzamentos e 

ramificações, de forma visível e com direção de entrada e saída das referidas áreas, através de 

placas e sinalizadores luminosos, por exemplo. Com o mesmo intuito na prevenção de acidentes, 

redutores de velocidade deverão ser instalados nessas áreas, como forma de controle a 

possíveis indevidos excessos de velocidade nos locais de trabalho e acesso de pessoal. 

14.13.5. EQUIPE TÉCNICA 

As atividades do programa em questão deverão ser realizadas por uma equipe abrangendo 

minimamente um engenheiro ambiental,  um técnico de meio ambiente e auxiliares de campo. 

14.13.6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

O cronograma de implantação deste programa seguirá o cronograma das obras. As ações do 

controle serão colocadas em prática logo no início das obras e estendendo-se durante toda a 

fase de operação e fechamento do empreendimento. 

 

14.14. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

14.14.1. JUSTIFICATIVA 

Conforme pôde ser verificado de maneira sistêmica no EIA, para a regularização do 

empreendimento foi realizada uma Avaliação de Impactos Ambientais (AIA). Neste sentido, 

foram identificados distintos impactos no que tange o meio socioeconômico, quais sejam: 

aumento dos postos de trabalho temporários, aumento da arrecadação tributária, dinamização 

da economia local, aumento da qualificação profissional, alteração na dinâmica populacional 

local, especulação imobiliária, pressão sobre o uso da infraestrutura básica, intensificação no 

tráfego de veículos nas vias locais urbanas e rurais, alterações no patrimônio cultural local. Além 

destes, existem impactos ainda relacionados aos meios físico e biótico que podem ser 

perceptíveis de maneiras distintas nas comunidades do entorno e em cada pessoa específica, 
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como por exemplo: alteração dos níveis de pressão sonora, alteração da qualidade das águas 

superficiais, alteração da paisagem, perda de indivíduos de flora e possibilidade de perda de 

indivíduos da fauna terrestre. 

Considerando a gama de impactos potenciais e reais, são propostos planos e programas tanto 

para mitigar/monitorar e até mesmo compensar os impactos negativos, como também ações que 

visam potencializar os impactos positivos. 

Neste sentido, o Programa de Comunicação Social (PCS) compreenderá uma ferramenta que 

buscará disseminar informações sobre os projetos que vem sendo e serão desempenhados na 

região, como também fortalecer o relacionamento e estreitar vínculos de confiança com as 

diversas partes interessadas, compreendendo todas as comunidades da AID. 

Importante destacar que o PCS tem a importante tarefa de interação e integração com a 

população para alcance de seus objetivos. Assim sendo, ele será aplicado não apenas como um 

programa isolado, mas como parte de todos os programas que são voltados para a população 

em geral (comunidades, colaboradores, fornecedores). 

Dessa forma, o estabelecimento de canais oficiais de comunicação e de interação entre o 

empreendedor e os segmentos direta e indiretamente envolvidos irá assegurar que as partes 

tenham acesso a informações e esclarecimentos acerca das obras realizadas no 

empreendimento. 

14.14.2. OBJETIVOS 

O principal objetivo do PCS é contribuir com a gestão socioambiental do empreendimento como 

um todo, fortalecendo o relacionamento entre as partes interessadas e promovendo o 

nivelamento das informações sobre as atividades realizadas na ADA, considerando os principais 

anseios, percepções, interesses e necessidades das comunidades das áreas de influência. 

Os objetivos específicos deste programa são: 

• Divulgar a importância da operação do empreendimento; 

• Divulgar informações de forma clara sobre o empreendimento, os impactos ambientais, 

as medidas mitigadoras e compensatórias e os programas e planos propostos, através de 

mecanismos ágeis de comunicação para os diferentes públicos-alvo; 

• Contribuir para mitigar diversos impactos socioambientais, por meio da divulgação de 
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informações, do estabelecimento de canais para comunicação com a população e da 

participação da população afetada durante todas as fases do empreendimento; 

• Evitar os transtornos causados à população que for afetada pelas obras; 

• Gerenciar e compatibilizar as informações oriundas das diversas atividades inerentes à 

fase de obras que envolvam a necessidade de comunicação e interação com a população 

afetada, e; 

• Contribuir para a prevenção e a minimização dos impactos ambientais e sociais 

decorrentes do empreendimento. 

14.14.3. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

A área de abrangência do programa, tendo por base os estudos ambientais compreenderá os 

municípios compreendidos pela AID. Os impactos foram analisados considerando o cenário atual 

e futuro de obras, abrangendo comunidades dos municípios de Rio Doce, Santa Cruz do 

Escalvado e Ponte Nova. 

Conforme apresentado no início deste estudo, têm-se que a AID compreende a porção territorial 

do entorno imediato da ADA, no qual foram considerados as seguintes comunidades e/ou 

localidades:  

i) Município de Santa Cruz do Escalvado: Florestinha, Gerônimo, Sagrado Coração de 

Jesus (Merengo), Pedra do Escalvado; São Sebastião do Soberbo (Novo Soberbo), 

sede municipal Santa Cruz do Escalvado e Viana;  

ii) Município de Rio Doce: Funil, Jorge, Marimbondo, Matadouro, Santana do Deserto, 

sede municipal de Rio Doce e Tapera e,  

iii) Município de Ponte Nova: Comunidade de Colônia do Pontal. 

14.14.4. PÚBLICO ALVO 

Considerando a área de abrangência apresentada anteriormente, o público-alvo do PCS pode 

ser subdividido entre dois grupos sendo o público externo e o público interno. 

O público interno compreende os colaboradores da RENOVA e de empresas contratadas que 

atuam na rotina da empresa e nas distintas fases do empreendimento em questão. 

Por sua vez, o público externo contempla: 
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• Órgãos governamentais e não-governamentais dos municípios abrangidos na AID; 

• Principais fornecedores de equipamentos, insumos e serviços das sedes municipais 

(AID); 

• Lideranças comunitárias da AID, e; 

• Comunidades residentes nos municípios da AID do empreendimento, conforme 

apresentado na Tabela 260 e Figura 568. 

Tabela 260: Público alvo do PCS. 

MUNICÍPIO LOCALIDADE 
COORDENADAS 

Lat. Long. 

Santa Cruz do 

Escalvado 

Florestinha -20,258925 -42,890201 

Gerônimo -20,267895 -42,889917 

Sagrado Coração de Jesus (Merengo) -20,153247 -42,814275 

Pedra do Escalvado -20,226909 -42,854157 

São Sebastião do Soberbo (Novo Soberbo), -20,252445 -42,881381 

Sede Municipal Santa Cruz do Escalvado -20,235777 -42,81424 

Viana -20,276555 -42,895952 

Porto Plácido   

Rio Doce 

Funil -20,18077 -42,875567 

Jorge -20,21449 -42,943343 

Marimbondo -20,22071 -42,892122 

Matadouro -20,258139 -42,94031 

Santana do Deserto -20,198379 -42,83349 

Sede Municipal de Rio Doce -20,246163 -42,895361 

Tapera -20,193255 -42,885504 

Ponte Nova Colônia do Pontal -20,346291 -42,89923 
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Figura 568: Público alvo do PCS. 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 1122 

 

 

14.14.5. METODOLOGIA 

A metodologia proposta para a operacionalização do PCS é apoiada em dois blocos de ações, 

quais sejam: campanhas de informação e campanhas interativas. 

As campanhas de informação consistem na difusão de informações básicas a respeito do 

empreendimento e devem ser executadas em consonância com o cronograma de implantação 

da obra, sendo voltadas para os diversos públicos envolvidos. O desenvolvimento dessa 

campanha deve ser realizado por instrumentos de informação e divulgação.  

Por sua vez, as campanhas interativas visam o planejamento e execução das atividades 

propostas nos demais programas e projetos ambientais e que demandem o envolvimento da 

sociedade civil. 

As informações serão passadas em linguagem clara e simples, para que possam ser facilmente 

compreendidas pelos diferentes grupos de interesse. Devem também, de forma imprescindível, 

ser verdadeiras e fiéis à realidade do empreendimento e serem divulgadas antes de quaisquer 

intervenções ou desenvolvimento de ações, de modo a fomentar laços de confiabilidade com o 

público alvo. As ações básicas do programa para divulgação do empreendimento compreendem 

os seguintes meios de comunicação: 

• Reuniões com grupos de interesse. Para cada atividade a comunicação deverá 

divulgar de forma ampla e clara os objetivos do empreendimento. Todas as reuniões 

deverão ser definidas por meio de um roteiro básico adequado segundo as demandas dos 

grupos de interesse. Destaca-se que todas as reuniões deverão ser comprovadas por listas 

de presença e registro fotográfico. 

• Informativos: panfletos, cartilhas, boletins e mensagens (WhatsApp). Os 

informativos deverão ser confeccionados enfocando a descrição das atividades, os 

aspectos ambientais da área de influência do empreendimento, impactos ambientais 

efetivos e potenciais da atividade, medidas mitigadoras e legislação aplicável ao 

empreendimento, em linguagem que possibilite a compreensão das informações pelos 

segmentos atingidos.  

• Cartazes informativos. Deverão ser confeccionados e fixados no local de influência 

das obras, como forma de prevenção a acidentes envolvendo os grupos de interesse e os 

colaboradores do empreendimento. Estes cartazes devem informar sobre a natureza das 

obras, sua duração prevista, e sobre a necessidade de manter-se afastado por motivos de 
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segurança. Tal comunicação deverá ser efetiva principalmente nos arredores do 

reservatório da UHE, informando sobre os cronogramas previstos para a execução da 

atividade de dragagem. 

• Canal de atendimento. Trata-se de um telefone 0800, de discagem gratuita de número 

0800 031 2303, aberto à comunicação com a sociedade, no intuito de receber sugestões 

e reclamações, durante a operação do empreendimento. Será criado um ramal específico 

para atendimento do público alvo do Trecho 12. Além disso, será disponibilizado ainda um 

e-mail para atendimento ao público alvo por meio do “Fale Conosco”. 

14.14.6. METAS 

Os processos de comunicação social são partes constituintes dos princípios de inclusão, 

integração e participação social. O programa tem como meta contribuir para o entendimento das 

partes interessadas em relação ao empreendimento objeto deste, informando-as 

adequadamente sobre o projeto, conhecendo suas percepções, interesses e necessidades, 

fortalecendo os relacionamentos e minimizado os impactos relacionados às expectativas da 

população e demais partes interessadas. 

Os desafios do programa se referem à abordagem mais direta com a população ou seus líderes, 

ou seja, para alcance dos objetivos propostos as relações devem ser mais interpessoais que nos 

demais programas abrangidos no EIA. 

Objetivamente, as metas podem ser compreendidas como: 

• Atingir as comunidades especificadas e sedes dos municípios abrangidos na AID do 

empreendimento; 

• Realizar reuniões e campanhas previstas no cronograma; 

• Tabular as informações e dados obtidos por meio das campanhas. 

14.14.7. INDICADORES 

Os indicadores do PCS serão quantitativos, ou seja, avaliação do percentual alcançado por meio 

de contatos iniciais com o público-alvo e estruturação dos instrumentos de comunicação, 

possibilitando avaliar, no processo, o atendimento às metas e, se necessário, a correção de 

estratégias. 

Posteriormente à tabulação dos dados a avaliação poderá ser qualitativa e feita a partir dos 
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resultados alcançados (nível de informação e demandas da população e sua participação efetiva 

no projeto). 

Além disso, após quaisquer contatos com os públicos alvo deverão ser aplicados formulários de 

assimilação de conteúdo, de modo que os resultados alcançados estejam coerentes com 

aqueles tabulados em campo. 

Para avaliar as metas pretendidas, selecionam-se os seguintes parâmetros: 

• Número de reuniões realizadas nos municípios da área de influência; 

• Percentual da população alcançada; 

• Número de boletins impressos distribuídos; 

• Número de reclamações recebidas (canal de atendimento – fale conosco) ao longo da 

operação do empreendimento. 

14.14.8. CAMPANHAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

As ações previstas no PCS devem possuir uma periodicidade e serem marcadas e divulgadas 

com antecedência, para o real conhecimento da população. 

Poderão ser abordados distintas atividades nas campanhas de informação, as quais devem ser 

organizadas conforme o tipo do público. 

Para o Público Externo: 

• Elaboração e distribuição de material informativo, com conteúdo e informações 

educativas sobre o empreendimento e questões socioambientais; 

• Disponibilização de um ramal específico na Central de Relacionamento, ou outro 

dispositivo similar, que garanta o acesso gratuito através de linha telefônica e por meio de 

“Fale Conosco” (e-mail) às informações gerais sobre o licenciamento ambiental de 

Candonga. 

Para o Público Interno 

• Campanhas informativas para a sensibilização dos trabalhadores sobre as ações do 

projeto, questões de segurança do trabalho, os impactos ambientais, medidas de mitigação 

e respeito aos diferentes grupos sociais envolvidos no processo, com enfoque no respeito 
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à população residente nos municípios e comunidades do entorno; 

• Produção de Informativos sobre o projeto, contendo notícias acerca do andamento da 

obra, impactos e demais assuntos de interesse; 

• Inserção dos princípios da educação e gestão ambiental no cotidiano dos trabalhadores. 

Por sua vez, as campanhas interativas irão consolidar as atividades previstas nas campanhas 

informativas por meio de reunião com Lideranças; com o objetivo de ouvir e entender as 

demandas e necessidades, especialmente de representantes das comunidades, para se planejar 

e consolidar a agenda de atividades.  

14.14.9. MONITORAMENTO 

Para um efetivo acompanhamento, todos os registros referentes às ações executadas deverão 

ser arquivados. Deverão ser realizados registros fotográficos, contabilizados os números de 

convites enviados, as atas de reunião assinadas, o número de contatos com os meios de 

comunicação, estimativa de público atingido etc. 

Periodicamente deverão ser aplicados formulários de assimilação de conteúdo, de modo que 

seja percebido e posteriormente tabulado os resultados alcançados após quaisquer campanhas 

realizadas, sejam essas interativas ou informativas. 

Para assegurar a eficácia do programa, deverá ser previsto uma revisão do PCS a cada 

semestre, de modo que os objetivos sejam priorizados. 

14.14.10. PRODUTOS PERCEBIDOS 

As ações previstas no PCS, as quais irão atuar como mediador das relações entre o 

empreendedor e a população fomentarão produtos, serão devidamente registradas e 

apresentadas ao órgão ambiental por meio de relatórios técnicos semestrais – contendo de forma 

sucinta as reclamações, sugestões e demais demandas, as providências tomadas e/ou tratativas 

quanto aos contatos recebidos pelas comunidades. Os relatórios técnicos devem conter: 

• Atas de reuniões com representantes do poder público organizadas conforme o 

surgimento de demandas relacionadas ao andamento das obras do 

empreendimento e dos programas ambientais em execução; 

• Lista de presença direcionadas para cada caso; 
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• Registro fotográfico das ações desenvolvidas; 

• Apresentação do material informativo apresentado ao público alvo; 

• Ficha ou formulário de avaliação das atividades desenvolvidas; 

• Cópia dos boletins informativos que abordaram os temas ligado ao andamento das 

obras, com ênfase nos principais eventos e informações sobre as ações 

executadas nos demais programas de gestão de impactos; 

• Cópia de todos os materiais produzidos e disponibilizados para o público alvo; 

• Cópia de cartas de recebimento de documentos; 

• Cópia de ofícios direcionados ao público alvo; 

• Quantitativo de material de divulgação produzido e local de veiculação/distribuição; 

• Formulário contendo todos os contatos realizados com a central de relacionamento 

prevista e as respostas/soluções dadas a cada caso; 

• Compilação dos dados levantados por meio do PCS. 

14.14.11. EQUIPE TÉCNICA 

O PCS deverá envolver uma equipe com profissionais da área de comunicação social, a qual 

estará em contato permanente com os grupos de interesse e com a força de trabalho. Estes 

ficarão responsáveis pela criação dos materiais informativos, pela sua adequação de linguagem, 

a fim de que seja acessível a todos os grupos de interesse bem como pela divulgação das 

informações e distribuição dos materiais informativos. 

O principal apoio para a equipe da comunicação social será fornecido pelos diversos setores da 

RENOVA, que disponibilizará as informações técnicas e andamento dos demais programas de 

gestão de impactos. 

14.14.12. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

O cronograma de implantação deste programa seguirá o cronograma das obras. As ações do 

PCS serão colocadas em prática logo no início das obras e estendendo-se ações no território 

provenientes da recuperação e mitigação de impactos, danos causados e eventuais intervenções 

relacionadas ao empreendimento em questão. 
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14.15. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS 

14.15.1. JUSTIFICATIVA 

A gestão contínua dos impactos e riscos socioeconômicos gerados por um determinado 

empreendimento permite identificar, avaliar e recomendar ações que visam mitigar e minimizar 

os riscos, além de potencializar os impactos socioeconômicos positivos das operações e 

aprimorar a atuação, com a participação ativa das partes interessadas. Assim, esse programa 

pode servir de base para as ações da empresa, em várias áreas. 

A partir do cruzamento de dados e de indicadores internos e externos, busca-se retratar a 

realidade deste público. De posse das informações obtidas, a empresa atua através de projetos 

e ações necessários. 

14.15.2. OBJETIVO 

O Programa de Monitoramento de Impactos Socioeconômico tem como objetivo identificar, 

avaliar e recomendar ações que visam evitar, mitigar e minimizar os impactos negativos, bem 

como potencializar os impactos socioeconômicos positivos de suas operações e projetos, 

norteando as estratégias de atuação da RENOVA nas comunidades e nos municípios do entorno. 

14.15.3. METODOLOGIA 

A metodologia adotada leva em consideração uma avaliação rigorosa do contexto 

socioeconômico dos municípios, a análise dos impactos da operação e dos novos 

empreendimentos e em seguida identifica e/ou constrói indicadores para medir os potenciais 

impactos positivos e negativos respeitando as características de cada intervenção. Logo após a 

definição dos indicadores será possível realizar o monitoramento periódico dos dados e 

indicadores de acordo com a disponibilidade das fontes internas e as externas (fontes de dados 

públicas e oficiais).  

Ou seja, em suma, numa primeira fase, são identificados e estudados os impactos (positivos e 

negativos); numa segunda fase são elaborados indicadores; e na fase final é realizado o 

monitoramento, em si. 

Dentre as principais ações do Programa destacam-se: 
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• Monitoramento do desempenho da execução do projeto, incluindo o 

acompanhamento dos resultados dos programas de controle ambiental do meio 

socioeconômico;  

• Monitoramento do desempenho dos indicadores sociais e econômicos dos 

municípios das áreas de influência, especialmente nos temas de: 

✓ Economia local; 

✓ Arrecadação de tributos; 

✓ Mercado de Trabalho; 

✓ Saúde; 

✓ Educação; 

✓ Segurança Pública; 

✓ Mobilidade urbana. 

• Apresentação e discussão dos impactos com a equipe de projeto; e 

• Apresentação e discussão periódica dos impactos com as partes interessadas 

durante a execução da obra, com especial envolvimento das lideranças locais, da 

iniciativa privada, do poder público e da sociedade civil organizada. 

A partir dessas ações, espera-se identificar a capacidade do município fazer frente às novas 

demandas por serviços públicos bem como avaliar o nível de interferência nesses serviços. 

14.16. PROGRAMA DE APOIO ÀS INFRAESTRUTURAS VIÁRIAS 

14.16.1. JUSTIFICATIVA 

É fato comum e notório que as fases de operação do empreendimento potencializam o aumento 

do fluxo de veículos leves e pesados na região. As vias existentes nas principais comunidades 

inseridas na AID antes do rompimento da barragem apresentavam baixo tráfego e, atualmente, 

apresentam significativa movimentação durante o período diurno. 

Neste sentido, considerando o real impacto socioeconômico nas comunidades, justifica-se a 

implantação do Programa de Apoio à Infraestrutura o qual será voltado para a melhoria de 

acessos e estradas vicinais. 

14.16.2. OBJETIVOS 
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A avaliação e o acompanhamento da situação viária do empreendimento têm como objetivo 

apresentar diretrizes para restaurar e conservar as vias de acesso. Com a finalidade e mantê-

las viáveis para o tráfego durante as obras e posteriormente para o contínuo funcionamento.  

14.16.3. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Para a definição da área de abrangência do referido programa foram considerados os impactos 

relacionados à execução das obras na ADA as quais fomentam a intensificação do tráfego de 

veículos e consequente alteração nas vias de acesso. Os impactos foram analisados 

considerando os principais trajetos utilizados para deslocamento dos colaboradores e 

maquinários utilizados na execução das atividades. Assim, têm-se que a área alvo de execução 

do programa compreende os municípios de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. Algumas vias 

já se encontram aderentes ao programa em questão sendo os trechos: via de ligação do distrito 

de Soberbo ao distrito de Pedra do Escalvado (calçamento em trecho parcial) e estrada vicinal – 

Comunidade Gerônimo (reparos pontuais); 

14.16.4. METODOLOGIA 

A carência nos serviços de manutenção é um dos principais motivos de degradação das 

condições das vias de acesso e das deficiências da malha viária, provocando o surgimento de 

pontos críticos.  

As intervenções para efetuar a manutenção são adotadas partindo do princípio de que as 

estradas estejam em bom estado de conservação, ou após terem passado por serviços de 

recuperação que sejam realizados de forma racional e programada. 

Os serviços de manutenção das vias do empreendimento deverão ser executados após a análise 

e planejamento com base na situação das vias afetadas , com metas estabelecidas em função 

do porte e importância dos diversos trechos de estradas e acessos, dos recursos orçamentários, 

ou ainda do nível de risco de eventuais pontos críticos, podendo ser alterados em função do 

surgimento de casos imprevistos. 

Os acessos que podem ter interferência em virtude das atividades do empreendimento serão 

mapeados, e analisados separadamente para que seja realizada as manutenções preventivas e 

corretivas. 

O monitoramento deverá ser realizado mensalmente, por meio de caminhamento em veículo nas 

principais vias da área de abrangência. Deverão ser mapeados todos os pontos onde for 

constatado significativa inconsistência viária, para que possam ser avaliados e considerados no 

programa em questão.  
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As vias e estradas deverão ser levantadas e seus dados técnicos copilados. Em seguida, 

deverão ser separadas, de preferência, em trechos com extensões mais ou menos homogêneas, 

as áreas serão prospectadas por profissional experiente. Estes dados deverão ser analisados e 

avaliados para ser feita uma programação das intervenções. As manutenções das vias serão 

divididas em manutenções preventivas e corretivas.  

14.16.4.1. TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO 

A manutenção de uma via deverá ser feita com base em critérios técnicos e econômicos. Devem-

se desmembrar as estradas do empreendimento em categorias, levando em consideração o grau 

de relevância econômica e de utilização 

A manutenção preventiva, é realizada antecipadamente, com um delineamento visando a 

melhoria das condições técnicas do trecho trabalhado, prioritariamente em épocas de seca. 

A manutenção corretiva será executada quando for observado alguma irregularidade. Ocorrendo 

algum defeito em uma determinada via, deverá ser feita a ações necessárias para restabelecer 

a sua funcionalidade e condições. Geralmente os danos ocorrem nos períodos chuvosos.  

O principal objetivo da manutenção é evitar a perda desnecessária do capital investido, mediante 

a proteção física da estrutura básica e da superfície de rolamento da estrada. A manutenção 

deve evitar a deterioração precoce das estruturas construídas e por conseguinte, a necessidade 

de serviços de manutenção. As atividades de manutenção incluem: 

• Manutenção de rotina: agrupamento de ações objetivando preservar todos os 

elementos da via, com o mínimo possível de intervenções, visando continuar com os 

mesmos atributos e condições de origem. 

• Manutenção emergencial: agrupamento de serviços direcionados ao restabelecimento 

do tráfego em trechos, que foram interditados ou que esteja gravemente comprometido 

por algum fato extraordinário. 

• Manutenção corretiva: conjunto de operações que são executadas uma ou mais vezes 

anualmente e que tem como finalidade a preservação de todos os elementos da estrada, 

com o mínimo possível de intervenções, com os mesmos atributos e condições de origem. 

Essa manutenção é responsável por de ações de reparação de danos à estrada, tais 

como recolhimento de barreiras, recomposição de aterros, tapa buracos em pontos 

localizados, limpeza e reparos simples de dispositivos de drenagem e cascalhamento. 

• Manutenção preventiva: Agrupamento de ações que comumente são executadas 

visando evitar o surgimento ou agravamento dos defeitos, preservar as características 

superficiais, a integridade estrutural e, consequentemente, o bom funcionamento das 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 1131 

 

 

vias, como por exemplo, a recomposição ou construção da camada de revestimento 

primário. 

Importante destacar que quaisquer intervenções  em vias públicas e estradas vicinais deverão 

ser previamente apresentadas por meio de projetos e aprovadas pelos respectivos  poderes 

municipais a que são abrangentes. 

14.16.4.2. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

Todos os monitoramentos realizados e evidências de pontos de críticos deverão ser devidamente 

registrados, bem como a elaboração de projetos e interface com as prefeituras municipais. As 

informações devem ser reportadas em relatórios de acompanhamento e as manutenções 

apontadas por meio de imagens fotográficas. As demais evidências como cronogramas de 

implantação, investimentos e anuências necessárias também deverão ser apresentadas. 
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14.17. CRONOGRAMAS E ESPECIFICAÇÕES DE EXECUÇÃO DO PCA 

Apresentam-se a seguir um compilado geral de especificações de cada programa/plano 

abordado neste PCA, de modo a explicitar de maneira sistêmica a área de abrangência, 

frequência de monitoramento, principais parâmetros avaliados e demais informações. Com o 

intuído de complementar ainda mais a análise e visão macro dos planos de controle ambientais, 

apresenta-se no ANEXO XIII um mapa geral, contendo todos os pontos de monitoramento em 

questão. 
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Tabela 261: Síntese dos planos/programas propostos para o empreendimento. 

PROGRAMA / 

PLANO / 

SUBPROGRAMA 

MEDIDA 
ÁREA DE 

ABRANGÊNCIA 

PONTOS 

AMOSTRAIS E 

FREQUENCIA 

EXECUÇÃO/MONITORAMENTO 
INÍCIO DA 

EXECUÇÃO 
INTERFACES 

Programa de 

Resgate de Flora e 

Produção de Mudas 

Preventiva/Compensatória 

Áreas alvo de supressão 

determinada por meio do 

PUP e AID (resgates 

para enriquecimento do 

viveiro) 

Não se aplica 

Execução de resgates esporádica 

mediante necessidade de supressão 

de vegetação e/ou enriquecimento de 

espécies no viveiro 

Implantação do Viveiro 

prevista para 

Maio/2020. 

Programa de 

Recomposição da 

Flora 

Programa de 

Controle de 

Supressão Vegetal 

Plano de 

Recuperação de 

Áreas Degradadas 

Programa de 

Recomposição da 

Flora 

Compensatória 
Plantios compensatórios 

e áreas alvo do PRAD 
Não se aplica 

Execução esporádica, conforme 

cronograma do PRAD e PTRF (plantios 

compensatórios) 

Conforme cronograma 

PRAD e Projeto 

Técnico de 

Compensação 

Florestal – Ambos os 

estudos estão 

anexados ao processo 

de licenciamento 

ambiental, sendo 

necessário à sua 

aprovação 

Plano de 

Recuperação de 

Áreas Degradadas 

Programa de 

Controle de 

Supressão Vegetal 

Mitigadora 

Áreas alvo de supressão 

determinada por meio do 

PUP. 

Não se aplica 

Execução esporádica, conforme 

necessidade de supressão de 

vegetação. 

Conforme necessidade 

de supressão – 

cronograma PUP. 

Plano de 

Recuperação de 

Áreas Degradadas 

Plano de 

Recuperação de 

Áreas Degradadas 

Mitigadora 

Áreas alvo de 

descomissionamento – 

etapa de fechamento / 

Margens do reservatório 

Não se aplica 

Início previsto para etapa de 

fechamento / Início previsto deve ser 

anterior ao enchimento do Reservatório 

Início previsto para 

etapa de fechamento – 

conforme cronograma 

do PRAD anexo ao 

processo de 

licenciamento 

ambiental 

Programa de 

Resgate de Flora e 

Produção de Mudas 

/Programa de 

Recomposição da 

Flora 

Programa de 

Monitoramento de 

Fauna 

Mitigadora 

APP do reservatório, 

remanescentes florestais 

no interior da Fazenda 

Floresta 

91 pontos amostrais 
Trimestralmente durante o período de 

funcionamento do empreendimento 

Primeira campanha 

deve ser iniciada 

concomitantemente 

com o 

empreendimento 

Programa de 

Comunicação Social 



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 1134 

 

 

PROGRAMA / 

PLANO / 

SUBPROGRAMA 

MEDIDA 
ÁREA DE 

ABRANGÊNCIA 

PONTOS 

AMOSTRAIS E 

FREQUENCIA 

EXECUÇÃO/MONITORAMENTO 
INÍCIO DA 

EXECUÇÃO 
INTERFACES 

Subprograma de 

Afugentamento e 

Resgate 

Mitigadora 

Área Diretamente 

Afetada (ADA) pelo 

empreendimento 

Não se aplica 

Execução esporádica, conforme 

necessidade de supressão de 

vegetação ou encontros ocasionais na 

ADA 

Início das operações 

previstas concomitante 

ao início das atividades 

do empreendimento 

Programa de 

Controle de 

Supressão Vegetal 

Subprograma de 

Manejo E Controle 

da Fauna Silvestre 

Preventiva / Mitigadora 

Área Diretamente 

Afetada (ADA) pelo 

empreendimento 

Não se aplica Monitoramento e execução diária Já em execução 

Interface com o 

Programa de Saúde 

e Segurança do 

Trabalho 

Subprograma de 

Monitoramento de 

Animais Atropelados 

Preventiva / Mitigadora 
Área Indiretamente 

Afetada (AID) 
Não se aplica 

Execução esporádica, conforme 

necessidade encontros ocasionais na 

AID 

Início das operações 

previstas concomitante 

ao início de processo 

de dragagem. 

Programa de 

Comunicação Social 

e Programa de 

Educação Ambiental 

Subprograma de 

Resgate da 

Ictiofauna 

Preventiva / Mitigadora 

Área a jusante dos 

barramentos metálicos e 

a Jusante do Barramento 

da UHE Risoleta Neves 

Não se aplica 
Execução durante períodos de 

Piracema 

Início no primeiro 

período de defeso. 

Programa de 

Comunicação Social 

e Programa de 

Educação Ambiental 

Subprograma de 

Monitoramento de 

Espécies 

Ameaçadas 

Preventiva / Mitigadora 
Área Indiretamente 

Afetada (AID) 
Não se Aplica 

Trimestralmente durante o período de 

funcionamento do empreendimento 

Início das operações 

previstas concomitante 

ao início de processo 

de dragagem. 

Programa de 

Educação Ambiental 

Programa de Gestão 

de Recursos 

Hídricos -

Subprograma de 

Monitoramento de 

efluentes líquidos 

Preventiva ADA 
03 Pontos de 

monitoramento 

Diário: pH, temperatura, condutividade 

elétrica, matérias sedimentáveis, 

turbidez e vazão 

Semanal: óleos e graxas, sólidos 

suspensos, sólidos dissolvidos, 

alcalinidade total, nitrogênio amoniacal 

total, ferro e manganês dissolvido e 

carbono orgânico total. 

Trimestral: Ecotoxicologia 

Início das operações 

previstas concomitante 

ao início de processo 

de dragagem. 

Programa de 

Comunicação Social 

Programa de Gestão 

de Recursos 

Hídricos -

Subprograma de 

Monitoramento da 

qualidade da água 

Preventiva ADA 
12 Pontos de 

monitoramento 

Monitoramento mensal de parâmetros 

físico-químicos 

Início das operações 

previstas concomitante 

ao início de processo 

de dragagem. 

Programa de 

Comunicação Social 
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PROGRAMA / 

PLANO / 

SUBPROGRAMA 

MEDIDA 
ÁREA DE 

ABRANGÊNCIA 

PONTOS 

AMOSTRAIS E 

FREQUENCIA 

EXECUÇÃO/MONITORAMENTO 
INÍCIO DA 

EXECUÇÃO 
INTERFACES 

Programa de Gestão 

de Recursos 

Hídricos -

Subprograma de 

Monitoramento da 

qualidade da água 

subterrânea 

Preventiva ADA 
19  Pontos de 

Monitoramento 

Monitoramento mensal de parâmetros 

físico-químicos 

Início das operações 

previstas concomitante 

ao início de processo 

de dragagem, 

tratamento e 

disposição dos 

sedimentos 

Programa de 

Comunicação Social 

Programa de 

Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos 

Controle ADA Não se aplica Monitoramento diário 
Em operação desde o 

ano de 2017. 

Programa de 

Comunicação Social 

Programa de 

Monitoramento de 

Processos Erosivos 

Preventiva ADA Não se aplica Monitoramento diário 
Em operação desde o 

ano de 2017. 

Plano de 

Recuperação de 

Áreas Degradadas 

Programa de 

Recomposição da 

Flora 

Programa de Gestão 

da Qualidade do Ar – 

Subprograma de 

Controle de 

Emissões 

Atmosféricas 

Controle AID Não se aplica Execução diária 
Em operação desde o 

ano de 2017. 

Programa de 

Comunicação Social 

Programa de Gestão 

da Qualidade do Ar – 

Subprograma de 

Monitoramento da 

Qualidade do Ar 

Preventiva AID 

02 pontos de 

monitoramento por 

meio de estações 

fixas automáticas 

Campanhas trimestrais 

Início das operações 

previstas concomitante 

ao início de processo 

de dragagem, 

tratamento e 

disposição dos 

sedimentos 

Programa de 

Monitoramento de 

Impactos 

Socioeconômicos 

Programa de 

Monitoramento de 

Ruídos 

Controle ADA e AIS 

11 pontos amostrais: 

fonte receptora 

38 pontos amostrais: 

fonte geradora 

Fonte receptora: monitoramento 

mensal 

Fonte geradora: monitoramento 

trimestral 

Fevereiro de 2020 

Programa de 

Monitoramento de 

Impactos 

Socioeconômicos 

Programa de 

Monitoramento de 

Vibração 

Controle AID e AII 05 pontos amostrais Monitoramento Mensal Fevereiro de 2020 

Programa de 

Monitoramento de 

Impactos 

Socioeconômicos 
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PROGRAMA / 

PLANO / 

SUBPROGRAMA 

MEDIDA 
ÁREA DE 

ABRANGÊNCIA 

PONTOS 

AMOSTRAIS E 

FREQUENCIA 

EXECUÇÃO/MONITORAMENTO 
INÍCIO DA 

EXECUÇÃO 
INTERFACES 

Programa de 

Educação Ambiental 
Controle / Compensatória AID Não se aplica Não se aplica 

Será iniciado após a 

aprovação do EIA. 

Programa de 

Monitoramento de 

Impactos 

Socioeconômicos 

Programa de Gestão 

Ambiental de Obras 
Preventiva ADA e AID Não se aplica Monitoramento e execução diária 

Em operação desde o 

ano de 2017. 

Programa de 

Monitoramento de 

Processos Erosivos 

Subprograma de 

Controle de 

Emissões 

Atmosféricas 

Programa de 

Comunicação Social 
Mitigadora AID 

15 comunidades 

abrangidas 
Acompanhamento mensal 

Interface com 

programa já em 

desenvolvimento 

Interface com o 

Programa de 

Monitoramento de 

Impacto 

Socioeconômico  

Programa de 

Monitoramento de 

Impactos 

Socioeconômicos 

Controle AID e AII Não se aplica Acompanhamento mensal 

Interface com 

programa já em 

desenvolvimento 

Programa de 

Monitoramento de 

Ruídos 

Programa de 

Monitoramento de 

Vibração 

Programa de 

Educação Ambiental 

Programa de 

Comunicação Social 

Programa de Apoio à 

Gestão Pública 
Mitigadora AID e AII Não se aplica Acompanhamento mensal 

Interface com 

programa já em 

desenvolvimento 

Programa de 

Comunicação Social 

Programa de Apoio 

às Infraestruturas 

Viárias 

Mitigadora AID Não se aplica Monitoramento Mensal 

Interface com 

programa já em 

desenvolvimento 

Programa de 

Comunicação Social 
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14.18. AÇÕES COMPENSATÓRIAS  

A compensação ambiental é obrigatória em processos de licenciamento ambiental de 

empreendimentos ou atividades que provoquem perda de biodiversidade e de recursos naturais, 

tais como perda de vegetação nativa, perda de habitat, corredores ecológicos e ecossistemas 

de interesse para a flora e a fauna, conforme fundamentos estabelecidos no EIA. 

Conforme estabelecido na Lei Federal n° 9.985/2000 - que regulamenta o art. 225, § 1o, incisos 

I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

da Natureza (SNUC) e dá outras providências; em seu artigo 36 têm-se: 

Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo 

impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com 

fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, 

o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de 

unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o 

disposto neste artigo e no regulamento desta Lei. (Grifo nosso) 

O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para a finalidade supracitada deverá 

ser calculado tendo por base o valor de até 0,5 % (meio por cento) dos custos totais previstos 

para a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão licenciador, de 

acordo com o grau de impacto ambiental causado. Cabe destacar que por se tratar de 

empreendimento inédito e vinculado à reparação de um dano maior que está sendo reparado 

por meio um Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC), neste caso deve-se 

entender como empreendimento as atividades necessárias para a retomada operacional da UHE 

Risoleta Neves e as atividades reparatórias associadas.  

Neste sentido e em face ao atendimento ao regulamento do SNUC, a Fundação Renova 

encontra-se ciente de seus deveres no que tange ao cumprimento da ação compensatória. 

Assim, prevê-se a formalização do referido processo junto à Gerência de Compensação 

Ambiental do Instituto Estadual de Florestas (IEF) assim que emitido o Parecer Único (PU) 

elaborado pela Superintendência de Processos Prioritários (SUPPRI); sendo este um dos 

documentos solicitados para a efetivação do protocolo, conforme estabelecido na Portaria IEF 

n° 55/2012. 

Além da proposta de compensação ambiental é aplicável também ao empreendimento a 

compensação florestal, em virtude da supressão de vegetação do bioma Mata Atlântica, árvores 

isoladas, espécies imunes de corte/ameaçadas de extinção e intervenção em área de 

preservação permanente.   



 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

 

 

Página 1138 

 

 

A Portaria IEF Nº 99, de 04 de julho de 2013, estabelece diretrizes e procedimentos para o 

cumprimento da compensação ambiental decorrente do corte e da supressão de vegetação 

nativa pertencente ao bioma Mata Atlântica. 

Lei Federal no11.428/2006, no seu artigo 17, determina que: 

“O corte ou supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio 

e avançado de regeneração no Bioma Mata Atlântica, autorizados por esta Lei, 

ficam condicionados à compensação ambiental, na forma da destinação de área 

equivalente à extensão desmatada, com as mesmas características ecológicas, 

na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia 

hidrográfica [...].” 

Já o artigo 4º da Deliberação Normativa nº 73/2004 dispõe sobre a supressão de vegetação 

nativa no Estado de Minas Gerais. O órgão ambiental determinará medidas compensatórias e 

mitigadoras, que contemplem a implantação e manutenção de vegetação característica do 

ecossistema, na proporção de, no mínimo, duas vezes a área suprimida a ser feita 

preferencialmente na mesma bacia hidrográfica e município, e, obrigatoriamente, no 

ecossistema.  

Conforme prevê a Resolução CONAMA nº 369 de 2006 e o art. 8o, da Lei Federal no 12.651/2012 

(Novo Código Florestal), no que diz respeito à compensação por intervenção em áreas de 

preservação permanente, o Art. 8° da Lei Federal no 12.651/2012 (Novo Código Florestal) 

determina que: 

“A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação 

Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse 

social ou de baixo impacto ambiental, previstas nesta Lei.” 

A compensação deverá ser aprovada previamente à emissão da autorização para a supressão 

vegetal, conforme indicação do órgão ambiental competente. Assim, a implantação do 

empreendimento, uma vez caracterizada como obra de utilidade pública pelo art. 3º, inciso VIII-

b desta mesma lei, se encaixa nas exigências para permissão de supressão de vegetação em 

áreas de preservação permanente. 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente também trata sobre a intervenção em APP através da 

Resolução CONAMA nº 369/2006, que dispõe sobre os casos excepcionais que possibilitam a 

intervenção ou supressão de vegetação em APP. As medidas de caráter compensatório de que 

trata a referida Resolução consistem: 

“... na efetiva recuperação ou recomposição de APP e deverão ocorrer na 

mesma sub-bacia hidrográfica e, prioritariamente, na área de influência do 

empreendimento ou nas cabeceiras dos rios, como previsto no Art. 5º desta 

Resolução.” 
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Em atendimento ao que rege a Lei Federal nº 11.428/2006 (Art. nº 17 e 32), o Decreto Federal 

nº 6.660/2008 (Art. nº 26) e a Portaria MMA nº 443, a implantação do empreendimento proposto 

estará sujeito à compensação, pela supressão de indivíduos arbóreos constantes da lista oficial 

de espécies ameaçadas de extinção, conforme necessidade de compensação abaixo descrita, 

por legislação. 

A Lei Estadual n° 20.922/2013, que dispõe sobre as políticas florestais e de proteção à 

biodiversidade, em seu Art. 67. estabelece que: 

“Nas áreas passíveis de uso alternativo do solo, a supressão de vegetação que 

abrigue espécie da flora ou da fauna migratória ameaçada de extinção, segundo 

lista oficial publicada por órgão do SISNAMA, fica condicionada à adoção de 

medidas compensatórias e mitigadoras que assegurem a conservação da 

espécie”. 

A Lei Estadual nº 20.308/2012 estabelece a preservação permanente e a imunidade de corte aos 

indivíduos dos gêneros Tabebuia e Tecoma. Esta lei indica que a supressão total ou parcial 

destas espécies só poderá ser admitida com prévia autorização do Poder Executivo, quando 

necessária execução de obras de utilidade pública. Assim, Sistema de disposição de rejeitos de 

Alegria Sul se encaixa nas exigências para permissão da supressão de indivíduos imunes de 

corte, considerando na proporção de compensação estabelecida no Art. 2º: 

“§ 1º Como condição para a emissão de autorização para a supressão do ipê-

amarelo, os órgãos e as entidades a que se referem os incisos do caput deste 

artigo exigirão formalmente do empreendedor o plantio de uma a cinco mudas 

catalogadas e identificadas do ipê-amarelo por árvore a ser suprimida, com base 

em parecer técnico fundamentado, consideradas as características de clima e 

de solo e a frequência natural da espécie, em maior ou menor densidade, na 

área a ser ocupada pelo empreendimento.” 

Para apresentação das medidas compensatórias consultou-se a Instrução Normativa MMA 

nº02/2015, fundamentada em seu Art. 5º: “Art. 5º - As autorizações de que trata esta Instrução 

Normativa deverão ser condicionadas à adoção de medidas de mitigação e compensação que 

assegurem a conservação das espécies.”,  além do atendimento à Portaria do Ministério do Meio 

Ambiente nº 443, de 17 de dezembro de 2014 que traz anexada a lista oficial de espécies 

ameaçadas de extinção da flora brasileira. 
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15. PLANO DE FECHAMENTO 

O plano de fechamento do empreendimento em questão refere-se ao conjunto de obras de 

recuperação necessárias após o encerramento das atividades de dragagem e disposição de 

sedimentos na Fazenda Floresta. Esta etapa, subsequente à etapa de operação considera uma 

ampla gama de projetos e estudos de modo a viabilizar a melhor forma de recuperação e 

descomissionamento dos setores e estruturas utilizadas ao longo da operacionalidade da 

Fundação Renova no local. 

Todos os detalhamentos operacionais que serão adotados quando do fechamento do 

empreendimento podem ser visualizados por meio do memorial descritivo de cada estrutura 

específica, conforme apresentado no ANEXO II.  

Os usos futuros dos setores pós-fechamento dependem de análises sistêmicas e respectiva 

aprovação e assimilação das comunidades no entorno e também dos stakeholders. O método 

utilizado para definir preliminarmente os usos futuros baseia-se exclusivamente nas áreas 

diretamente afetadas do empreendimento. Serão feitas leituras dos mapas de uso e cobertura 

anteriores às obras. A tendência é de voltar as áreas ao que eram antes ou até mesmo situações 

mais ambientais favoráveis da a melhoria da consciência ambiental em toda região. De maneira 

geral e, conforme poderá ser visualizado por meio dos projetos/estudos anexo a este plano, 

apresenta-se na Tabela 262 os usos propostos para as estruturas trabalhadas. 

Tabela 262: Usos propostos para os setores e estruturas da ADA do empreendimento. 

SETOR/ESTRUTURA USO FUTURO PROPOSTO 

Setor 1 

Será descomissionado (com remoção de sedimentos), 

posteriormente será submerso pelo enchimento do reservatório 

da UHE Risoleta Neves 

Setor 2 
Será submerso após enchimento do reservatório da UHE 

Risoleta Neves 

Setor 3 

Encontra-se descomissionado (sem remoção de sedimentos), 

posteriormente será submerso pelo enchimento do reservatório 

da UHE Risoleta Neves 

Setor 4 
Será descomissionado, posteriormente será submerso pelo 

enchimento do reservatório da UHE Risoleta Neves 

Setor 5 

Será descomissionado (com remoção de sedimentos), 

posteriormente terá parte de sua área submersa pelo enchimento 

do reservatório da UHE Risoleta Neves 
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SETOR/ESTRUTURA USO FUTURO PROPOSTO 

Setor 6 

Encontra-se descomissionado (com remoção parcial de 

sedimentos), posteriormente será submerso pelo enchimento do 

reservatório da UHE Risoleta Neves 

Setor 8 Encontra-se descomissionado e será devolvido ao proprietário. 

Barramentos  metálicos 

Os barramentos metálicos, instalados no leito do Rio Doce serão 

mantidos após o fechamento do empreendimento e 

posteriormente serão submersos, considerando o enchimento do 

reservatório com a retomada da UHE Risoleta Neves. 

Pilha 1 – Fazenda Floresta Será descomissionado. 

Estação de Tratamento de 

Efluentes (Planta de polímero) – 

Fazenda Floresta 

Será descomissionado. 

Fazenda Floresta - Bacia 1 Será descomissionado e alvo de PRAD 

Fazenda Floresta - Bacia 2 Será descomissionado e alvo de PRAD 

Fazenda Floresta - Linha de 

Tubulação PEAD 
Manutenção da faixa de servidão 

Sede da Fazenda Floresta Restauração das estruturas da Fazenda 

Pedreira Corsini Já se encontra descomissionada e será Alvo de PRAD 

Aterro – Sítio Fervedouro Foi realizado o PRAD e devolvida ao Proprietário 

Aterro Experimental – Fazenda 

Floresta 
Será descomissionado. 

Aterro Provisório – Fazenda 

Floresta 
Será descomissionado. 
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SETOR/ESTRUTURA USO FUTURO PROPOSTO 

Lavador de rodas Será mantido 

 

 

16. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É comum e notório que a implantação de qualquer atividade potencialmente poluidora, está 

associada à impactos adversos no ambiente. Importante destacar que as atividades aqui 

denominadas se justificam pela necessidade premente de retomada operacional da UHE 

Risoleta Neves, bem como a regularização das atividades já desenvolvidas na área. Estas 

tiveram o intuito de reparar de forma emergencial os dados causados pelo rompimento da 

barragem de rejeitos de Fundão.  desastre ocorrido em 05/11/2015. A Fundação Renova é hoje 

a responsável por apresentar alternativas de  reabilitação das áreas degradadas para que o 

órgão ambiental licenciador possa efetuar a reparação das atividades já desenvolvidas. As 

atividades possuem caráter provisório  e trata apresentar   alternativas para evitar possíveis 

danos maiores nas áreas em questão. 

O EIA em questão é um documento atípico, sem precedente, contemplando um estudo que foi 

norteado por um Termo de Referência (TR) Específico aprovado pela SUPPRI. Em síntese, 

todos os diagnósticos referentes aos meios físico, biótico,  socioeconômico cumprem o proposto 

no referido TR. Foram também elaborados estudos específicos que abrangem os temas: 

espeleologia, arqueologia, levantamento de bens materiais e imateriais. Foram propostos ainda 

programas de controle ambiental e programas de compensação para os respectivos impactos 

identificados decorrentes das atividades de retiradas dos rejeitos depositados em decorrência do 

desastre do rompimento da barragem de Fundão. Destacando-se que estes programas foram 

concebidos à luz daqueles que vem sendo desenvolvidos no âmbito do TTAC, tendo como 

objetivo primeiro a reparação do rio Doce. 

Conforme alternativas tecnológicas avaliadas, a definição e escolha do cenário a ser implantado, 

como solução para a retomada da UHE e regularização das intervenções causadas em sua área 

de entorno, se baseou nos resultados dos estudos que já foram realizados quanto à classificação 

do rejeito como sendo não perigoso. Sendo o primeiro cenário referente à avaliação quanto ao 
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impacto de dragagem de todos os sedimentos/rejeitos depositados no reservatório da UHE 

Risoleta Neves. 

Estes estudos mostram, até a presente data, que o material depositado no reservatório da UHE 

é classificado como Classe II Não Inerte e que não há risco associado à sua disposição no meio 

ambiente. Tais estudos ainda estão sendo refinados para melhor balizamento das próximas 

ações de manejo do rejeito e seus resultados serão incorporadas aos programas ambientais ora 

apresentados. Quanto ao aspecto social, há estudos em desenvolvimento pela Universidade 

Federal de Minas Gerais, que nortearão as ações referentes ao reaproveitamento econômico 

destes rejeitos, sendo portanto, não pertinente e prematuro propor no âmbito deste licenciamento 

quaisquer ações referentes a este assunto. 

Por meio deste EIA foi possível evidenciar que os impactos identificados associados às 

atividades necessárias para a retomada operacional da UHE Risoleta Neves e a regularização 

das ações já realizadas são passível de serem mitigáveis e os impactos irreversíveis podem ser 

compensados.  

Assim torna-se primordial a execução, o planejamento e a gestão ambiental das atividades com 

o intuito de se obter o controle e o monitoramento das ações. A meta a ser alcançada, é a de 

manter em níveis o baixo possível o grau de interferência e de poluição no ambiente e em sua 

área de influência.. 

A aplicabilidade dos controles ambientais ora propostos indicam uma relação positiva para o 

ambiente. Os efeitos decorrentes da mitigação dos danos; somada à adoção de programas 

ambientais, ações compensatórias e a  gestão ambiental, são mais benéficos que os danos 

ambientais associados aos impactos negativos avaliados. 
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17. ANEXOS 

ANEXO I : Termo de Referência para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório 

de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e ofício SEQ 2808-13/2018/GJU 

ANEXO II: Cronograma previsto para a operação do empreendimento 

ANEXO III: Projetos e demais especificações das estruturas que envolvem o empreendimento. 

ANEXO IV: Estudo espeleológico 

ANEXO V: Uso do solo e cobertura vegetal da ADA – Cenário anterior às intervenções. 

ANEXO VI: Uso do solo e cobertura vegetal da ADA – Cenário atual. 

ANEXO VII: Uso e ocupação do solo das áreas suprimidas. 

ANEXO VIII: Uso e ocupação do solo das áreas a suprimir. 

ANEXO IX: Modelo de questionário socioambiental aplicado e planilha de resultados 

ANEXO X: Matriz de Impactos Ambientais 

ANEXO XII: Programa de Educação Ambiental e Programa de Coleta Seletiva. 

ANEXO XIII: Pontos de monitoramento/controle ambiental 
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