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1 - INTRODUÇÃO 

1.1 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

O presente Estudo de Impacto Ambiental - EIA e respectivo Relatório 

de Impacto Ambiental - RIMA, bem como o Plano de Controle Ambiental - PCA, 

que também está sendo apresentado, referem-se ao propósito da ArcelorMittal 

Brasil S/A em promover o licenciamento ambiental para ampliação das frentes de 

lavra de minério de ferro na área do Processo DNPM nº 812.593/73 (Mina Oeste), 

situada nos Municípios de Itatiaiuçu e Mateus Leme, Estado de Minas Gerais, 

integrada ao complexo minerário da Mina Córrego Fundo, bem como ampliar a 

escala de produção a ser praticada. 

Essencialmente, trata-se da extensão das operações de explotação 

que são desenvolvidas atualmente em área originalmente licenciada com 24,42 

hectares, que ocuparão uma área adicional de 20,00 hectares. 

A lavra na área do Processo DNPM nº 812.593/1973 (Mina Oeste) 

vem sendo desenvolvida pela ArcelorMittal Brasil S/A em um trecho da Serra 

Azul, de forma integrada às suas operações minerárias que se concentram na 

área do Processo DNPM nº 013.845/1967, área com atividade antiga localizada 3 

km a leste, e também na área contígua, Processo DNPM 830.316/1979, com 

atividade mais recente, e que juntas constituem a Mina Córrego Fundo (Figura 

1). 

Os minérios lavrados nas frentes de lavra destes três processos 

seguem para uma mesma Instalação de Tratamento de Minérios - ITM, localizada 

em posição bem central em relação aos citados direitos minerários, na porção sul 

do processo DNPM 013.845/1967. Esta ITM conta com uma capacidade de 

processamento de 5,4 milhões de toneladas por ano, considerando-se a 

capacidade de seus equipamentos e sua respectiva licença ambiental. 

Em termos de escala de produção, a Licença de Operação vigente da 

área em tela permite a lavra de 1,5 milhões de t/ano de ROM (run of mine), a qual 

se pretende ampliar para 3,3 milhões de t/ano, representando um acréscimo de 

1,8 milhões de t/ano. 
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Figura 1 - Planta de Situação dos direitos minerários da ArcelorMittal Brasil S/A na Serra Azul, 

com destaque para a área do Processo DNPM nº 812.593/73, na qual serão ampliadas as frentes 

de lavra e a escala de produção. 
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A seguir, apresenta-se um fluxograma simplificado do processo 

produtivo na Mina Córrego Fundo e Mina Oeste, verificando-se em destaque a 

ampliação da lavra no Processo DNPM nº 812.593/73 (Mina Oeste), objeto do 

presente estudo. 

 

Figura 2 - Fluxograma simplificado processo produtivo da Arcelormittal na Serra Azul, com 

destaque para o fluxograma do beneficiamento. 

 

O presente processo de licenciamento ambiental está sendo instruído 

pelo Formulário de Orientação Básica - FOB nº 1172202/2016 A, emitido pela 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD 

em 10 de novembro de 2016, elaborado com base no FCEI de Referência 

R319854/2016. 
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1.2 - IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

O empreendedor que pleiteia o licenciamento é a empresa 

ArcelorMittal, que apresenta os seguintes dados cadastrais: 

  Razão Social: ArcelorMittal Brasil S/A 

  CNPJ: 17.469.701/0150-18 (Filial Serra Azul) 

 CNPJ: 17.469.701/0001-77 (Matriz) 

  Endereço Matriz: Av. Carandaí, nº 1115 -  24º andar, Bairro Funcionários. 

  CEP: 30.130-915, Belo Horizonte - MG 

  Telefax: (31) 3025-1501 

  Cadastro no IBAMA: 1910317 

  Responsável pela área ambiental: Samir Della Santina Mohallem  

  Cargo: Analista Geotécnico Sênior  

  E-mail: samir.mohallem@arcelormittal.com.br 

 

1.3 - IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO EIA 

Os estudos foram realizados sob a responsabilidade da GEOMIL - 

SERVIÇOS DE MINERAÇÃO LTDA., que apresenta os seguintes dados 

cadastrais: 

  Razão Social: GEOMIL - SERVIÇOS DE MINERAÇÃO LTDA. 

  CNPJ: 25.184.466/0001-15 

  Endereço: Av. Prudente de Morais, 621, sala 412, Bairro Santo Antônio. 

  CEP: 30.350-143 

  Município: Belo Horizonte - MG 

  Telefone/fax: (31) 3344-0677 

  E-mail: geomil@geomil.com.br  

  Cadastro no IBAMA: 53812 

  Responsável técnico: Engenheiro José Domingos Pereira 

 E-mail: josedomingos@geomil.com.br  
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Quadro 1 - Equipe técnica responsável pelo EIA/RIMA - PCA. 

Profissional Formação / Registro Profissional 

José Domingos Pereira 
Engenheiro de Minas 

CREA 21.611/D 

Gustavo de Azevedo Pereira 
Engenheiro de Minas 

CREA 90.526/D 

Pablo Luiz Braga 
Engenheiro Florestal 

CREA 79.320/D 

Rodrigo Milan Procópio 
 

Engenheiro Agrônomo 
CREA RO nº 3198/D 

 
Antônio Lúcio Renault Baeta Filho 

Biólogo 
CRBio nº 04451 

Cristina Azevedo Gomes 
Bióloga 

CRBio nº 62717/04 

Rejane Silveira Ferreira Pacheco 
Bióloga 

CRBio nº 30365/4-D 

Flávio Márcio Resende Santos Médico Veterinário 

Guido Emanuel Pereira Horn 
Engenheiro Civil 

CREA nº 76.922/D 

Márcio Célio Rodrigues da Silva 
Geólogo 

CREA 43.136/D 

Alda Sant’ Ana 
Socióloga 

ART/MTE 1050/MG 

Ian Dutra 
Geógrafo/Espeleólogo 
CREA MG 181705LP 

Bruno Moreira Espeleólogo 

 

 

1.4 - METODOLOGIA 

Para a elaboração dos relatórios foram realizados os seguintes estudos 

temáticos: 

Meio Físico 

 Geologia; 

 Geomorfologia; 

 Clima e condições meteorológicas; 

 Hidrologia; 

 Hidrogeologia conceitual; 

 Uso e ocupação dos solos; 

 Qualidade da água. 
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Meio Biótico 

 Fauna; 

 Flora. 
 

Meio Antrópico 

 Socioeconomia. 

 

Os estudos foram iniciados com o levantamento de dados secundários, 

principalmente através da consulta ao material bibliográfico e à cartografia 

disponíveis sobre a área, especialmente os estudos ambientais já elaborados 

para esta região. Esta fase teve como objetivo o conhecimento prévio da área e 

sua inserção no contexto regional. 

Posteriormente, foram realizados trabalhos de campo para 

reconhecimento do local e coletas sistemáticas de dados, realizando-se visitas 

específicas enfocando cada um dos temas, bem como visitas de caráter 

multidisciplinar. Ressalta-se que a GEOMIL já vem atuando como assistente 

técnica neste mesmo empreendimento, hoje pertencente à ArcelorMittal Brasil 

S/A, há cerca de 10 anos, desde o período em que pertencia à Minas Itatiaiuçu 

LTDA e à London Mining Brasil Mineração, o que permitiu um maior 

conhecimento das variáveis na área da ampliação da lavra, objeto deste 

licenciamento ambiental. 

 

1.5 - HISTÓRICO DO EMPREENDIMENTO 

A atividade minerária nas áreas atualmente sob a titularidade da 

ArcelorMittal Brasil S/A, envolvendo a lavra e o beneficiamento de minério de 

ferro, remonta à época da fundação da Minas Itatiaiuçu Ltda., tendo sido iniciada 

no ano de 1969.  

Esta atividade foi regularizada pelo direito minerário Processo DNPM nº 

13.845/67, Decreto de Lavra nº 82.913, de 20/12/1978, sendo que o 

empreendimento obteve a Licença de Operação junto ao Sistema Estadual de 

Meio Ambiente por meio do Processo COPAM nº 366/1990/02/1992, com validade 

até 31/10/2003. 
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Esta licença foi revalidada, mediante a apresentação de Relatório de 

Avaliação de Desempenho Ambiental - RADA à FEAM em julho de 2003, tendo 

sido obtida a Revalidação da Licença de Operação (RLO nº. 167/2003), por meio  

do Processo COPAM nº 366/1990/08/03, com válida até 27/04/2012. 

No ano de 2007, o empreendimento foi adquirido pela empresa London 

Mining Brasil Mineração S/A, e em setembro de 2008 pela empresa ArcellorMittal. 

Enquanto a empresa manteve-se sob a direção da Minas Itatiaiuçu 

Ltda., o beneficiamento era totalmente voltado para produção de minério de ferro 

granulado, também denominado NPO (Natural Pellet Ore), sendo o produto 

direcionado principalmente para o mercado de ferro gusa. 

Posteriormente, a Minas Itatiaiuçu Ltda. iniciou a produção do material 

sínter feed no beneficiamento, sendo o mesmo estocado em pilha própria. 

No final de 2006, com a melhora considerável no mercado de minério 

de ferro, surgiu a perspectivas para comercialização do sinter feed, levando a 

Minas Itatiaiuçu Ltda. a ampliar sua planta de beneficiamento visando a 

concentração deste material. Entretanto, somente após a aquisição da empresa 

pela London Mining, foi obtida a Licença de Operação com a conclusão da 

construção da planta, que vem operando de acordo com a Licença de Operação – 

LO nº 82, Processo COPAM 366/90/016/08. Nesta planta, além do sínter feed 

concentrado é gerado o rejeito grosso, disposto na pilha de estéril e rejeito fino  

disposto em barragem. 

Em 22/02/10, a empresa já sob a titularidade da ArcelorMittal obteve 

Licença de Instalação (LP+LI, Certificado nº 013, Processo COPAM 

366/90/018/09) para construção de um sistema de desaguamento dos rejeitos 

finos da planta de beneficiamento. A Licença de Operação correspondente foi 

obtida em 07/05/2012 (Certificado nº 081/2012). Este sistema, com o uso de 

hidrociclones e baia de sedimentação, viabilizou o desaguamento dos rejeitos 

finos, permitindo sua disposição em pilha de estéril/rejeito, em codisposição.  

Em 26/02/2013 foi obtida a Revalidação da Licença de Operação para 

o empreendimento como um todo (Certificado nº 001/2013), contemplando todos 

os dispositivos existentes à época da solicitação, incluindo a lavra a céu aberto, a 

Unidade de Tratamento de Minerais (UTM), pilha de estéril/rejeito, barragem de 
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rejeitos, pátio de abastecimento, obras de infraestrutura e estrada para transporte 

de minério/estéril. 

Em 17/12/2013, foi obtida a Licença de Operação (Certificado nº 

221/2013), contemplando a ampliação da escala de produção na lavra, para 

4.300.00 t/ano de ROM, e a ampliação da capacidade da Unidade de Tratamento 

de Minerais (UTM), para 4.945.000 t/ano. 

Em 2014, entrou em operação a lavra de minério de ferro na área do 

Processo DNPM nº 812.593/73, focalizada no presente estudo, situada a oeste da 

Mina do Córrego Fundo, cujo material extraído é transportado e beneficiado na 

ITM da empresa na mina supracitada. 

Em 01 de junho de 2015, a área do Processo DNPM nº 812.593/73 foi 

objeto de cessão parcial à Mineração Usiminas - MUSA, como resultado de um 

acordo comercial entre as duas empresas, configurando a harmonia vigente entre 

estas mineradoras vizinhas, a qual  propiciará plenas condições de uma lavra 

conjunta da jazida de minério de ferro que a área encerra.  

A ampliação focalizada no presente licenciamento incidirá 

exclusivamente na área remanescente desta cessão parcial, como poderá ser 

visualizado nas figuras apresentadas a seguir, e afetará uma área nova com 20 

hectares. 

 

1.6 - NACIONALIDADE E ORIGEM DAS TECNOLOGIAS A SEREM 

EMPREGADAS 

A metodologia aplicada para a lavra do minério que vem sendo e 

continuará a ser empregada na área do Processo DNPM nº 812.593/73 

corresponde a um conjunto de técnicas que já vem sendo utilizada há várias 

décadas no Quadrilátero Ferrífero. Tais técnicas são usuais entre os profissionais 

que desenvolvem seus trabalhos neste ramo de atividade em âmbito nacional, 

sendo de pleno domínio do corpo técnico da ARCELOR. 

A intensidade e atual crescimento da atividade minerária, sobretudo 

para a extração de minério de ferro, na região central do Estado de Minas Gerais, 

estimulou o desenvolvimento técnico dos diversos temas relacionados, assim 
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como o aprimoramento dos equipamentos já utilizados para a otimização 

constante da atividade. 

Destaca-se o emprego mais recente e prioritário de escavadeiras, nos 

trabalhos de desmonte e carga de materiais, em substituição as pás mecânicas, o 

que possibilitou condições mais seguras de trabalho e uma menor demanda do 

desmonte de rocha com o uso de explosivos. 

No que se refere ao desmonte, a utilização de explosivos mais 

modernos, capazes de reduzir a geração de ruídos e vibrações também 

representa um importante avanço do setor, possibilitando a prática de desmontes 

mais precisos e menos agressivos ao ambiente. Do ponto de vista do controle 

ambiental de rotina, observa-se uma série de evoluções na mitigação dos 

impactos intrínsecos da atividade minerária, como a geração de poeiras pelo 

trânsito constante de veículos pesados, com a realização da aspersão diária das 

vias de acesso e a adoção de técnicas de recuperação de áreas degradadas, com 

a revegetação de superfícies expostas à ação dos ventos, na medida em que são 

disponibilizadas. 

 

1.7 - TIPO DE ATIVIDADE E PORTE DO EMPREENDIMENTO 

A atividade produtiva na ArcelorMittal Brasil S/A, Minas Córrego 

Fundo e Oeste, é caracterizada pela lavra à céu aberto sem tratamento ou com 

tratamento a seco  do minério de ferro, com uma escala de produção na lavra de 

1.500.000 t/ano de ROM (run of mine). 

Assim, de acordo com a Deliberação Normativa - DN 74/2004, este 

empreendimento possui médio potencial poluidor e médio porte, o que remete à 

sua categorização como de Classe III. 

Esta classificação decorre do fato de que todo o minério produzido na 

área do Processo DNPM nº 812.593/73 é transportado até a área do Processo 

DNPM nº 13.845/1967, onde é submetido a tratamento a úmido, ou seja, nesta 

área ocorrem somente atividades de lavra. 

Quanto ao objeto do licenciamento em questão, a ampliação da lavra a 

céu aberto de minério de ferro na área do Processo DNPM nº 812.593/73, de 

acordo com a DN 74/2004, pode ser classificado como de grande porte, em 
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função da escala anual de produção que deverá ser incrementada em 1.800 

milhões de toneladas (Mt), a partir de uma escala licenciada atual de 1.500 

Mt/ano, perfazendo um total de 3.300 Mt/ano, o que caracteriza empreendimento 

Classe V. 

 

Quadro 2 - Classificação do empreendimento segundo a DN 74/2004. 

Código Utilidade 
Potencial 
poluidor 

Produção Bruta 
(1.800 MT) 

Classe 

A-02-03-8 

Lavra a céu aberto 
sem tratamento ou 

com tratamento a seco 
- minério de ferro 

M G V 

 

Considerando os critérios mencionados conforme o quadro acima, e 

por se tratar da ampliação de uma estrutura existente, a Secretaria do Estado de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, através do Formulário 

de Orientação Básica Integrado - FOB nº 0300263/2015, orientou o presente 

licenciamento para Licença Prévia e de Instalação concomitante (LP + LI). 

 

1.8 - OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 

1.8.1 - OBJETIVOS DO EMPREENDIMENTO 

O objetivo do presente licenciamento ambiental é a ampliação da lavra 

de minério de ferro na área do Processo DNPM nº 812.593/73, designada como 

Mina Oeste da ArcelorMittal, que passará a praticar uma escala de produção 

anual de 3.300 milhões de toneladas de run onf mine (ROM), com incremento de 

1,8 Mt/ano, e terá sua área de incidência aumentada em 20 hectares, sendo 

11,50 hectares vegetados, a partir de uma área já licenciada de 24,42 hectares. 

Da mesma forma como vem sendo realizado, todo o minério lavrado nesta área 

será destinado ao beneficiamento nas instalações localizadas na área do 

Processo DNPM nº 13.845/1967 (Mina Córrego Fundo). 

 

1.8.2 - JUSTIFICATIVAS DO LICENCIAMENTO E ANÁLISE DO CUSTO-BENEFÍCIO 

Os benefícios a serem obtidos com a implantação deste projeto estão 

intrinsecamente relacionados à viabilidade técnica e econômica do 
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empreendimento da ArcelorMittal Brasil S/A, em Itatiaiuçu e Mateus Leme, em 

sua totalidade, incluindo as  minas do Córrego Fundo e Oeste, conferindo-lhe o 

necessário equilíbrio operacional. 

A necessidade de ampliação da lavra na área do Processo DNPM nº 

812.593/73 (Mina Oeste) decorre, sobretudo, do fato de que na mina do Córrego 

Fundo as reservas de minério de ferro friável se encontram em porções menos 

acessíveis aos trabalhos de explotação, exigindo a movimentação de materiais 

compactos e semi-compactos em operações mais demoradas. Com a lavra dos 

minérios friáveis imediatamente acessíveis na área do Processo 812.593/73, 

torna-se possível regularizar o fluxo de minério à planta de beneficiamento, 

permitindo a produtividade necessária ao processo. 

Esse equilíbrio é de suma importância para o empreendimento, porque 

otimiza a geração dos produtos minerais desejados pelo mercado e propicia uma 

racionalização dos custos de lavra, repercutindo de forma importante na 

economicidade da mina, que tem sofrido os efeitos negativos de uma forte 

redução dos preços internacionais de venda do minério de ferro. 

A consequência mais importante desta racionalidade e equilíbrio 

econômico será a manutenção dos empregos gerados pela ArcelorMittal Brasil 

S/A na região, repercutindo em positivos aspectos sociais, como a continuidade 

da demanda de serviços e movimentação do comércio local relacionados à 

atividade minerária, bem como diversas atividades que lhe dão suporte, gerando 

o crescimento municipal e manutenção dos níveis de geração de divisas e 

tributos. 

A ampliação da lavra provocará impactos ambientais negativos, 

correspondentes à interferência sobre espaços naturais ainda preservados, com 

danos à flora e a fauna, muito embora em escala pequena e em contexto já de 

pronunciada alteração dos atributos ambientais originais, porém passíveis de 

serem mitigados através de medidas técnicas adequadas. 

Diante do exposto, julga-se que os benefícios a serem gerados com a 

ampliação da lavra na área do Processo DNPM nº 812.593/73 suplantarão os 

consequentes custos ambientais. 
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1.9 - COMPATIBILIDADE COM PLANOS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS 

O projeto em questão caracteriza-se por sua origem de iniciativa 

privada, sem nenhuma vinculação direta com qualquer plano de ação 

governamental na região. Obviamente que, por contemplar a produção de uma 

matéria prima de suma importância na cadeia econômica do país, está afinado 

com os objetivos e políticas preconizadas pelos organismos estatais. 

 

1.10 - CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

O atlas “Biodiversidade em Minas Gerais - Um atlas para sua 

conservação” se estabelece como instrumento norteador das ações 

compensatórias, orientando sobre as normas, diretrizes e critérios de áreas com 

potenciais biológicos em Minas Gerais e define estratégias para a conservação 

ambiental destas áreas, sendo estas identificadas em mapas. 

O atlas dá referência às áreas prioritárias para a conservação da 

biodiversidade, agindo como um importante instrumento que guia as tomadas de 

decisões e planejamento de ações e de atividades relacionadas à proteção e à 

manutenção de espécies nativas, sendo algumas ameaçadas de extinção e/ou 

endêmicas (espécies que só ocorrem em um determinado local). Também visa 

apresentar informações como a variedade de espécies que estão representadas 

em áreas prioritárias, consolidando e disseminando dados sobre a biodiversidade. 

Em conformidade à Deliberação Normativa Copam nº 55 de 13 de 

Junho de 2002, o mencionado documento é apoio para estudos ambientais de 

empreendimentos, obras ou atividades consideradas efetiva ou potencialmente 

poluidoras, ou que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, a 

ser elemento de análise no Licenciamento Ambiental. Ao mesmo tempo em que 

identifica áreas prioritárias para a definição e validação de qualquer nova Unidade 

de Conservação pelo Estado, valendo também para aquelas decorrentes de 

licenciamento ambiental. 

A fim de se conter a perda da biodiversidade e/ou a redução do 

potencial para pesquisa científica, tem-se a necessidade de subsidiar o 

planejamento para a criação de áreas protegidas, havendo o fortalecimento das 
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ações, programas e projetos que proponham a proteção da fauna e flora, assim 

como a preservação em Unidades de Conservação. 

Depois de definidas as áreas prioritárias pelo Atlas estas foram 

classificadas nas categorias de importância biológica: especial, extrema, muito 

alta, alta e potencial.  

 

“Importância biológica especial: áreas com ocorrência de 

espécie(s) restrita(s) à área e/ou ambiente(s) único(s) no Estado; 

Importância biológica extrema: áreas com alta riqueza de 

espécies endêmicas, ameaçadas ou raras no Estado e/ou fenômeno biológico 

especial; 

Importância biológica muito alta: áreas com média riqueza de 

espécies endêmicas, ameaçadas ou raras no Estado e/ou que representem 

extensos remanescentes significativos, altamente ameaçados ou com grau de 

conservação. 

Importância biológica potencial: áreas insuficientemente 

conhecidas, mas com provável importância biológica, sendo, portanto, 

prioritárias para investigação científica.” 

 

A área da Lavra situa-se na divisa do município de Mateus Leme e 

Itatiaiuçu, em Minas Gerais. Por meio das informações fornecidas pelo Atlas foi 

possível conferir a posição do empreendimento frente às áreas prioritárias para 

conservação como pode ser visualizado na imagem a seguir. 
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Figura 3 - Área do objeto de licenciamento representada no mapa das Áreas Prioritárias para 

Conservação da Biodiversidade em Minas Gerais. 

 

No atlas o mapa-síntese das áreas prioritárias apresenta as 112 áreas 

mais importantes para conservação da biodiversidade no estado de Minas Gerais. 

Sendo estas assim definidas pela sobreposição e análise dos mapas gerados 

pelos grupos temáticos, classificados num contexto multidisciplinar. Por meio da 

figura anterior constata-se que a área da Lavra não se localiza em área prioritária 

para conservação da biodiversidade. 

A seguir será apresentada a posição do objeto do licenciamento frente 

às áreas prioritárias para conservação de cada grupo temático analisado na 

elaboração do atlas. 

 

a) Invertebrados  

O atlas cita que há evidências de que seja muito alto o número de 

espécies de invertebrados em Minas Gerais e ressalta que a diversidade deste 
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grupo é o reflexo da ocorrência dos biomas Cerrado, Mata Atlântica e da Caatinga 

no Estado. Porém estes animais são pouco estudados, o que reflete nas poucas 

informações existentes sobre a taxonomia deste grupo e em sua pequena 

representação na lista nacional e nas estaduais de espécies ameaçadas de 

extinção.  

O presente grupo temático indicou 56 áreas prioritárias para 

conservação de invertebrados no Estado de Minas Gerais. Mas, com base nas 

informações do atlas, pôde-se verificar que o empreendimento não está inserido 

em área prioritária para conservação de Invertebrados conforme demonstrado na 

figura a seguir: 

 

 

 

Figura 4 - Área do objeto de licenciamento representada no mapa de áreas prioritárias para a 

conservação de invertebrados em Minas Gerais. 

 

Áreas demonstradas no mapa: 
30 – Área Cárstica do Circuito das Grutas; 
39 – Região do Caraça / Caeté; 
40 – Faixa Sul de Belo Horizonte; 
41 – Região de Itabirito. 
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b) Répteis e Anfíbios 

O atlas da Biodiversidade em Minas Gerais relata que o Estado pode 

ser considerado um dos mais privilegiados na composição de seus recursos 

naturais, devido aos biomas inseridos em seu território. Sua heterogeneidade é 

expressa em diferentes formações vegetais, rochosas e sistemas hídricos que, 

em conjunto, favorecem a ocorrência de uma grande diversidade de anfíbios e 

répteis. 

Para a conservação da herpetofauna Estadual a avaliação do atlas 

indicou um total de 29 áreas prioritárias. Ao analisar a área da Lavra frente às 

áreas prioritárias para conservação de répteis e anfíbios, verifica-se que a mesma 

não se localiza área prioritária. 

 

 

 

Figura 5 - Área do empreendimento representada no mapa de áreas prioritárias para a 

conservação de répteis e anfíbios em Minas Gerais. 

Áreas demonstradas no mapa: 
15 – Alto Rio São Francisco; 
16 – Espinhaço Sul. 

 



   

_______________________________________________________________________ 

40 

 

 

C) Aves  
Minas Gerais abriga uma fauna de aves bastante rica e diversificada 

devido aos biomas que engloba. Porém, apesar da grande riqueza que apresenta, 

grande número de espécies encontra-se sob algum tipo de ameaça de extinção 

no Estado. 

De acordo com o atlas, esse grupo temático indicou 111 áreas 

prioritárias para a conservação da avifauna. E em conformidade com as 

informações apresentadas pelo atlas, a área do objeto de licenciamento não está 

inserida em área prioritária para conservação deste grupo da fauna.  

 

 

 
Figura 6 - Área do empreendimento representada no mapa de áreas prioritárias para a 

conservação de aves em Minas Gerais. 

 

 

 

 

Área demonstrada no mapa: 

49 - Região de Florestal. 
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c) Mamíferos 

O Estado de Minas Gerais, devido aos biomas que abriga, possui uma 

fauna muito diversificada. A perda e a fragmentação de habitat, resultantes de 

atividades humanas, constituem as maiores ameaças aos mamíferos terrestres no 

Brasil. Estes animais são de difícil visualização, o que se deve, principalmente, ao 

fato de terem hábitos discretos, principalmente se influenciados por pressões 

antrópicas, sendo seus hábitos, em sua maioria, crepusculares e noturnos.  

No total o atlas indicou 50 áreas prioritárias para a conservação de 

espécies de mamíferos em Minas Gerais. E, conforme a imagem a seguir, o 

objeto de licenciamento se localiza em área prioritária para a conservação de 

mamíferos: 

 

 

   
Figura 7 - Área do empreendimento representada no mapa de áreas prioritárias para a 

conservação de mamíferos em Minas Gerais. 

 

 

Áreas demonstradas no mapa: 
39 – Serra do Rola Moça; 
40 – Serra Azul / Rio Manso; 
41 – Região do Carste de Lagoa Santa; 
41.1 – APA Carste de Lagoa Santa. 
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Área 40 – Serra Azul / Rio Manso: A área prioritária para a conservação de mamíferos 

em questão é classificada como área de importância biológica “Alta”. O isolamento, a 

agropecuária e pecuária, as queimadas, a monocultura e a mineração são as principais 

pressões antrópicas que recaem sobre a região. Para sua conservação recomenda-se a 

criação de unidade de conservação e a promoção de conectividade. 

 

d) Peixes 

Minas Gerais abriga as bacias hidrográficas do rio São Francisco, 

Grande, Paranaíba, Doce e Jequitinhonha. Estas bacias drenam cerca de 90% da 

área do Estado, o que lhe confere um enorme potencial hídrico.  

Para este grupo o atlas considerou 33 áreas prioritárias para a 

conservação da biodiversidade de peixes. E com base no atlas verifica-se que a 

área da lavra não se localiza em área prioritária para a conservação de Peixes.  

 

 

  

Figura 8 - Área do empreendimento representada no mapa de áreas prioritárias para a 

conservação de peixes em Minas Gerais. 

Área demonstrada no mapa: 

19 – Rio Paraopeba. 
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e) Flora 

As diferentes formas de relevo em Minas Gerais propiciam paisagens 

variadas, recobertas por vegetações características, adaptadas aos biomas que 

ocorrem no Estado. O atlas frisa que, como resultado desta variedade de 

paisagens, o Estado possui uma riqueza extraordinária de flora, apresentada em 

diferentes tipologias que ocupam grandes espaços territoriais como as florestas 

estacionais semideciduais montana e submontana, a floresta estacional decidual, 

a caatinga, o cerrado com suas diferentes fisionomias e o campo rupestre. O atlas 

indicou 95 áreas prioritárias para a conservação da flora no Estado de Minas 

Gerais. 

Desta forma é importante mencionar que o empreendimento não se 

localiza em área prioritária para conservação de Flora como apresentada na  

figura a seguir: 

 

  

Figura 9 - Área do empreendimento representada no mapa de áreas prioritárias para a 

conservação da flora em Minas Gerais. 

Áreas demonstradas no mapa: 
22 – Corredor Espinhaço; 
43 – Quadrilátero Ferrífero; 

44 – Serra da Moeda. 
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f) Fatores Abióticos 

Os fatores abióticos (relevo, clima, solo, água, etc.) possuem uma inter-

relação com a fauna e flora por exercerem papel essencial na conservação da 

diversidade biológica.  Estes fatores são todas as influências que os seres vivos 

possam receber em um ecossistema, oriundos de aspectos físicos, químicos ou 

físico-químicos do meio ambiente. Portanto, em relação à área do objeto de 

licenciamento, pode ser constatada pela imagem a seguir que a mesma está 

inserida em área prioritária para a conservação de fatores abióticos, sendo esta a 

área denominada Quadrilátero Ferrífero: 

 

 

Figura 10 - Área do empreendimento representada no mapa de áreas prioritárias para a 

conservação indicadas pelo grupo de fatores abióticos. 
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g) Níveis de pressão antrópica de Minas Gerais 

Através das informações fornecidas pelo atlas, e considerando que a 

área da lavra encontra-se na divisa de dois municípios (Mateus Leme e Itatiaiuçu) 

constata-se que parte da área do empreendimento situa-se em uma área onde a 

pressão antrópica é considerada alta (Mateus Leme), enquanto a outra parte 

encontra-se em área onde a pressão antrópica é considerada baixa (Itatiaiuçu), 

porém, é importante salientar que a maior parte da lavra situa-se em Itatiaiuçu.  

 

 

Figura 11 -  Área do empreendimento representada no mapa de níveis de pressão antrópica de 

Minas Gerais. 

 

h) Áreas prioritárias para Investigação Científica 

As áreas prioritárias para investigação científica são áreas 

insuficientemente conhecidas, mas com provável importância biológica, sendo a 
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elas direcionados programas de investigação científica por meio das 

universidades e demais instituições de pesquisa e fomento. 

Com base nas informações contidas no atlas pode-se afirmar que o 

empreendimento não está inserido em área prioritária para Investigação 

Científica. 

 

 

Figura 12 - Área do empreendimento representada no mapa de áreas prioritárias para 

investigação científica. 

 

1.11 - ZONEAMENTO ECOLÓGICO - ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 

O Decreto Federal nº 4.297, de 10 de julho 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. 

Conforme este decreto, o ZEE é um instrumento de organização do 

território a ser obrigatoriamente seguido na implantação de planos, obras e 
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atividades públicas e privadas, o qual estabelece medidas e padrões de proteção 

ambiental destinados a assegurar a qualidade ambiental, dos recursos hídricos e 

do solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento 

sustentável e a melhoria das condições de vida da população. 

O Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de Minas Gerais - 

ZEE-MG é uma das diversas ações implementadas pela Gestão Ambiental Séc. 

XXI, constituindo a Ação P322 do Projeto Estruturador PE17. Pode ser acessado 

no site da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

- SEMAD, http://www.semad.mg.gov.br/programas-e-projetos/zoneamento-

ecologico-economico , ou diretamente pelo site do Zoneamento Ecológico-

Econômico de Minas Gerais, www.zee.mg.gov.br .  

A lavra da ArcelorMittal Brasil S/A situa-se na divisa do município de 

Itatiaiuçu com Mateus Leme, Minas Gerais. Assim, neste item serão apresentadas 

as informações sobre o Zoneamento Ecológico Econômico da área diretamente 

afetada pela estrutura alvo do presente licenciamento. 

 

1.11.1 - VULNERABILIDADE NATURAL 

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. 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. 

Fatores condicionantes da vulnerabilidade natural: 

 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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A figura a seguir mostra que a área diretamente afetada insere-se em 

uma região que apresenta vulnerabilidade natural “Alta”. Conforme as diretrizes 

do ZEE-MG, as áreas que apresentam esta classe de vulnerabilidade apresentam 

restrições consideráveis quanto à utilização dos recursos naturais, devido ao fato 

de que os mesmos encontram-se menos vulneráveis às ações antrópicas do que 

na classe anterior. De fato, uma combinação de fatores condicionantes determina 

um nível de vulnerabilidade natural, demandando avaliações cuidadosas para 

implantação de qualquer empreendimento. As estratégias de desenvolvimento 

dessas áreas devem apontar para ações que causem o menor impacto possível. 

 

 

Figura 13 - Vulnerabilidade Natural da Área Diretamente Afetada – ADA pelo empreendimento. 

 

1.11.2 - POTENCIALIDADE SOCIAL 

A potencialidade social pode ser definida como o conjunto de 

condições atuais, medido pelas dimensões produtiva, natural, humana e 

institucional, que determina o ponto de partida de um município ou de uma 

microrregião para alcançar o desenvolvimento sustentável.  

Fatores condicionantes da potencialidade social: 

 Infraestrutura de Transporte 
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 Atividades Econômicas 

 Utilização das Terras 

 Estrutura Fundiária 

 Recursos Minerais 

 Ocupação Econômica 

 Demografia 

 Condições Sociais 

 Capacidade Institucional 

 Organizações Jurídicas 

 Organizações Financeiras 

 Organizações de Fiscalização e de Controle 

 Organizações de ensino e de pesquisa 

 Organizações de segurança pública 

 

Por estar na divisa de dois municípios, a área da lavra apresenta duas 

potencialidades sociais, sendo que na sua porção localizada no município de 

Mateus Leme esta é considerada “MUITO FAVORÁVEL” (Categoria A) já na 

porção inserida no município de Itatiaiuçu a potencialidade social é considerada 

“FAVORÁVEL” (Categoria B), assim, como a maior parte da área da lavra 

encontra-se no município de Itatiaiuçu na presente análise será considerada a 

potencialidade social “FAVORÁVEL”. A potencialidade “favorável” representa 

todos os municípios que possuem condições gerais semelhantes, como ponto de 

partida favorável para o desenvolvimento sustentável, ao serem comparados com 

todos os municípios do estado de Minas Gerais. Tal situação se traduz na 

capacidade que possuem de oferecer resposta proporcional aos investimentos 

realizados em áreas estratégicas ou em setores específicos. Sendo assim, são 

municípios que possuem capacidades mais focadas nos níveis estratégico e tático 

ao serem estimulados por políticas públicas e por investimentos setoriais voltadas 

para o desenvolvimento local. Suas prioridades de desenvolvimento encontram-se 

no nível tático e estratégico. 
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Figura 14 - Potencialidade Social da Área Diretamente Afetada - ADA pelo empreendimento. 

 

1.11.3 - ÍNDICE ECOLÓGICO - ECONÔMICO 

O Índice Ecológico-Econômico (IEE) é o resultado da combinação 

lógico-intuitiva dos vários níveis de potencialidade social com os de 

vulnerabilidade natural. As possíveis combinações permitem agrupar áreas 

semelhantes quanto à severidade dos problemas ambientais e dos potenciais 

sociais que nelas podem ser encontrados.  

Para a categoria de vulnerabilidade natural (alta) e potencialidade 

social (favorável) apresentadas na área da Lavra, o ZEE-MG considera a área 

como zona de desenvolvimento AB, que representa áreas de alta vulnerabilidade 

em locais de alto potencial social.  



   

_______________________________________________________________________ 

51 

 

 

Figura 15 - Zona Ecológico-Econômica da Área Diretamente Afetada - ADA. 

 

Toda a extensão da área da Lavra está inserida na Zona Ecológico-

Econômica 2, como representado acima. Estas são áreas com elevado potencial 

social, que pressupõem condições de gerenciar empreendimentos de maior porte 

e causadores de maiores impactos socioambientais. Possuem capacidades nos 

níveis estratégico, tático e operacional e são facilmente estimuladas a alavancar o 

desenvolvimento sustentável local. Nesta zona, os locais são mais vulneráveis 

ambientalmente, e os empreendedores devem necessariamente procurar 

estabelecer maior gama de ações preventivas e mitigadoras de impactos. 

 

1.12 - LEGISLAÇÃO INCIDENTE SOBRE O EMPREENDIMENTO 

1.12.1 - ASPECTOS CONSTITUCIONAIS RELACIONADOS 

O regime estabelecido pela Constituição da República para o 

aproveitamento de substâncias minerais está baseado no princípio do domínio da 

União sobre os recursos minerais, conforme dispõe o Artigo 20, cabendo à união 

conferir aos mineradores as autorizações e concessões para a sua devida 

pesquisa e exploração, art. 176. 
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Art. 20 - São bens da União: 

(...) 

V - os recursos minerais, inclusive os de subsolo; 

Art. 176 - As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os 

potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, 

para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida 

ao concessionário a propriedade do produto da lavra. 

§ 1º - A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos 

potenciais a que se refere o caput deste artigo somente poderão ser efetuados 

mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por 

brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede 

e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições 

específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira 

ou terras indígenas. 

Em termos ambientais, o Artigo 225 estabelece o direito de 

todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1.º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder 

público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 

manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do 

País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 

genético; 

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e 

seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 

supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 

comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 

estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 

métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e 

o meio ambiente; 

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
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conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 

coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies 

ou submetam os animais à crueldade. 

§ 2.º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o 

meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão 

público competente, na forma da lei. 

 

Assim, o aproveitamento dos recursos minerais se relaciona 

diretamente com a proteção do meio ambiente e recuperação das áreas 

degradadas, ficando estabelecida no artigo 23 à competência do estado em 

legislar e fiscalizar aspectos relacionados aos recursos ambientais. 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios: 

(...) 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 

suas formas; 

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 

(...) 

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de 

pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios; 

 

1.12.2 - LEGISLAÇÃO MINERÁRIA 

O aproveitamento dos recursos minerais está baseado, principalmente, 

no Código de Mineração, Decreto-Lei nº 227 de 27/02/1967, posteriormente 

reformado em parte pela Lei nº 9.314, de 14/11/1996, que estabelece a 

competência da união em administrar os recursos minerais, os regimes de 

aproveitamento das substâncias, os sistemas de pesquisa mineral, da lavra, das 

servidões, sanções e nulidades, entre outros tópicos. O Decreto nº 62.934, de 

02/07/1968, aprovou e operacionalizou o Regulamento do Código de Mineração - 

RCM. 

O controle do sistema minerário é realizado pelo Departamento 

Nacional da Produção Mineral - DNPM, autarquia vinculada ao Ministério das 

Minas e Energia - MME. 
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O regime de aproveitamento utilizado no presente empreendimento 

minerário iniciou-se com a autorização de pesquisa, conforme estabelecido no 

Artigo 18 do RCM. 

Art. 18. Entende-se por pesquisa mineral a execução dos trabalhos 

necessários à definição da jazida, sua avaliação e determinação da 

exequibilidade de seu aproveitamento econômico. 

Posteriormente foi obtida concessão de lavra, que se deu por Decreto 

assinado pelo Ministro das Minas e Energia, após análise e aprovação do Plano 

de Aproveitamento Econômico - PAE, pelo DNPM. 

 

1.12.3 - LEGISLAÇÃO AMBIENTAL - LICENCIAMENTO 

A Lei nº 6.938, de 31/08/1981, estabeleceu a Política Nacional de Meio 

Ambiente, que define os princípios e meios a serem utilizados pelo Poder Público 

para proteção do bem ambiental. 

O Artigo 10 da Lei nº 6.938 pretendeu repartir a competência do 

licenciamento ambiental entre os órgãos estaduais e o órgão federal. O Estado 

poderá delegar suas funções de licenciamento ao município, conforme definido 

nos artigos 4º a 7º da resolução CONAMA nº 237/97.  

No que tange a concessão da licença ambiental, cabe aos órgãos do 

Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, conforme determinado pelo 

Decreto nº 99.274, de 06/06/1990, sua concessão. 

Sua estrutura, no âmbito federal, está composta, primordialmente, por 

um conselho consultivo e deliberativo, o Conselho Nacional de Meio Ambiente - 

CONAMA e o Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA (art. 6° da Lei nº 6.938, de 31/08/1981). 

Cabe ao CONAMA estabelecer a política, algumas normas e padrões 

ambientais, enquanto o IBAMA é responsável pela fiscalização e o licenciamento 

ambiental, no âmbito federal. 

Para regular a competência dos agentes do SISNAMA, que é composto 

pelos órgãos federais, estaduais e municipais de proteção do meio ambiente, o 

CONAMA instituiu a Resolução no 237/1997, tendo por escopo atribuir poderes a 

cada um desses para realizar o licenciamento ambiental. 
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O Decreto nº 99.274/1990 condicionou o licenciamento de algumas 

atividades de significativo impacto ambiental à elaboração de Estudo de Impacto 

Ambiental - EIA e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, assim 

como dispôs sobre o procedimento de licenciamento, que corresponde à 

obtenção de três tipos de licenças (artigo 19º). 

Art. 19 - O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, 

expedirá as seguintes licenças:  

I - Licença Prévia (LP), na fase preliminar do planejamento de atividade, 

contendo requisitos básicos a serem atendidos nas fases de localização, 

instalação e operação, observados os planos municipais, estaduais ou federais 

de uso do solo;  

II - Licença de Instalação (LI), autorizando o início da implantação, de 

acordo com as especificações constantes do Projeto Executivo aprovado; e  

III - Licença de Operação (LO), autorizando, após as verificações 

necessárias, o início da atividade licenciada e o funcionamento de seus 

equipamentos de controle de poluição, de acordo com o previsto nas Licenças 

Prévia e de Instalação.  

 

Mais especificamente com relação ao Estudo de Impacto Ambiental - 

EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, a Resolução CONAMA 

nº 01, de 23/01/1986, normatizou a sua elaboração e enumerou os elementos 

necessários para sua realização. 

Para o licenciamento ambiental das atividades de extração mineral, 

ressalta-se a Resolução CONAMA nº 09, de 06/12/1990, que estabelece 

procedimentos para o licenciamento ambiental, inclusive em casos de pesquisa 

mineral e eventual extração no caso de Guia de Utilização. 

A obrigatoriedade do licenciamento de empreendimentos de extração e 

tratamento de recursos minerais está prevista, dentre outros, no ANEXO I da 

Resolução CONAMA no 237/97. 

Destaca-se ainda que o licenciamento não inclui automaticamente o 

desmate de áreas, o qual, caso seja necessário, deverá realizar-se através de 

procedimento específico junto ao órgão competente, sendo, em Minas Gerais, o 

Instituto Estadual de Florestas - IEF. No caso presente, as obras demandarão 

pequena supressão de vegetação. 
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1.12.4 - LEGISLAÇÃO AMBIENTAL - MINAS GERAIS 

Em Minas Gerais, as atribuições de Regularização Ambiental são 

exercidas pelo Conselho Estadual da Política Ambiental - COPAM, por intermédio 

das Câmaras Especializadas das Unidades Regionais Colegiadas - URCs, das 

Superintendências Regionais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - 

SUPRAM, da Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM, do Instituto Mineiro 

de Gestão das Águas - IGAM e do Instituto Estadual de Florestas - IEF, de acordo 

com o artigo 1º do Decreto Estadual nº 44.844/2008. 

A Deliberação Normativa COPAM nº 74, de 27 de setembro de 2004, 

é a norma legal que regulamenta o licenciamento ambiental no Estado de Minas 

Gerais e estabelece critérios para a classificação de empreendimentos e 

atividades de acordo com seu porte e potencial poluidor. Estabelece em seu 

Artigo 16 seis classes de empreendimento: 

Art.16 - As normas estabelecidas pelo COPAM referentes à classificação 

de empreendimentos conforme a Deliberação Normativa nº 1, de 22 de março 

de 1990 passam a incidir segundo a seguinte correspondência: 

I - Pequeno porte e pequeno ou médio potencial poluidor: Classe 1; 

II - Médio porte e pequeno potencial poluidor: Classe 2; 

III - Pequeno porte e grande potencial poluidor ou médio porte e médio 

potencial poluidor: Classe 3; 

IV - Grande porte e pequeno potencial poluidor: Classe 4; 

V - Grande porte e médio potencial poluidor ou médio porte e grande 

potencial poluidor: Classe 5; 

VI - Grande porte e grande potencial poluidor: Classe 6. 

 

Para os empreendimentos classes 1 e 2, considerados de impacto 

ambiental não significativo, é obrigatória a obtenção da Autorização Ambiental de 

Funcionamento - AAF. 

Para as demais classes, o caminho para regularização ambiental é o 

processo de licenciamento, com os requerimentos de Licença Prévia (LP), 

Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO). O artigo 1º da DN 

74/2004, parágrafo único, estabelece que, quando solicitado, os 

empreendimentos enquadrados nas classes 3 e 4 poderão ter as licenças Prévia 

e de Instalação expedidas concomitantemente. 
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No dia 06 de junho de 2006, foi publicado o Decreto nº 44.309, de 05 

de junho de 2006, que estabelece e detalha as normas para o licenciamento 

ambiental e a autorização ambiental de funcionamento, e que também tipifica e 

classifica as infrações às normas de proteção ao meio ambiente e aos recursos 

hídricos, ao mesmo tempo em que estabelece o procedimento administrativo de 

fiscalização e aplicação das penalidades.  

Em 21 de julho de 2009 foi aprovada a Deliberação Normativa COPAM 

nº 137, que altera o Artigo 9º da Deliberação Normativa 74/2004, estendendo para 

as Classes 5 e 6 as possibilidades, a critério do órgão ambiental, de obtenção da 

Licença de Prévia - LP concomitante com a Licença Instalação - LI. 

 

1.12.5 - CÓDIGO FLORESTAL - SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 

 Os dispositivos legais que controlam a intervenção sobre a 

vegetação de florestas no Estado de Minas Gerais são a Lei nº 20.922, de 16 de 

outubro de 2013 (Lei Florestal do Estado de Minas Gerais), os quais dispõem 

sobre a política florestal e de proteção à biodiversidade no Estado.  

Para a realização de supressão de vegetação/desmate e/ou 

intervenção em Área de Preservação Permanente, empreendimentos minerários 

deverão elaborar Projeto Técnico de Reconstituição da Flora ou Plano de 

Utilização pretendida conforme estabelecido na Resolução Conjunta 

IEF/SEMAD nº 1905 de 12/08/2013. 

 

- Reserva Legal 

A Lei Estadual nº 20.922/2013 estabelece que toda propriedade ou 

empreendimento em zona rural deve ter, no mínimo, 20% (vinte por cento) de sua 

área demarcada como Reserva Legal e devidamente averbada em cartório de 

registro de imóveis. 

Art. 30. A área de Reserva Legal será registrada no órgão ambiental 

competente, por meio de inscrição da propriedade ou posse rural no CAR, sendo 

vedada a alteração da destinação da área, nos casos de transmissão, a qualquer 

título, ou de desmembramento, com as exceções previstas nesta Lei. 
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Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um registro público, eletrônico, de 

abrangência nacional feito junto ao órgão ambiental competente. Criado pelo 

Novo Código Florestal Brasileiro, Lei n.º 12.651 de 25 de maio de 2012 e 

regulamentado pelo Decreto nº 7.830, de 17 de outubro de 2012, o registro é 

obrigatório para todos os imóveis rurais e tem como finalidade integrar as 

informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de 

dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e 

combate ao desmatamento. 

No Estado de Minas Gerais, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) será 

feito no SICAR-MG, por meio do Portal SISEMANET. A responsabilidade do 

Cadastro em Minas é da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), sob a coordenação executiva do Instituto 

Estadual de Florestas (IEF). 

 

1.12.6 - OUTORGA PARA INTERVENÇÃO EM RECURSO HÍDRICO 

A Lei nº 13.199/99, de 29/01/1999, criou a Política Estadual de 

Recursos Hídricos e o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

- SEGRH-MG, que tem por objetivo assegurar o controle do uso da água, de sua 

utilização em quantidade, qualidade e regime satisfatórios, no Estado de Minas 

Gerais. No artigo 17, fica estabelecido o regime de outorga e, no artigo 18, os 

usos e intervenções sujeitos à outorga. 

Art. 17 - O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos do 

Estado tem por objetivo assegurar os controles quantitativos e qualitativos dos 

usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. 

Art. 18 - São sujeitos a outorga pelo poder público, independentemente 

da natureza pública ou privada dos usuários, os seguintes direitos de uso de 

recursos hídricos: 

I - as acumulações, as derivações ou a captação de parcela da água 

existente em um corpo de água para consumo final, até para abastecimento 

público, ou insumo de processo produtivo; 

II - a extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou 

insumo de processo produtivo; 

III - o lançamento, em corpo de água, de esgotos e demais efluentes 

líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou 

http://sisemanet.meioambiente.mg.gov.br/mbpo/portal.do
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disposição final; 

IV - o aproveitamento de potenciais hidrelétricos; 

V - outros usos e ações que alterem o regime, a quantidade ou a 

qualidade da água existente em um corpo de água. 

§ 1º - Independem de outorga pelo poder público, conforme definido em 

regulamento, o uso de recursos hídricos para satisfação das necessidades de 

pequenos núcleos populacionais distribuídos no meio rural, bem como as 

acumulações, as derivações, as capacitações e os lançamentos considerados 

insignificantes. 

§ 2º - A outorga e a utilização de recursos hídricos para fins de geração 

de energia elétrica ficam condicionadas a sua adequação ao Plano Nacional de 

Recursos Hídricos, aprovado na forma do disposto na Lei Federal nº 9.433, de 

8 de janeiro de 1997, e ao cumprimento da legislação setorial específica. 

 

Ressalta-se que a outorga não dá ao usuário a propriedade de água ou 

sua alienação, mas o simples direito de seu uso. Portanto, a outorga poderá ser 

suspensa, parcial ou totalmente, em casos extremos de escassez ou de não 

cumprimento pelo outorgado dos termos de outorga previstos nas 

regulamentações, ou por necessidade premente de se atenderem os usos 

prioritários e de interesse coletivo, conforme definido no artigo 20 da Lei 

13.199/99. 

Art. 20 - A outorga de direito de uso de recursos hídricos poderá ser 

suspensa, parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, nas 

seguintes circunstâncias:” 

I - não cumprimento, pelo outorgado, dos termos da outorga; 

II - não utilização da água por três anos consecutivos; 

III - necessidade premente de água para atender a situações de 

calamidade, inclusive as decorrentes de condições climáticas adversas; 

IV - necessidade de se prevenir ou fazer reverter grave degradação 

ambiental; 

V - necessidade de se atender a usos prioritários, de interesse coletivo, 

para os quais não se disponha de fontes alternativas; 

VI - necessidade de se manterem as características de navegabilidade 

do corpo de água. 

 

Para águas de domínio da União, as outorgas devem ser emitidas pela 

ANA, de acordo com a Lei nº 9.984/2000. São de domínio estadual as águas 
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subterrâneas e as águas superficiais dos cursos de água que escoam desde sua 

nascente até a foz passando apenas por um Estado. São de domínio da União as 

águas dos rios e lagos que banham mais de um estado, fazem limite entre 

estados ou entre o território do Brasil e o de um país vizinho. 

 

- Cadastro de Uso Insignificante 

Algumas captações de águas superficiais e/ou subterrâneas, bem 

como acumulações de águas superficiais, não estão sujeitas à outorga. Elas são 

consideradas de uso insignificante.  

A Deliberação Normativa 09/2004 do Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos (CERH) estabelece critérios que definem os usos considerados 

insignificantes no Estado de Minas Gerais, sendo necessário, nesse caso, fazer 

um cadastramento junto ao IGAM.  

 

1.12.7 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) 

foi instituído pela Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000. Ele estabelece critérios e 

normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação de 

âmbito federal, estadual e municipal no Brasil. A referida Lei define Unidade de 

Conservação como um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as 

águas jurisdicionais, com características naturais relevantes. 

Em agosto de 2002 o Decreto nº 4.340 regulamentou artigos da Lei do 

SNUC referentes à criação de unidade de conservação; definição de limites do 

subsolo e do espaço aéreo da unidade de conservação; criação e funcionamento 

de mosaico de unidades de conservação; plano de manejo; a definição das 

atribuições dos conselhos consultivo e deliberativo das Unidades de 

Conservação, legitimando a maior participação da sociedade civil na gestão das 

unidades; a definição dos critérios para a gestão compartilhada de UCs com 

organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP); autorização para 

exploração de bens e serviços em unidades de conservação; compensação por 

significativo impacto ambiental; reassentamento de populações tradicionais 

http://www.igam.mg.gov.br/images/stories/arquivos/Deliberacao_09_04.pdf
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residentes em unidades de conservação; reavaliação de unidade de conservação 

de categoria inexistente no SNUC; e funcionamento das Reservas da Biosfera. 

As Unidades de Conservação são criadas por ato do Poder Público 

tendo-se a necessidade de estudos técnicos prévios e consulta pública que 

permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a 

unidade, conforme se dispuser em regulamento, porém, para a criação de 

Estação Ecológica ou Reserva Biológica a referida consulta não é obrigatória. 

Cabe ressaltar que a desativação ou a redução do limite das unidades só pode 

ser feita mediante lei específica, observando-se também que o subsolo e o 

espaço aéreo, sempre que influírem na estabilidade do ecossistema, integram os 

limites das unidades. 

Ainda de acordo com o SNUC, as unidades de conservação, com 

exceção de Área de Proteção Ambiental (APA) e Reserva Particular do 

Patrimônio Natural (RPPN), devem possuir uma zona de amortecimento e, 

quando conveniente, corredores ecológicos, com estabelecimento de normas 

específicas pelo órgão responsável pela sua administração, regulamentando a 

ocupação e o uso dos recursos da zona de amortecimento e dos corredores 

ecológicos da unidade de conservação. 

No caso do licenciamento de empreendimento de significativo impacto 

ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente baseado no 

estudo de impacto ambiental e seu respectivo relatório (EIA/RIMA), fica o 

empreendedor obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de 

conservação do Grupo de Proteção Integral definida pelo órgão ambiental 

licenciador, podendo, inclusive, ser contemplada a criação de novas unidades de 

conservação. Caso o empreendimento venha afetar unidade de conservação 

específica ou sua zona de amortecimento, o licenciamento só será concedido 

mediante autorização do órgão responsável por sua administração, e a unidade 

atingida, seja do Grupo de Proteção Integral ou não, será uma das beneficiárias 

da compensação. 

Segundo Câmara e Murta (2007) “o Brasil é o quinto maior país do 

mundo e o primeiro dentre os megadiversos, contribuindo com aproximadamente 

14% da biota mundial. A flora brasileira possui cerca de 56.000 espécies de 
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plantas catalogadas, representando 19% do total dos vegetais da terra. A riqueza 

da sua fauna coloca o país dentre os primeiros no ranking internacional. Possui o 

maior número de espécies de mamíferos e o maior de anfíbios em todo o mundo”. 

Deste modo, verifica-se a grande importância da criação e conservação das 

unidades de conservação no país, uma vez que a biodiversidade apresentada 

necessita ser preservada. 

O SNUC promoveu a divisão das Unidades de Conservação em dois 

grupos de proteção: as Unidades de Conservação de Proteção Integral e as 

Unidades de Conservação de Uso Sustentável. 

O objetivo das Unidades de Conservação de Proteção Integral é a 

preservação da natureza, permitindo apenas o uso indireto dos seus recursos 

naturais, com exceção dos casos previstos em Lei (SNUC, 2000), sendo 

composta pelas seguintes categorias de unidades de conservação: 

Art. 8. O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas 

seguintes categorias de unidade de conservação:” 

I - Estação Ecológica; 

II - Reserva Biológica; 

III - Parque Nacional; 

IV - Monumento Natural; 

V - Refúgio de Vida Silvestre. 

(...) 

Art. 14. Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as 

seguintes categorias de unidade de conservação: 

I - Área de Proteção Ambiental; 

II - Área de Relevante Interesse Ecológico; 

III - Floresta Nacional; 

IV - Reserva Extrativista; 

V - Reserva de Fauna; 

VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e 

VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

 

Em seu artigo 25º, a Lei 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.  
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O Artigo 36º estabelece que, na hipótese de licenciamento ambiental 

de empreendimentos considerados de significativo impacto ambiental, o 

empreendedor fica obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de 

conservação. Caberá ao órgão ambiental licenciador definir as unidades de 

conservação a serem beneficiadas, considerando, para tanto, as propostas 

apresentadas no EIA/RIMA. Neste mesmo artigo, parágrafo 3º, fica determinado 

que quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua 

zona de amortecimento, o licenciamento ambiental só poderá ser concedido após 

a autorização do órgão responsável pela gestão daquele espaço protegido. 

 

1.12.8 - A MATA ATLÂNTICA  

A Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, dispõe sobre a utilização 

e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica. O Artigo 2º define as 

formações florestais que integram o bioma e suas delimitações. 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se integrantes do Bioma 

Mata Atlântica as seguintes formações florestais nativas e ecossistemas 

associados, com as respectivas delimitações estabelecidas em mapa do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, conforme regulamento: 

Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista, também denominada de 

Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional 

Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual, bem como os manguezais, as 

vegetações de restingas, campos de altitude, brejos interioranos e encraves 

florestais do Nordeste. 

 

O mapa de vegetação do IBGE, apresentado a seguir, enquadra o 

empreendimento no Bioma Continental da Mata Atlântica, entretanto, associado a 

Savana Gramíneo - Lenhosa (Sg). 
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Figura 16  - Localização do Empreendimento no Mapa de Vegetação do Brasil (IBGE, 2004).  

Circulo vermelho - localização do empreendimento 

 

Sg - Savana Gramíneo - Lenhosa 

SN - Contato Savana / Floresta Estacional 

F - Floresta Estacional Semidecidual 

 

1.12.9 - LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

O Artigo 23 da Constituição brasileira impõe ao Município, como a 

todos os entes da federação, o dever de proteger o meio ambiente e combater a 

poluição em qualquer de suas formas, assim como preservar as florestas, a fauna 

e a flora; e registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de 

pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. 

Nesse sentido, assume especial importância a Lei Orgânica do 

Município de Itatiaiuçu, assim como o “O Plano Diretor de Desenvolvimento do 

Município de Itatiaiuçu”, este estabelecido pela Lei nº 1.009, de 30 de novembro 

de 2006, especificamente em sua Subseção XI (Do Meio Ambiente), artigo nº 34. 

Ressalta-se neste artigo o disposto no Item XIX do parágrafo segundo, em que 

está colocada a exigência para que as empresas mineradoras promovam a 

recuperação das áreas degradadas, e é destacada a necessidade de fiscalização 
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da atividade. 

Da mesma forma, o Plano Diretor do Município de Mateus Leme, 

estabelecido pela Lei Complementar nº 25, de 27 de outubro de 2006, não há 

restrição específica para a implantação da atividade minerária na área pretendida. 

Em suma, não há qualquer restrição municipal ao uso da área em tela 

para as obras propostas neste EIA/RIMA, haja vista a declaração favorável do 

poder público municipal, tanto de Itatiaiuçu quanto de Mateus Leme, parte da 

documentação integrante da formalização do presente processo de licenciamento 

ambiental. 

 

1.13 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA 

1.13.1 - ÁREAS PROTEGIDAS - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) 

foi instituído pela Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000. Ele estabelece critérios e 

normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação 

federais, estaduais e municipais no Brasil. A referida Lei define Unidade de 

Conservação como um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as 

águas jurisdicionais, com características naturais relevantes. 

Em agosto de 2002 o Decreto nº 4.340 regulamentou artigos da Lei do 

SNUC referentes à criação de unidade de conservação; definição de limites do 

subsolo e do espaço aéreo da unidade de conservação; criação e funcionamento 

de mosaico de unidades de conservação; plano de manejo; a definição das 

atribuições dos conselhos consultivo e deliberativo das Unidades de 

Conservação, legitimando a maior participação da sociedade civil na gestão das 

unidades; a definição dos critérios para a gestão compartilhada de UCs com 

organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP); autorização para 

exploração de bens e serviços em unidades de conservação; compensação por 

significativo impacto ambiental; reassentamento de populações tradicionais 

residentes em unidades de conservação; reavaliação de unidade de conservação 

de categoria inexistente no SNUC; e funcionamento das Reservas da Biosfera. 

As Unidades de Conservação são criadas por ato do Poder Público 

tendo-se a necessidade de estudos técnicos prévios e consulta pública que 
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permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a 

unidade, conforme se dispuser em regulamento, porém, para a criação de 

Estação Ecológica ou Reserva Biológica a referida consulta não é obrigatória. 

Cabe ressaltar que a desativação ou a redução do limite das unidades só pode 

ser feita mediante lei específica, observando-se também que o subsolo e o 

espaço aéreo, sempre que influírem na estabilidade do ecossistema, integram os 

limites das unidades. 

Ainda de acordo com o SNUC, as unidades de conservação, com 

exceção de Área de Proteção Ambiental (APA) e Reserva Particular do 

Patrimônio Natural (RPPN), devem possuir uma zona de amortecimento e, 

quando conveniente, corredores ecológicos, com estabelecimento de normas 

específicas pelo órgão responsável pela sua administração, regulamentando a 

ocupação e o uso dos recursos da zona de amortecimento e dos corredores 

ecológicos da unidade de conservação. 

No caso do licenciamento de empreendimento de significativo impacto 

ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente baseado no 

estudo de impacto ambiental e seu respectivo relatório (EIA/RIMA), fica o 

empreendedor obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de 

conservação do Grupo de Proteção Integral definida pelo órgão ambiental 

licenciador, podendo, inclusive, ser contemplada a criação de novas unidades de 

conservação. Caso o empreendimento venha afetar unidade de conservação 

específica ou sua zona de amortecimento, o licenciamento só será concedido 

mediante autorização do órgão responsável por sua administração, e a unidade 

atingida, seja do Grupo de Proteção Integral ou não, será uma das beneficiárias 

da compensação. 

Segundo Câmara e Murta (2007) “o Brasil é o quinto maior país do 

mundo e o primeiro dentre os megadiversos, contribuindo com aproximadamente 

14% da biota mundial. A flora brasileira possui cerca de 56.000 espécies de 

plantas catalogadas, representando 19% do total dos vegetais da terra. A riqueza 

da sua fauna coloca o país dentre os primeiros no ranking internacional. Possui o 

maior número de espécies de mamíferos e o maior de anfíbios em todo o mundo”. 

Deste modo, verifica-se a grande importância da criação e conservação das 
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unidades de conservação no país, uma vez que a biodiversidade apresentada 

necessita ser preservada. 

O SNUC promoveu a divisão das Unidades de Conservação em dois 

grupos de proteção: as Unidades de Conservação de Proteção Integral e as 

Unidades de Conservação de Uso Sustentável. 

O objetivo das Unidades de Conservação de Proteção Integral é a 

preservação da natureza, permitindo apenas o uso indireto dos seus recursos 

naturais, com exceção dos casos previstos em Lei (SNUC, 2000), sendo 

composta pelas seguintes categorias de unidades de conservação: 

 Estação Ecológica; 

 Reserva Biológica; 

 Parque Nacional; 

 Monumento Natural; 

 Refúgio de Vida Silvestre. 

 

Já o objetivo das Unidades de Conservação de Uso Sustentável é 

compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos 

seus recursos naturais (SNUC, 2000) e as categorias que compõem este grupo 

são: 

 Área de Proteção Ambiental; 

 Área de Relevante Interesse Ecológico; 

 Floresta Nacional; 

 Reserva Extrativista; 

 Reserva da Fauna; 

 Reserva de Desenvolvimento Sustentável; 

 ,Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

 

Estas unidades de conservação podem ser transformadas total ou 

parcialmente em unidades do grupo de Proteção Integral, por instrumento 

normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que 

obedecidos os procedimentos de consulta pública. 
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Ainda existem as Áreas de Proteção Especial - APE, as quais são 

definidas e demarcadas pelo Governo do Estado de Minas Gerais e têm por 

finalidade a proteção das áreas de captação de águas destinadas ao 

abastecimento público. Sua criação está prevista na Lei Federal nº 6.766 de 

19/12/1979, que disciplina o Parcelamento do Solo. Porém a referida lei não 

define os objetivos de manejo e as restrições de uso da área, desta forma 

compete aos Estados disciplinar a aprovação municipal de loteamentos nas áreas 

consideradas de interesse especial.  

No ano de 2009 a Lei Estadual nº 18.024, em seu artigo 4º, promoveu 

uma alteração no Artigo 23 da Lei nº 14.309/2002 que dispõe sobre a Política 

Florestal e a de Proteção à Biodiversidade no Estado: 

Artigo 4º - O art. 23 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, fica 

acrescido do seguinte inciso VI, passando o seu inciso VI a vigorar como VII: 

Art. 23 São unidades de conservação de proteção integral: 

(...) 

VI - a área de proteção de mananciais, assim considerada a área de 

recarga de aquíferos ou área com mananciais estratégicos para a garantia do 

abastecimento público de água de populações urbanas e rurais, que pode estar 

inserida em propriedade particular, desde que seja possível compatibilizar os 

objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local 

pelo proprietário;" (nr) 

(Texto da Lei 18.024/2009) 

 

Com a referida alteração realizada na Lei 14.309/2002 as áreas de 

proteção de mananciais passaram a ser consideradas como integrantes da 

categoria de Unidades de Conservação de Proteção Integral.  

Porém, por meio da Lei 19.484 de 12 de janeiro de 2011, a Lei 

14.309/2002 foi alterada com o objetivo de adequar a norma Estadual de 

classificação de áreas de proteção de mananciais à legislação Federal. Por meio 

desta nova Lei estas áreas, que foram classificadas como Unidades de 

Conservação de Proteção Integral pela Lei Estadual 18.024/09, passam a ser 

classificadas como Unidades de Conservação de Uso Sustentável, na categoria 

de “Área de Proteção de Mananciais”: 
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Art. 1° O caput do art. 24 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, fica 

acrescido do seguinte inciso VI, passando o seu inciso VI a vigorar como VII: 

Art. 24 São unidades de conservação de uso sustentável: 

(...) 

VI - áreas de proteção de mananciais, assim consideradas as áreas de 

recarga de aquíferos ou as áreas com mananciais estratégicos para a garantia 

do abastecimento público de água de populações urbanas e rurais;”(nr) 

(...) 

Art. 4º Ficam revogados o inciso VI do art. 23, o § 3º do art. 24 e os §§ 

4º, 5º e 6º do art. 25 da Lei nº 14.309, de 2002. 

(Texto da Lei 19.484/2011) 

 

De acordo com o artigo 3º da Lei 19.484/2011 as Áreas de Proteção 

Especial (APEs), instituídas pelo Estado ou município com a finalidade de 

proteção de mananciais, serão reavaliadas, visando o enquadramento à nova 

legislação estadual. 

Art. 3º As áreas de proteção especial - APEs -, criadas com base na Lei 

Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, e aquelas instituídas pelos 

Municípios com a finalidade de proteção de mananciais serão reavaliadas, no 

todo ou em parte, mediante ato normativo do mesmo nível hierárquico que as 

criou, com o objetivo de promover seu enquadramento nos termos do inciso VI 

do art. 24 da Lei nº 14.309, de 2002, acrescentado por esta Lei, na forma, no 

prazo e nas condições estabelecidos no regulamento desta Lei. 

(Texto da Lei 19.484/2011) 

 

1.13.2 - ÁREAS PROTEGIDAS PRÓXIMAS À REGIÃO DO EMPREENDIMENTO 

A área da lavra do empreendimento minerário da ArcelorMittal Brasil 

S/A, insere-se entre os municípios de Mateus Leme e Itatiaiuçu, Minas Gerais. 

Nesta área e em seu entorno existem áreas protegidas, as quais podem ser 

conferidas no quadro a seguir. 
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Quadro 3 - Informações sobre as áreas protegidas existentes no entorno da área do 

empreendimento. 

 Tipo Âmbito Nome Cidade (s) Área (ha) Legislação 

Distância em que 
se encontra em 

relação ao 
empreendimento 

U
n

id
a

d
e

 d
e

 C
o

n
s

e
rv

a
ç
ã

o
 d

e
 U

s
o

 S
u

s
te

n
tá

v
e
l 

APA 
(SNUC) 

Estadual 
APA Sul 
RMBH 

Belo Horizonte, 
Brumadinho, 
Caeté, Ibirité, 
Itabirito, Nova 

Lima, Raposos, 
Rio Acima e 

Santa Bárbara 

163.251,23 

Decreto nº 
35.624 de 
08/06/94 e 
Decreto nº 
37.812 de 
08/03/96 

24 km 

APA 
(SNUC) 

Municipal Igarapé Igarapé 6556,06 
Lei nº 1036 de 

16/05/2003 
7,9 km 

APA 
(SNUC) 

Municipal Rio Manso Rio Manso 7331 
Lei nº 523 de 
15/12/1998 

7,7 km 

APA 
(SNUC) 

Municipal Paz Brumadinho 1.112,5 
Lei 1.385 de 

2003 
19,7 km 

APA 
(SNUC) 

Municipal 
Serra das 
Farofas 

São Joaquim de 
Bicas 

1.730 Lei 216 de 2004 16,7 km 

RPPN 
(SNUC) 

Municipal Inhotim Brumadinho 145,37 
Portaria ICMBio 

nº 41 
de 05/05/10 

19 km 

APE 
(Lei 

Estadual 
19.484/11) 

Estadual Serra Azul 
Mateus Leme, 

Igarapé, Juatuba 
e Itaúna 

25600 
Decreto nº 20792 

de 08/09/1980 
* 

APE 
(Lei 

Estadual 
19.484/11) 

Estadual Rio Manso 

Bonfim, 
Brumadinho 
Crucilândia, 

Itatiaiuçu, Rio 
Manso 

65778 
Decreto nº 27928 

de 15/03/1988 
* 

U
n

id
a

d
e

 d
e

 

C
o

n
s

e
rv

a
ç

ã
o

 d
e

 

P
ro

te
ç
ã

o
 I
n

te
g

ra
l 

MN 

(SNUC) 
Municipal 

Serra do 

Elefante 
Mateus Leme 801,47 

Decreto 146 de 

29/12/08 
18,4 km 

Referências: Áreas protegidas classificadas com base na Lei nº 9.985/00 (SNUC); Lei Estadual 
19.484/2011, que altera a Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre a política 
florestal e de proteção à biodiversidade no Estado. 

Legenda: 

* Empreendimento inserido nos limites da Unidade de Conservação 

 (-) informação não encontrada. 

APA – Área de Proteção Ambiental 

RPPN – Reserva Particular de Patrimônio Natural  

APE – Área de Proteção Especial 

MN – Monumento Natural 

 



   

_______________________________________________________________________ 

71 

 

 

Figura 17 - Áreas Protegidas situadas no município do empreendimento e em seu entorno, com a 
localização do objeto do licenciamento. 

 

Dentre as mencionadas áreas protegidas será apresentada a seguir 

uma breve descrição das áreas protegidas que se encontram mais próximas à 

área do empreendimento, sendo elas APA Igarapé, APA Rio Manso, APE Serra 

Azul e APE Rio Manso. 

 

A) Áreas de Proteção Ambiental (APA) 

As Áreas de Proteção Ambiental (APAs) integram o grupo de Unidades 

de Conservação de Uso Sustentável. Seu estabelecimento tem por objetivo a 

proteção da diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e 

assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. São áreas geralmente 

extensas, apresentando certo grau de ocupação humana, com importantes 

características abióticas, bióticas, estéticas ou culturais e são constituídas por 

terras públicas ou privadas. Em áreas de domínio público a realização de 

pesquisa científica e visitação pública possuem condições estabelecidas pelo 
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órgão gestor da unidade, já em áreas de propriedade privada as condições para a 

realização de pesquisa e visitação são estabelecidas pelo proprietário, 

respeitando as exigências e restrições e legais. 

De acordo com a Lei 6.902 de 27/04/81 que dispõe sobre a criação de 

Áreas de Proteção Ambiental, assim como de Estações Ecológicas, em cada 

APA, dentro dos princípios constitucionais que regem o exercício do direito de 

propriedade, o Poder Executivo estabelecerá normas limitando ou proibindo a 

implantação e o funcionamento de indústria potencialmente poluidora que seja 

capaz de afetar mananciais de água; a realização de obras de terraplenagem e a 

abertura de canais quando importarem em sensível alteração das condições 

ecológicas locais; a execução de atividades capazes de provocar acelerada 

erosão das terras ou acentuado assoreamento das coleções hídricas, assim como 

aquelas que ameacem extinguir na área as espécies raras da biota regional. 

 

 APA IGARAPÉ 

A Área de Proteção Ambiental Igarapé, localizada no município de 

Igarapé, foi criada através da Lei nº 1.036 no ano de 2003, com o objetivo de 

proteger e conservar os recursos naturais e ambientais da região, dos quais se 

pode citar a proteção da paisagem e dos cursos d’água. Também visa incentivar o 

uso racional dos recursos naturais, estimular o desenvolvimento regional e a 

preservação da fauna e flora. 

 

 APA RIO MANSO 

A Área de Proteção Ambiental Rio Manso foi criada em 1998, através 

da Lei nº 523. Tem uma área total de 7.331 hectares e localiza-se no município de 

Rio Manso. Constitui uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável que visa 

conjugar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus 

recursos naturais. 

 

B) Áreas de Proteção Especial (APE) 

São áreas definidas e demarcadas pelo Governo do Estado de Minas 

Gerais que têm por finalidade a proteção dos mananciais utilizados no 
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abastecimento público e/ou a preservação de patrimônio cultural, histórico, 

paisagístico e arqueológico.  

 

 APE RIO MANSO 

A Área de Proteção Especial Rio Manso, criada através do Decreto nº 

27.928 de 15 de março de 1988, abrange os municípios de Rio Manso, 

Crucilândia, Brumadinho, Bonfim e Itatiaiuçu. O decreto define os terrenos que 

integram a bacia hidrográfica do Rio Manso como área de proteção especial para 

fins de proteção de mananciais. 

A vegetação da área é típica de Cerrado, apresentando variações de 

Mata de Galeria, Cerradão, Campo Sujo, Campo Limpo e Mata Estacional 

Semidecidual (COPASA, 2007). Apresenta alguns elementos da fauna que 

figuram a lista de espécies ameaçadas de extinção do Estado de Minas Gerais, e 

as florestas e demais formas de vegetação natural da área são declaradas de 

preservação permanente. 

 

 APE SERRA AZUL 

A Área de Proteção Especial Serra Azul foi criada em 1980, através do 

Decreto nº 20.792 que estabelece como área de proteção especial, para fins de 

preservação de mananciais, os terrenos que integram a bacia hidrográfica do 

Ribeirão Serra Azul. Também são declaradas de preservação permanente as 

florestas e demais formas de vegetação natural inserida em seus limites. 

Comporta uma vegetação típica do Cerrado, com variações da Mata de 

Galeria, Campo Sujo, Campo Limpo e mata estacional semidecidual. Às áreas de 

mata ciliar comportam um maior número de elementos da fauna por fornecer 

maior disponibilidade de alimento e proteção (COPASA, 2007). 

 

1.14 - EMPREENDIMENTO ASSOCIADO E/OU DECORRENTE 

A lavra de minério de ferro na área do Processo DNPM nº 812.593/73 

constitui parte integrante do empreendimento da ArcelorMittal Brasil S/A, que 

inclui as áreas de lavra, planta de beneficiamento e instalações de apoio industrial 

e administrativa, necessárias para o beneficiamento do minério de ferro, todas 
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inseridas na Mina do Córrego Fundo, constituída pelos processos DNPM nº 

13.845/1967 e 830.316/1979. 

Especificamente, com relação à ampliação da lavra em tela, está 

associada à necessidade de explotar minérios itabiríticos friáveis que são 

passíveis de beneficiamento com as tecnologias disponíveis, e existem em 

quantidades expressivas na área do processo considerado. 

 

1.15 - EMPREENDIMENTOS SIMILARES 

Existem na região do Quadrilátero Ferrífero vários empreendimentos 

minerários que realizam as operações de lavra de minério de ferro similares às 

que serão praticadas pela ArcelorMittal Brasil S/A na área do Processo DNPM nº 

812.593/73. 

A explotação de minério de Ferro na Serra Azul, extensão oeste da 

Serra do Curral, vem sendo desenvolvida há várias décadas, e inicialmente era 

voltada para o abastecimento das indústrias de ferro gusa do Estado, tendo 

evoluído nas últimas décadas para também produzir minérios finos para 

sinterização e suprimento de aciarias, com o advento da aquisição das minas por 

empresas multinacionais de maior porte. 

Na região na Serra Azul e suas imediações no Quadrilátero Ferrífero 

citam-se como empreendimentos similares as empresas MINERITA - Minérios 

Itaúna Ltda, MBL - Materiais Básicos Ltda. e Mineração Usiminas - MUSA, todas 

realizando lavra mecanizada a céu aberto, com métodos e equipamentos 

semelhantes. 
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2 - DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

A área inserida no Processo DNPM nº 812.593/73 que será objeto de 

ampliação compreende um trecho da “Serra Azul”, localizando-se na divisa dos 

Municípios de Itatiaiuçu e Mateus Leme, Estado de Minas Gerais. 

Situa-se a nordeste da cidade de Itatiaiuçu, da qual sua parte central 

dista, aproximadamente, 6 km em linha reta. 

O acesso, partindo-se de Belo Horizonte é feito pela rodovia BR-381 

(Fernão Dias), em direção a São Paulo. Após um percurso de aproximadamente 

63 km, após 3 km da passagem pela ponte sobre o Rio Veloso, toma-se uma 

estrada secundária, recentemente pavimentada, devido a atuação majoritária de 

minerações (ArcelorMittal , Minerita, e USIMINAS) que atuam na serra. 

Seguindo as placas indicativas, após um percurso de cerca de 6 km, 

atinge-se as instalações da ArcelorMittal Brasil S/A. 

 

Tabela 1 - Distâncias médias da mina aos perímetros urbanos vizinhos. 

Cidade Distância ao empreendimento 

Itatiaiuçu 14 km 

Igarapé 28 km 

Itaúna 40 km 

Divinópolis 80 km 

Betim 45 km 

Mário Campos 45 km 

Brumadinho 40 km 

Belo Horizonte 76 km 
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Figura 18 - Localização e vias de acesso ao empreendimento. 

 

2.2 - CARACTERIZAÇÃO LEGAL DO DIREITO MINERÁRIO  

A mina da ArcelorMittal Brasil S/A, designada como Mina do Córrego 

Fundo, opera a lavra e o beneficiamento de minério de ferro na área do Processo 

DNPM nº 13.845/67, titulada pelo Decreto de Lavra nº 82.913, de 20 de dezembro 

de 1978, onde a atividade minerária já havia sido iniciada pelas empresas 

antecessoras, Minas Itatiaiuçu Ltda e London Mining SA. 

Posteriormente, a empresa passou também a operar na área do 

Processo DNPM nº 830.316/1979, contígua à primeira e, mais recentemente, 

também implantou a lavra na área do Processo DNPM nº 812.593/1973,  

A atividade de lavra e beneficiamento na mina Córrego Fundo (DNPM 

nº 13.845/67 e 830.316/1979) compreendendo todos os dispositivos de apoio, tais 

como pilhas, barragem e infraestrutura, está acobertada integralmente pela 

Licença de Operação revalidada correspondente ao Certificado nº 001/2013, de 

26 de fevereiro de 2013, Processo COPAM nº 00366/1990/027/2012. 

Quanto à área do Processo DNPM nº 812.593/1973, nela vem se 

desenvolvendo somente processo de lavra a céu aberto, amparada por Licença 

de Operação para a lavra (APO). O presente licenciamento visa ampliar a escala 

de produção e as frentes de lavra na área deste processo. 
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Quadro 4 - Direitos minerários que suportam o empreendimento. 

Processo Área Status do processo 

013.845/1967 170,56 

Decreto de Lavra 82.913, publicado no Diário Oficial da 

União de 21/12/1978, jazida que sustenta historicamente o 

projeto de lavra local. 

830.316/1979 67,39 
Portaria de Lavra nº 51, publicada no Diário Oficial da União 

de 12/02/2010. Prolongamento nordeste da mina antiga. 

812.593/1973 377,37 

Área situada a oeste da mina central, objeto de cessão 

parcial para a MUSA. Portaria de Lavra nº 466, publicada no 

Diário Oficial da União de 27/12/2013. 

 

Seguem-se as poligonais que compõem o empreendimento da 

ArcelorMittal na Serra Azul, como constam no Cadastro Mineiro do DNPM: 

 

 

Figura 19 - Situação da área do Processo DNPM nº 13.845/67 no Cadastro Mineiro. 
Fonte: (https://sistemas.dnpm.gov.br/SCM/Extra/site/admin/dadosProcesso.aspx) 
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Figura 20 - Situação da área do Processo DNPM nº 830.316/1979 no Cadastro Mineiro. 
Fonte: (https://sistemas.dnpm.gov.br/SCM/Extra/site/admin/dadosProcesso.aspxr). 

 

 

Figura 21 - Situação da área do Processo DNPM nº 812.593/1973 no Cadastro Mineiro. 
Fonte: (https://sistemas.dnpm.gov.br/SCM/Extra/site/admin/dadosProcesso.aspx). 
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2.2.1 - DESMEMBRAMENTO DA ÁREA DO PROCESSO DNPM Nº 812.593/73 

Por força de acordo comercial entre a ArcelorMittal Brasil S/A e à 

Mineração Usiminas - MUSA, e também em função da relação harmoniosa que 

vem sendo desenvolvida entre essas duas mineradoras vizinhas, detentoras de 

vários outros direitos minerários na Serra Azul, a primeira cedeu a segunda a 

porção leste da área do Processo DNPM nº 812.593/73. 

Importante ressaltar que pela harmonia existente entre estas duas 

mineradoras, o aproveitamento do minério existente nas duas frações da área 

será realizado por meio de pit conjunto, com as operações se desenvolvendo 

banco a banco, de forma sincronizada, possibilitando condições operacionais 

propícias para uma lavra criteriosa. 

 

 

Figura 22 - Situação dos direitos minerários da ArcelorMittal na Serra Azul, com destaque para a 

área do Processo DNPM nº 812.593/73 no qual são apresentadas as subáreas resultantes do 

desmembramento do processo que está em curso. 

 

 

Área cedida à 

MUSA 

Área remanescente 
da ARCELOR 
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Poligonal Remanescente ArcelorMittal  

A área remanescente é delimitada por um polígono irregular de 57 

lados, medindo 113,56 hectares A poligonal delimitadora da área tem o seu 

vértice (1) coincidente com seu Ponto de Amarração, cujas coordenadas 

geográficas são: Latitude 20º07’39”659 S e longitude 44º25’ 45”270 W de Gr. 

Compreende terras de propriedade da Usina Siderúrgica Minas Gerais - 

USIMINAS. Os lados, a partir desse vértice (1), têm as seguintes coordenadas 

geográficas: 

Tabela 2 - Coordenadas geográficas da área remanescente do Processo DNPM nº 812.593/73, da 
ArcelorMittal. 

Vértices Latitude Longitude 

1 -20°07'39''659 -44°25'45''270 

2 -20°08'22''285 -44°25'45''270 

3 -20°08'22''285 -44°25'45''870 

4 -20°08'22''384 -44°25'45''871 

5 -20°08'24''561 -44°25'45''871 

6 -20°08'24''561 -44°25'47''248 

7 -20°08'24''660 -44°25'47''249 

8 -20°08'26''187 -44°25'47''249 

9 -20°08'26''187 -44°25'50''519 

10 -20°08'26''286 -44°25'50''520 

11 -20°08'27''650 -44°25'50''520 

12 -20°08'27''650 -44°25'52''585 

13 -20°08'27''749 -44°25'52''586 

14 -20°08'29''601 -44°25'52''586 

15 -20°08'29''700 -44°25'52''586 

16 -20°08'29''700 -44°25'48''626 

17 -20°08'29''601 -44°25'48''626 

18 -20°08'27''587 -44°25'48''626 

19 -20°08'27''587 -44°25'46''204 

20 -20°08'32''339 -44°25'46''204 

21 -20°08'32''339 -44°25'44''666 

22 -20°08'32''853 -44°25'44''666 

23 -20°08'32''952 -44°25'44''667 

24 -20°08'32''952 -44°25'42''416 

25 -20°08'35''498 -44°25'42''416 

26 -20°08'35''498 -44°25'59''630 

27 -20°08'34''880 -44°25'59''630 

28 -20°08'34''880 -44°25'59''974 

29 -20°08'33''905 -44°25'59''974 
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Vértices Latitude Longitude 

30 -20°08'33''905 -44°26'00''663 

31 -20°08'33''254 -44°26'00''663 

32 -20°08'33''254 -44°26'02''040 

33 -20°08'33''579 -44°26'02''040 

34 -20°08'33''579 -44°26'03''762 

35 -20°08'33''905 -44°26'03''762 

36 -20°08'33''905 -44°26'07''205 

37 -20°08'34''555 -44°26'07''205 

38 -20°08'34''555 -44°26'08''927 

39 -20°08'35''205 -44°26'08''927 

40 -20°08'35''205 -44°26'09''960 

41 -20°08'36''181 -44°26'09''960 

42 -20°08'36''181 -44°26'11''337 

43 -20°08'37''156 -44°26'11''337 

44 -20°08'37''156 -44°26'12''370 

45 -20°08'38''457 -44°26'12''370 

46 -20°08'38''457 -44°26'13''059 

47 -20°08'39''433 -44°26'13''059 

48 -20°08'39''433 -44°26'13''747 

49 -20°08'40''083 -44°26'13''747 

50 -20°08'40''083 -44°26'14''581 

51 -20°08'37''753 -44°26'14''851 

52 -20°08'41''308 -44°26'24''287 

53 -20°08'26''159 -44°26'24''286 

54 -20°08'26''160 -44°26'09''135 

55 -20°08'03''072 -44°26'09''134 

56 -20°08'03''072 -44°25'59''700 

57 -20°07'39''659 -44°25'59''700 

 

Poligonal cedida Mineração Usiminas 

A área cedida é delimitada por um polígono irregular de 44 lados, 

medindo 255,33 hectares. A poligonal delimitadora da área tem o seu vértice (1) 

coincidente com seu Ponto de Amarração, cujas coordenadas geográficas são: 

Latitude 20º07’39”659 S e longitude 44º 25’ 44”138 W de Gr. Compreende terras 

de propriedade da Usina Siderúrgica Minas Gerais - USIMINAS. 
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Tabela 3 - Coordenadas geográficas da área do Processo DNPM nº 812.593/73 cedida para a 
USIMINAS. 

 

Vértices Latitude Longitude 

1 -20°07'39''659 -44°25'44''138 

2 -20°07'54''780 -44°25'44''138 

3 -20°07'54''780 -44°25'22''447 

4 -20°07'49''577 -44°25'22''447 

5 -20°07'49''577 -44°25'17''971 

6 -20°07'47''951 -44°25'17''971 

7 -20°07'47''951 -44°25'13''151 

8 -20°07'46''000 -44°25'13''151 

9 -20°07'46''000 -44°25'05''921 

10 -20°07'50''877 -44°25'05''921 

11 -20°07'50''877 -44°25'09''019 

12 -20°07'54''454 -44°25'09''019 

13 -20°07'54''454 -44°25'13''839 

14 -20°07'58''357 -44°25'13''839 

15 -20°07'58''357 -44°25'20''725 

16 -20°08'04''861 -44°25'20''725 

17 -20°08'04''861 -44°24'57''312 

18 -20°08'09''737 -44°24'57''312 

19 -20°08'09''735 -44°24'37''342 

20 -20°08'37''214 -44°24'37''339 

21 -20°08'37''214 -44°24'41''471 

22 -20°09'00''465 -44°24'41''471 

23 -20°09'00''465 -44°25'41''900 

24 -20°08'41''932 -44°25'41''900 

25 -20°08'41''932 -44°25'15''387 

26 -20°08'32''952 -44°25'15''387 

27 -20°08'32''952 -44°25'13''333 

28 -20°08'31''688 -44°25'13''333 

29 -20°08'31''688 -44°25'05''058 

30 -20°08'07''949 -44°25'05''058 

31 -20°08'07''949 -44°25'14''527 

32 -20°08'11''527 -44°25'14''527 

33 -20°08'11''527 -44°25'26''578 
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Vértices Latitude Longitude 

34 -20°08'15''293 -44°25'26''578 

35 -20°08'15''293 -44°25'27''622 

36 -20°08'15''429 -44°25'27''622 

37 -20°08'15''429 -44°25'40''523 

38 -20°08'19''195 -44°25'40''523 

39 -20°08'19''195 -44°25'41''566 

40 -20°08'20''334 -44°25'41''566 

41 -20°08'20''334 -44°25'44''837 

42 -20°08'22''285 -44°25'44''837 

43 -20°08'22''285 -44°25'45''270 

44 -20°07'39''659 -44°25'45''270 

 

 

Figura 23 - Detalhe da poligonal do Processo DNPM nº 812.593/73 e as áreas resultantes da 

divisão do direito minerário, mediante cessão parcial/desmembramento em favor da Mineração 

Usiminas. 
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Figura 24 - Detalhe da poligonal da área desmembrada do Processo DNPM nº 812.593/73, que foi 

cedida à Mineração Usiminas, que recebeu o número de processo no DNPM nº 831.390/2015, tal 

como exibida no portal do DNPM - cadastro mineiro). 

 

2.3 - CARACTERIZAÇÃO FUNDIÁRIA  

Os direitos minerários da ArcelorMittal na região de Serra Azul são 

acobertados basicamente pelas seguintes proprietárias de terra, discriminados no 

Quadro 5 e visualizados na Figura 25: 

 

Quadro 5 -  Situação fundiária dos direitos minerários da Arcelormittal na Serra Azul. 

Processo Área (ha) Proprietária 

013.845/1967 170,01 ArcelorMittal Brasil S/A 

830.316/1979 51,40 ArcelorMittal Brasil S/A 

812.593/1973 113,56 Mineração Usiminas S.A. 
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Figura 25 - Vista em imagem dos limites das propriedades e respectivos superficiários relacionados aos direitos minerários da ArcelorMittal na Serra Azul. 
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2.4 - CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O empreendimento da ArcelorMittal Brasil S/A é caracterizado por um 

complexo minerário dedicado à produção de minério de ferro, compreendendo as 

etapas de lavra, beneficiamento e, evidentemente, comercialização dos produtos 

finais, integrado por duas minas: Mina Córrego Fundo, que inclui os processos 

DNPM nºs 13.845/67 e 830.316/79, e Mina Oeste assentada na área do Processo 

DNPM nº 812.593/73, cuja ampliação da área de lavra neste último é objeto do 

presente licenciamento ambiental.  

 

2.4.1 - DESENVOLVIMENTO DA LAVRA 

A lavra na área do Processo DNPM nº 812.593/1973 (Mina Oeste), 

assim como nas áreas da Mina Córrego Fundo, é conduzida a céu aberto, em 

semi-cava, em bancadas regulares descendentes, com bancos com alturas 

médias de 10 m.  

O desmonte do minério é feito com o emprego de explosivos, com a 

perfuração para detonação executada por perfuratriz Atlas Copco ROC F6, ou 

diretamente por caçambas de escavadeiras. 

Desmontado, o minério é carregado através de escavadeira ou pá 

mecânica em caminhões basculantes, que por sua vez se encarregam do 

transporte até a usina de beneficiamento.  

Para escavação são utilizadas escavadeiras do porte da Caterpillar 

345D, com 3 m³ de capacidade, realizando escavações até uma profundidade 

máxima de 5 m, e carregadeiras Cat 966H, com caçamba de 2,7 m³. 

Quando o material não apresenta condições de aproveitamento, é 

denominado estéril, sendo transportado para pilha do gênero, com as operações 

de carga e transporte semelhantes ao trabalho com o minério.  No caso do estéril 

gerado na área do processo em tela, será transportado por caminhões até a pilha 

do gênero atualmente utilizada na Mina do Córrego Fundo. 

Para o transporte do minério e do estéril é utilizada uma frota de 

caminhões convencionais, tipo Scania 6 x 4, com capacidade para o transporte de 

33 t. Adicionalmente são também utilizados caminhões Randon de 30 t, que, em 
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virtude de sua maior robustez, são mais utilizados nos trabalhos de remoção do 

estéril. 

 

 

Figura 26 - Situação do desenvolvimento das cavas de explotação do minério de ferro nas áreas 

da ArcelorMittal, destacando-se o pit conjunto com a Mineração Usiminas, no trecho oeste da área 

do Processo DNPM nº 812.593/1973, objeto do presente licenciamento. 

 

Tabela 4 - Geometria da lavra - Elementos de Projeto. 

Elementos Valores 

Face dos taludes individuais 60º 

Altura máxima das bancadas 10 m 

Fundo Mínimo de Cava 20 m 

Declividade transversal das bermas 3 % 

Declividade longitudinal da berma 1 % 

Largura mínima das estradas 15 m 

Inclinação máxima da rampa 12 % 

Inclinação média das rampas 8 % 

 

 



   

_______________________________________________________________________ 

 

88 

 

 

Figura 27 – Geometria adotada no desenvolvimento da lavra. 

 

Trata-se de uma mineração de grande porte, cuja capacidade de 

beneficiamento de 4.945.000 t/ano. Desse montante da alimentação da planta, 

4.300.000 t/ano será proveniente do ROM (run of mine) e o restante a partir de 

finos acumulados, estocados em pilha ou barragem.  

 

 
Vista panorâmica da lavra em andamento na área do Processo DNPM nº 812.593/73. 
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Serviço de escavação de itabiritos utilizando-se conjuntos de escavadeiras hidráulicas e 

caminhões 6 x 4 na área licenciada do Processo DNPM nº 812.593/73. 

 

 
Frentes de lavra, observando-se intercalações de itabiritos friáveis e compactos na área licenciada 

do Processo DNPM nº 812.593/73. 
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2.4.2 - TRANSPORTE DO MINÉRIO E DO ESTÉRIL 

No empreendimento proposto no presente licenciamento, todo o 

minério que vem sendo lavrado na área do Processo DNPM nº 812.593/73, 

unidade designada como Mina Oeste, está sendo transportado para a área do 

Processo DNPM nº 13.845/1967 (Mina Córrego Fundo), utilizando uma frota de 

caminhões convencionais, tipo Scania 6 x 4, com capacidade para o transporte de 

33 t, onde se situa a planta de beneficiamento a úmido da ArcelorMittal. A 

distância aproximada entre as frentes de lavra atuais e futura da área do 

Processo DNPN nº 812.593/73 é de 3 km. 

Esse procedimento continuará sendo realizado com relação ao minério 

a ser produzido na ampliação proposta no presente licenciamento. Da mesma 

forma, o estéril a ser gerado na área do Processo nº 812.593/73 será transportado 

até a Mina Córrego Fundo, onde será disposto adequadamente nas pilhas do 

gênero que comportam os volumes novos a serem gerados. 

 

 
Estrada de acesso entre a Mina Oeste e a Mina Córrego Fundo, esta última observada ao fundo, 

onde está situada a planta de beneficiamento da Arcelor. O trecho observado passa dentro das 

áreas de operação da Mineração Usiminas. 
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Estrada de acesso entre a Mina Oeste e a Mina Córrego Fundo, observando-se ao fundo a planta 

de beneficiamento da Arcelor, visualizada no local assinalado na foto. 

 

2.4.3 - BENEFICIAMENTO 

O processo de beneficiamento na Mina Córrego Fundo é realizado em 

duas plantas de beneficiamento, a primeira responsável pela britagem e 

peneiramento, com a capacidade de recuperação das frações grossas do minério 

(granulado, hematitinha e sinter feed), e outra de concentração, para recuperação 

da parcela mais fina do minério. 

Na unidade de britagem e peneiramento, a mais antiga desta mina, o 

minério é britado, rebritado e classificado em diversas granulometrias, gerando 

produtos granulados (NPO, Hematitinha e sínter feed grosso) e finos, que 

abastecem a usina de concentração. 

Na planta de concentração, o material é submetido a operações de 

concentração em jigues, separadores magnéticos e espirais. Além disto, esta 

instalação conta com peneiras desaguadoras, ciclones e espessadores para 

desidratação de produtos e rejeitos. A planta de concentração de finos tem 

capacidade instalada de 876 t/h de alimentação.  
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Vista panorâmica da planta de beneficiamento de minério da Mina Córrego Fundo. 

 

O balanço de massa médio do processo atual, que inclui, além da 

planta convencional, a usina de concentração (planta de sinter feed), é o seguinte 

(fluxograma atual): 

 ROM: 4,95 Mtpa 

 Produtos: 3,0 Mtpa 

 Rejeitos: 1,95 Mtpa 

 
Estes últimos, na média, são assim divididos: 
 

 Rejeito Fino: 0,48 Mtpa 

 Rejeito grosso: 1,47 Mtpa  
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Figura 28 - Fluxograma de beneficiamento atual identificando a rota de processo e os produtos 

gerados. 

 

 

Vista de detalhe da planta de britagem e peneiramento. 
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Vista panorâmica parcial da planta de concentração da Mina Córrego Fundo. 

 

 
Vista mais próxima da planta de concentração da Mina Córrego Fundo. 
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2.4.3.1 - DISPOSIÇÃO DE REJEITOS 

Os rejeitos gerados no empreendimento representado pelo tratamento 

dos minérios procedentes da área do Processo DNPM nº 812.593/73 (Mina Oeste 

- cuja ampliação é objeto do presente licenciamento), além das áreas dos 

processos DNPM  nº 13.845/1967 e 830.316/79 (Mina Córrego Fundo) são 

provenientes de duas fontes: 

 Planta de bitolados; 

 Planta de concentração. 

Enquanto a planta de bitolados opera diariamente das 7:00 as 15:00 

horas (8 h/dia), a planta de concentração opera continuamente 20 horas por dia. 

Os rejeitos gerados na planta de concentração são desaguados em 

espessador Dorr-Oliver E-CATTM (17 m de altura por 10 m de diâmetro). O 

underflow deste espessador é considerado rejeito final. 

Já os rejeitos provenientes da planta de bitolados seguem para um 

classificador espiral, onde o underflow segue para a planta de concentração, de 

forma a aumentar a recuperação do minério de ferro. O overflow do classificador 

espiral também constitui rejeito final. 

Quando a planta de bitolados está desligada o underflow do 

espessador é direcionado para o classificador espiral, o que aumenta a 

recuperação da planta de concentração. Assim, novamente, o overflow do 

classificador espiral constitui rejeito final. 
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Figura 29 - Fluxograma de produção de rejeitos no processo de beneficiamento do minério de 

ferro na planta  existente na Mina Córrego Fundo. 

 

2.4.3.2 - FLUXOGRAMA DE DESAGUAMENTO DE REJEITOS 

Simplificadamente, o underflow do espessador segue para o 

classificador em espiral, de onde o overflow seguirá para o sistema de disposição 

de rejeitos. 

Este material é bombeado para as baterias de hidrociclones 

classificadores. O overflow destes hidrociclones segue alternadamente para as 

baias de desaguamento (70% do overflow) e para o preenchimento de cava (30% 

do overflow). Já o underflow dos hidrociclones irá formar uma pilha temporária de 

rejeito grosso. Na partição de massas dos hidrociclones o overflow representa 

40% da massa alimentada e o underflow 60%. Ressalta-se que todos os rejeitos 

gerados na fase de itabiritos friáveis não constituem rejeito final, sendo retomados 

e reaproveitados na etapa de concentração de itabiritos compactos, não incluída 

no presente documento. 

Em condições climáticas adversas ou em condições de saturação das 

baias ou da pilha temporária de rejeito grosso, o fluxo segue diretamente para o 

preenchimento de cavas. Cerca de 12% de todo rejeito segue este fluxo. 

Os materiais estocados na pilha temporária de underflow são 

retomados por carregadeiras sobre pneus, sendo transportados por caminhões 
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até a pilha de rejeitos desaguados. Este material é fundamental na construção da 

pilha, uma vez que é utilizado para construção dos berços e para recobrimento 

dos rejeitos finos.  

No que se refere aos rejeitos finos desaguados nas baias, estes são 

retomados por escavadeiras, sendo também transportados até a pilha de rejeitos. 

Por se tratar de material com características de maior compressibilidade, estes 

são depositados no interior dos berços construídos com rejeito grosso. 

 

 

Figura 30 - Fluxograma de destinação dos rejeitos gerados no processo de beneficiamento. 

 

2.4.4 - INFRAESTRUTURA DE PRODUÇÃO E APOIO 

A ArcelorMittal Brasil S/A possui uma área de apoio situada na Mina 

Córrego Fundo, que abrange as áreas dos Processo DNPM nº 13.845/1967 e 

830.316/1979, onde estão implantadas as estruturas para suporte à atividade 

minerária,  as quais são dotadas dos sistemas necessários para o controle 

ambiental, descritos a seguir: 
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2.4.4.1 - ÁREA DE ABASTECIMENTO (POSTO DE COMBUSTÍVEL) 

Para o abastecimento de frota própria a mineração possui um posto de 

combustível, equipado com dois tanques aéreos de 15 m3 cada um, os quais são 

protegidos por bacia de contenção e dispositivos de segurança. Esta obra está de 

acordo com as normas vigentes, sendo que o efluente gerado é tratado em caixa 

separadora (água-óleo).  

 
Posto de Combustível. 

 

2.4.4.2 - GALPÃO DE MANUTENÇÃO (OFICINA) 

Para a manutenção dos veículos e máquinas, um galpão coberto abriga 

a área da oficina, possuindo piso pavimentado com sistema de drenagem para 

efluente líquido oleoso direcionado à caixa separadora de água e óleo.  
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Galpão da oficina com piso impermeabilizado. 

 

2.4.4.3 - GALPÃO DO LAVADOR 

Para a lavagem de veículos e máquinas um galpão coberto composto 

por duas áreas confinadas está instalado. As áreas internas possuem piso 

pavimentado e sistema coletor para o efluente líquido oleoso, lançando-o na caixa 

separadora água-óleo onde o efluente líquido é tratado. 

 
Galpão do lavador. 
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2.4.4.4 - PÁTIO DA ÁREA DE APOIO E ESTACIONAMENTO 

Em posição frontal às estruturas de apoio (posto de combustível, galpão 

da oficina, galpão do lavador), dispõe-se de área composta por um pátio utilizado 

pelos veículos como acesso às estruturas citadas e também como 

estacionamento. Esta área é pavimentada com asfalto e possui direcionamento 

de drenagem a uma caixa desarenadora, onde os sólidos carreados ficam retidos 

e o efluente líquido é separado, parte segue à caixa separadora de água-óleo e 

parte segue ao sistema de drenagem pluvial. 

 
Área de pátio e estacionamento. 

 

 
Caixa desarenadora do pátio. 
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2.4.4.5 - ESCRITÓRIOS 

Na entrada da área de apoio estão localizadas as edificações onde 

estão instalados os escritórios administrativos. As instalações sanitárias contidas 

nestas edificações estão conectadas ao sistema fossa séptica / filtro anaeróbio 

responsável pelo tratamento dos efluentes líquidos sanitários gerados.  

 

 

Edificação dos escritórios, com ambulância disponível. 

 

 

2.4.4.6 - REFEITÓRIO 

A Mineração fornece alimentação aos seus funcionários, utilizando uma 

cozinha e um refeitório que estão instalados em área isolada das demais 

estruturas de apoio. Nesta edificação são gerados efluentes sanitários que são 

direcionados ao sistema fossa-filtro. Também resíduos sólidos orgânicos são 

gerados sendo acondicionados temporariamente e destinados corretamente. 

 

2.4.4.7 - SISTEMAS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES 

2.4.4.7.1 - CAIXA SEPARADORA ÁGUA-ÓLEO 

Para tratamento de efluentes líquidos oleosos encontra-se instalada 

uma caixa separadora de água-óleo, onde os óleos ficam retidos e a água limpa, 

dentro dos parâmetros exigidos pela norma, é infiltrada no solo. O efluente tratado 
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é monitorado mensalmente. 

 

 
Caixa separadora água-óleo. 

 

2.4.4.7.2 - SISTEMA FOSSA SÉPTICA E FILTRO ANAERÓBIO  

Para o tratamento do efluente sanitário gerado pela empresa, a mina 

conta com duas estações de tratamento, ambos constituídos por digestor 

anaeróbio de fluxo ascendente. 

 

 
Estação de tratamento de esgoto próxima das unidades de apoio (ETE nº 1). 
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Estação de tratamento de esgoto próxima das instalações de beneficiamento de minério (ETE nº 

2). 
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3 - ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS 

No caso da ampliação da lavra, objetivo do licenciamento em tela, a 

questão da alternativa locacional encontra seu ponto extremo, quando se 

considera uma das principais características do empreendimento minerário, que é 

a sua rigidez em termos de sua localização, por razões inicialmente de natureza 

geológica, posto que os locais favoráveis para a atividade minerária são 

resultantes de fatores eminentemente geológicos.  

Em minas semelhantes à da Arcelor, as alternativas locacionais são 

restritas, pois os novos avançamentos, em obediência à racionalidade, devem 

privilegiar à continuidade da lavra onde a mesma já se encontra em franco 

desenvolvimento, evitando novos focos de impactos ambientais negativos em 

locais distantes da infraestrutura montada para o controle.  

Além disso, as intervenções para retirada de minério devem estar 

totalmente inseridas nos direitos minerários autorizados pelo DNPM, o que 

condicionou de modo rígido o planejamento minerário. Neste aspecto, é 

importante ressaltar que as novas frentes de lavra fazem parte de um pit de maior 

amplitude, envolvendo áreas de titularidade da mineradora vizinha, a Mineração 

Usiminas - MUSA (pit conjunto), o qual permite o aproveitamento do minério com 

toda racionalidade, e em condições propícias para a o controle ambiental e futura 

recuperação.  

Os avançamentos foram propostos dentro dos limites das propriedades 

que pertencem à empresa a MUSA, com a qual a ARCELOR mantém ótima 

relação de vizinhança, facilitando soluções compartilhadas. Assim, todos os 

fatores somados apontaram para a proposta de avançamento da lavra no local 

delineado no presente licenciamento. 

Quanto às alternativas tecnológicas no processo de lavra, a empresa 

vem continuamente buscando as melhores técnicas para melhorar a eficiência do 

seu processo produtivo e para alcançar níveis satisfatórios dos parâmetros 

relacionados ao controle ambiental. Como exemplo, citam-se as suas operações 

de desmonte de rocha, que emprega a melhor tecnologia, como detonações 

planejadas, utilizando dispositivos que geram níveis aceitáveis de ruídos, 

vibrações e pressão sonora. 
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4 - ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

As áreas de influência representam os espaços que serão afetados 

pelos impactos decorrentes das intervenções ambientais do empreendimento 

pretendido, em todas as suas fases. De acordo com a Resolução CONAMA 

01/1986, tais áreas deverão contemplar a bacia hidrográfica na qual a atividade 

está localizada. 

Por sua vez, o Termo de Referência da FEAM ressalta e define que a 

Área de Influência deverá conter as áreas de incidência dos impactos, 

abrangendo os distintos contornos para as diversas variáveis enfocadas, sendo 

necessária a justificativa da definição das áreas de influência e incidência dos 

impactos, acompanhada de mapeamento, em escala adequada. 

Considerando estas diretrizes, procurou-se definir as áreas de 

influência do empreendimento em tela de acordo com os limites de bacias 

hidrográficas, especialmente com relação aos meio físico e biótico, tendo sido 

também considerada no meio físico a questão dos atributos espeleológicos, que 

gerou um mapa a parte. Para a variável socioeconômica foram considerados os 

limites municipais, que melhor representam as identidades culturais e econômicas 

da região. 

As áreas de influência foram divididas em Área Diretamente Afetada 

(ADA), Área de Influência Direta (AID) e Área de Influência Indireta (AII). 

 

4.1 - ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) 

Consideram-se como Áreas Diretamente Afetadas (ADA) deste 

empreendimento aqueles terrenos que serão efetivamente utilizados para a 

ampliação das frentes de lavra, ou seja, que estão abrangidos pelos limites do pit 

de lavra projetado. 

As características de uso e ocupação do solo, assim como da 

vegetação nativa existentes nas áreas a serem diretamente afetadas pela 

ampliação da lavra na área do Processo DNPM nº 812.593/73 proposta no 

presente licenciamento, áreas estas que perfazem 20,00 hectares, estão 

discriminadas na tabela apresentada a seguir. 
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Tabela 5 - Uso e Ocupação da ampliação das frentes de lavra. 

Tipologia 

 

Estrutura 

Campo Sujo 
Campo 

Rupestre 

Cerrado 

Rupestre 

Cerrado 

Típico 
Total 

Ampliação da 

lavra 
0,94 0,70 6,50 3,36 11,50 

 

Tabela 6 - Sumário vegetacional da área a ser diretamente afetada 

Ampliação da Lavra Área (ha) 

Áreas antropizadas/alteradas (mineração) 8,50 

Áreas com vegetação nativa 11,50 

Total das ampliações da lavra 20,00 

 

Meio Físico 

Em relação ao meio físico, considerou-se como parâmetro de análise a 

modificação na paisagem local resultante das alterações da topografia que irão 

ocorrer com abertura do novo pit de lavra, em um trecho da jazida ainda não 

afetado. Neste local, posicionado no topo e porções de alta encosta da serra, 

inexistem drenagens perenes e nascentes no local das intervenções. 

 

Meio Biótico 

O parâmetro para esta avaliação está relacionado à supressão da 

vegetação nativa necessária à implantação do pit de lavra proposto, com 

repercussões diretas sobre a perda da variabilidade genética interespécies; a 

perda do banco de sementes nos estratos superficiais; a diminuição da população 

dos elementos da fauna, perda de habitat e afugentamento da fauna local. 
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Meio Antrópico 

Efeitos antrópicos positivos relacionados à área diretamente afetada 

podem ser aferidos no ambiente de trabalho, com a demanda pela utilização de 

mão de obra de trabalhadores treinados nas tarefas do processo minerário, 

incluindo aqueles com vínculo empregatício e também aqueles alocados em 

serviços terceirizados, significando com a implantação da lavra em tela a 

manutenção de efetivas frentes de trabalho justamente remunerado. 

 

 
 

Figura 31 - Áreas a serem diretamente afetadas pela ampliação da lavra na área do Processo 

DNPM nº 812.593/73. 

 

ADA 
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Figura 32 - Localização da área a ser diretamente afetada pelo empreendimento (ADA) em planta 

do IBGE, Folha de Igarapé, na escala de 1 : 100.000. 

ADA 
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4.2 - ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) 

Para definição da Área de Influência Direta - AID consideram-se 

aqueles locais que sofrerão os efeitos diretos do empreendimento, relacionados, 

sobretudo, à poluição hídrica, ruídos, poeiras, bem como sujeito aos riscos  

relativos a um possível acidente da estrutura, com base em parâmetros relativos 

aos meios físico, biótico e antrópico. 

 

Meio Físico 

Na definição da Área de Influência Direta foram considerados na 

encosta sul da Serra do Itatiaiuçu os talvegues que desembocam no córrego Mato 

da Onça, este um tributário direto do Córrego Samambaia, o qual deságua no 

Córrego Mota e este no Rio Veloso já nos domínios da barragem de captação da 

COPASA, do Sistema Rio Manso. 

Na encosta norte, a área da futura cava tem sua drenagem voltada 

para os córregos Grande e do Garimpo, os quais são tributários diretos do 

Ribeirão Serra Azul, que deságua na represa do sistema de abastecimento da 

COPASA de mesmo nome. 

Em ambas as encostas, a influência direta se dará pela vulnerabilidade 

ao assoreamento provocado pelas atividades da ampliação da lavra, bem como 

pela modificação do regime de escoamento das águas superficiais e 

subterrâneas, que serão decorrentes da modificação na topografia e da perda de 

solos. 

 

Meio Biótico 

A remoção da vegetação, do solo, a movimentação de pessoas e 

máquinas tem como consequência o afugentamento da fauna, levando-a a se 

deslocar para outros habitats, gerando um aumento na competição por alimentos, 

por áreas de reprodução, refúgio, dentre outros, o que ocasiona uma alteração 

ecológica. Associada à supressão da vegetação inevitavelmente ocorrerá a perda 

da variabilidade genética e perda do habitat de algumas espécies da fauna. 
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Meio Socioeconômico 

A Área de Influência Direta compreende grandes porções das áreas 

dos municípios de Itatiaiuçu e Mateus Leme, nos quais o empreendimento será 

desenvolvido. A inclusão destas áreas é justificada pelo fato de que a atividade 

minerária tem significativo potencial para gerar impactos socioeconômicos diretos 

sobre estes municípios de modo amplo, incluindo as respectivas sedes urbanas. 

Efeitos socioeconômicos positivos do empreendimento relacionam-se 

especialmente à manutenção do efetivo de empregados contratado, incluindo 

também aquele alocado em serviços terceirizados; bem como a manutenção da 

arrecadação de impostos pelos municípios envolvidos (Itatiaiuçu e Mateus Leme), 

todos estes fatores contribuindo para a harmonia social. Por outro lado, a 

especulação imobiliária, a pressão sobre os serviços de atendimento à população 

e ainda os aumentos dos índices de criminalidade representam os potenciais 

efeitos adversos. 

Dentre as comunidades existentes situadas no raio de influência do 

empreendimento, aquelas que estarão sujeitas aos impactos diretos com maior 

intensidade são as de Samambaia e de Córrego Fundo, ao sul da área a ser 

afetada, de características mais rurais, pertencentes a Itatiaiuçu; e o Distrito de 

Serra Azul, ao norte, de características predominantemente urbanas, mas 

também com um bom número de propriedades rurais esparsas, pertencente a 

Mateus Leme. Também são consideradas de maneira especial as propriedades 

situadas nas baixadas nas imediações do empreendimento, que apresentam 

baixa densidade ocupacional. 

Tais comunidades se situam a jusante das futuras frentes de lavra, a 

uma distância segura com relação a impactos relacionados à segurança nas 

detonações com explosivos, com moderados índices de ruídos e pressão sonora.  
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Figura 33 - Delimitação da AID: área de entorno do empreendimento. 

 

 

4.3 - ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) 

Como Áreas de Influência Indireta - AII foram considerados aqueles 

locais sujeitos a sofrerem os efeitos indiretos decorrentes e associados a um 

impacto direto provocado pelo empreendimento, sob a forma de interferência nos 

seus atributos e interrelações ecológicas, sociais e econômicas. 
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Meio Físico 

A AII sobre Meio Físico foi delimitada considerando os pontos mais 

distantes em relação às cabeceiras, mas ainda em trechos situados a jusante do 

local das atividades minerárias, em função dos impactos indiretos do 

assoreamento e contaminação das águas, bem como na modificação dos regimes 

de escoamento da bacia. Compreende os trechos mais distantes da bacia 

hidrográfica do Ribeirão Serra Azul, ao norte, particularmente nas proximidades e 

na própria represa do sistema de abastecimento da COPASA de mesmo nome; 

bem como os trechos mais distantes da bacia do Rio Veloso, nas proximidades e 

na represa do sistema de abastecimento da COPASA - Rio Manso, na qual o 

mencionado rio deságua. 

 

Meio Biótico 

Consideram-se Áreas de Influência Indireta (AII) do empreendimento 

em tela as bacias do Rio Veloso, ao sul, e Ribeirão Serra Azul, ao norte, que terão 

sua ictiofauna potencialmente afetada pela modificação nos níveis de qualidade 

das águas, assim como as matas vizinhas alojadas nestas bacias que receberão 

a fauna afugentada a partir dos locais mais próximos da futura mina. 

Nas mencionadas bacias, a modificação nos níveis de qualidade da 

água pode vir a levar a uma redução da quantidade de alimentos disponíveis, 

podendo, também, repercutir nos ciclos de vida dos peixes, devido às alterações 

nos parâmetros de qualidade da água. 

O deslocamento de animais para áreas de AII em busca de abrigo e 

alimentos, ocasionados pela retirada da vegetação e do solo da AID, pode, assim, 

aumentar a competição nesses locais de refúgio e diminuir a capacidade 

regenerativa da flora local. 

 

Meio Socioeconômico 

A Área de Influência Indireta compreende os municípios de Itatiaiuçu e 

Mateus Leme, em primeiro plano, além dos municípios limítrofes, como Itaúna, 

Sarzedo, Brumadinho, Igarapé, Betim e Belo Horizonte. Estes municípios estão 

sujeitos a alguns impactos indiretos decorrentes do empreendimento, 



   

_______________________________________________________________________ 

 

113 

 

principalmente o potencial de impactar positivamente a economia destes 

municípios, gerando emprego e renda, além de aumentar a movimentação de 

serviços indiretos. 

No caso específico de Sarzedo e Brumadinho, a tendência é que os 

produtos do empreendimento sejam transportados para o Terminal de Carga 

Sarzedo - TCS e Terminal Serra Azul - TSA, situados respectivamente nestes 

municípios. 

Já o município de Itaúna, tradicionalmente, fornece mão de obra para 

as empresas da região, em especial para a ArcelorMittal, o que deverá ser 

mantido. 

A mesma situação ocorre com Igarapé, que também deverá ser 

beneficiada com a manutenção nas demandas de mão de obra. 

O município de Betim é normalmente utilizado para a moradia dos 

funcionários do empreendimento, por contar com estrutura adequada e situar-se 

nas margens da rodovia BR-381, de acesso a mina. Existe assim o potencial do 

aumento de demanda por aquisição / aluguel de moradias. 

O escritório central da ArcelorMittal situa-se na cidade de Belo 

Horizonte, e terá sua demanda mantida com a obtenção das licenças 

programadas. Da mesma forma, grande parte das empresas de consultoria e 

prestação de serviços para mineração tem sua sede em Belo Horizonte, e serão 

favorecidas pela manutenção das atividades. 
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Figura 34 - Delimitação da Área de Influência Indireta do empreendimento (AII). Fonte: imagem 

Google Earth. 
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5 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

5.1 - MEIO FÍSICO 

5.1.1 - CLIMA 

5.1.1.1 - METODOLOGIA 

Para um melhor entendimento da dinâmica atmosférica sobre uma 

determinada área, inicia-se uma observação mais global desta circulação, na qual 

a localidade de interesse esteja inserida. No caso presente, serão visualizadas as 

características sinóticas e dinâmicas dominantes sobre o Brasil, com enfoque 

principalmente para o Estado de Minas Gerais, a fim de entender melhor o tempo 

e o clima onde se propõem a ampliação da lavra. 

No diagnóstico climático ora apresentado foi feita uma análise 

detalhada dos principais parâmetros meteorológicos disponíveis, com destaque 

para a variável direção e velocidade dos ventos. Outros parâmetros como 

precipitação, temperatura, umidade relativa, déficit e superávit hídrico e dias de 

chuva também serão considerados. 

Para obtenção dos dados climatológicos de uma região, são analisados 

e aferidos diariamente todos os parâmetros meteorológicos durante um período 

de trinta anos. Essas aferições são registradas em banco de dados específico 

para posterior tratamento. Os dados utilizados neste diagnóstico fazem parte das 

Normais Climatológicas de Serra Azul (1961-1990) obtidas junto ao Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET). Após determinar quais as climatologias mais 

apropriadas, as informações foram inseridas no documento final no formato de 

gráficos e outros recursos visuais, propiciando o enriquecimento das análises. 

Em relação às variáveis direção predominante e velocidade dos ventos, 

além da informação climatológica, optou-se pela utilização de um ano de 

informações (2008) oriundas das estações automáticas INMET localizadas em 

Florestal e Ibirité. Essa análise permitiu a confirmação do comportamento dos 

ventos na região de interesse em relação à climatologia local. Apesar do 

parâmetro “vento” possuir variações locais e ser influenciado por fatores 

topográficos, as características geográficas e a distância permite tal análise e 

comparação, sendo metodologicamente aplicável.  
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Utilizando os dados horários de 2008, foram elaborados gráficos 

mensais com as direções predominantes dos ventos, além de uma média para os 

períodos seco e chuvoso e gráfico anual. Da mesma forma, um gráfico com a 

velocidade média dos ventos durante o período foi utilizado com o objetivo de 

complementar a informação histórica sobre o comportamento dessa variável na 

região. 

 

5.1.1.2 - CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA REGIONAL 

Conforme a classificação do IBGE, a área do empreendimento 

apresenta o tipo climático Tropical Subquente Semi-úmido com 4 a 5 meses 

secos. 

A região de interesse está situada próximo à região Metropolitana de 

Belo Horizonte, onde os sistemas sinóticos que atuam no sul do país também 

exercem sua influência, com algumas diferenças em termos de intensidade e 

sazonalidade dos sistemas. Também as linhas de instabilidade pré-frontais, 

geradas a partir da associação de fatores dinâmicos de grande escala e 

características de mesoescala são responsáveis por intensa precipitação durante 

o verão, segundo Cavalcanti et al. (1982).  

Os sistemas frontais que atuam durante o ano todo sobre a região são 

um dos maiores causadores de distúrbios meteorológicos na área. O 

deslocamento desses sistemas está associado ao escoamento ondulatório de 

grande escala. 

Os sistemas frontais (SF) são originários das latitudes extra-tropicais e 

possuem vital importância para a climatologia da região Sudeste e para a região 

do município de Itatiaiuçu. No verão produzem instabilidade e forte nebulosidade 

associada. Os sistemas frontais são acompanhados por anticiclones de origem 

polar, que durante o inverno produzem condições de queda acentuada das 

temperaturas. Sob sua influência registram-se as temperaturas mínimas absolutas 

nesta época do ano. 

Segundo Ayoade (1998), as baixas latitudes são dominadas por ventos 

predominantes de leste, originários do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul 

(ASAS) que compõem o sistema de circulação de larga escala. Sua forte 
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influência é sentida durante todo o ano, impondo à região as características de 

sua área de origem. Sob sua influência predominam condições de estabilidade 

atmosférica e temperaturas elevadas, fatos relativizados pela interação com a 

superfície subjacente. 

A predominância da atuação do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul 

(ASAS) durante o período que se estende de abril a setembro, de modo geral, 

garante a estabilidade atmosférica, períodos longos de insolação e baixa 

nebulosidade sobre toda a região em estudo. 

O conhecimento das características estruturais da convecção tropical é 

importante para a compreensão da organização individual das células convectivas 

e sua interação com a circulação de larga escala. Vários tipos de sistemas foram 

estudados na década de 70 e início dos anos 80, definindo-se diferentes tipos de 

sistemas convectivos de mesoescala (SCM) tais como: linhas de instabilidade e 

Complexos Convectivos de Mesoescala (CCM). 

 

 

Figura 35 - Ilustração sobre a atuação dos sistemas frontais no qual são acompanhados por 

anticiclones de origem polar em escala sinótica na região de Itatiaiuçu. 
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Figura 36 - A atuação da Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) em escala sinótica e em escala 

regional para a região de Itatiaiuçu. 

 

Dentre os sistemas de tempo que atuam na região Sudeste do País 

durante o verão, inclui-se a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que 

possui orientação NW-SE e funciona como uma espécie de corredor que conduz 

a umidade oriunda da Amazônia para as regiões Centro-Oeste e Sudeste. Esse 

sistema trás como consequência chuvas de intensidade variada, podendo 

perdurar de 4 a 14 dias. Ancorada por sistemas frontais, esta configuração 

sinótica é responsável por índices pluviométricos acima do normal até se dissipar.  
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Figura 37 - Representação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que influencia o 

tempo e o clima na região de Itatiaiuçu. 

 

Outros fenômenos de frequência menos intensa e mais irregular atuam 

na região Sudeste e provocam mudanças significativas nas condições 

atmosféricas locais, com destaque para os anos de atuação do “El Niño” quando 

a precipitação é reduzida e anos de atuação de “La Niña”, quando os índices 

pluviométricos aumentam na região Sudeste do Brasil. 

 

5.1.1.3 - CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA LOCAL 

Análise pluviométrica 

A precipitação é uma das variáveis meteorológicas mais importantes 

para os estudos climáticos. Tal importância deve-se às consequências que elas 

podem ocasionar quando ocorridas em excesso (precipitação intensa), para os 

setores produtivos da sociedade tanto econômico e social (agricultura, transporte, 

hidrologia, mineração, etc.), causando enchentes, assoreamentos dos rios, 

quedas de barreiras, dentre outros.  

Chuva intensa define-se como sendo aquela que registra um grande 

volume de água precipitado num curto espaço de tempo. Estas chuvas intensas 

ocorrem isoladamente ou associadas a outros sistemas meteorológicos. O total 

pluviométrico ao longo do ano para a região de Itatiaiuçu é de 1.406,3 mm, que 
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por sua vez é marcado por uma grande variação interanual (um período seco e 

chuvoso) com uma média mensal de 117,2 mm.  

Os meses mais chuvosos estendem-se de novembro-março. Os meses 

de abril e setembro são meses de transição entre um regime e outro e são 

marcados pela estação seca na região. Contudo, devido à dinâmica atmosférica e 

à ação de vários elementos interagindo e alterando esta dinâmica, tanto a estação 

seca quanto a chuvosa pode sofrer variações intra e interanuais. 

A distribuição de chuva entre os meses de dezembro a março 

apresenta os meses de maior precipitação no período, um total de 963,9 mm. Por 

outro lado, no trimestre junho-julho-agosto, devido à baixa atividade convectiva, 

os valores não ultrapassam a 52,1 mm no total, pois a região fica sob a ação do 

Anticiclone do Atlântico Sul, induzindo um período de seca bem característica. 

Não é incomum o registro de ausência de precipitação no trimestre mais seco do 

ano.  

 

 
Figura 38 - Comportamento climatológico da precipitação (mm). 

 

Pode-se observar que há uma tendência ao aumento de precipitação 

elevada entre os meses de dezembro à março, onde a atividade convectiva é 

mais intensa, sendo que, os meses de dezembro, fevereiro e março são os mais 

propícios a este tipo de evento extremo (chuvas intensas em um período de 24 
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horas).  

 

 
Figura 39 - Comportamento climatológico da precipitação (mm) máxima em 24 horas. 

 

5.1.1.4 - ANÁLISE DE TEMPERATURA  

Conforme a climatologia local as maiores temperaturas médias anuais 

(TMED) foram registradas no trimestre de janeiro-fevereiro-março. Pode-se 

observar que as médias ao longo do ano não ultrapassam a casa dos 24ºC com 

verão e inverno bem caracterizados termicamente. 

A variabilidade anual da temperatura local pode ser considerada 

relativamente baixa conforme atestam os valores de amplitude térmica que variam 

de 7,8ºC (TMED), 4,3ºC (TMAX) e 9,8ºC (TMIN). Este comportamento reflete a 

tropicalidade do clima local, mesmo sendo verificada uma variação sazonal 

significativa. Características geográficas como a topografia tem ligeira influência 

nos índices de temperaturas mínimas no período do inverno, principalmente se 

comparadas a outros municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, 

onde os valores são mais elevados. 
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Figura 40 - Comportamento climatológico das temperaturas médias máximas e mínimas. 

 

As maiores médias das máximas ao longo do ano (TMAX) são 

registradas no trimestre de janeiro-fevereiro-março, com temperaturas de 29,1ºC, 

29,5ºC e 29,2ºC, respectivamente. Tais características estão relacionadas à maior 

quantidade de energia solar disponível no sistema terra-atmosfera, resultante da 

modificação do eixo de inclinação da terra neste período no hemisfério sul, onde 

os raios solares ficam mais paralelos diminuindo o ângulo de incidência sobre a 

superfície terrestre, e consequentemente maior quantidade de energia disponível. 

As menores médias das mínimas ao longo do ano (TMIN) são registradas no 

período de inverno, nos meses junho, julho e agosto, com temperaturas de 9ºC, 

8,6ºC e 10,5ºC, respectivamente.  

 



   

_______________________________________________________________________ 

 

123 

 

 

Figura 41 - Comportamento Climatológico das Temperaturas Mínimas Absolutas. 

 

As temperaturas máximas absolutas ocorrem geralmente nos meses 

de outubro a janeiro, com registros superiores a 37,0ºC. Estas temperaturas 

acontecem principalmente na transição da primavera para o verão, período em a 

umidade do ar ainda está relativamente baixa e os índices de nebulosidade não 

são tão expressivos, além do que, a Alta Subtropical do Atlântico (ASA) está 

atuando sobre a costa do continente sul americano e sobre o Estado de Minas 

Gerais. 

 

 

Figura 42 - Comportamento climatológico das temperaturas máximas absolutas. 
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Caracterização da umidade relativa do ar 

A umidade relativa do ar média na região apresenta seus menores 

índices nos meses de agosto e setembro. No restante do ano a variação se 

mantém entre 84% a 88%. Os índices relativamente constantes da umidade na 

região sofrem influência das características físico-geográficas, principalmente 

vegetação e topografia. Os meses mais úmidos são os de janeiro a maio. 

 

 

Figura 43 - Comportamento climatológico da umidade relativa do ar média. 

 

Caracterização do déficit e superávit hídrico 

De novembro a abril o sistema terra-atmosfera trabalha com balanço 

positivo, considerando a relação entre precipitação e evaporação ocorrida, que 

pode chegar até 252 mm em dezembro e 113 mm em janeiro. Devido à baixa 

significativa de precipitação, no período de abril ao início de novembro o sistema 

trabalha com déficit hídrico. Apenas na segunda quinzena do mês de novembro é 

que o sistema supera as perdas e trabalha com superávits em virtude do 

coeficiente citado.  

Pode-se constatar que na região de estudo há um período de 

deficiência hídrica relativamente longo, durando cerca de seis a sete meses 

sucessivos. Devido a grande variabilidade interanual da pluviosidade sugere-se 

que o uso dos recursos hídricos seja feito de maneira criteriosa, principalmente 

das águas superficiais, prevendo-se a flutuabilidade no ritmo das precipitações e 
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da disponibilidade hídrica local. 

 

 

Figura 44 - Comportamento climatológico – coeficiente precipitação / evaporação. 

 

Caracterização do número de dias de chuva mensal 

Os meses com maior número de dias de chuva estendem-se de 

novembro a março. Os meses de abril e setembro são meses de transição entre 

os regimes de chuva. A dinâmica da atmosfera e a variabilidade climática 

favorecem para a extensão destes períodos, quando comparados ano a ano. 

Os meses de dezembro e janeiro apresentam destaque em relação ao 

número de dias de chuvas, somando 35 (trinta e cinco) dias segundo a 

climatologia local. Por outro lado, no trimestre junho-julho-agosto, devido à baixa 

atividade convectiva, os dias de chuvas não ultrapassam 8 (oito) dias somado os 

três meses. Salienta-se que nesta época a atenção com atividades de potencial 

poluidor deve ser redobrada, em especial quanto à dispersão de material 

particulado. 

 



   

_______________________________________________________________________ 

 

126 

 

 

Figura 45 - Comportamento climatológico do número de dias de chuvas mensais. 

 

5.1.1.5 - CARACTERIZAÇÃO DAS DIREÇÕES PREDOMINANTES E VELOCIDADES MÉDIAS 

DOS VENTOS 

 

Direção dos ventos 

Segundo a climatologia oficial, no município de Itatiaiuçu os ventos têm 

direção predominante de leste, com variações significativas de nordeste a sudeste 

durante todos os meses do ano. Ayoade (1998) cita que as baixas latitudes são 

dominadas por ventos predominantes de leste, sudeste e nordeste, originários do 

Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS). Sua forte influência é sentida 

durante todo o ano, impondo à região as características de sua área de origem. 

Sob sua influência predominam condições de instabilidade atmosférica e 

temperaturas elevadas, fatos relativizados pela interação com a superfície 

subjacente. 

Com o objetivo de comprovar efetivamente a direção predominante do 

vento de leste, realizou-se um estudo e tratamento de dados referente a um ano 

de informações aferidas nas estações automáticas INMET de Ibirité e Florestal. 

Salienta-se que, devido às características geográficas e distâncias das áreas em 

questão, as informações podem ser aplicadas, sendo metodologicamente corretas 

segundo a OMM (Organização Mundial de Meteorologia). 
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Os dados da direção dos ventos foram separados de forma horária, 

com a respectiva direção do vento naquela hora de medição. Foram ao todo 

8.760 registros de dados horários. Também serão apresentados gráficos com a 

média para os períodos seco e chuvoso, além de uma média de todo o período de 

2008. A figura a seguir confirma a predominância do sentido preferencial para 

Leste, com variações significativas de nordeste a sudeste. 

 

 

Figura 46 - Direção predominante dos ventos na região de Itatiaiuçu (média anual 2008). Fonte: 

Estações automáticas INMET Ibirité e Florestal (MG). 

 

Em todos os meses do ano de 2008, ocorreu predominância de leste, 

com variação significativa para sudeste e nordeste. Em abril e maio registram-se 

variações para noroeste. A partir de junho até o final do ano, a predominância é 

quase que totalmente de Leste, com pequenas variações para sudeste. A 

porcentagem de ventos ocorridos de origem leste/nordeste/sudeste é de 

aproximadamente 80 %. Recomenda-se observar esta importante informação 

climática e meteorológica em relação às operações do empreendimento, 

principalmente no fator dispersão de material particulado. 

Avaliações mês a mês permitem concluir que não ocorre grande 

variação da direção dos ventos, considerando os dois principais períodos 

meteorológicos do ano: chuvoso (outubro a março) e seco (abril a setembro). 

Permanece a condição de predominância de leste/nordeste/sudeste para todo o 
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período analisado. 

 

  

Figura 47 - Velocidade média mensal dos ventos – variação por períodos: chuvoso (A) e seco (B)  

 

Velocidade dos Ventos 

Em relação à velocidade dos ventos, a climatologia oficial para a região 

demonstra uma variação anual entre 1,2 m/s e 2,3 m/s, sendo os meses de 

agosto e setembro os que apresentam maior índice dessa variável. Observa-se 

um padrão em relação à variação anual dos ventos, no entanto, pode-se detectar 

uma ligeira alteração em relação aos períodos chuvoso e seco.  Na figura a seguir 

pode ser observada a climatologia da velocidade média dos ventos para a região 

de interesse. 

 

 
Figura 48 - Comportamento climatológico da velocidade média dos ventos. 
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5.1.2 - HIDROGRAFIA 

5.1.2.1 - BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO 

A ArcelorMittal Brasil S/A está inserida a nível federal nos limites da 

Bacia Hidrográfica Rio São Francisco - BHRSF, e na bacia hidrográfica estadual 

do Rio Paraopeba, que é gerenciada pela Unidade de Planejamento e Gestão de 

Recurso Hídrico - UPGRH SF3.  

A bacia do rio São Francisco tem grande importância estratégica para o 

desenvolvimento das regiões sudeste e nordeste brasileiras, sendo integrada por 

diversas sub-bacias. O rio São Francisco deságua no oceano Atlântico, na divisa 

com os estados de Alagoas e Sergipe.  

De acordo com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – 

CBHSF, a mesma abrange 639.219 Km², a área de drenagem da bacia possui 

sete unidades da federação, em Minas Gerais o limite de drenagem corresponte a 

36,8% da bacia. O restante da área da bacia localiza-se nos estados da Bahia 

(48,2%), Pernambuco (10,9%), Alagoas (2,2%), Sergipe (1,2%), Goias (0,5%) e 

Distrito Federal (0,2%). 

De acordo com Ministério do Meio Ambiente - MMA, a região 

hidrográfica da bacia divide-se em quatro regiões fisiográficas, sendo elas: São 

Francisco Alto; São Francisco Médio; São Francisco Sub-médio e São Francisco 

Baixo, conforme a Figura 49 

O empreendimento localiza-se na divisão fisiográfica denominada 

como São Francisco Alto, que possui sua maior parte compreendida desde a 

nascente do rio até a altura dos municípios de Pirapora e Montes Claros, a 

mesma representa 2% da área da bacia do rio São Francisco. Neste limite há 

aproximadamente 144 municípios com sua área totalmente incluída na bacia rio 

São Francisco, entre eles, os municípios de Itatiaiuçu e Mateus Leme. 
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Figura 49 - Delimitação da área de abrangência da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco sobre os estados do Brasil. 
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Com base no caderno da região hidrográfica do São Francisco, elaborado 

pelo MMA, os principais biomas que ocupam a superfície da bacia são a Caatinga e 

o Cerrado. O domínio Cerrado tem um considerável valor de expansão territorial, em 

vista das características de qualidade do solo e por ser um grande formador de 

água, o mesmo tem apresentado maiores taxas de expansão de fronteiras agrícolas. 

De acordo com o mesmo estudo, a cobertura vegetal da bacia contempla os biomas 

Floresta Atlântica em suas cabeceiras, o Cerrado (Alto e Médio São Francisco) e a 

Caatinga (Médio e Submédio São Francisco), ocorrendo ainda áreas de transição 

entre os campos de altitude e as formações pioneiras (mangue e vegetação 

litorânea), no Baixo São Francisco. 

O gerenciamento da BHRSF situada em Minas Gerais é realizado por dez 

Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos - UPGRH, com sigla SF 

(Figura 50 e Figura 51). 
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Figura 50 -  Mapa de Minas Gerais com as Unidades de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos. 

Fonte: http://igam.mg.gov.br/images/stories/mapoteca/Mapas/upgrhs-de-minas.png 
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Figura 51 - UPGRH da Bacia do Rio São Francisco em Minas Gerais com a identificação da 

posição do empreendimento. 

 

As Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos de 

Minas Gerais, com as respectivas áreas e número de municípios estão 

discriminadas na Tabela 7 . 
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Tabela 7 - Especificação das 10 Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos de 
Minas Gerais (IGAM, 2010). 

UPGRH da Bacia do Rio São Francisco 
Área de drenagem 

(Km²) 

Nº de municípios 

com sede na Bacia 
SF1 - Afluentes do Alto São Francisco 14.203 20 

SF2 - Rio Pará 12.262 27 

SF3 - Rio Paraopeba 12.091 35 

SF4 - Entorno da Represa de Três Marias 18.714 15 

SF5 - Rio das Velhas 28.091 44 

SF6 - Rios Jequitaí e Pacuí 25.129 19 

SF7 - Sub-Bacia Mineira do Rio Paracatu 41.512 12 

SF8 - Rio Urucuia 25.135 08 

SF9 - Afluentes Mineiros do Médio São Francisco 31.258 17 

SF10 - Afluentes Mineiros do rio Verde Grande 27.043 24 

TOTAL 235.438 221 

Fonte: Relatório de Qualidade das Águas Superficiais no Estado de Minas Gerais em 2007. 

 

5.1.2.1.1 - COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO 

A Lei nº 9.433/1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, conceitua Bacia Hidrográfica como uma unidade territorial para a 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (art.1º, inc. V). Ressalva ainda 

que integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos o 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos, os Conselhos de Recursos Hídricos do 

Estado e do Distrito Federal, os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais e 

municipais cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos, 

as Agências de Água e os comitês de Bacias Hidrográficas (art. 33). 

Para efeitos da Lei da Política Estadual de Recursos Hídricos (nº 

13.199/1999), os comitês de Bacia Hidrográfica têm os seguintes territórios de 

atuação: 

Art. 35 – Os Comitês de bacia hidrográfica terão como território de 

atuação: 

I- a área total da bacia hidrográfica; 
II- a sub-bacia hidrográfica de tributário do curso de água municipal da bacia ou de 
território desse tributário; 
III- o grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas. 

Parágrafo único – Os comitês de bacia hidrográfica serão instituídos por 

ato do Governador do Estado. 
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A lei referida relata em seu artigo 38 que os Comitês de Bacias 

Hidrográficas têm, entre outras, as atribuições de promover o debate das 

questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação das entidades 

intervenientes; arbitrar, em primeira instância, os conflitos relacionados aos 

recursos hídricos; aprovar e acompanhar a execução do Plano de Recursos 

Hídricos da bacia; propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais as 

acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão, para 

efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos 

hídricos, de acordo com os domínios destes; estabelecer os mecanismos de 

cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores a serem cobrados; e 

estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de 

interesse comum ou coletivo. 

 

Quadro 6 – Especificação dos Comitês de Bacia Hidrográfica e respectivos decretos de criação 

(IGAM, 2010). 

Subdivisões da Bacia do Rio São 
Francisco 

Comitê de Bacia Hidrográfica (Decreto 
de criação) 

Estado 

CBH dos Afluentes do Alto São Francisco SF1 (Decreto nº. 43.711 de 08/01/2004) MG 

CBH do Rio Pará SF2 (Decreto nº. 39.913 de 22/09/1998) MG 

CBH do Rio Paraopeba SF3 (Decreto nº. 40. 398 de 28/05/1999) MG 

CBH do Entorno da Represa de Três Marias SF4 (Decreto nº. 43.798 de 30/04/2004) MG 

CBH do Rio das Velhas SF5 (Decreto nº. 39.692 de 29/06/1998) MG 

CBH dos Rios Jequitaí e Pacuí SF6 (Decreto nº. 43.720 de 21/01/2004) MG 

CBH da Sub-Bacia Mineira do Rio Paracatu SF7 (Decreto nº. 40.014 de 03/11/1998) MG 

CBH do Rio Urucuia SF8 (Decreto nº. 44.201 de 29/12/2005) MG 

CBH dos Afluentes Mineiros do Médio São 
Francisco 

SF9 (Decreto nº. 44.956 de 19/11/2008) MG 

CBH dos Afluentes Mineiros do rio Verde 
Grande 

SF10 (Decreto nº. 44. 758 de 17/03/08) MG 

 

Criado por decreto presidencial em cinco de junho de 2001, o Comitê 

da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF tem sua composição 

integrada pela sociedade civil (3,3%), poder público (32,2%) e empresas usuárias 

de água (38,7%). O CBHSF tem como objetivo implementar a política de recursos 

hídricos em toda bacia, estabelecer regras de conduta locais, gerenciar os 

conflitos e os interesses.  
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Figura 52 -  Estrutura do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco 

Fonte : http://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/. 

 

5.1.2.2 - BACIA DO RIO PARAOPEBA 

O rio Paraopeba tem grande importância na composição da hidrografia 

de Minas Gerais, sendo um afluente direto da margem direita do Rio São 

Francisco, no qual deságua ao nível da Represa de Três Marias e o seu mais 

importante tributário, situando-se a sudeste do estado. De acordo com o Comitê 

da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba a mesma possui uma área de 13.643 

Km², correspondendo a aproximadamente 2,5 % da área total do estado de Minas 

Gerais, denominada como Unidade de Planejamento e Gestão de Recurso Hídrico 

SF3.  

Neste limite há 48 municípios com sua área totalmente incluída na 

bacia rio Paraopeba. 
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Figura 53 -  Localização do empreendimento na Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba. 

 

Os resultados parciais do Diagnóstico Rápido Participativo, que integra 

a Matriz Estratégica Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba, indicam, 

entre outros resultados, os seguintes parâmetros pertinentes ao empreendimento: 

 

 Forças: 

 Grande quantidade de água; 

 Disponibilidade de água em quantidade e qualidade para o 

estabelecimento de novas indústrias; 

 Fiscalização excessiva dos órgãos ambientais. 
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 Fraquezas: 

 Baixa qualidade ambiental para nutrientes, produtos químicos, 

sedimentos e lixívia de resíduos sólidos urbanos; 

 Falta de fiscalização para pequenos poluidores; 

 Carreamento de sedimentos da extração de minério; 

 Contaminação por óleos e graxas; 

 Falta de conhecimento da bacia, especialmente de dados 

sobre os rios, usos, usuários, lançamento de poluentes, 

outorgas e licenciamentos; 

 Desmatamento desordenado; 

 Falta da vegetação ciliar; 

 Falta de proteção às nascentes e áreas de recarga; 

 Ocupação de áreas de preservação permanente. 

 

 Oportunidades: 

 Autoconhecimento de usuários, poder público e sociedade 

para gestão das águas; 

 Plano Diretor das Águas do Paraopeba; 

 

 Ameaças: 

 Desmatamento de nascentes ao longo do rio; 

 Mineração, indústrias e cidades poluindo o rio; 

 Perspectivas de desenvolvimento do setor de mineração; 

 Indefinição de regras e valores de cobrança da água; 

 Mineração; 

 Expansão da mineração; 

 Incógnita das estratégias empresarias na mineração; 

 Falta de educação ambiental na população em geral; 

 Previsão de grande avanço da mineração; 

 Falta de conhecimento ambiental na sociedade. 
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Verifica-se, portanto, que existe uma grande preocupação quanto à 

atuação da mineração no rio Paraopeba, o que exige a condução de projetos com 

todos os cuidados ambientais e de preservação da qualidade das águas. 

 

5.1.2.2.1 - COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAOPEBA 

Criado pelo Decreto de lei nº 40.398 de 28/05/1999 o CBH-Paraopeba 

tem como principal objetivo promover o debate entre o poder público, usuários das 

águas e sociedade civil, objetivando garantir a disponibilidade da água em níveis 

satisfatórios quantitativamente e qualitativamente, para o alto, médio e baixo 

Paraopeba. 

O Comitê não tem personalidade jurídica própria e integra o Sistema 

Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SEGRH-MG. Desde antes sua 

institucionalização, o Comitê tem no Consórcio Intermunicipal da Bacia 

Hidrográfica do rio Paraopeba- CIBAPAR, a sua secretaria executiva e seu 

escritório técnico, que é responsável pela operacionalização e gerenciamento das 

decisões do Comitê. 

O CIBAPAR foi instituído formalmente em 1994, sob a forma de 

associação civil de direito privado sem fins lucrativos, com sede no município de 

Brumadinho. Atua em 48 municípios que integram a bacia do rio Paraopeba. 

No ano de 2008 criou-se o Plano Diretor das Águas da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraopeba, considerado como principal instrumento de 

gestão na administração ambiental, o mesmo foi elaborado com orientação, 

supervisão e acompanhamento do CBH-Paraopeba, apoio do IGAM e da Holos 

Engenharia Sanitária e Ambiental, empresa responsável por sua execução.  

 

5.1.2.3 - HIDROGRAFIA LOCAL 

A hidrografia da região em tela é balizada pela Serra Azul, que atua 

como um divisor de águas local. Nas duas vertentes da serra estão implantadas 

barragens que se integram ao sistema de abastecimento de água da região 

metropolitana de Belo Horizonte, que constituem os sistemas “Serra Azul” e “Rio 

Manso” da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, juntas são 

responsáveis por aproximadamente 31% do suprimento total. 
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A partir da Serra Azul, para noroeste, as drenagens são direcionadas 

por meio das cabeceiras dos córregos Capão Grande, da Goiabeira e do 

Garimpo, integrando-se à bacia do Ribeirão Serra Azul. Para sudeste, as 

drenagens ocorrem através das cabeceiras dos córregos Mata da Onça, Jatobá, 

Mota e Samambaia direcionam-se para a bacia do Rio Veloso, que é um afluente 

do Rio Manso. Todos estes cursos d’água integram-se à Sub-bacia do Rio 

Paraopeba, pertencente à Bacia do Rio São Francisco.  

O empreendimento está localizado nas cabeceiras do Rio Veloso e 

Ribeirão Serra Azul. 

A lavra tem seus fluxos de drenagem superficial direcionados na 

vertente norte para os córregos Garimpo e Grande, e vertente sul para o córrego 

Samambaia, afluentes do ribeirão Serra Azul e rio Veloso respectivamente. 

 

5.1.2.3.1 - CARACTERIZAÇÃO DA BACIA DO SERRA AZUL 

O ribeirão Serra Azul tem grande importância no abastecimento hídrico 

da região metropolitana de Belo Horizonte, através do reservatório do Sistema 

Serra Azul, operado pela COPASA. De acordo com o Plano Municipal de 

Saneamento de Belo Horizonte 2012/2015, a área de influência da barragem 

abrange os municípios de Mateus Leme, Juatuba, Betim, Contagem, Belo 

Horizonte, Ribeirão das Neves, Pedro Leopoldo, Santa Luzia (Bairro São Benedito 

e parte do município de Vespasiano). 

Localmente a bacia do ribeirão Serra Azul (AII) pode ser dividida em 

seus principais formadores, Ribeirões Mateus Leme e do Diogo, e córregos Ponte 

de Palha, Lagoa, Grande e Garimpo (Figura 54 ). Especificamente com relação a 

Mina Oeste, as principais drenagens  pertencentes as sub-bacias do ribeirão 

Serra Azul que receberão os maiores impactos decorrentes da ampliação da lavra 

são representadas pelos córregos Grande e Garimpo (Área de Influência Direta 

do empreendimento), apresentados na Figura 55. 
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Figura 54 - Rede de drenagem do Ribeirão Serra Azul. 
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Figura 55 - Localização do Empreendimento na bacia do ribeirão Serra Azul. 

 

5.1.2.3.2 - CARACTERIZAÇÃO DA BACIA DO RIO VELOSO 

A bacia hidrográfica do rio Veloso está localizada entre as coordenadas 

20º 07’ e 20º 16’ latitude sul e 44º 18’ e 44º 28’ longitude oeste, abrangendo áreas 

principalmente no município de Itatiaiuçu e, secundariamente, dos municípios de 

Brumadinho e Rio Manso. Está situada na região denominada médio Paraopeba. 

A bacia do rio Veloso tem grande contribuição para a barragem do 

sistema Rio Manso, operada pela COPASA. De acordo com o Plano Municipal de 

Saneamento de Belo Horizonte 2012/2015, juntamente com sistema do Serra 

Azul, a barragem do Rio Manso tem área de influência nos municípios de Ibirité, 

Mário Campos, Betim, Contagem, Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Pedro 

Leopoldo, Santa Luzia (bairro São Benedito), Sarzedo, Igarapé, Citrolândia, São 
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Joaquim de Bicas e parte do município de Vespasiano. 

Localmente a bacia do Rio Veloso (AII) pode ser dividida em seus 

principais formadores, Ribeirão Itatiaia e córregos Vermelho, Mota, Samambaia, 

Estiva, Vieiras e Quéias. Até seu exutório na barragem do Rio Manso, a bacia do 

rio Veloso ocupa uma área total de 180 km². 

O empreendimento em tela está inserido na bacia do córrego 

Samambaia (Área de Influência Direta do empreendimento), afluente da margem 

esquerda do Rio Veloso (Figura 56 e Figura 57). 

 

 
Figura 56 - Localização do Empreendimento na bacia do rio Veloso. 
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Figura 57 - Rede de drenagem do Rio Veloso, na encosta sul da Serra Azul. 

 

Em termos de uso e ocupação do solo, seus terrenos são dominados 

em grande parte por áreas de extração mineral e pastagens. Em seu interior 

estão situadas as manchas de ocupação do município de Itatiaiuçu e seus 

respectivos distritos. Todo o esgoto gerado nesta região é direcionado para as 

drenagens do Rio Veloso, alterando significativamente os níveis de qualidade de 

água destes cursos. 
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5.1.3 - GEOMORFOLOGIA 

A área do empreendimento em questão está localizada no município de 

Itatiaiuçu, precisamente na Serra Azul, que faz parte da Unidade Geomorfológica 

do Quadrilátero Ferrífero. 

De acordo com SCLIAR (1992, p.36), o Quadrilátero Ferrífero de Minas 

Gerais foi assim denominado por Gonzaga de Campos, devido à configuração 

“planimétrica quadrangular” dos maiores depósitos de minério de Ferro presentes 

no estado. Esta configuração espacial é destacada principalmente pelas principais 

elevações que delimitam a região formada por serras alinhadas que representam 

estruturas monoclinais, sinclinais e anticlinais associadas aos grandes depósitos 

de ferros presentes na região. 

 

 
Figura 58 - Imagem de satélite da área de abrangência do Quadrilátero Ferrífero. Principais 

municípios e estruturas geomorfológicas. 

 

Os principais limites desta Unidade Geomorfológica de grande 

representatividade são: a norte, o alinhamento entre a Serra da Piedade, Serra do 

Curral, Serra Três Irmãos e a Serra Azul; a sul, entre a Serra de Ouro Branco e 
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Serra do Itatiaia; a oeste, a Serra da Moeda e, a leste, o conjunto formado pela 

Serra do Caraça e pelo início da Serra do Espinhaço (DORR II, 1969). 

Do ponto de vista geotectônico, o Quadrilátero Ferrífero está inserido 

no limite meridional do Cráton do São Francisco, o qual corresponde a uma 

unidade tectônica de idade arqueana, que foi retrabalhada durante o Ciclo 

Brasiliano (ALMEIDA, 1977). Consiste em uma das mais importantes províncias 

minerais do Brasil, sendo a complexa geologia regional caracterizada, 

principalmente, por quatro grandes unidades litoestratigráficas (ALKMIM & 

MARSHAK, 1998): O Embasamento Cristalino, o Supergrupo Rio das Velhas, o 

Supergrupo Minas e o Grupo Itacolomi.  

O relevo do Quadrilátero Ferrífero apresenta-se como uma superfície 

topograficamente elevada, em contraste com as terras baixas e as colinas dos 

complexos metamórficos adjacentes, onde as altitudes, comumente, são 

inferiores a 900 metros. Em suma, a região corresponde a uma superfície 

planáltica, onde a morfologia varia de suaves colinas nas áreas associadas às 

formações graníticas e gnáissicas, a trechos bastante acidentados, onde 

predominam cristas com vertentes ravinadas e vales encaixados, associados aos 

afloramentos de quartzitos, itabiritos e da canga ferruginosa (HERZ, 1978). 

As altitudes médias giram em torno de 1.000 metros, onde as cotas 

mais elevadas estão situadas na Serra do Caraça, a leste, alcançando níveis 

superiores a 2.000 metros, e as mais baixas a noroeste de Ouro Preto, nos 

arredores do distrito de Amarantina, e no município de Sabará, onde as cotas 

chegam a alcançar 600 metros. Em geral, as altitudes maiores aparecem nas 

serras que demarcam os limites da região, sobretudo, nos maciços formados por 

itabiritos e quartzitos do Supergrupo Minas e do Grupo Itacolomi; enquanto, as 

áreas mais rebaixadas aparecem na porção central e no entorno do Quadrilátero 

Ferrífero, comumente, associadas aos terrenos dos complexos metamórficos. 

No Quadrilátero Ferrífero, o controle litológico sobre a morfologia é 

marcante, sendo formados relevos tais como sinclinais suspensos, anticlinais 

esvaziados e cristas do tipo hogback (SOUZA et al., 2005). Além do controle 

litológico, as formas do relevo atual, também resultam da erosão diferencial 

(SALGADO, 2006), que se manifesta pelos grandes arcabouços estruturais, como 
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sinclinais e anticlinais, alicerçados pelos quartzitos e itabiritos do Supergrupo 

Minas e do Grupo Itacolomi, além das superfícies rebaixadas dos complexos 

metamórficos (BARBOSA & RODRIGUES, 1967). 

Desta forma, o Quadrilátero Ferrífero aparece como um conjunto de 

feições geomorfológicas resultantes de diferentes condições litoestruturais 

(BARBOSA & RODRIGUES, 1967), sendo as diferenças de declividade das 

vertentes e de altimetria relacionadas às variações litológicas (VARAJÃO, 1988). 

Em alguns casos, as variações de litologia e um complexo histórico de 

deformação do arcabouço geológico, são responsáveis pelo aparecimento de 

desníveis superiores a 1.000 metros, como acontece no contato entre o maciço 

quartzítico da Serra do Caraça e o Complexo Metamórfico Santa Rita Durão, nas 

proximidades do município de Santa Bárbara. 

Na Unidade Geomorfológica do Quadrilátero Ferrífero, a proposta de 

correlação entre níveis de altimetria e superfícies de aplainamento no contexto 

regional não é totalmente aceitável, pois os níveis altimétricos estão relacionados 

à erosão diferencial em articulação com o controle litológico (VARAJÃO, 1991). 

Nesse sentido, pode-se entender que o controle litoestrutural associado à erosão 

diferencial são os mecanismos responsáveis pela evolução do relevo, pois não 

são encontrados registros de grandes superfícies de aplainamento na região que 

permitiriam explicar tal teoria (SALGADO, 2006). 

 

5.1.3.1 - GEOMORFOLOGIA REGIONAL 

A geomorfologia apresentada neste estudo da região onde está 

inserida a ArcelorMittal Brasil S/A, teve como principal embasamento teórico, o 

Volume 6 - Geomorfologia, do Projeto APA Sul da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte (RMBH). Apesar da área em questão não estar inserida dentro dos 

limites da APA Sul da RMBH, esta faz parte também do Quadrilátero Ferrífero 

podendo ser considerada uma extensão da Serra Três Irmãos localizada no 

município de Brumadinho, área esta que foi mapeada durante a realização do 

projeto supracitado. Com base nas referências apresentadas neste projeto e na 

similaridade entre as áreas e adjacências, foi realizado este estudo das principais 

formas do relevo existentes na Serra Azul, município de Itatiaiuçu. 
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O estudo da Geomorfologia da APA Sul da RMBH levou em 

consideração as principais características morfológicas e estruturais do relevo do 

Quadrilátero Ferrífero e dividiu a área em compartimentos ou Unidades 

morfoestruturais. Foram definidas 10 unidades geomorfológicas ou 

compartimentos morfoestruturais e 2 subunidades. Além dos fatores estruturais e 

litológicos, a origem e a evolução do modelado do relevo também sofreram 

influência de fatores bioclimáticos. 

Neste projeto, as 10 unidades geomorfológicas foram delimitadas com 

base na análise conjunta de imagens de satélite, fotografias aéreas, mapas 

geológicos, revisão da bibliografia e levantamentos de campo. Estas unidades 

foram denominadas de: 

- CSC: Crista Monoclinal da Serra do Curral; 

- DPA: Depressão Marginal do Rio Paraopeba; 

- PSM: Platô da Sinclinal Moeda; 

- DRV: Depressão Interplanáltica do Alto Rio das Velhas; 

- VRV: Vale Anticlinal do Rio das Velhas; 

- PEJ: Patamares Escalonados da Serra do Jaguará; 

- DSG: Depressão Suspensa da Sinclinal Gandarela; 

- VRC: Vale Anticlinal do Rio Conceição; 

- MCA: Maciço do Caraça; 

- DPI: Depressão Marginal do Rio Piracicaba. 

 

As subunidades foram denominadas de DRC (Degrau do Ribeirão 

Catarina), subordinada à Depressão Marginal do Rio Paraopeba e de SOF (Crista 

Sinclinal da Serra do Ouro Fino), subordinada ao Vale Anticlinal do Rio 

Conceição.  

Todas estas unidades Geomorfológicas foram subdivididas em 

sistemas de relevo devido à presença de variações morfológicas internas próprias 

de cada uma. Desta forma, através de foto interpretação e controle de 
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levantamento de campo, foram identificados os seguintes conjuntos de formas de 

relevo: 

- Relevos deposicionais: Planícies Aluviais (pa) e rampas de colúvio 

(rc); 

- Relevos de dissecação: Colinas (cl), Morros de topos arredondados 

(mr), Morros alongados de topos arredondados (ma), morros de topos 

aguçados (mg), Esporões (ep), Serras (se), e maciços montanhosos 

(mt); 

- Relevos de transição: Patamares (pt) e Escarpas (es); 

- Relevos de aplainamento: Platôs (pl), Platôs lateríticos com canga 

(plc), Platôs quartzíticos (plq) e superfícies aplainadas (ap). 

 

A área de estudo onde será feita a ampliação da lavra  está localizada 

na Serra Azul, também conhecida como Serra de Igarapé, no município de 

Itatiaiuçu. Regionalmente ocorrem duas das Unidades Geomorfológicas 

supracitadas e diversas formas de relevo. 

A Unidade Geomorfológica de maior expressão observada na região é 

a Crista Monoclinal representada pela Serra Azul. Esta crista de Serra pode ser 

comparada com a CSC (Crista Monoclinal da Serra do Curral) citada 

anteriormente, por apresentar características muito semelhantes relacionadas ao 

arcabouço geológico e estrutural a qual pertencem e também por representar uma 

extensão da mesma. Assim como a Serra do Curral, a Serra Azul também é um 

“hogback” extenso, que constitui o que sobrou de uma dobra sinclinal invertida 

composta por rochas do Supergrupo Minas. 

Esta Unidade Geomorfológica está situada na extremidade noroeste 

(NW) do Quadrilátero Ferrífero e apresenta cristas dominantes onde a cota mais 

elevada está representada pelo Pico da Pedra Grande com 1334 metros de 

altitude. O extenso alinhamento serrano de cristas representado pelas Serras da 

Piedade, do Taquaril, do Curral, Três Irmãos e da Serra Azul apresentam direção 

principal de desenvolvimento aproximada em WSW-ENE e representam a aresta 

setentrional do Quadrilátero Ferrífero. Este conjunto de Serras alinhadas perfaz 
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mais de 60 km de extensão e apresenta ao longo de seu desenvolvimento dois 

importantes pontos que representam gargantas epigênicas, sendo uma 

relacionada ao rio Paraopeba, em Brumadinho e a outra relacionada ao rio das 

Velhas, em Sabará. 

A Serra Azul apresenta um marcante controle litoestrutural, no qual o 

posicionamento estratigráfico das diferentes rochas exerce um fator 

preponderante no modelado do relevo. Em sua configuração morfológica, pode-se 

destacar a linha de cumeada, sustentada por Itabiritos da Formação Cauê e 

Quartzitos da Formação Moeda que se encontram fracamente dissecados sob a 

forma de anfiteatros e outras formas de relevo. Essa crista apresenta vertentes 

muito íngremes com declividades superiores a 50°, apresentando em 

determinados pontos paredões subverticais com desníveis superiores a 150 

metros. 

A presença de uma capa de canga sobre a superfície cimeira da Serra 

Azul, juntamente com suas formações detríticas correlatas colaborou para que a 

parte residual da serra também não tenha sido removida. É uma superfície 

constituída por Formações Ferríferas do Supergrupo Minas revestida por uma 

couraça laterítica. Os platôs de canga existentes na Serra representam, portanto, 

testemunhos esparsos de uma antiga superfície de erosão que remonta ao 

intervalo Cretáceo Superior/Paleógeno (Barbosa, 1967). 

Outra forma típica do relevo e que está associada a está unidade são 

os Esporões, que ocorrem entre a Serra Azul e a Depressão Marginal do Rio 

Paraopeba (DPA). Estes Esporões são feições transicionais que consistem em 

morros alongados com topos aplainados ou suavemente arredondados e que se 

projetam a partir das cristas da Serra, aparentando pedimentos rochosos 

entalhados por redes de drenagens. Os Esporões observados na Serra Azul 

apresentam formas mais suaves dos que os existentes na Serra do Curral, 

assemelhando-se a colinas alongadas, com desníveis variando entre 30 e 50 

metros e declividades em torno de 10°. 

A outra Unidade Geomorfológica presente na região da Serra Azul, em 

Itatiaiuçu, é a Depressão Marginal do Rio Paraopeba (DPA), que abrange uma 

extensa área a oeste do Quadrilátero Ferrífero.  



           
_________________________________________________________________________ 

  

151 

 

Esta Unidade apresenta relevo ondulado com altitudes máximas em 

torno de 1.000 metros. São áreas rebaixadas topograficamente em relação 

àquelas sustentadas pelos metassedimentos circundantes do Supergrupo Minas e 

do Supergrupo Rio das Velhas. As formas de relevo predominantes são colinas 

dissecadas e morros baixos de geometria convexa ou convexo-côncavas com 

topos arredondados. Existe ainda expressiva sedimentação aluvial, 

frequentemente interdigitada com rampas de colúvio nas cabeceiras das 

drenagens. Os desníveis variam de 60 a 120 metros, com declividades variando 

entre 10° e 20°.  

Os padrões de drenagens mais comumente encontrados são 

dendríticos a sub-dendríticos, com uma média densidade de ocorrência. A Crista 

Monoclinal da Serra Azul apresenta em determinados pontos do sopé da escarpa, 

um relevo transicional de esporões exibindo uma morfologia de morros alinhados 

e posicionados topograficamente, um pouco acima do nível das colinas da 

Depressão Marginal do Rio Paraopeba (DPA). 

Essa Unidade Morfoestrutural é suportada por rochas granitóides do 

Complexo Ortognáissico do Bonfim e a transição do relevo entre a escarpa da 

Unidade do Sinclinal Moeda e as colinas representadas pelo embasamento se faz 

através de um escarpamento abrupto. Em determinados pontos, ocorre um relevo 

dissecado sob a forma de morros e/ou espigões, com cobertura coluvial, contendo 

fragmentos de Itabirito, sobre rochas granito-gnáissicas alteradas. 
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Figura 59 - Perfil topográfico e esboço geológico mostrando a Serra de Igarapé ou Serra Azul, a 

depressão marginal do Rio Paraopeba e o Sinclinal Moeda. 

 

Esta Unidade também apresenta um nivelamento entre os topos das 

colinas, com vales de fundo chato, além de terraços baixos e planos alveolares já 

bem alargados em meio a bossas de granitos. Estes aspectos do relevo formam 

um conjunto de paisagens que dão um aspecto de “mar de morros”. 

 

5.1.3.2 - GEOMORFOLOGIA LOCAL 

O foco principal deste estudo é o licenciamento ambiental da ampliação 

da lavra cuja área total será de 44,42 hectares (após a intervenção nas novas 

áreas), de propriedade da ArcelorMittal Brasil S/A. O empreendimento em 

questão abrange o topo e pequenos trechos no alto já nas faces e norte da Serra 

Azul, na porção intermediária de sua extensão.  

Em termos geomorfológicos, a Mineração em questão está 

inteiramente localizada na Unidade morfoestrutural da Crista Monoclinal da Serra 

Azul. Devido à quantidade de minerações atuando ao longo de décadas em 

quase toda a extensão da Serra, as formas de relevo se encontram bastante 

alteradas em vários pontos. Várias cristas e platôs lateríticos de canga foram 

substituídos por bancadas das minas a céu aberto para a exploração do minério 

de ferro. 
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Nesta Unidade morfoestrutural são facilmente identificadas unidades 

de relevo deposicionais, de dissecação, de transição e de aplainamento. As 

unidades de relevo de aplainamento são comuns ao longo da Serra e formam 

comumente platôs lateríticos de canga. As unidades de relevo deposicionais 

presentes ao longo da serra são as rampas de colúvio, muitas vezes compostas 

por material laterítico.  

As Unidades de relevo de transição estão representadas por 

patamares e escarpas e por fim, as unidades de relevo de dissecação ocorrem na 

forma de colinas, esporões, cristas e serras. 

 

 
Vista parcial da serra azul com minerações explorando minério de ferro ao longo de quase toda 

sua extensão, destacando-se, onde assinalado, o local de ampliação da lavra, objeto do 

presente licenciamento. 
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Vista do local onde se pretende ampliar a lavra, destacando a vegetação de Campo Rupestre (à 

esquerda) e Cerrado Típico (à direita). 

 

Localmente, nos arredores do empreendimento em questão, existem 

extensões da Serra que formam pequenos patamares no relevo, denominados de 

Esporões. Nestas Unidades de relevo de dissecação, existem drenagens que 

esculpiram o relevo ao longo dos anos. 

A ampliação da lavra, alvo deste processo de licenciamento, incidirá 

sobre um trecho de topo da Serra Azul, em uma área bastante alterada em seus 

entornos ao longo dos anos devido à presença da atividade minerária, mas em 

um segmento de superfície relativamente preservada.  

 

5.1.4 - GEOLOGIA 

5.1.4.1 - GEOLOGIA REGIONAL 

A área em questão está inserida no Quadrilátero Ferrífero, mapeado 

através do convênio entre o U.S. Geological Survey (EUA) e o DNPM entre os 

anos de 1943 e 1963 sob a supervisão do geólogo J. V. N. DORR, dando origem 

a diversas publicações, entre elas DORR (1965), DORR (1.969), HERZ (1978); 

das quais provêm os principais conceitos sobre a geologia da região. 
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Quanto ao seu posicionamento geotectônico, o Quadrilátero Ferrífero 

situa-se no extremo sul do Cráton do São Francisco, segundo ALMEIDA et all 

(1977). Quanto a sua caracterização tectônica corresponde a uma estrutura 

orogênica cuja evolução se deu em ciclos distintos. No Ciclo Jequié (2,8 Ga) 

desenvolveu-se a deformação das rochas arqueanas do Complexo Granito-

Gnáissico e Supergrupo Rio das Velhas. Após a Sedimentação do Supergrupo 

Minas (2,0 Ga) desenvolveu-se o Evento Transamazônico responsável por 

intensa deformação em todas as unidades do QF. O último grande evento 

tectônico que afetou a região corresponde ao Ciclo Brasiliano (0,6 Ga). Este ciclo 

afetou principalmente as rochas da porção leste do QF. 

A estratigrafia então proposta é utilizada como referência na bibliografia 

geológica da região, todavia, detalhamentos e reinterpretações foram propostos, 

como em LADEIRA et al. (1984), LADEIRA (1980) e VILLAÇA (1981), 

SCHORSCHER (1978, 1979), ROSIÈRE (1983), dentre outros. 

Estratigraficamente, o Quadrilátero Ferrífero se constitui pelo 

Supergrupo Rio das Velhas, atribuído ao Arqueano; pelo Supergrupo Minas, 

atribuído ao Proterozóico Inferior; pelo Grupo Itacolomi, provavelmente do 

Proterozóico Médio, além de gnaisses graníticos e rochas intrusivas máficas e 

ultramáficas de idades diversas. Ocorrem ainda sedimentos continentais 

terciários, encontrados em pequenas áreas; e coberturas ferruginosas (canga) do 

Terciário/Quaternário. 

A coluna estratigráfica proposta por DORR (1969), assim como as 

modificações propostas por LADEIRA (1980), admite a presença de um Complexo 

Granítico-Gnáissico sob o qual se assentam todas as demais unidades do 

Quadrilátero Ferrífero de modo predominantemente discordante. O trabalho de 

ALKIMIN & MARSHAK (1998) apresenta uma reorganização dos dados 

estratigráficos de todo o contexto estratigráfico do Quadrilátero Ferrífero, onde o 

Complexo Granito-Gnássico é representado por domos compostos de granitos, 

gnaisses e outros derivados, abrangendo grandes áreas dentro do QF. Estes 

domos são localmente denominados como Complexos de Belo Horizonte, Bação, 

Bonfim, Caeté, Florestal e Mato Dentro, estando os mesmos intercalados pelas 

sequências supracrustais.  
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Os variados ciclos deformacionais que ocorreram na região ao longo 

de sua evolução foram os fatores responsáveis por esta configuração, que 

resultou na estruturação das unidades supracrustais, tais como alinhamentos 

serranos contornando os diversos domos. 

 

 
Figura 60 - Esboço Geológico da Região do Quadrilátero Ferrífero (Extraído de Renger et 

al,1994). 

 

O Supergrupo Rio das Velhas é formado por rochas de composição 

máfica-ultramáfica, ácidas e intercalações sedimentares. Destacam-se neste 

contexto as rochas sedimentares que apresentam formações ferríferas, as quais 

se associam mineralizações auríferas. 

Este grupo subdivide-se nos Grupos Nova Lima e Maquine. O Grupo 

Nova Lima consiste principalmente de xisto verde metassedimentar e 

metavulcânico e filito, com intercalações de quartzito, grauvaca, dolomito, talco 

xisto e formações ferríferas. O Grupo Maquine é representado por sequências de 

quartzitos, metapelitos e xistos, depositados em discordância angular sobre as 

litologias do Grupo Nova Lima. 

O Supergrupo Minas ocorre de forma discordante sobre as unidades 

mais antigas. É representado por uma sequência metassedimentar que abrange 

rochas de origem clástica e química, depositadas em ambiente continental e 



           
_________________________________________________________________________ 

  

157 

 

marinho. As rochas desta unidade são de fácil distinção no relevo por ocorrerem 

essencialmente nas porções de maiores elevações no QF. Sua divisão 

compreende os grupos Tamanduá, Caraça, Itabira, Piracicaba, e Sabará. 

A base do Supergrupo Minas é representada pelo Grupo Tamanduá 

que apresenta associações de xistos, quartzitos, filitos e formações ferríferas. Em 

sequência ocorre o Grupo Caraça representado pelas Formações Moeda e 

Batatal. A Formação Moeda é representada por sequências de quartzitos, 

conglomerados e filitos. A Formação Batatal compreende sequências de filitos. 

Estes grupos compreendem depósitos aluviais associados a depósitos marinhos 

de água rasa. 

O Grupo Itabira corresponde a uma unidade de origem química, 

dividida nas Formações Cauê e Gandarela. A Formação Cauê é composta de 

formações ferríferas bandadas, em leitos alternados de quartzo e de minerais de 

ferro como hematita e magnetita do tipo Lago Superior. Em direção ao topo da 

unidade ocorrem níveis gradados com dolomitos até sequências carbonáticas 

dolomíticas no topo correspondendo a Formação Gandarela.  

O Grupo Piracicaba representado por quartzitos e filitos intercalados 

em camadas espessas geradas em ambiente passando de deltáico a marinho 

raso. Sua unidade de maior expressão é a Formação Cercadinho, composta de 

filitos, quartzitos e quartzitos ferruginosos. As demais unidades deste grupo são 

as Formações Fecho do Funil (dolomitos e filitos intercalados), Taboões 

(quartzitos) e Barreiro (filitos). O Grupo Sabará compreende uma sequência 

metavulcanosedimentar, representada por xistos, grauvacas, quartzitos, 

formações ferríferas e conglomerados. 

Nas porções leste e sul do QF, em zonas dominadas por falhamentos 

de empurrão, ocorrem sedimentos clásticos grosseiros como arenitos e 

conglomerados, que representam o Grupo Itacolomi. Sedimentos cenozóicos são 

comuns em todo o QF, ocorrendo em pequenas bacias tectonicamente 

controladas. Estes sedimentos são representados por depósitos de argila, 

chapadas com canga, depósitos peliticos lacustrinos, coberturas detrito-lateríticas 

e depósitos coluviais e aliviais diversos. 
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Figura 61 - Coluna Estratigráfica do Quadrilátero Ferrífero (Segundo Alkimin & Marshak, 1998). 

 

5.1.4.2 - GEOLOGIA LOCAL  

A área situa-se na porção extremo oeste da Serra do Curral, onde essa 

recebe a designação de Serra Azul, que em toda sua extensão é integrada por 

litologias do Supergrupo Minas, de idade paleoproterozóica. 

A geologia dessa porção do Quadrilátero Ferrífero está definida na 

Metade Sul da Quadrícula de Serra Azul / Metade Norte da Quadrícula de 

Itatiaiuçu (USGS-DNPM). 

O Supergrupo Minas está representado na serra e suas encostas pelos 

seus Grupos Caraça, Itabira e Piracicaba, que se encontram estratigraficamente 

invertidos, orientando-se a sequência metassedimentar em direção aproximada 

ENE-WSW, com mergulhos variáveis de 20-45º para sudoeste. 

O topo da serra é sustentado pelo pacote de formações ferríferas 

itabiríticas pertencentes à Formação Itabirito Cauê, do Grupo Itabira, as quais se 

integram por uma rocha caracterizada pela alternância de bandas hematíticas e 



           
_________________________________________________________________________ 

  

159 

 

de sílica, que apresentam graus variáveis de intemperismo e, consequentemente 

compacidade. Os itabiritos se encontram frequentemente enriquecidos pela ação 

de processos supergênicos, que promoveram a lixiviação parcial da sílica e 

resultaram na formação de minérios com teores econômicos. 

Na encosta norte da serra, os itabiritos encontram-se sotopostos pelas 

litologias da Formação Cercadinho, predominantemente filitos e quartzitos 

ferruginosos, e estes por sua vez pelos filitos sericíticos ou dolomíticos da 

Formação Fecho do Funil. A sequência finaliza com os quartzitos finos da 

Formação Taboões, sendo todas as formações integrantes do Grupo Piracicaba. 

Na encosta sul, as formações ferríferas estão sobrepostas por 

quartzitos e filitos integrantes do Grupo Caraça Indiviso. 

Nas encostas mais baixas ao sul, os terrenos são constituídos por 

rochas xistosas, geralmente, bastante intemperizadas, do Grupo Nova Lima, do 

Supergrupo Rio das Velhas. 

 

5.1.5 - HIDROGEOLOGIA 

De acordo com o trabalho efetuado por Carmo e Delgado (2008), o 

sistema hidrogeológico da área da Mina do Córrego Fundo apresenta um 

comportamento hidrodinâmico relativamente complexo, onde as unidades 

aquíferas e aquífugas interagem diferencialmente com o sistema hidrogeológico 

local. 

O modelo hidrogeológico conceitual proposto para a área foi 

desenvolvido a partir da integração de dados geológicos, geotectônicos, 

climatológicos e hidrodinâmicos tomando como partida as águas de chuva que se 

infiltram diretamente nas coberturas do pacote de rochas metamórficas. A recarga 

ocorre predominantemente nas áreas topograficamente mais elevadas, na 

cabeceira dos córregos. Essa morfologia é representada por superfícies 

côncavas, de vertentes íngremes e vales encaixados e com média densidade de 

drenagem superficial, o que é um indicativo da boa taxa de infiltração. Nos perfis 

dos itabiritos, a densidade de ravinamento é elevada, indicando menor taxa de 

infiltração, localmente controlada pela maior declividade do terreno. 
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Na área, os sistemas aquíferos podem ser separados em dois grupos: 

o aquífero superior poroso e o aquífero inferior fraturado. O aquífero fraturado 

associado ao Grupo Caraça tem como característica a intercalação de lentes de 

filitos, que se comportam como aquitardo. 

O sistema aquífero superior é composto pelas litologias recentes como 

as coberturas de solos coluvionares e residuais, aluviões e manto de 

decomposição das rochas. Devido à sua expressão na área da mina, as pilhas de 

minério e de rejeito também são consideradas neste sistema. 

As coberturas mostram uma granulometria bem heterogênea e grande 

variação no nível da superfície piezométrica ao longo do ano hidrológico, o que 

caracteriza um aquífero livre com menor tempo de residência das águas. A 

descarga neste sistema ocorre na alimentação do aquífero fissurado subjacente, 

nos contatos impermeáveis e quebra acentuada de relevo, formando nascentes 

de meia encosta. 

Os aquíferos profundos são desenvolvidos ao longo das 

descontinuidades estruturais associadas à evolução estrutural da crosta na borda 

sul do Quadrilátero Ferrífero. Desta forma, as direções de fluxo subterrâneo são 

controladas pelas fraturas e falhas que condicionam as formas dos principais 

acidentes topográficos e influenciam diretamente no desenvolvimento da rede 

hidrográfica regional. Neste aspecto merecem destaque as descontinuidades de 

direção NW, associadas às fraturas de tração, portanto mais abertas e que 

condicionam o maior fluxo das águas subterrâneas. 

A figura a seguir ilustra a dinâmica das águas subterrâneas na região 

da Mina do Córrego Fundo. 
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Figura 62 - Modelo conceitual das águas subterrâneas na Serra Azul. 

 

O local de ampliação da lavra caracteriza-se como área de recarga dos 

aquíferos de topo. 

 

5.1.6 - SOLOS 

A Serra Azul ou do Itatiaiuçu está inserida no complexo do Quadrilátero 

Ferrífero, que apresenta uma alternância de rochas metassedimentares, tais 

como os filitos, itabiritos, quartzitos e dolomitos, das quais evoluíram diversos 

tipos de solos. Sobre estas rochas estão presentes solos pouco desenvolvidos 

como os Cambissolos e Neossolos Litólicos de pouca espessura, que ocorrem 

nos topos e muitas vezes nas encostas. No fundo dos vales, os solos mostram-se 

relativamente mais espessos, formando-se por material desagregado oriundo das 

partes mais elevadas. 

Conforme Mapa de Solos de Minas Gerais (SEMAD et al., 2010) a 

classe predominante é Neossolo Litólico distrófico (RLd). Demais classes também 

ocorrem na região: Argissolo Vermelho-Amarelo (PVAd), Cambissolo Háplico 

distrófico (CXbd), Latossolo Vermelho distrófico (LVd), Latossolo Vermelho-

Amarelo distrófico (LVAd). 
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 Latossolos 

Esta classe ocupa as partes há muito tempo expostas (RESENDE et 

al., 1998), geralmente, aquelas mais elevadas na paisagem. 

Sua gênese consiste na remoção da sílica e bases do perfil, com 

profundidade característica e pouca diferenciação no horizonte (B 

LATOSSÓLICO), com atuação intensa dos processos de transformação dos 

minerais constituintes (intemperismo). A argila é de baixa atividade, bem como a 

retenção de bases, e ausência virtual de minerais facilmente intemperizáveis. Ao 

final do processo desenvolve-se macroporosidade, com estrutura granular 

pequena e resistência à erosão, exceto aqueles com teor de argila abaixo de 20% 

e maciez (quando seco). 

Na área objeto está representada, segundo mapa de Minas Gerais 

(SEMAD et al., 2010), pelo LATOSSOLO VERMELHO distrófico (LVd). São solos 

com elevados teores de ferro, podendo apresentar adsorção do P, quando o teor 

de argila for muito alto. Esta informação é importante no caso de recuperação do 

substrato quanto a fertilidade do solo.  

Também estão representados pelo Latossolo Vermelho-Amarelo 

distrófico (LVAd). 

 

 Cambissolos 

Esta classe tem como característica principal a atuação intermediária 

dos processos de gênese, e tem como horizonte subsuperficial diagnóstico, o 

horizonte B incipiente (Bi). Este horizonte sofreu alteração físico-química em grau 

não muito avançado, mas o suficiente para o desenvolvimento de matiz ou 

alguma unidade estrutural. 

Para o seu enquadramento, o pré-requisito é a espessura mínima do 

horizonte Bt de 10 cm (EMBRAPA, 2006). Outra característica é a pequena 

variação do teor de argila no perfil, exceto para os CAMBISSOLOS FLÚVICOS, 

estes desenvolvidos de sedimentos aluviais. Os CAMBISSOLOS podem ocorrer 

em todas as classes de relevo, desde planos até montanhosos (OLIVEIRA, 2008). 

As características desta classe são relativas a heterogeinidade do 

material de origem, das formas de relevo e das condições climáticas, isto é, 
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variam de um local para outro. Assim, esta classe apresenta variações na 

drenagem (fortemente a imperfeitamente drenados), de rasos a profundos, de alta 

a baixa saturação por bases, bem como variações envolvendo as matizes 

(EMBRAPA, 2006). 

Basicamente, são solos com profundidade restrita, onde os teores de 

minerais primários facilmente intemperizáveis são relativamente elevados, com 

atividade da fração argila de média a alta. 

Estão representados no Mapa de Minas Gerais (SEMAD et al., 2010) 

como CAMBISSOLOS HÁPLICOS distróficos (CXbd), que apresentam argila de 

baixa a alta atividade, baixa saturação de bases (>50%) na maior parte dos 

primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA), segundo EMBRAPA (2006). 

 

 Neossolos Litólicos 

A classe dos Neossolos compreende solos constituídos por material 

mineral ou orgânico, pouco espesso, sem alterações expressivas em relação ao 

material de origem. Isto é devido a baixa intensidade de atuação dos processos 

pedogenéticos, seja pela composição do próprio material, que confere maior 

resistência ao intemperismo relacionada a sua estrutura mineralógica por fatores 

de formação (clima, relevo ou tempo), que podem impedir ou limitar a evolução 

dos solos (EMBRAPA, 2006; OLIVEIRA, 2008). 

Possuem sequência de horizonte A-R, A-C-R, A-Cr-R, A-Cr, A-C, O-R 

ou H-C, sem atender aos requisitos estabelecidos para serem identificados nas 

classes do Chernossolos, Vertissolos, Plintossolos, Organossolos ou Gleissolos. 

Alguns solos podem apresentar horizonte B, porém com atributos insuficientes 

para caracterizá-lo como horizonte diagnóstico. 

Pela definição, a espessura do horizonte A é menor ou igual a 20 cm, 

sobreposto sobre rocha ou horizonte C ou Cr ou sobre material com 90% (por 

volume) ou mais de sua massa constituída por fragmentos de rocha com diâmetro 

maior que 2 mm (cascalhos, calhaus e matacões), apresentando um contato 

típico com a rocha ou fragmentário dentro de 50 cm da superfície do solo. Ainda 

admite qualquer tipo de horizonte B, cuja espessura é insuficiente a qualquer B 

diagnóstico (EMBRAPA, 2006). 
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Os NEOSSOLOS LITÓLICOS apresentam severa restrição ao 

desenvolvimento radicular, uma vez que o contato com a rocha ocorre a pouca 

profundidade. Pela pouca espessura do horizonte, outros fatores a tal restrição 

dizem respeito ao menor armazenamento d’água, de nutrientes disponíveis às 

plantas e volume de solo suficiente para ancorá-las, especialmente as espécies 

florestais, com sistema radicular mais profundo. Agrava a limitação dessa classe 

pela ocorrência, em grande parte, em relevo forte ondulado a montanhoso, e, na 

maioria dos casos, com rochas expostas (OLIVEIRA, 2008). 

Ocorre nas imediações, principalmente nos topos de morro, conforme 

sua verificação no mapa de solos de Minas Gerais (SEMAD et al., 2010), 

NEOSSOLOS LITÓLICOS distróficos (solos com baixa saturação por bases V > 

50%). 

 

  
Corte próximo a área de estudo no qual se observa vegetação rupestre sobre canga couraçada. O 

solo se desenvolve em micro concavidades. 
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Figura 63 - Pontos da área alvo de licenciamento no Mapa de Solos de Minas Gerais: Neossolo Litólico predomina sobre a extensão da Serra Azul. 
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5.1.7 - ESPELEOLOGIA 

5.1.7.1 - INTRODUÇÃO 

Os trabalhos de prospecção espeleológica foram realizados na Área 

Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento, assim como em sua Área de 

Influência Direta (AID), compreendida por um raio de 250m a partir das estruturas 

minerárias.  

Foram realizadas descrições do meio físico da ADA e da AID do 

empreendimento, com o objetivo de identificar condições favoráveis aos 

processos de gênese e desenvolvimento de cavidades naturais subterrâneas. Os 

produtos deste relatório são: Mapa de Potencialidade de Ocorrência de 

Cavidades Naturais Subterrâneas, Mapa de Caminhamento, Mapa de Ocorrência 

de Cavidades e croquis das cavidades cadastradas pelo presente trabalho. 

 

5.1.7.2 - METODOLOGIA 

O presente trabalho está embasado por uma revisão bibliográfica e 

cartográfica acerca dos aspectos do meio físico relacionados à ocorrência de 

cavidades naturais subterrâneas, assim como pela consulta da base de dados 

oficial do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV). 

A análise dos atributos geológicos, geomorfológicos e hidrográficos da 

área do presente estudo permitiu elencar compartimentos com maior 

susceptibilidade a gênese e desenvolvimento de cavidades naturais subterrâneas. 

O geoprocessamento foi a ferramenta utilizada para elaborar o Mapa de 

Potencialidade de Ocorrência de Cavidades, através da análise de decisão 

multicritérios. Foi possível estabelecer critérios de ponderação utilizando a 

álgebra de mapas, que permite uma interação entre distintos mapas temáticos em 

formato matricial (Sátiro et al. 2013). 

As atividades de campo compreenderam um caminhamento estratégico 

pela área de estudo, com enfoque nos alvos com maior potencial, apontados pelo 

Mapa de Potencialidade de Ocorrência de Cavidades. Cavidades Naturais 

Subterrâneas e Pontos de Controle foram registrados com equipamento GPS 

(modelo Garmin eTrex 20) utilizando o sistema de projeção UTM, fuso 23, zona K 

e o datum horizontal SIRGAS2000. Foi realizada descrição das cavidades 
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naturais subterrâneas identificadas, e nos pontos de controle foram realizadas 

descrições do relevo, geologia e hidrografia de forma a caracterizar a área do 

ponto de vista de seu potencial espeleogenético.  

Como informações complementares ao trabalho de levantamento da 

ADA e AID deste projeto, foram considerados os dados obtidos nos 

levantamentos espeleológicos realizados pela Mineração Usiminas S.A. 

(USIMINAS). Estes dados incluem os caminhamentos realizados, cavidades 

cadastradas (estruturas com dimensão superior a 5 metros de desenvolvimento 

linear) e valoração das cavidades. Estas informações foram fornecidas pela 

USIMINAS e fazem parte dos processos de licenciamento ambiental, desta 

empresa, em tramitação nos órgãos competentes. Ressalta-se, no entanto, que 

foram incorporados a este relatório os dados referentes as cavidades identificadas 

pela USIMINAS que encontram-se na área de influência deste empreendimento. 

Após o tratamento dos dados levantados foi elaborado o presente 

relatório que objetiva apresentar os resultados da prospecção espeleológica. Este 

trabalho tem como produtos principais: Mapa de Ocorrência de Cavidades, 

georreferenciando as cavidades naturais subterrâneas existentes na ADA e AID 

do empreendimento; e Mapa de Prospecção Espeleológica, quantificando o 

caminhamento realizado na área. 

  

5.1.7.3 - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

A Área a ser diretamente afetada pelo empreendimento situa-se na 

crista da Serra do Itatiaiuçu e em sua vertente norte. No total, a ADA 

correspondente à ampliação perfaz 20 hectares. A AID, um buffer de 250 m da 

ADA do empreendimento, apresenta cerca de 106 ha (Figura 64). 
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Figura 64 - Área Diretamente Afetada e Área de Influência Direta do empreendimento. 

 

Regionalmente a área do empreendimento está localizada no 

Quadrilátero Ferrífero, um conjunto de geoformas similares a quilhas e domos, 

caracterizando um relevo serrano com nítido controle estrutural e litológico. 

O empreendimento minerário está situado na Unidade Morfoestrutural 

Crista Monoclinal da Serra do Curral, um hogback sustentado por 

metassedimentos paleoproterozóicos do Supergrupo Minas e coberturas 

lateríticas cenozóicas. A Serra do Itatiaiuçu, integrante da aresta setentrional do 

Quadrilátero Ferrífero, apresenta localmente orientação WSW-ENE, seu nível de 

base é o Rio Paraopeba. A aresta setentrional do Quadrilátero Ferrífero é formada 

pelo alinhamento das Serras da Piedade, do Curral, dos Três Irmãos, Azul e do 

Itatiaiuçu (Figura 65). 
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Figura 65 - Quadrilátero Ferrífero (MG). 

 

O substrato geológico da área de estudo (Figura 66) é composto 

predominantemente por rochas metassedimentares dos Grupos Itabira e 

Piracicaba, com estreitas ocorrências dos Grupos Sabará e Caraça do 

Supergrupo Minas. 
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Figura 66 - Litologia da ADA e AID do empreendimento. 

 

O Grupo Sabará é constituído por filitos, xistos metavulcânicos, 

metagrauvacas, quartzitos sericíticos e quartzitos feldspáticos (Renger et al., 

1994). De acordo com Dorr II (1964) as rochas do Grupo Sabará se encontram 

profundamente alteradas para regolito, desta forma, tendem a apresentar baixo 

potencial espeleológico. O Grupo Piracicaba é composto por rochas 

metassedimentares clásticas, esporádicas lentes de dolomito e pequenas lentes 

de formação ferrífera (Dorr II, 1964). A Formação Cercadinho ocorre em uma 

faixa SW-NE que ocupa quase metade da área de estudo, constituída de quartzito 

ferruginoso, quartzito, filito ferruginoso, filito e pequenas lentes de dolomito, 

apresentando restrito potencial espeleológico. Como o Grupo Piracicaba 

apresenta granodecrescência, que varia desde conglomerados basais da 

Formação Cercadinho até filitos grafitosos da Formação Barreiro, as formações 

superiores tendem apresentar ainda menor potencial espeleológico. A Formação 

Fecho do Funil consiste em uma exceção por apresentar intercalações de 

dolomitos estromatolíticos, rocha carbonática que apresenta potencial de 

desenvolvimento de cavidades. De maneira geral a Formação Fecho do Funil 

apresenta cobertura significativa de regolito, devido a sua baixa resistência ao 

intemperismo, mesmo em drenagens profundamente encaixadas (Dorr II, 1969). 
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A formação Cauê do Grupo Itabira, é composta por itabirito, itabirito 

dolomítico e filito. A lixiviação do carbonato em itabiritos dolomíticos pode resultar 

em uma estruturação cárstica (Rosière & Chemale Jr, 2000), com a presença de 

cavidades naturais subterrâneas. O processo de intemperismo destas formações 

rochosos leva à formação da canga, que por sua vez, protege as formações 

subjacentes da oxidação e hidratação, permitindo uma maior efetividade da 

lixiviação da SiO2. Desta forma, a Formação Cauê apresenta muito alto potencial 

de ocorrência de cavidades naturais subterrâneas, especialmente no contato com 

coberturas lateríticas (Jansen et al. 2012). 

O Grupo Caraça é composto por quartzitos e filitos, desta forma, 

apresenta médio potencial de ocorrência de cavernas, abrigos ou abismos 

(Jansen et al. 2012).  

O Grupo Nova Lima é composto predominantemente por xistos, 

apresentando potencial espelelógico restrito às formações ferríferas. 

As cotas altimétricas apresentam variação local aproximada entre 

850m no talvegue das drenagens do sopé da Serra do Itatiaiuçu e 1350m na sua 

linha de cumeada (Figura 67). 

Isto evidencia o elevado gradiente hidráulico de uma unidade de relevo 

com predomínio da morfogênese sobre a pedogênese. A vertente sul da área de 

estudo constitui o reverso do hogback, com mergulho concordante da estrutura 

monoclinal, apresenta tendência da percolação da água subterrânea para bacia 

hidrográfica do Rio Veloso, gerando formas de dissecação íngremes oriundas da 

erosão remontante. 
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Figura 67 - Hipsometria da ADA e AID do empreendimento. 

 

Na área de estudo são característica rampas de colúvio com elevada 

inclinação, formas de deposição características de sua unidade morfoestrutural. 

Anfiteatros côncavos suspensos caracterizam as formas de dissecação. 

Pequenos platôs sustentados por canga existem no topo da Serra, com 

desenvolvimento sutil para vertente sul, concordante com a atitude da monoclinal. 

Existem esporões quartzíticos perpendiculares ao flanco NNW da Serra, 

sustentados por formações rochosas do Grupo Piracicaba, constituindo formas de 

relevo transicionais entre o front escarpado do hogback da Serra do Itatiaiuçu e as 

colinas côncavo-convexas embasadas, de sul para norte, pelo Grupo Sabará, 

Gnaisse Souza Noschese e Complexo Belo Horizonte (Baltazar et al., 2005). 

Estas colinas caracterizam a região situada a norte da área de estudo, 

abrangendo a bacia hidrográfica do Ribeirão Serra Azul até aproximadamente a 

Serra do Elefante, a norte da área de estudo, no município de Mateus Leme. 
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Figura 68 - Declividade da ADA e AID do empreendimento. 

 

O Mapa de Declividade (Figura 68) evidencia a maior inclinação da 

vertente sul, relacionada à grande atividade das águas subterrâneas e superficias, 

com diversos pontos de descarga do Compartimento Hidrogeológico Homoclinal 

Serra do Curral (Mourão, 2007). A vertente norte apresenta declividade mediana 

em locais que os esporões quartzíticos da Formação Cercadinho condicionam 

transições graduais no relevo. 

 

5.1.7.4 - ANÁLISE DO POTENCIAL ESPELEOLÓGICO 

A análise do potencial espeleológico consiste em um método de 

identificar áreas mais propensas à existência de cavernas através do 

geoprocessamento. O caminhamento sistemático em campo priorizou áreas em 

que atributos do meio físico configuram uma maior probabilidade de ocorrência de 

cavidades naturais subterrâneas. 

Foi realizada análise de decisão multicritérios, que permitiu sobrepor os 

aspectos geológicos, geomorfológicos, hidrográficos e antrópicos da área de 

trabalho. As notas das distintas litologias encontradas na área de estudo foram 
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balizadas pelo trabalho de Jansen et al. 2012. Foi realizada vetorização de toda 

lavra já em operação, que constitui grande parte da área de ocorrência da 

Formação Cauê. O polígono da área de lavra foi classificado com potencial muito 

baixo ou improvável, ou seja, uma área estéril para atual existência de cavernas. 

A Figura 69 é o resultado destes procedimentos. 

 

 
Figura 69 - Potencialidade de ocorrência de Cavidades Naturais Subterrâneas. 

 

As áreas com maior potencial são a crista da Serra do Itatiaiuçu e os 

platôs de canga em sua vertente sul. O sopé da vertente norte e o topo 

antropizado por frentes de lavra apresentam baixo potencial de ocorrência de 

cavernas, abrigos ou abismos.  

 

5.1.7.5 - PROSPECÇÃO ESPELEOLÓGICA 

5.1.7.5.1 - CAMINHAMENTO 

A prospecção espeleológica foi pautada pela análise do potencial de 

ocorrência de cavidades, embasada pelo geoprocessamento e com controles em 

campo para retificar as delimitações de potenciais. Desta forma o caminhamento 
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estratégico privilegiou áreas com maior potencial. Na Figura 70 pode ser 

observado um maior adensamento na vertente sul, que apresenta aspectos 

geográficos que configuram uma maior probabilidade de se encontrar cavernas, 

abrigos ou abismos. 

 

 
Figura 70 - Caminhamento e pontos de controle. 

 

As lacunas existentes no caminhamento na ADA estão relacionadas à 

presença de máquinas pesadas operando na mina, que desencadeiam à queda 

de blocos no flanco NW da serra. Em área escarpada também não foi realizado 

caminhamento devido à dificuldade de acesso que gera a necessidade do 

emprego de técnicas verticais. Nestes pontos foi possível fazer um controle do 

potencial de ocorrência de cavidades avaliando a presença de afloramentos a 

partir do topo e da base das escarpas. Cabe ressaltar que a vertente norte 

apresenta setores (entre o PC04 e o PC05) com cobertura de material 

inconsolidado, gerados pela construção de leiras, constituindo um terreno instável 

e, portanto, excluído do caminhamento.  

No total foram realizados três caminhamentos percorrendo toda a 

extensão da ADA e AID do presente processo de licenciamento, perfazendo um 

total de 150.411,34 metros, sendo: 
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 Caminhamento USIMINAS (2010): 49.936,29 metros; 

 Caminhamento USIMINAS (2012): 73.453,60 metros; 

 Caminhamento ARCELORMITTAL (2015): 27.021,45 metros (presente 

trabalho); 

 

 Foram ainda considerados os dados referentes as cavidades 

cadastradas nos levantamentos realizados pela USIMINAS, quanto as cavidades 

que encontram-se nos limites definidos da ADA e da AID. 

 

A seguir é apresentado o registro de pontos de controle realizado em 

campo (deste levantamento), com uma descrição do meio físico com intuito de 

retificar a delimitação do Mapa de Potencialidade de Ocorrência de Cavidades 

Naturais Subterrâneas, confirmando que certas áreas apresentam baixo ou muito 

baixo potencial. A primeira sigla é o nome do Ponto de Controle, seguido da 

coordenada no sistema de projeção Universal Transverso de Mercator (Fuso 23, 

Zona K) e da cota altimétrica do ponto. 

 

PC01 - UTM: 559.660/7.773.477. Elevação: 1.076m. 

Reentrância situada em depósito de tálus na base da escarpa da Serra 

de Itatiaiuçu, a montante de barragem de contenção de sedimentos. Apresenta 

morfologia de corte transversal e em planta baixa feições triangulares. Apresenta 

cerca de 1 metro de projeção horizontal e está encaixada em matacões de 

itabirito com cerca de 8 metros de diâmetro. O piso é constituído de blocos, 

matacões e sedimento terrígeno. Presença de gotejamento. Foi classificada como 

reentrância, pois não é acessível ao homem, ou seja, não é possível entrar e ficar 

com o corpo totalmente dentro da reentrância. 
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Entrada da reentrância sustentada por depósito de tálus. 

 

 

PC02 - UTM: 559.355/7.773.449. Elevação: 1.135m. 

Ponto situado em drenagem efêmera com direção noroeste. Não foi 

identificado afloramento rochoso. A ombreira esquerda do canal apresenta corte 

em que o perfil evidencia a presença de solo no mínino profundo (1,2 m). 

 

 
Canal de drenagem seco. 
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PC03 - UTM: 559.715/7.773.407. Elevação: 1.108m. 

Ponto localizado em drenagem com a presença de água na visita. O 

relevo é ondulado e o fundo do vale se encontra preenchido por matacões 

métricos e decamétricos de itabirito. O canal de escoamento apresenta baixa 

energia, com apenas 0,2 metros de largura e 0,01 m de profundidade. 

 

 
Drenagem com a presença de água (Escala: GPS). 

 

 

PC04 - UTM: 559.936/7.773.255. Elevação: 1.260m. 

Ponto situado na alta vertente com relevo montanhoso a escarpado. 

Esta porção da área de estudo se configura como uma rampa de colúvio (forma 

de deposição) sem a presença de afloramentos rochosos. A rampa de colúvio 

apresenta diversas ravinas retilíneas. 
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Rampa de colúvio no flanco NW da serra. 

 

PC05 - UTM: 559.579/7.773.129. Elevação: 1.215m. 

Ponto localizado em terço superior de encosta com relevo montanhoso 

a escarpado. A área se caracteriza como uma rampa de colúvio com grande 

contribuição de sedimentos oriundos das atividades minerárias, com a presença 

de formas de dissecação (ravinas) generalizadas. Não foram identificados 

afloramentos rochosos. 

 
Ravina em rampa de colúvio. 
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PC06 - UTM: 559.529/7.773.140. Elevação: 1.211m. 

Ponto situado na alta vertente norte da Serra de Itatiaiuçu com relevo 

montanhoso. Está inserido na mesma rampa de colúvio oriunda da atividade 

minerária em que o ponto PC05 está localizado. Não foram identificados 

afloramentos rochosos. 

 
Forma de deposição. 

 

PC07 - UTM: 559.431/7.773.628. Elevação: 1.109m. 

Ponto localizado em terço superior de encosta com relevo montanhoso. 

Este ponto caracteriza um dos esporões quartzíticos com orientação norte-sul, 

situados na vertente norte da Serra de Itatiauçu, que de maneira geral não 

apresentam afloramentos rochosos. 
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Vegetação densa em região de baixo potencial espeleológico. 

 

PC08 - UTM: 558.738/7.772.450. Elevação: 1.303m. 

Ponto situado na alta vertente com relevo montanhoso. Foram 

identificados afloramentos escalonados de itabirito com cerca de 3,0 metros de 

altura média. Não foram identificadas cavidades naturais subterrâneas. 

 

 
Afloramentos de itabirito com foliação mergulhando para SE. 
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PC09 - UTM: 558.579/7.772.418. Elevação: 1.289m. 

Ponto situado em terço superior de encosta com relevo montanhoso. 

Neste ponto existe um corte antrópico onde foi possível observar que a rampa de 

colúvio apresenta no mínimo dois metros de profundidade nesta porção da 

vertente norte da serra. Não foram identificados afloramentos rochosos. 

 

 
Perfil evidenciando solo coluvionar profundo. 

 

 

PC10 - UTM: 558.421/7.772.293. Elevação: 1.293m. 

Ponto localizado no topo minerado da Serra de Itatiaiuçu. Deste ponto 

é possível observar um anfiteatro situado na porção leste da área de estudo que o 

mapa de potencialidade definiu como alto e muito alto potencial de ocorrência de 

cavidades, devido a litologia (Formação Cauê), declividade e a hidrografia. 

Entretanto, em campo foi possível constatar que não existem afloramentos 

rochosos e toda a área apresenta cobertura de colúvio com inclinações que 

ultrapassam 50. 
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Topo da Serra de Itatiauçu e alta vertente norte. 

 

PC11 - UTM: 558.460/7.772.624. Elevação: 1.199m. 

Ponto localizado na média vertente com relevo forte ondulado. Esta 

área compreende um esporão quartzítico com direção NNW da Serra de 

Itatiuauçu. Não foram identificados afloramentos rochosos e neste solo se 

desenvolve um cerrado de porte arbóreo. 

 
Vegetação densa em esporão da serra. 
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PC12 - UTM: 558.759/7.772.532. Elevação: 1.272m. 

Ponto situado em terço superior de encosta com relevo forte ondulado. 

Presença de rampa de colúvio sem afloramentos rochosos, evidenciando região 

de baixo potencial espeleológico. 

 
Detalhe da vertente norte da serra. 

 

 

PC13 - UTM: 558.928/7.772.649. Elevação: 1.280m. 

Ponto localizado na alta vertente com relevo montanhoso. Localmente 

foi identificado afloramento de itabirito com 1,5 metros de altura sem continuidade 

lateral. Não foram identificadas cavidades naturais subterrâneas. 
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Afloramento e matacões de itabirito. 

 

PC14 - UTM: 559.559/7.773.808. Elevação: 1.021m. 

Ponto situado em corte antrópico na meia encosta de esporão 

quartzítico da serra. Neste perfil foi possível constatar a presença de neossolo 

litólico com cerca de 1,0 metro de profundidade média. Não foram identificadas 

cavidades naturais subterrâneas.  

 

 
Detalhe do Neossolo litólico. 
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PC15 - UTM: 559.319/7.773.527. Elevação: 1.068m. 

Ponto localizado em anfiteatro côncavo com um corte expondo o perfil 

do regolito onde foi possível identificar solo vermelho profundo (1,7 metros) com 

granulometria variando de argila a areia. Não foi identificado afloramento rochoso. 

 

 
Detalhe do perfil de solo (Escala: Facão). 

 

 

PC16 - UTM: 559.729/7.773.596. Elevação: 1.082m. 

Ponto localizado em ravina com direção noroeste. Em sua ombreira 

esquerda é possível constatar que o regolito, composto superficialmente por 

colúvio, apresenta espessura mínima de 2,0 metros. Não foi identificado 

afloramento rochoso. 
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Drenagem efêmera em meio a vegetação arbórea. 

 

PC17 - UTM: 559.382/7.773.184. Elevação: 1.233m. 

Ponto situado em topo de esporão com relevo plano a suave ondulado. 

Não foi identificado afloramento rochoso. O solo da suporte a uma vegetação de 

cerrado com porte arbóreo. Região de baixo potencial espeleológico. 

 

 
Em segundo plano observam-se as rampas de colúvio oriundas da atividade minerária. 
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PC18 - UTM: 559.034/7.772.690. Elevação: 1.273m. 

Ponto localizado na alta vertente com relevo montanhoso. Presença de 

cobertura de canga ocupando cerca de 25,0 metros longitudinalmente a vertente. 

A transição entre o afloramento de canga e as rampas de colúvio periféricas é 

gradativa e suave, sem a presença de rupturas ou quebras de relevo, locais que 

normalmente apresentam potencial de ocorrência de cavidades. Entretanto na 

área não foi identificada cavidade natural subterrânea. 

 
Cobertura detrito-laterítica em terço superior da vertente norte da Serra de Itatiauçu. 

 

 

5.1.7.5.2 – CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS 

No total foram identificadas 9 cavidades naturais subterrâneas na área 

de estudo (Tabela 8). Apenas 3 (três) cavidades (SI04, SI05 e MO-18) se 

encontram na Área Diretamente Afetada pelo empreendimento. Outras 6 (seis) 

cavidades encontram-se até uma distância de até 250 metros da ADA. As 

cavidades com sigla SI (Serra de Itatiaiuçu) foram cadastradas pelo presente 

trabalho. As demais cavidades, com sigla SA, correspondem a dados secundários 

que foram cedidos pela Mineração Usiminas (caminhamentos e prospecção 

espeleológica realizados por esta empresa). 
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Tabela 8 - Cavidades Naturais Subterrâneas identificadas 

 Cavidade 
Coordenadas UTM  

(23K) 

Projeção 

Horizontal 

 (m) 

Levantamento 

SI01 7773359 559581 3 ArcelorMittal 

SI03 7773273 559556 3,2 ArcelorMittal 

SI04 7772711 559534 4 ArcelorMittal 

SI05 7772710 559528 2 ArcelorMittal 

MO-11 7772366 558902 10,52 Usiminas 

MO-12 7772355 558908 7,26 Usiminas 

MO-13 7772327 558858 6,04 Usiminas 

MO-15 7772314 558812 10,49 Usiminas 

MO-18 7772683 559372 5,73 Usiminas 

 

O Mapa de Cavidades Naturais Subterrâneas na ADA e AID (Figura 

71) ilustra a localização das cavidades registradas na área do presente estudo. 

 

 

Figura 71 - Cavidades Naturais Subterrâneas identificadas na ADA e AID. 

 



           
_________________________________________________________________________ 

  

190 

 

Cavidade SI01 - UTM: 559.581/7.773.359. Elevação: 1.121m.  

Cavidade situada na margem esquerda de canal de drenagem 

intermitente com relevo forte ondulado a montanhoso. Apresenta 

aproximadamente 3,0 m de projeção horizontal. Sua entrada apresenta morfologia 

lenticular horizontal e tem 1,9 m de largura e 0,7 m de altura. A cavidade está 

encaixada na base de um depósito de matacões decamétricos de itabirito 

(caverna de tálus). Seu piso é horizontalizado e composto por sedimento 

terrígeno e blocos esparsos. Não foram identificados depósitos químicos. A 

cavidade não apresenta atividade hídrica. Presença de cupinzeiros e colméia de 

abelhas (Trigona spinipes) na entrada. A cavidade apresenta bom estado de 

conservação. 

 

 
Matacão decamétrico de itabirito onde a cavidade está localizada. 
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Entrada da cavidade SI01. 

 

 

 

Figura 72 -  Planta baixa e seções verticais da cavidade SI01. 

 

Abrigo SI02 - UTM: 559.598/7.773.398. Elevação: 1.105m.  

Abrigo situado em terço superior de encosta, na margem esquerda de 

canal de drenagem intermitente. Apresenta aproximadamente 1,4 m de projeção 

horizontal, 7,0 m de largura e 2,9 m de altura máxima do teto. Está encaixada na 

base de matacão decamétrico de itabirito (cavidade de tálus). O piso é 

subhorizontalizado e constituído por sedimento terrígeno. Não foram identificados 
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depósitos químicos. Presença de pontos de gotejamento localizados. Presença de 

cupinzeiros. O abrigo apresenta bom estado de conservação. 

 

 
Entrada do abrigo SI02. 

 

 
Matacões sobrepostos que formam a cavidade. 
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Figura 73 - Planta baixa e seção vertical da cavidade SI02. 

 

Cavidade SI03 - UTM: 559.556/7.773.273. Elevação: 1.138m. 

Cavidade situada em ravina com direção norte, encaixada em depósito 

de tálus de itabirito (caverna de tálus). Apresenta aproximadamente 3,2 metros de 

projeção horizontal e cerca de 0,6 m de desnível. Sua entrada apresenta 

morfologia poligonal com 3,36 m de largura e 1,73 m de altura.  Seu piso 

apresenta ligeira inclinação concordante com a vertente, sendo composto por 

sedimento terrígeno e matacões de itabirito. Não foram identificados depósitos 

químicos ou atividade hidrológica. A cavidade apresenta bom estado de 

conservação. 

 

 
Entrada da cavidade SI03. 
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Interior da cavidade SI03. 

 

 
Figura 74  -  Planta baixa e seções verticais da cavidade SI03. 

 

Cavidade SI04 - UTM: 559.534/7.772.711. Elevação: 1.267m. 

Cavidade situada em terço superior de encosta, na base de paredão 

que constitui ruptura de relevo em platô de canga localizado na vertente sul da 

Serra de Itatiaiuçu. Apresenta aproximadamente 4,0 metros de projeção 

horizontal, 1,8 m de desnível. A entrada apresenta 12,9 m de largura e 2,78 m de 

altura. A cavidade apresenta um conduto condicionado por junta de alívio vertical 

que apresenta 0,5 m de altura de teto e 1,0 m de largura. O piso é constituído 

predominantemente por sedimento terrígeno e blocos, apenas no interior do 

conduto o piso é rochoso, constituído por canga ''in situ''. Não foram identificados 
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depósitos químicos ou atividade hidrológica. Foi identificado um indivíduo de sapo 

na cavidade. A cavidade apresenta bom estado de conservação. 

 

 
Teto de canga da cavidade SI04. 

 

 
Entrada do conduto da cavidade SI04. 
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Conduto de teto baixo no interior da cavidade SI04. 

 

 

 
Figura 75 -  Planta baixa e seção vertical da cavidade SI04. 

 

 

Cavidade SI05 - UTM: 559.528/7.772.710. Elevação: 1.272m. 

Cavidade localizada na alta vertente, na mesma ruptura de platô de 

canga da cavidade SI04. Sua entrada está inserida à meia altura de paredão. 

Apresenta aproximadamente 2,0 metros de projeção horizontal. A entrada 

apresenta morfologia poligonal a circular, com 0,65 m de largura e 1,15 m de 
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altura. No interior o teto apresenta 2,87 m. O piso é subhorizontal e é composto 

por sedimento terrígeno na entrada e rochoso na porção distal da cavidade. 

Presença de crosta ferruginosa (depósito químico). Foram identificados dois 

indivíduos de morcego na cavidade. A cavidade apresenta bom estado de 

conservação. 

 

 
Afloramento de canga onde está encaixada a cavidade SI05. 

 

 
Entrada da cavidade SI05. 
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Crosta ferruginosa no interior da cavidade SI05. 

 

 

 
Figura 76 -  Planta baixa e seção vertical da cavidade SI05. 

 

 

Cavidade MO-12 - UTM: 558.908/7.772.355. Elevação: 1.263m (USIMINAS). 

Esta cavidade encontra-se na alta vertente, próximo a borda da cava. 

Consiste em um abrigo, onde observa-se matacões decamétricos de itabirito 

basculhados e sobrepostos, onde a cavidade desenvolve-se. Este abrigo possui 

morfologia linear, com perfil longitudinal horizontal e transversais triangulares. Em 

suas dimensões equivalem a 7,26 m de desenvolvimento linear, 1,97 m de altura 

na entrada principal e 1,17 m de desnível. Na entrada se forma um patamar com 
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abertura e salão amplo, os condutos, conforme adentra-se na cavidade vão se 

tornando apertados e estreitos. Apesar de sua projeção horizontal superior a 5 m, 

a cavidade não possui zona afótica. Devido ao reduzido desenvolvimento linear e 

duas entradas não apresenta, nem mesmo zona de penumbra, permitindo sua 

caracterização como abrigo. Possui pequenas concentrações de coraloides entre 

os estratos da rocha. 

 

Entrada principal da cavidade. 
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Figura 77 - Planta baixa da cavidade. 

 

 

Figura 78 - Seção típica longitudinal. 
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Cavidade MO-15 - UTM: 558.812/7.772.314. Elevação: 1.263m (USIMINAS). 

Esta cavidade possui elevado grau de dificuldade no seu acesso, 

realizado através de uma estrada na cava da Mina Oeste. Encontra-se inserida na 

alta vertente da escapa da serra, com terreno íngreme, blocos instáveis e relevo 

muito acidentado. Consiste em uma cavidade do tipo abrigo desenvolvida em 

depósito de tálus da serra, onde matacões foram abatidos sobre outros blocos, 

gerando espaços vazios, posteriormente a água pluvial carreia o material mais 

fino desenvolvendo e ampliando a cavidade.  

Morfologicamente a estrutura possui planta baixa linear, perfil 

longitudinal inclinado e cortes transversais lenticulares. As dimensões da 

cavidade equivalem a 10,49 m de desenvolvimento linear 2,22 m de desnível. Sua 

entrada é ampla, porem com teto baixo, e possui ainda outro acesso fornecendo 

grande claridade a cavidade. O piso é inclinado de forma ascendente, na mesma 

direção da vertente. O teto é regular formado pelo plano de foliação da rocha. 

Apesar do desenvolvimento linear superior a 5 m, a cavidade não possui zona 

afótica e nem de penumbra devido ao reduzido desenvolvimento linear e a 

presença de duas entradas. Todas estas características permitiram a sua 

classificação como abrigo.  

Possui sedimentos clásticos e químicos no piso, além de blocos de 

itabirito dispersos, e pequenas concentrações de coralóides na porção superior. 

 

Vista da entrada da cavidade. 
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Vista do salão interno da cavidade. 

 

 

Figura 79 - Planta Baixa da cavidade MO-15. 
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Figura 80 - Seção típica do perfil longitudinal da cavidade MO-15. 

 

Cavidade MO-18 - UTM: 559.372/7.772.683. Elevação: 1.268m (USIMINAS). 

A cavidade, do tipo abrigo, encontra-se nas imediações da estrada de 

acesso as minas Oeste e Central. Situada em uma alta vertente da serra, inserida 

em uma escarpa vertical de aproximadamente 5 metros de altura.  

Esta cavidade desenvolve-se perpendicularmente à direção da 

vertente, na base da escarpa, pelo processo de erosão e carreamento de 

sedimentos. Morfologicamente possui planta baixa com salão único, perfil 

longitudinal inclinado, cortes transversais lenticulares. Possui 5,73 m de 

desenvolvimento linear e 1,87 m de desnível. O piso é inclinado ascendente, no 

mesmo sentido da vertente, a entrada principal é ampla com teto alto que torna 

baixo conforme se avança para o interior. As paredes são irregulares e há muitos 

canalículos. Não possui zona afótica e nem de penumbra pelo reduzido 

desenvolvimento linear. Sua entrada possui maior largura que o desenvolvimento 

linear, levando a sua classificação como abrigo. 

Observa-se pequenas e esparsas ocorrências de coralóides 

milimétricos, depósitos de sedimentos finos ocorrem no piso, e consiste na única 

cavidade desenvolvida em itabirito no conjunto.  
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Perfil da escarpa exibindo a quebra brusca do relevo. 

 

 

Vista da entrada da cavidade e da escarpa onde está alojada. 
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Figura 81 - Planta baixa da cavidade. 

 

 

Figura 82 - Perfil longitudinal da cavidade. 
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Cavidade MO-11 - UTM: 558.902/7.772.366. Elevação: 1.245m (USIMINAS). 

A cavidade está inserida na alta vertente na borda da cava, do tipo 

caverna, formada pela sobreposição de matacões decamétricos rolados da serra 

formam sua estrutura.  

Morfologicamente possui planta baixa linear, perfil longitudinal 

horizontal inclinado e cortes transversais triangulares. Possui 10,52 m de 

desenvolvimento linear e 1,96 m de desnível. Um matacão de grandes proporções 

forma seu teto e uma das paredes. O piso é inclinado de forma ascendente, mas 

perpendicular a inclinação da vertente. Possui salão amplo, assim como a entrada 

principal. No interior o teto e baixo e o conduto se torna estreito, com blocos e 

matacões acumulados. 

Ocorrem coralóides dispersos em vários pontos, crosta ferruginosa e 

depósitos clásticos no piso contendo sedimentos finos, blocos e seixos dispersos. 

 

 

Entrada da cavidade com considerável amplitude. 
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Interior do conduto com depósitos clásticos. 

 

 

Figura 83 - Planta baixa da cavidade MO-11. 
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Figura 84 - Perfil longitudinal da cavidade MO-11. 

 

Cavidade MO-13 - UTM: 558.858/7.772.327. Elevação: 1.237m (USIMINAS). 

A cavidade possui difícil acesso na alta vertente da serra, onde o relevo 

é disforme e muito acidentado. É uma cavidade do tipo caverna, onde ocorrem 

diversos matacões angulosos abatidos e basculhados. A cavidade é desenvolvida 

sob um matacão decamétrico, onde o espaço vazio foi gerado pela erosão e 

carreamento dos sedimentos, ampliando o salão. 

Morfologicamente a cavidade possui planta baixa linear, perfil 

longitudinal inclinado e corte transversais triangulares. As dimensões da cavidade 

equivalem a 6,04 m de desenvolvimento linear, 1,0 m de altura da entrada 

principal e 1,91 m de desnível. O piso é inclinado de forma suave e ascendente, o 

teto é baixo e juntamente com as paredes possui perfil regular. 

Possui sedimentos químicos representados por coralóides milimétricos 

e crosta ferruginosa. Os sedimentos clásticos são finos predominando areia e 

grânulos. 
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Entrada da cavidade MO-13. 

 

Vista da entrada a partir da entrada da cavidade. 
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Figura 85 - Planta baixa da cavidade. 

 

 

Figura 86 - Perfil longitudinal da cavidade. 

 

5.1.7.5.3 - VALORAÇÃO DAS CAVIDADES 

As cavidades já cadastradas nos levantamentos espeleológicos e 

espeleométricos realizados pela USIMINAS, incluía cavidades que encontravam-

se nos limites definidos para este licenciamento da ARCELORMITTAL, em sua 

ADA, bem como em seu raio de 250 metros. Dessa forma, os dados gerados 
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nestes levantamentos foram incorporados a este relatório (mediante autorização 

da USIMINAS), incluindo as informações referentes a classificação de relevância 

das cavidades levantadas por esta empresa.  

Uma vez que todos os trabalhos de mapeamento e levantamentos 

temáticos já haviam sido realizados para estas estruturas, em escala de detalhe 

adequado a legislação, a incorporação destas informações se tornou a medida 

mais adequada para complementação dos dados pertinentes a estes estudos 

ambientais. 

Conforme consta neste relatório, elaborado pela empresa Spelayon 

Consultoria – ME (relatório elaborado em maio/2012), os estudos realizados 

incluíram os aspectos relacionados a geoespeleologia e bioespeleologia, dados 

estes necessários a análise de relevância das cavidades. 

 

A - GEOSPELEOLOGIA 

A geoespeleologia compreende a área de conhecimento relativa a 

descrição física e estudo geológico dos espaços subterrâneos das cavidades. 

Como aspectos relevantes a esta temática, as cavidades foram analisadas quanto 

à localização, geomorfologia, hidrologia, geologia, depósitos sedimentares, 

aspectos socioeconômicos e estado de conservação. A integração destas 

características é parte integrante dos subsídios necessários a valoração e 

classificação do grau de relevância das cavidades. 

 

Metodologia 

Como etapa inicial desta análise procurou-se elaborar um 

levantamento das informações pertinentes ao contexto regional nos aspectos 

relacionados a geologia, geomorfologia e hidrografia, bem como seu 

posicionamento geográfico em relação as unidades espeleológica e 

geomorfológica que pertencem, além de informações espeleológicas da região de 

inserção do presente licenciamento. 

 

Na análise geoespeleológica foram avaliados os aspectos pertinentes a 

geomorfologia da região, quanto a inserção das cavidades na paisagem. Nesta 
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análise são avaliados os atributos do relevo, drenagens, inclinação da vertente, 

geologia, geomorfologia, depósitos sedimentares.  

Na prospecção espeleológica desenvolvida pela USIMINAS, 

considerando a área do presente licenciamento (ADA + 250 metros) foram 

identificadas 5 cavidades. Todas estas cavidades possuem projeção horizontal 

maior que 5 m, das quais foram consideradas como abrigo a MO-12, MO-15 e 

MO-18.   

 

Inserção na Paisagem 

As cavidades evidenciadas encontram-se na Unidade Geomorfológica 

Serra Azul desenvolvendo-se em meio a matacões sobrepostos, depositados na 

encosta ou na base de afloramentos rochosos in situ. Depósitos de tálus 

recobrem grande parte da encosta da serra, sendo formados por matacões 

gigantescos sobrepostos.  

Estes fragmentos de rocha são angulosos (baixo transporte) e 

encontram-se parcialmente sustentados por solo em seus interstícios. Neste 

domínio as cavidades se desenvolvem nos espaços gerados entre os matacões e 

o solo. Os afloramentos predominam nas maiores elevações da serra, onde os 

maciços rochosos sustentam o cume da serra. No contexto em estudo, todas as 

cavidades (MO-11, MO-12, MO-13, MO-15 e MO-18) estão inseridas na média 

vertente, com a superfície do terreno em alta declividade. O entorno destas 

cavidades encontra-se parcialmente impactado, com a vegetação parcialmente 

suprimida. No local ocorrem fragmentos detríticos de tamanhos variados, 

predominando matacões depositados nos setores superiores da encosta da serra. 

Estes matacões são mais angulosos e constituídos por formação ferrífera, tendo 

sua origem no desmonte natural da escarpa serrana. 
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Hidrologia 

Conforme comumente observado em cavidades em formação ferrífera, 

e descrito na literatura, feições cársticas neste contexto não possuem drenagem 

interna, mas podendo desenvolver drenagens temporárias de reduzido porte.  

Avaliada a presença de água nas cavidades relatadas no estudo, seja 

por percolação e condensação, para determinar a dinâmica hidrológica, 

constatou-se que as cavidades observadas neste estudo, localmente estão 

instaladas na superfície do terreno (alta vertente da serra), onde não interceptam 

o lençol freático.  

Os processos hidrológicos mais comuns nesta região, refere-se à 

infiltração e deflúvios de águas pluviais. Surgências intermitentes são comuns no 

período chuvoso, devido a pequenas acumulações de água infiltrada no solo e 

poro das rochas.  

Das cavidades relacionadas neste estudo, não evidenciou-se a 

presença de água, somente vestígios de passagem, possivelmente de fluxo 

pluvial nas bordas e entrada dos condutos, representado por calhas de drenagem, 

condição esta não observada mesmo nas cavidades deste estudo. 

 

Litologia 

O depósito de tálus onde insere-se grande parte das cavidades 

evidenciadas, é composto por fragmentos de itabirito compacto na forma de 

matacões decamétricos dispostos irregularmente na superfície do terreno. Esta 

desorganização promove o desenvolvimento de diversos vazios, os quais 

constituem-se nas cavidades identificadas (MO-11, MO-12, MO-15 e MO-18). 

Nas altas vertentes ocorrem afloramentos de itabirito, nos quais 

também é possível a formação de cavidades por erosão diferencial do maciço. 

Esta condição é observada nas imediações da cavidade MO-13. Neste contexto, 

presencialmente formam-se cavidades associadas a planos de diaclase, onde 

estes condicionam a circulação de água no interior da rocha contribuindo para o 

abatimento e movimentação de blocos do teto e paredes, promovendo o aumento 

das estruturas. 
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Morfologia 

As cavidades desenvolvidas em meio ao depósito de tálus da serra 

apresentam morfologia bastante diferente daquelas desenvolvidas na base de 

afloramentos. Nos depósitos de tálus, o padrão de desenvolvimento das 

cavidades geralmente apresenta padrão planimétrico, retilíneo e em um único 

salão. Predominando teto baixo e condutos apertados, o piso horizontalizado ou 

com inclinação ascendente e concordante com a direção da vertente. O teto, 

geralmente é regular, devido aos planos de descontinuidade que formam grandes 

planos lisos, ou completamente irregulares quando formados pelo acumulo de 

blocos.  

Paredes também podem ser bastante regulares, e se juntarem 

formando o teto da cavidade, mas podem apresentar-se completamente 

irregulares quando formados pelo acúmulo de blocos. Quando formados estes 

aglomerados de blocos no final de condutos, estes podem gerar canalículos, ou 

outras entradas, como claraboias. Também é comum possuírem mais de uma 

entrada e pilares.  

Quando desenvolvidas em afloramento de itabirito, as cavidades 

possuem padrão planimétrico, na maioria retilíneo e por vezes reticular. Estas 

cavidades desenvolvem-se preferencialmente na direção de fraturas e diaclases. 

Os cortes das estruturas geralmente são retangulares, mas por vezes podem 

apresentar forma triangular. Predominam tetos elevados e condutos apertados, o 

piso apresenta inclinação ascendente, concordante com a direção da vertente. O 

teto geralmente tem inclinação ascendente. As paredes são bastante regulares e 

paralelas entre si, devido a fendas orientadas pelas fendas na rocha.  

 

Depósitos Sedimentares 

Depósitos sedimentares podem ter origem detrítica e química. Os 

sedimentos detríticos originam-se da alteração da rocha, que sofreu transporte e 

deposição, podendo ser classificados de acordo com sua granulometria e 

natureza. Sedimentos autóctones são formados dentro da cavidade, e sedimentos 

a alóctones são gerados fora das cavernas, sofrendo transporte e deposição no 

interior da cavidade. 
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Sedimentos químicos também são chamados como espeleotemas, 

formados por processos de dissolução da rocha encaixante e posterior 

precipitação do material no teto, piso e paredes. Os espeleotemas gerados 

podem variar de acordo com o modo de ocorrência da água no ambiente 

subterrâneo. Cavernas ainda são abrigo de dss morcegos  que acumulam suas 

fezes, conhecido como guano. 

No conjunto das cavidades o espeleotema mais comum, em cavernas 

são coralóides. A quantidade deste coralóides nestas cavidades é extremamente 

variável, e pode incumbir ao local uma relativa beleza cênica, destacada pela 

configuração do espeleotema.     

 

B - BIOESPELEOLOGIA 

O ambiente cavernícola caracteriza-se por uma tendência à 

estabilidade ambiental e ausência permanente de luz em alguns pontos. Devido a 

estas restrições de luminosidade no interior de cavidades, esse ambiente pode 

ser dividido em três categorias: 

 

 Zona Eufótica: ou de entrada, onde há incidência direta de luz; 

 Zona Disfótica: ou de penumbra, onde a luz recebida é indireta; 

 Zona Afótica: região de completa ausência de luz. 

 

Animais que possuem maior tolerância à luz podem ser mais 

encontrados nas zonas mais próximas a entrada, já organismos com maior 

sensibilidade à luz são encontrados em pontos mais profundos das cavidades. De 

todas as cavidades relatadas e recorrentes a área de influência do presente 

licenciamento, nenhuma delas possui zona afótica. 

Nestas zonas de plena ausência de luz são destituídas de organismos 

fotossintetizantes. A fonte de recursos na maioria dos sistemas cavernícolas é 

quase exclusivamente proveniente do meio externo. Estes recursos podem 

chegar ao meio cavernícola por três vias principais: 
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 Pela água, através de chuvas que escorrem pelas fendas, 

claraboias, rios subterrâneos, ou mesmo inclinação da entrada; 

 Pelo vento, através de fendas, claraboias, ou pela entrada; 

 Carreado por animais, na forma de fezes ou cadáveres que servirão 

de base para teias alimentares de outros organismos cavernícolas. 

 

Além da luminosidade, a distribuição dos organismos no interior das 

cavernas é influenciada por outros fatores, como recursos alimentares, umidade e 

temperatura. O tipo e qualidade do recurso e a forma de disseminação no sistema 

são determinantes na composição e abundância da fauna cavernícola. 

Uma ampla variedade de organismos pode ser encontrada em 

ambientes cavernícolas por diversas razões, inclusive por acaso ou acidente. 

Existem os organismos que utilizam esse ambiente temporariamente, 

considerados como visitantes temporários, e os que utilizam permanentemente, 

sendo considerados como residentes.  

O interesse na fauna cavernícola é de verificar a existência de espécies 

se olhos, despigmentadas e com apêndices alongados. Como organismos que 

não habitam o ambiente subterrâneo compartilham essas características por 

convergência adaptativa, foi estabelecido um sistema da classificação, que 

considera além dessas características, a distribuição do organismo limitada a 

caverna. As categorias consideradas por este sistema de classificação são 

apresentadas a seguir. 

 

Quadro 7 - Comparativo da terminologia da classificação de categorias ecológicas, de acordo com 
o esquema de Sket (2008). 

Categoria Definição Sinonímia 

Troglóbio 
Residente permanente obrigatório de habitat 

subterrâneo 
Troglóbio 

Eutroglófilo 
Residente permanente facultative de habitat 

subterrâneo 
Troglófilo (Barr, 

Schiner-Racovita) 

Subtroglófilo 
Residente facultative ou obrigatório de habitat 

subterrâneo, mas associado com a superfície para 
alguma parte do ciclo de vida 

Trlóglófilo (Schiner-
Racovita); 

troglóxeno (Barr) 

Troglóxeno 
Espécies que aparecem esporadicamente no habitat 

subterrâneo 

Acidental (Barr); 
Troglóxeno (Schiner-

Racovita) 
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De acordo com este sistema de classificação, podem existir 

organismos residentes ou visitantes do ambiente cavernícola. O estudo da fauna 

permite verificar a ocorrência de espécies troglobias (definidas pelo sistema de 

classificação descrito acima) e troglomórficas (apresentam caracteres que 

apontam para uma especialização ao ambiente cavernícola: ausência de olhos, 

despigmentação, alongamento de apêndices, etc), assim como espécies novas, 

espécies raras, espécies ameaçadas de extinção, atributos que deve ser 

considerados de acordo com a IN  MMA nº 2 – 2009, para classificar as cavidades 

em graus de relevância, de acordo com a presença desses atributos. 

 

Metodologia 

Identificação das Cavidades sem Importância Biológica 

O conceito de caverna na geologia (White, 1988) expressa que “são 

aberturas naturais com dimensões suficientes para admitir a entrada de um ser 

humano”, já do ponto de vista biológico (Culver & Pipan, 2010), “uma caverna é 

uma abertura natural em pedra sólida com áreas de escuridão completa”. Em 

complementação ao conceito biológico seria o ambiente que pode ser 

caracterizado por apresentar uma tendência à estabilidade ambiental, com 

temperaturas amenas e umidades altas e poucas oscilações destas condições 

(Howart, 1983, Poulson & White, 1969; Barr, 1967). 

Estabelecidos estes conceitos, o presente estudo apresenta cavidades 

com características contrárias a estas definições. Tratam-se na maioria das 

vezes, de cavidades formadas por abatimentos de blocos, apresentando substrato 

coberto de fragmentos líticos (seixos e matacões), não havendo acumulo de 

sedimentos. O conjunto destas características fez com que estas cavidades não 

apresentassem importância bioespeleológica, uma vez que comunidades 

cavernícolas não conseguem se estabelecer nestes locais, sendo as mesmas 

habilitadas por organismos do meio epígeo. Neste sentido estas cavidades foram 

classificadas como “sem importância bioespeleológica, não sendo realizadas 

coletas com esta finalidade, evitando assim distorções nos resultados estatísticos 

do conjunto amostrado, no que se refere ao número de espécies. 

As cavidades assim classificadas, são apresentadas a seguir. 
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 Cavidade MO-12  

Apresenta características de abrigo, com presença de zona eufótica e 

grande influência do ambiente externo. Foram registrados 62.600 Lux no pingo 

d’água e 984 Lux no interior. 

 

Aspecto geral da variação de luminosidade nas áreas interna e externa da cavidade MO-12. 

 

 Cavidade MO-15 

Cavidade formada pelo abatimento de blocos, apresentando duas 

entradas e pouca profundidade, sofrendo grande influência do ambiente externo. 

Apresenta as zonas eufótica e disfótica com predominância eufótica, sendo 

registrados 23.400 Lux no pingo d’água e 182 Lux no interior.  

  

Variação de luminosidade na cavidade MO-15. 
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 Cavidade SL-01 

Cavidade formada sob matacões de itabirito abatidos e movimentados 

ao longo da encosta da serra. Com morfologia lenticular horizontal possui grande 

entrada e consequente elevada influência do ambiente externo. Apresenta 

predomínio da zona eufótica e reduzida zona disfótica.  

 

Variação de luminosidade na cavidade SL-01. 

 Cavidade SL-02 

Cavidade gerada pelo perfil negativo de um matacão decamétrico de 

itabirito abatidos e movimentados ao longo da encosta da serra. Com morfologia 

lenticular horizontal possui grande entrada e consequente elevada influência do 

ambiente externo. Apresenta somente zona eufótica  

 

Avaliação da luminosidade geral na cavidade SL-02. 
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 Cavidade SL-03 

Cavidade formada pela lixiviação do solo depositado sobre matacões 

de itabirito do depósito de tálus da encosta da serra. Possui uma única e ampla 

entrada, e em seu interior apresenta uma outra abertura que permite a iluminação 

da porção mais interna do seu salão. Predomina zona eufótica e reduzida zona 

disfótica.  

  

Variação de luminosidade na cavidade SL-03. 

 Cavidade SL-04 

Cavidade formada pela lixiviação do solo sobre depósito de tálus da 

encosta da serra. Seu piso é reduzido apresenta elevada inclinação e constituição 

terrígena. Predomina zona eufótica e reduzida zona disfótica.  

 
Variação de luminosidade na cavidade SL-04. 
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Levantamento de Invertebrados 

O levantamento de invertebrados realizado nas cavidades abrangidas 

foi realizado em duas campanhas, sendo uma realizada em outubro de 2011 e 

outra em janeiro de 2012. Ressalta-se que conforme já mencionado, as cavidades 

onde encontra-se ausente o ambiente subterrâneo, não foram consideradas como 

relevantes para levantamento bioespeleológico, uma vez que este ambiente não é 

representativo e isolado do ambiente externo. 

Tabela 9 - Cavidades consideradas no estudo. 

Cavidade Definição Tamanho (m) 
Campanhas 
Realizadas 

MO - 11 Caverna 10,52 Seca e chuvosa 

MO - 12 Abrigo 7,26 Sem importância  

MO - 13 Caverna 6,04 Seca e chuvosa 

MO - 15 Abrigo 10,49 Sem importância 

MO - 18 Abrigo 5,73 Seca e chuvosa 

SL-01 Abrigo 3,0 Sem importância 

SL-02 Abrigo 1,4 Sem importância 

SL-03 Abrigo 3,2 Sem importância 

SL-04 Abrigo 4,0 Sem importância 

SL-05 Caverna 2,0 Sem levantamento 

 

Na coleta de invertebrados foi utilizada a metodologia de coleta manual 

(Ferreira, 2004), envolvendo a busca na maior diversidade possível de ambientes 

encontrados no interior da cavidade (por exemplo, substrato rochoso, banco de 

sedimento, depósito de guano, detrito vegetal, raízes), nos quais os organismos 

foram capturados manualmente, com auxílio de pincel e pinças.   

O registro de temperatura e umidade relativa do ar foram coletados 

com termohigrômetro (INSTRUTEMP – modelo ITHT 2200, com resolução de 

temperatura 0,1°C e precisão de +/- 1,0°C), as medições foram realizadas nas 

zonas eufótica, disfótica e afótica (quando presentes) e calculada a média dos 

valores. 

A área total das cavidades até uma altura de 2 metros foi amostrada e 

informações dos organismos coletados foram anotadas, tais como zonação, 

comportamentos faunísticos e interações ecológicas observadas durante o 

levantamento faunístico. 



           
_________________________________________________________________________ 

  

222 

 

Os invertebrados coletados foram armazenados em álcool 92,6% para 

fixação e conservação. Todo o material foi triado e armazenado em álcool 70% 

para avaliação de possíveis endemismos e troglomorfismos. Os troglomorfismos 

foram definidos de acordo com as características observadas, como redução de 

olhos, despigmentação, apêndices alongados (em relação a grupos de 

parentesco próximo). Quando estas características não estão presentes para 

espécies do meio epígeo foram definidas como troglomorfismos, ou seja, 

exclusiva para espécies do meio subterrâneo (Trajano & Bichuette, 2006). Os 

organismos coletados estão sendo identificados de acordo com coleções de 

referência, ao menor nível taxonômico possível. Essa coleção trata-se de 

materiais coletados em outras localidades e identificados anteriormente por 

especialistas. 

 

Quadro 8 -  Taxonomistas, especialistas e cada grupo de organismos encontrados na 
coleção de referência.. 

Grupo Taxonomista Instituição 

Acari Leopoldo Bernardi UFLA 

Araneae Antônio Brescovit Butantan 

Auchenorrhyncha Gervásio Silva Carvalho PUCRS 

Chilopoda Amazonas Chagas MNRJ 

Collembola Douglas Zeppelini UFPB 

Diplopoda João Paulo Barbosa Butantan 

Diptera José ALbertino Rafael IMPA 

Formicidae Ricardo Ribeiro de Castro 

Solar 

UFV 

Hymenoptera Celso Oliveira Azevedo UFES 

Opiliones Ricardo Pinto-da-Rocha USP 

Orthoptera Edson Zefa UFPelotas 
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Espécies Encontradas 

No total, incluindo cavidades que não encontram-se na área de 

abrangência deste estudo, observou-se um total de 5.338 indivíduos e 255 

morfoespécies, distribuídos em: 

 Classe Arachnida: Acari (7 morfoespécies), Araneae (53 morfoespécies), 

Diplura (3 morfoespécies), Opilioacarida (1 morfoespécie), Palpigradi (1 

morfoespécie), Pseudoscorpiones (4 morfoespécies); 

 Classe Chilopoda: (3 morfoespécies); 

 Classe Diplopoda: (9 morfoespécies); 

 Classe Malacostraca: Isopoda (1 morfoespécie); 

 Classe Pauropoda: (1 morfoespécie); 

 Classe Hexapoda (Insecta): Collembola (10 morfoespécies), Blattodea (2 

morfoespécies), Coleoptera (17 morfoespécies), Dermaptera (1 

morfoespécie), Diptera (37 morfoespécies), Hemiptera (17 morfoespécies), 

Hymenoptera (35 morfoespécies), Isoptera (2 morfoespécies), Lepidoptera 

(13 morfoespécies), Microcoryphia (1 morfoespécie), Neuroptera (2 

morfoespécies), Orthoptera (4 morfoespécies), Psocoptera (19 

morfoespécies), Syphonoptera (1 morfoespécie), Thysanura (1 

morfoespécie), Trichoptera (2 morfoespécies), Zoraptera (1 morfoespécie). 

Além de Arthropoda, também foram registrados Embiidina (1 

morfoespécie), Gastropoda (1 morfoespécie), e 1 espécie não identificada. Em 

cavidades fora da área de influência deste empreendimento também foram 

encontrados registros de uma espécie da subfamília Phlebotominae (Diptera: 

Psychodidae), conhecidos popularmente como “mosquito palha”, o qual pode 

transmitir leishmaniose. Também observou-se na região um registro de 

Opilioacarida, um grupo dentro de Arachnida, um ácaro com características 

mais primitivas, com poucas espécies descritas, e para as américas havendo 

somente duas espécies descritas. 

 

Troglóbios ou Troglomórficos encontrados 

A origem de um organismo troglóbio se dá através do isolamento 

geográfico ou genético de populações epígeas ou troglófilas, restringidas ao 
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ambiente cavernícola. Apesar do grande aumento nos estudos em regiões 

tropicais, cavernas tropicais ainda são pobres em organismos troglóbios 

(Mitchell, 1969; Howarth, 1980), em comparação com regiões temperadas. 

A caracterização de uma espécie como troglóbia é dificultada na 

região tropical pela falta de conhecimento da fauna epígea, e muitas vezes 

peal utilização errônea de troglomorfismos como indicativos de uma espécie 

ser troglóbia (sem conhecimento pleno de sua distribuição). Dessa forma é 

estritamente necessário o apoio de especialistas, visto que alguns autores 

indicam áreas com centros de endemismos, em particular as ferruginosas, 

com alta concentração de espécies troglóbias. 

Em alguns organismos foram observadas características, como 

despigmentação, ausência de olhos, apêndices alongados. Indivíduos com 

estas caraterísticas, troglomórficas foram observados em outras cavidades 

fora da área de influência deste empreendimento, sendo: 

 Um Diplopoda com ausência de olhos e coloração reduzida;  

 Uma aranha com depigmentação e olhos reduzidos; 

 Um Pauropoda com ausência de olhos e despigmentado; 

 Indivíduos da ordem Diplura despigmentados e sem olhos; 

 Um Acari despigmentado e com membros anteriores alongados; 

 Um Diplopoda com pigmentação clara, sem olhos e estrutura bucal 

modificada; 

 Um Collembola despigmentado e sem olhos; 

 

Quadro 9 -  Espécies encontradas na área de estudo. Asteriscos indicam espécies troglomórficas 
e espécies raras. 

Taxa  Família  Espécie SA_AB_06 SA_07 SA_08 

Acari 

  sp.1    

  sp.2    

  sp.3    

  sp.4    

  sp.5    

  sp.6***    

  sp.7    

Araneae 
Alpaida Alpaida sp.1    

Araneidae Alpaida sp.2    
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Taxa  Família  Espécie SA_AB_06 SA_07 SA_08 

Araneus sp.    

Caponiidae Nops sp. 
 

X  

  Enoploctenus 
 

  

Araneae 

 Ctenidae 

sp. X   

imaturo    

 Isoctenus sp.     

Dictynidae sp.    

Dipluridae sp.    

Araneae 

Dysderidae sp.    

Nesticidae sp.***    

Ochyroceratidae 
Ochyrocera sp.1 x x  

Ochyrocera sp.2    

Pholcidae 

Mesabolivar sp.1    

     

Araneae 

Mesabolivar sp.2    

sp.1    

Salticidae 

sp.1    

sp.2  x  

sp.3    

Araneae 

sp.4    

sp.5    

sp.6    

Scytodidae Scytodes sp.    

Theraphosidae 

sp.1***    

Araneae 

sp.2***    

sp.3    

sp.4    

Theridiidae 

imaturo  x  

sp.1    

Araneae 

Theridion sp.1 x  x 

Theridion sp.2 
 

  

Theridion sp.3 x   

Theridion sp.4 
 

  

Theridiosomatidae 
Plato sp. x   

Araneae 

sp.1    

  imaturo  x x 

  sp.    

  sp.1    

  sp.10    

  sp.11 x  x 

Araneae 
  sp.12    

  sp.13    
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Taxa  Família  Espécie SA_AB_06 SA_07 SA_08 

  sp.14    

  sp.15    

  sp.2    

Araneae 

  sp.3    

  sp.4    

  sp.5    

  sp.6    

  sp.7    

  sp.8  x  

  sp.9  x  

Blattodea 

Blattellidae sp.  
 

 

Blattidae   sp.  x  

Scolopendridae Otostigmus sp.    

Chilopoda 
Scutigeridae sp.    

  sp.    

Coleoptera 

Bostrichidae Lyctinae    

Staphylinidae Pselaphinae    

Tenebrionidae imaturo    

  sp.    

  sp.1    

  sp.10    

Coleoptera 

  sp.11    

  sp.12    

  sp.13    

  sp.2    

  sp.3    

  sp.4    

Coleoptera 

  sp.5    

  sp.6    

  sp.7    

  sp.8    

  sp.9    

Collembola 

Entomobryidae 
sp.1 x x x 

sp.2    

Sminthuridae 
sp.1    

sp.2    

Collembola 

  sp.1    

  sp.2    

  sp.3    

Cyphoderida Cyphoderusagnotus***    

Dermaptera Chelisochidae sp.    

Diplopoda   sp.***    
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Taxa  Família  Espécie SA_AB_06 SA_07 SA_08 

Xystodesmidae 
S 
p.***    

  sp.    

Diplura 

Anajapygidae sp.    

Campodeidae 
sp.1    

sp.2***    

Diptera 

Asilidae      

Calliphoridae 
sp.1    

sp.2    

Cecidomyiidae 

sp.1 x  x 

sp.2    

sp.3    

Diptera 
Culicidae 

sp.1    

sp.2    

sp.3    

sp.4    

sp.5    

Dolichopodidae sp.    

Diptera 

Drosophilidae 

sp.1  x  

sp.2    

sp.3    

Keroplatidae imaturo    

Muscidae sp.    

Mycetophilidae 
sp.1    

Diptera 

sp.2    

Phoridae sp.1    

Phoridae sp.2    

Psychodidae 
Phlebotominae    

sp.    

Sarcophagidae sp.    

Diptera 

Sciaridae 

sp.1    

sp.2    

sp.3    

Tipulidae sp.   x 

  imaturo    

  sp.1    

Diptera 

  sp.2    

  sp.3    

  sp.4 x   

  sp.5 x   

  sp.6    

  sp.7    
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Taxa  Família  Espécie SA_AB_06 SA_07 SA_08 

  sp.8    

Embiidina Anisembiidae sp.    

Gastropoda   sp.    

Hemiptera 

Aphididae sp.    

Ciccadelidae 

sp.1    

sp.2    

Cixiidae 

sp.1    

sp.2    

sp.3    

Hemiptera 

Heteroptera 

imaturo    

sp.1 x   

sp.2    

Reduviidae 

Emesinae x   

sp.1    

sp.2    

Hemiptera 

Zelurus imaturo x x  

Zelurus sp.    

  imaturo sp.1    

  imaturo sp.2    

  sp.    

Hymenoptera 

Apidae Apis sp.    

Braconidae sp.    

Formicidae 

Acromyrmex sp.    

Azteca sp.1 x  x 

Azteca sp.2  x  

Hymenoptera 

Azteca sp.3  x  

Azteca sp.4    

Formicidae 

Brachymyrme x sp.    

Camponotus sp.1    

Camponotus sp.2    

Hymenoptera 

Camponotus sp.3    

Cyphomyrmex sp.    

Formicidae 

Ectatomma sp.1    

Ectatomma sp.2    

Ectatomma sp.3    

Hymenoptera 

Hypoponera sp.    

Linepithema sp. x x  

Formicidae 

Neivamyrmex sp.    

Odontomachu s sp.    

Paratrechina sp.1    

Hymenoptera 
Paratrechina sp.2    

Paratrechina sp.3  x  
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Taxa  Família  Espécie SA_AB_06 SA_07 SA_08 

Formicidae 

Pheidole sp.1    

Pheidole sp.2   x 

Pheidole sp.3    

Hymenoptera 

Pheidole sp.4    

Solenopsis sp.    

sp.    

Sphecidae sp.    

Vespidae sp.    

Hymenoptera 

  sp.1    

  sp.2    

  sp.3    

  sp.4    

  sp.5    

Isopoda Cylisticidae sp.    

Isoptera 

Termitidae sp.    

  sp.    

Lepidoptera 

Geometridae imaturo    

Noctuidae 

Ascalapha sp.    

Hypena sp.    

sp.1    

sp.2    

Lepidoptera 

sp.3    

sp.    

Tineidae sp.    

  imaturo    

  sp.1    

Lepidoptera 

  sp.2    

  sp.3 x   

  sp.4    

  sp.5    

Microcoryphia Meinertellidae sp.  x  

Não identificado   imaturo   x 

Neuroptera 
Crysopidae sp.    

Mirmeleontidae imaturo x x  

Opilioacarida Opilioacaridae sp.***    

Opiliones Gonyleptidae 

Eusarcus sp.    

Goniosoma sp.1 x   

Goniosoma sp.2    

Orthoptera 

Gryllidae imaturo sp.    

Phalangopsidae 
Eidmanacris sp. x   

Endecous sp.    

  Strinatia sp.    
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Taxa  Família  Espécie SA_AB_06 SA_07 SA_08 

Palpigradi   sp.    

Pauropoda   sp.***    

Polydesmida 

  imaturo    

  sp.    

Polyxenidae sp.    

Pseudoscorpiones 

Chernetidae sp.  x  

  p.1    

  p.2    

  p.3    

Psocoptera 

Epipsocidae 

p.1    

p.2    

p.3    

Lepidopsocidae 

sp.1    

sp.2    

sp.3    

Psocoptera 

Prinoglaridae p.1    

Psocidae      

Psoquilidae 

imaturo sp.1    

imaturo sp.2    

sp.1    

sp.2    

Psocoptera 

Psyllipsocidae sp.    

Ptiloneuridae 

sp.1 x  x 

sp.2    

sp.3    

sp.4    

  imaturo  x x 

  sp.    

Spirostrepida Pseudonannlenidae 
Pseudonannolene sp.1    

Pseudonannolene sp.2    

Thysanura Lepismatidae sp.    

Trichoptera   sp.1    

Trichoptera   sp.2    

Zoraptera Zorotypidae sp.    

 

 

Análise de Dados 

Analisando os dados obtidos na avaliação bioespeleológica, obteve-se 

uma riqueza média no interior das cavidades foi de 23 morfoespécies. 
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Tabela 10 - Dados coletados nas cavidades estudadas. A temperatura é medida em graus Celsius 
e a umidade em porcentagem. 

Cavidade Riqueza Campanha Temperatura Umidade 

MO-11 19 
seca 21,4 75 

chuvosa 20,1 84 

MO-12 NA sem importância bioespeleológica 

MO-13 20 
seca 20,2 54 

chuvosa 24,4 68 

MO-15 NA sem importância bioespeleológica 

MO-18 23 
seca 20,9 76 

chuvosa 20,4 86 

 

 

Figura 87 - Riqueza média de morfoespécies de invertebrados em função das cavidades. 
Destacam-se as cavidades abrangidas neste estudo. 

 

A temperatura média registrada nas cavidades foi de 21,1°C, e a 

umidade média relativa do ar no interior das cavidades foi de 72,5%. 
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Figura 88 - Temperatura média (°C) em função das cavidades estudadas. 

 

 

Figura 89 - Umidade relativa do ar média (%) em função das cavidades estudadas. 

Conforme as características registradas em cada cavidade, como 

recursos orgânicos encontrados, zonação, e demais características, a cavidade 

abrangida pelo estudo que apresentava ambiente mais propício para manutenção 

da fauna subterrânea foi a MO-18, apresentando mais alta diversidade de 

substratos orgânicos (embora baixo em relação as demais cavidades que se 

encontram fora da área do presente licenciamento).  
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Tabela 11 -  Características registradas em cada cavidade. 

Cavidade Riqueza 
Recursos 
orgânicos 

Zonação LUX1 LUX2 LUX3 Observações 

MO-11 19 
Raízes, 

material 
vegetal 

Eufótica, 
disfótica 

53.900 1.038 - 

Formada por 
abatimento de 

blocos, influência 
externa 

MO-12 NA 62.600 984 - Sem importância 
bioespeleológica 

MO-13 20 
Raízes, 

material 
vegetal 

Eufótica, 
disfótica 

2.230 130,5 - 

Influência externa, 
formada por 

abatimento de 
blocos 

MO-15 NA     

MO-18 23 

Detritos 
vegetais, 
material 
vegetal 

Eufótica, 
disfótica 

1.208 203 2 - 

 

Resultados Obtidos 

O presente estudo de prospecção espeleológica apresentou resultado 

positivo: 10 (dez) cavidades naturais subterrâneas cadastradas. Destas 

cavidades, 3 (três) apresentavam ambiente subterrâneo com características 

propícias para a sustentação de indivíduos cavernícolas. Embora as cavidades 

sejam extremamente superficiais, uma vez que são formadas por abatimentos de 

blocos, possuem condições mínimas para presença de indivíduos cavernícolas. 

Realizados os estudos bioespeleológicos verificou-se que nas 

cavidades estudadas não foram identificadas espécies troglomórficas ou espécies 

raras, e encontrando uma riqueza de espécies máxima de 23 (vinte três) 

espécies. 

Quanto a presença de Quirópteros, realizados os levantamentos em 

duas campanhas (1º campanha de 11 a 13 de outubro de 2011 – estação seca, e 

17 a 18 de janeiro – estação chuvosa), visitando as cavernas em período diurno, 

pelo método de busca ativa, sem o uso de rede de neblina, e somente com o uso 

de puçá.  

Entre as cavernas abrangidas por este estudo, nas duas campanhas 

realizadas, somente foram identificados indivíduos na cavidade MO-15, da família 

Phyllostomidae (subfamília Glossophaginae - espécie indeterminada) nectarívoro. 

Dessa forma esta cavidade foi considerada como apresentando população 
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residente de quirópteros (presença de indivíduos nas duas campanhas 

realizadas). Conforme os registros fotográficos obtidos, estes indivíduos 

possivelmente tratam-se da espécie Glossophaga soricina, embora não possa ser 

confirmada, uma vez que não houve captura. 

 

Indivíduos da subfamília Glossophaginae fotografados durante os estudos 

 

5.1.7.5.4 - ANÁLISE DE RELEVÂNCIA 

METODOLOGIA 

Conforme estabelece a legislação (Decreto Federal 6.640/2008 e IN 

MMA 02/2009) para determinação do grau de relevância de cavidades deve-se 

realizada uma avaliação comparando cavernas inseridas no mesmo tipo litológico, 

segundo algumas premissas: 

 Discriminação da litologia das cavidades; 

 Definição das escalas local e regional de análise, as quais incluem a 

unidade geomorfológica (enfoque local) compreendendo as feições fisiográficas 

do local e entorno de onde se insere a cavidade, e a unidade espeleológica que 

abrange as tipologias geológicas e feições espeleomorfológicas em nível regional 

da inserção da cavidade; 

 Pesquisa bibliográfica especializada para levantamento de dados 

secundários regionais espeleométricos e bioespeleológicos para subsidiar a 

análise de relevância; 

 Levantamento primário das cavidades quanto a topografia, 

geoespeleologia e bioespeleologia para realização das análises estatísticas 

necessárias a análise de relevância.  
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Todas as informações levantadas e dados secundários obtidos foram 

inseridos na tabela de análise de relevância, permitindo a avaliação de cada 

atributo sobre os enfoques local e regional e sua importância para a cavidade. 

 

Definição Litológica 

Entre as cavidades relacionadas na área de influência do 

empreendimento, todas aquelas analisadas encontravam-se alojadas em rocha 

itabirítica, seja rocha in situ, ou em depósitos de fragmentos de itabiritos com 

dimensões diversas, depósitos de tálus. Nestas litologias incluem-se itabirito, 

minério de ferro e canga com diferentes graus de alteração e compacidade 

 

Definição das Escalas Regional e Local 

Conforme regulamentado pela IN MMA nº 02/2009, o grau de 

relevância de cavidades naturais subterrâneas deve ser determinado 

considerando a importância dos atributos biológicos, físicos e socioeconômicos 

em relação ao contexto local (unidade geomorfológica) e regional (unidade 

espeleológica) onde estão inseridas.  

Como universo amostral para a análise de relevância considerou-se 

cavidades em semelhante situação local e regional em um total de 295 cavidades, 

distribuídas da seguinte forma: 57 cavidades na Serra do Gandarela, 15 

cavidades na Mina do Pico, 5 cavidades na Serra do Curral, 19 cavidades no 

Parque Estadual da Serra do Rola Moça, 25 cavidades na Serra da Moeda Sul, 7 

cavidades na Mina da Jangada, 34 cavidades em Conta História, 14 cavidades 

em Fábrica Nova, 4 cavidades em Capão Xavier, 4 cavidades em Capitão do 

Mato, 10 cavidades em Brumadinho (MG), 2 cavidades em Congonhas (MG), 24 

cavidades na Várzea do Lopes e 75 cavidades na Serra Azul.  

Embora nem todas as cavidades evidenciadas no relatório de 

valoração de cavidades elaborado pela Spelayon Consultoria – ME, para a 

Mineração Usiminas S.A. se encontrem na área de influência do presente 

licenciamento, estas foram integralmente consideradas como conjunto amostral 

neste estudo, uma vez que fazem parte de seu contexto local e regional. Assim 

foram utilizadas informações de 18 cavidades localizadas nas Minas Oeste e 
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Central (USIMINAS), 27 cavidades localizadas na Mina Leste – Camargos 

(USIMINAS), além de outras 30 cavidades localizadas na Serra Azul, totalizando 

75 cavidades.   

 

Cálculos Espeleométricos 

A IN MMA n° 02/2009 define os limites entre as classes de relevância 

que deve ser estabelecido em relação à média (μ) e o desvio padrão (σ) do 

conjunto de cavidades adotado como referência. 

Assim para a classificação de relevância, será considerado baixo, o 

limite inferior definido como (<[μ – σ]), será considerado alto, o limite superior 

definido como (>[μ + σ]) e será considerado médio o intervalo entre ([μ – σ] < x < [μ 

+ σ]). Assim esta classificação baseada no modelo teórico do desvio padrão, 

somente faz sentido quando se tem uma distribuição normal (simétrica), segundo 

a curva de Gauss.  

Nesta curva verifica-se que 15,8% da população situa-se abaixo do 

limite inferior [μ – σ]; 15,8% são maiores que o limite superior [μ + σ] e 68,2% se 

enquadram na faixa intermediária. Ocorre que as variáveis espeleométricas do 

universo das cavidades naturais subterrâneas distribuídas nas unidades 

espeleológicas e geomorfológicas da amostra considerada neste estudo possuem 

distribuição fortemente assimétrica. 

 

 
Figura 90 - Histograma da distribuição assimétrica do parâmetro projeção horizontal considerando 
as cavidades da unidade espeleológica estudada neste relatório. 
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Figura 91 - Indivíduos da subfamília Glossophaginae fotografados durante os estudos. 

 

 

Figura 92 - Histograma da distribuição assimétrica do parâmetro volume considerando as 
cavidades da unidade espeleológica estudada neste relatório.   

 

Com a assimetria apresentada nestes histogramas, a curva de Gauss 

não pode ser utilizada. Em todos os parâmetros espeleométricos considerados o 

desvio padrão foi maior que a média, o que nos leva a números negativos para o 

limite inferior [μ – σ], o que representa uma distorção ao conceito embutido na 

distribuição gaussiana e não tem nenhum significado estatístico. Estatisticamente 

estas distribuições assimétricas são denominadas como distribuição lognormal.  

Segundo Sad (2007), se X é a variável com distribuição assimétrica e 

se ln (X) for uma variável com distribuição normal, dizemos que a distribuição de 

X é lognormal. Assim, para se verificar se as variáveis em estudo apresentam 

distribuições lognormais, foram elaborados os histogramas dos logaritmos 

naturais destas variáveis. 
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Figura 93 - Histograma dos logarítmicos do parâmetro projeção horizontal considerando as 
cavidades da unidade espeleológica regional estudada neste relatório. 

 

 

Figura 94 - Histograma dos logarítmicos do parâmetro área considerando as cavidades da 
unidade espeleológica regional estudada neste relatório. 

 

 

 

Figura 95 - Histograma dos logarítmicos do parâmetro volume considerando as cavidades da 
unidade espeleológica regional estudada neste relatório. 
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Figura 96 - Histograma dos logarítmicos do parâmetro desnível considerando as cavidades da 
unidade espeleológica regional estudada neste relatório. 

 

As distribuições dos logaritmos naturais se enquadram razoavelmente 

no padrão normal, o que configura a distribuição lognormal das variáveis originais. 

Tendo como base a média e desvio padrão dos logaritmos naturais de 

cada uma das variáveis em análise, os limites podem ser calculados pela 

expressão: 

Limite inferior = e(μ – σ) 

Limite superior = e(μ – σ) 

Média = eμ 

 

 Os resultados obtidos são apresentados a seguir. 

 

Tabela 12 - Características registradas em cada cavidade. 

 

 

Parâmetros estatísticos do 

ln(x) 
Limites (m) 

Número de cavernas 

na classe 

   

μ σ μ - σ μ + σ Inferior Superior Baixa Média Alta 

Proj. 

Horizontal 
2.82 0.88 1.94 3.70 6.93 40,32 50 187 58 

Área 3.68 1.04 2.64 4.73 13.99 112.78 38 191 66 

Volume 3.73 1.25 2.47 4.98 11.87 145,18 46 194 55 

Desnível 0.70 0.95 -0.26 1.65 0.77 5,21 47 197 51 
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Em vista destes resultados obtidos, optou-se por utilizar o método da 

distribuição lognormal, uma vez que o mesmo é estatisticamente correto e atende 

as especificações da IN MMA n° 02/2009. Os parâmetros espeleométricos serão 

avaliados na escala regional que corresponde a mesma unidade espeleológica e 

também de acordo com a escala local correspondendo a mesma unidade 

geomorfológica.  

Tabela 13: Parâmetros espeleométricos da projeção horizontal do enfoque regional e local para as 
cavidades consideradas neste estudo. 

Parametros (Reg) Ln (PH) 
Limites 

(m) 
 Parametros (Reg) Ln (PH) 

Limites 

(m) 

Média 2,82 16,72  Média 2,27 9,67 

Desvio Padrão 0,88   Desvio Padrão 0,76  

Alto (> μ + σ) 3,70 40,32  Alto (> μ + σ) 3,03 20,75 

Baixo (< μ - σ) 1,94 6,93  Baixo (< μ - σ) 1,51 4,51 

Médio - Intervalo 
entre (μ - σ) e (μ + σ) 

 6,93 < X 
< 40,32 

 
Médio - Intervalo 

entre (μ - σ) e (μ + σ) 

 4,51 < X < 
20,75 

 

Tabela 14 - Parâmetros espeleométricos de desnível do enfoque regional e local para as 
cavidades consideradas neste estudo. 

Parametros (Reg) Ln (PH) 
Limites 

(m) 
 Parametros (Reg) Ln (PH) 

Limites 

(m) 

Média 0,70 2,01  Média 0,58 1,78 

Desvio Padrão 0,95   Desvio Padrão 1,01  

Alto (> μ + σ) 1,65 5,21  Alto (> μ + σ) 1,59 4,91 

Baixo (< μ - σ) -0,26 0,77  Baixo (< μ - σ) -0,43 0,65 

Médio - Intervalo 
entre (μ - σ) e (μ + σ) 

 0,77 < X 
< 5,21 

 
Médio - Intervalo 

entre (μ - σ) e (μ + σ) 

 0,65 < X < 
4,91 

 

Tabela 15 - Parâmetros espeleométricos da área do enfoque regional e local para as cavidades 
consideradas neste estudo. 

Parametros (Reg) Ln (PH) 
Limites 

(m) 
 Parametros (Reg) Ln (PH) 

Limites 

(m) 

Média 3,68 39,72  Média 3,17 23,78 

Desvio Padrão 1,04   Desvio Padrão 1,09  

Alto (> μ + σ) 4,73 112,78  Alto (> μ + σ) 4,25 70,39 

Baixo (< μ - σ) 2,64 13,99  Baixo (< μ - σ) 2,08 8,03 

Médio - Intervalo 

entre (μ - σ) e (μ + σ) 

 13,99< X 

< 112,78 
 

Médio - Intervalo 

entre (μ - σ) e (μ + σ) 

 8,03 < X < 

70,39 
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Tabela 16 - Parâmetros espeleométricos do volume do enfoque  regional e local para as 
cavidades consideradas neste estudo. 

Parametros (Reg) Ln (PH) 
Limites 

(m) 
 Parametros (Reg) Ln (PH) 

Limites 

(m) 

Média 3,73 41,51  Média 3,08 21,83 

Desvio Padrão 1,25   Desvio Padrão 1,25  

Alto (> μ + σ) 4,98 145,18  Alto (> μ + σ) 4,34 76,36 

Baixo (< μ - σ) 2,47 11,87  Baixo (< μ - σ) 1,83 6,24 

Médio - Intervalo 

entre (μ - σ) e (μ + σ) 
 

11,87 < X 

< 145,18 
 

Médio - Intervalo 

entre (μ - σ) e (μ + σ) 
 

6,24 < X < 

76,36 

 

 

Cálculo de Riqueza de Espécies, Abundãncia Relativa de Espécies e 

Diversidade de Substratos Orgânicos 

Obteve-se a riqueza média das cavidades do estudo no intervalo das 

médias +\- desvio padrão, considerando-a alta acima deste intervalo e a riqueza 

como baixa, quando inferior a este intervalo. As médias foram obtidas 

comparando-se as cavidades de mesma litologia sob enfoque local, utilizando-se 

a fórmula: 

M=Rt/Nc, 

Onde: M – média da riqueza; Rt – soam das riquezas das cavidades 

estudadas; Mt – número de cavernas amostradas. 

O cálculo do desvio padrão foi obtido através da seguinte equação: 

=  

Onde: x – média da amostra; n – tamanho da amostra. 
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Figura 97 - Riqueza média de invertebrados encontrados no interior das cavidades estudadas. 
Foram consideradas riquezas médias aquelas dentro do intervalo da média +\- desvio padrão 
(23,5 +\- 7,4), riqueza alta acima deste intervalo de valores (>31) e riqueza baixa inferior a este 
intervalo de valores (<16). 

 

Para indivíduos das espécies coletadas identificadas como adultos 

calculou-se a abundância relativa, quando estes apresentavam tamanho corporal 

igual ou maior que 1 cm. Através da abundância destas espécies nas cavernas 

estudadas, foram calculadas as médias +\- desvio padrão para obter os intervalos 

de valores para as abundâncias baixa, média e alta, conforme apresentado: 

 

 Abundância Mínima de cada espécie foi considerada com o menor 

valor encontrado da determinada espécie; 

 Abundância Máxima com o maior valor encontrado; 

 Abundância Média com a soma das abundâncias da determinada 

espécie dividida pela quantidade de cavernas onde a espécie ocorreu; 

 Desvio Padrão calculado e somado com a média para que o valor 

de abundância relativa alta fosse estabelecido para cada espécie. 
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As espécies que possuíam abundância alta em determinada caverna 

foram somadas e feita sua porcentagem de acordo com a equação: 

 

AB=N*100/Nt, 

 

Onde: AB = abundância relativa de espécies por caverna; N = número 

de espécies com abundância alta; Nt = número total de espécies encontradas na 

caverna. 

Partindo do valor (%) encontrado, seguiu-se a nota de corte 

estabelecida pela IN MMA n° 02/2009, assim as cavidades que possuíam 30% ou 

mais de espécies com abundância alta foram classificadas com abundancia 

relativa de espécies alta. Nas cavidades que apresentaram entre 10% a 20% de 

abundância relativa média e até 10% de abundância relativa baixa. Espécies que 

apresentaram ocorrência em apenas uma cavidade foi excluída do cálculo, pois 

podiam mascar estatisticamente os resultados. 

A diversidade de substratos orgânicos foi definida de acordo com a 

avaliação qualitativa dos substratos, sendo considerados 7 tipos diferentes: 

guano, material vegetal, detritos, raízes, carcaças, fezes de vertebrados não-

voadores, bolotas de regurgitação. Havendo a presença de 4 a 7 tipos, a 

diversidade foi considerada alta e de apenas 1 a 3 foi considerada baixa. 

 

Graus de Relevância das Cavidades 

Conforme estabelece a Lei Federal nº 6.640/2008, cavidades com grau 

de relevância máximo não podem ser objeto de impactos negativos irreversíveis. 

A utilização de uma caverna com esta classificação somente deverá ser efetivada 

dentro de condições que assegurem a manutenção do seu equilíbrio físico e 

biológico.  

Cavernas classificadas como de relevância alta, média e baixa poderão 

ser objeto de impactos irreversíveis, através de processo de licenciamento 

ambiental. Sendo que impactos irreversíveis em cavidades de relevância alta 

deverão ser compensados pelo empreendedor através da preservação de duas 

cavernas com o mesmo grau de relevância, de mesma litologia e com atributos 
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similares à que sofreu o impacto, que serão consideradas como cavidades 

testemunho e de preservação permanente. 

As cavidades naturais subterrâneas com grau de relevância alto é 

aquela cuja importância de seus atributos sejam considerados: 

 

I. Acentuada sob enfoque local e regional; ou 
II. Acentuada sob enfoque local e significativa sob enfoque regional. 

 

As cavernas de relevância média que sofrerem impactos irreversíveis, 

por sua vez, merecerão por parte do empreendedor ações que contribuam para 

conservação e o uso adequado do patrimônio espeleológico brasileiro, sendo 

estas ações definidas pelo órgão ambiental competente. 

As cavidades naturais subterrâneas com grau de relevância médio são 

aquelas cuja importância de seus atributos sejam considerados: 

I. Acentuada sob enfoque local e baixa sob enfoque regional; ou 
II. Significativa sob enfoque local e regional. 

 

As cavernas de relevância baixa não merecerão por parte do 

empreendedor ações de compensação, e cavidades naturais subterrâneas com 

grau de relevância baixa são aquelas cuja importância de seus atributos sejam 

considerados: 

I. Significativa sob enfoque local e baixa sob enfoque regional; ou 
II. Baixa sob enfoque local e regional. 

 



           
_________________________________________________________________________ 

  

245 

 

 

Figura 98 Fluxograma de classificação do grau de relevância de cavidades naturais subterrâneas, 
segundo a IN MMA n° 02/2009. 

 

 

Sumário da Classificação de Relevância 

Especificados todos os parâmetros necessários e realizados todos os 

cálculos pertinentes, estabeleceu-se a classificação de todas as cavidades, 

encontra-se sumarizadas aqui a classificação de relevância referente as 

cavidades que encontram-se na área de influência do presente licenciamento. 

 

Tabela 17 - Classificação de Relevância das Cavidades. 

N° Cavidade 
Coord. E 

(m) 

Coord. N 

(m) 
Altitude 

Classificação de 

Relevância 

1 MO-11 558902 7772366 1.245 Alta 

2 MO-12 558908 7772355 1.263 Baixa 

3 MO-13 558858 7772327 1.237 Média 

4 MO-15 558812 7772314 1.263 Baixa 

5 MO-18 559372 7772683 1.268 Baixa 
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CLASSIFICAÇÃO DE RELEVÂNCIA 

Relevância Máxima 

São consideradas cavidades naturais subterrâneas com relevância 

máxima aquela que possui pelo menos um dos atributos listados: 

 

Quadro 10 - Atributos de Classificação de Relevância Máxima 

Atributos biológicos físicos e histórico-culturais considerados de relevância 

máxima 

I - Gênese única ou rara. 

II - Morfologia única. 

III - Dimensões Notáveis em extensão, área e volume. 

IV - Espeleotemas únicos. 

V - Isolamento Geográfico 

VI - Abrigo essencial para a preservação de populações geneticamente viáveis de 

espécies animais em risco de extinção, constants de listas oficiais. 

VII - Habitat essencial para a preservação de populações geneticamente viáveis de 

espécies de troglóbios endêmicos ou relictos. 

VIII - Habitat de troglóbia raro. 

IX - Interações ecológicas únicas. 

X - Cavidade testemunho. 

XI - Destacada relevância histórico cultural ou religiosa. 

 

 

Os valores para determinação de dimensões notáveis foram definidos 

com base na amostra regional utilizada para comparação com as cavidades 

abrangidas pela área de influência deste licenciamento. Estes valores 

correspondem ao limite da média mais desvio padrão das respectivas dimensões, 

multiplicada por cinco [( μ + σ) * 5]. Conforme as tabelas dos parâmetros 

espeleométricos, os valores de corte estabelecidos são: 201,59 m para projeção 

horizontal, 26,03 m para o desnível, 563,91 m2 e 725,91 m3 para o volume. 
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Relevância Alta, Média ou Baixa 

Nas tabelas a seguir demonstram os tributos das cavidades analisadas. 

Aquelas que são consideradas sem importância para invertebrados (SL01, SL03, 

SL-04, SL-05, MO-12, MO-15 e MO-18) tiveram seus atributos biológicos relativos 

a invertebrados preenchidos como ausente e ou/baixo, uma vez que se tratam de 

ambiente pouco propício a fauna cavernícola, permitindo inferir que esses 

parâmetros são baixos ou inexistentes. 

 

Tabela 18 - Atributos e respectivos conceitos considerados na análise de relevância. 

Atributo Conceito Variável 
Enfoque 

Regional 

Enfoque 

 Local 

Cavidades 

MO-11 MO-13 

Localidade tipo 

Caverna citada como local geografico 

de onde foram coletados os 

exemplares tipo utilizados na 

descricao de determinada especie ou 

taxon superior. 

Presença I    

Ausência     

Especies com 

funcao ecologica 

importante 

Presenca de populacoes 

estabelecidas de especies com 

funcao ecologica importante 

(polinizadores, dispersores de 

sementes 

e morcegos insetivoros) que 

possuam relacao significativa com a 

cavidade. 

Presença II    

Ausência     

Populacao 

residente de 

quiropteros 

Conjunto de individuos pertencentes 

a  mesma especie, cuja presenca 

continua na cavidade seja observada 

por um periodo 

minimo de um mes, caracterizando a 

inter-relacao com o ecossistema 

cavernicola para a sua sobrevivencia. 

Presença  I   

Ausência     

Local de nidificacao de 

aves silvestres 

Utilizacao da cavidade por aves 

silvestres como local de nidificacao 

Constatacao de 

uso 
 II   

Uso nao 

constatado 
    

Diversidade de 

substratos 

organicos 

Substratos potenciais ao 

estabelecimento de fauna 

cavernicola, incluindo os ambientes 

aquatico e terrestre (avaliacao 

qualitativa dos substratos). Devem 

ser considerados 7 tipos diferentes 

Alta  III   

Baixa  I   
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Atributo Conceito Variável 
Enfoque 

Regional 

Enfoque 

 Local 

Cavidades 

MO-11 MO-13 

de substrato: guano (morcegos, aves, 

insetos); material vegetal; detritos; 

raizes; carcacas; fezes de vertebrados 

nao voadores; bolotas de 

regurgitacao. 

Taxons novos 

Ocorrencia de animais pertencentes 

a taxons ainda nao descritos 

formalmente 

Presença III    

Ausência     

Riqueza de 

especies 

Estimativa do numero de especies 

presentes na caverna 

Alta IV    

Média  IV   

Baixa  II   

Abundancia 

relativa de 

especies 

Estimativa da quantidade de 

individuos de cada especie, 

considerando vertebrados e os 

invertebrados cujos adultos possuam 

tamanho corporal igual ou superior a 

1cm. 

Alta (3% ou mais 

das 

especies 

apresentam 

abundancia alta) 

V    

Media (de 1% a 2% 

das 

especies 

apresentam 

abundancia alta) 

 V   

Baixa (menos de 

1% das 

especies 

apresentam 

abundancia alta) 

 III   

Composicao 

singular da fauna 

Ocorrencia de populacoes 

estabelecidas de especies de grupos 

pouco comuns ao ambiente 

cavernicola. 

Presenca sob 

enfoque 

regional 

VI    

Presenca sob 

enfoque 

local 

 IV   

Ausencia     

Troglobios 

Animais de ocorrencia restrita ao 

ambiente subterraneo. 

Presenca de 

especies nao 

consideradas 

raras, 

endemicas ou 

relictas 

VII    

 Ausencia     

Especies Ocorrencia de animais cujas Presenca VIII    
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Atributo Conceito Variável 
Enfoque 

Regional 

Enfoque 

 Local 

Cavidades 

MO-11 MO-13 

troglomorficas caracteristicas morfologicas revelem 

especializacao decorrente do 

isolamento no ambiente 

subterraneo. 

Ausência     

Trogloxeno 

obrigatorio 

Trogloxeno que precisa 

necessariamente utilizar a cavidade 

para completar seu ciclo de vida. 

Presenca IX    

Ausência     

Populacao 

excepcional em 

tamanho 

Conjunto de individuos da mesma 

especie com numero 

excepcionalmente grande de 

individuos. 

Presenca X    

Ausência     

Especies 

migratorias 

Utilizacao da cavidade por especies 

migratorias. 

Constatacao de 

uso 
 VI   

Uso nao 

constatado 
    

Singularidade 

dos elementos 

faunisticos da 

cavidade sob 

enfoque local 

Especificidade ou endemismo dos 

elementos bioticos identificados na 

cavidade, se comparados aqueles 

tambem 

encontrados no enfoque local. 

Presenca  VII   

Ausência     

Singularidade 

dos elementos 

faunisticos da 

cavidade sob 

enfoque regional 

Especificidade apresentada pelos 

elementos bioticos 

identificados na cavidade, se 

comparadas aquelas tambem 

encontradas nas cavidades na 

mesma unidade espeleologica. 

Presenca I    

Ausência     

Especie rara 

Ocorrencia de organismos 

representantes de especies 

cavernicolas nao-troglobias com 

distribuicao geografica restrita e 

pouco abundante. 

Presenca XI    

Ausência     

Projecao 

horizontal 

Soma da projecao horizontal dos 

eixos de desenvolvimento da 

cavidade e classificacao do resultado 

em relacao a media (μ) 

[considerando o desvio padrao (σ) do 

conjunto de dados] observada nas 

cavidades que se distribuem na 

mesma unidade espeleologica. 

Alta (>μ + σ) XII    

Media [intervalo 

entre (μ 

- σ) e (μ + σ)] 

II    

Baixa (< μ - σ)     

Soma da projecao horizontal dos 

eixos de desenvolvimento da 

cavidade e classificacao do resultado 

Alta (>μ + σ)     

Media [intervalo 

entre (μ 
 V   
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Atributo Conceito Variável 
Enfoque 

Regional 

Enfoque 

 Local 

Cavidades 

MO-11 MO-13 

em relacao a media (μ) 

[considerando o desvio padrao (σ) do 

conjunto de dados] 

observada nas cavidades que se 

distribuem na mesma unidade 

geomorfologica. 

- σ) e (μ + σ)] 

Baixa (< μ - σ)     

Desnivel 

Diferenca entre a cota do piso mais 

alta e a mais baixa da 

cavidade comparada com a media 

dos desniveis das cavidades 

que se distribuem na mesma unidade 

espeleologica. 

Alto (> μ) IV    

Baixo (≤ μ)     

Diferenca entre a cota do piso mais 

alta e a mais baixa da 

cavidade comparada com a media 

dos desniveis das cavidades 

que se distribuem na mesma unidade 

geomorfologica. 

Alto (> μ)  VII   

Baixo (≤ μ)     

Area da projecao 

horizontal da 

caverna 

Comparacao, em superficie, da area 

calculada da cavidade em relacao as 

areas calculadas ou estimadas de 

outras cavidades [considerando a 

media (μ) e o desvio padrao (σ) do 

conjunto de dados] que se 

distribuem na mesma unidade 

espeleologica. 

Alta (>μ + σ) XIII    

Media [intervalo entre 

(μ 

- σ) e (μ + σ)] 

III    

Baixa (< μ - σ)     

Comparacao, em superficie, da area 

calculada da cavidade em 

relacao as areas calculadas ou 

estimadas de outras cavidades 

[considerando a media (μ) e o desvio 

padrao (σ) do conjunto 

de dados] que se distribuem na 

mesma unidade geomorfologica. 

Alta (>μ + σ)     

Media [intervalo entre 

(μ 

- σ) e (μ + σ)] 

 VI   

Baixa (< μ - σ)     

Volume 

Comparacao do volume da cavidade 

sob analise em relacao aos volumes 

calculados ou estimados de outras 

cavidades 

[considerando a media (μ) e o desvio 

padrao (σ) do conjunto de dados] 

que se distribuem na mesma unidade  

espeleologica. 

Alta (>μ + σ) XIV    

Media [intervalo entre 

(μ 

- σ) e (μ + σ)] 

III    

Baixa (< μ - σ)     
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Atributo Conceito Variável 
Enfoque 

Regional 

Enfoque 

 Local 

Cavidades 

MO-11 MO-13 

Comparacao do volume da cavidade 

sob analise em relacao aos volumes 

calculados ou estimados de outras 

cavidades 

[considerando a media (μ) e o desvio 

padrao (σ) do conjunto de dados] 

que se distribuem na mesma unidade 

geomorfologica. 

Alta (>μ + σ)     

Media [intervalo entre 

(μ 

- σ) e (μ + σ)] 

 VI   

Baixa (< μ - σ)     

Estruturas 

espeleogeneticas 

Estruturas na rocha herdadas do 

processo de formacao da 

cavidade (ex. scallops, bell holes, 

marmitas, meandros de teto, 

anastomoses pendentes, meios 

tubos, box work, e 

assemelhados), padroes 

morfologicos ou secoes geometricas, 

sob enfoque regional. 

Presenca significativa de 

estruturas 

espeleogeneticas raras 

XV    

Presenca de estruturas 

espeleogeneticas raras 
VI    

Estruturas 

espeleogeneticas sem 

destaque ou ausentes 

    

Estruturas 

geologicas de 

interesse 

cientifico 

Estrutura na rocha matriz de 

importancia cientifica (ex. 

contatos, tectonismo, mineralogia). 

Presenca  VII   

Ausência     

Agua de 

percolacao ou 

condensacao 

Infiltracao de agua atraves de poros, 

diaclases, falhas ou 

umidade existente na atmosfera da 

caverna sob a forma 

condensada e sua influencia sobre o 

sistema hidrico e biotico. 

Presenca (influencia) 

significativa 
 XII   

(Influencia) nao 

significativa 
 XII   

Ausente     

Lago ou 

drenagem 

subterranea 

Corpo ou curso d'agua, perene ou 

intermitente, presente na 

cavidade. Sua relacao(influencia e/ou 

contribuicao) com a 

dinamica hidrica e biologica, local e 

regional. 

Perene XVI    

Intermitente e 

significativa para o 

sistema hidrologico ou 

biologico 

VII    

Intermitente e 

significativa para a 

cavidade 

 XIII   

Nao significativo  XIII   

Ausente     

Diversidade da 

sedimentacao 

quimica 

Complexidade da deposicao 

secundaria de minerais presentes 

em solucao em relacao aos tipos de 

espeleotemas (diversidade 

genetica, morfologica e mineral) e 

Muitos tipos de 

espeleotemas e 

processos de deposicao 

XVII    

Muitos tipos de 

espeleotemas ou 
VIII    
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Atributo Conceito Variável 
Enfoque 

Regional 

Enfoque 

 Local 

Cavidades 

MO-11 MO-13 

processos (agua estagnada, 

circulante ou de exsudacao, etc.). 

processos de deposicao 

Poucos tipos e 

processos 
 IX   

Ausencia de tipos e 

processos 
    

Configuracao 

dos 

espeleotemas 

Aspecto, maturidade ou abundancia 

dos depositos minerais 

secundarios. 

Notavel XVIII    

Pouco significativo     

Sedimentacao 

clastica ou 

quimica 

Interesse/importancia cientifica ou 

didatica (biologica, 

climatica, paleoclimatica, 

antropologica, paleontologia) da 

deposicao de fragmentos 

desagregados de rochas, solos e 

outros acumulos sedimentares, 

inclusive organicos, de 

tamanhos diversos, associada a 

dinamica hidrologica, 

morfologica, ou da deposicao 

secundaria de minerais 

presentes em solucao. 

Presenca com valor 

cientifico 
IX    

Presenca sem valor 

cientifico ou ausencia 
    

Registros 

paleontologicos 

Fosseis de animais e vegetais (restos, 

vestigios). 

Presenca  IX   

Ausencia     

Influencia sobre 

o sistema 

carstico 

Influencia da cavidade sobre as 

demais estruturas e funcoes do 

sistema carstico, inclusive sua 

importancia para a manutencao 

da estabilidade estrutural do sistema 

(ex.: subsidencias). 

Alta XIX    

Baixa     

Inter-relacao da 

cavidade com 

alguma de 

relevancia 

maxima 

Sobreposicao de areas de influencia. 

Presenca XX    

Ausencia     

Reconhecimento 

do valor 

estetico/cenico 

Reconhecimento do valor 

paisagistico atribuido a cavidade 

(paisagem subterranea ou 

superficial). 

Nacional/Mundial XXI    

Regional X    

Local  X   

Sem reconhecimento     

Uso educacional, 

recreativo ou 

esportivo 

Ocorrencia de visitacao por grupo de 

usuarios com interesse 

especifico a investigacao ou 

Constante, periodico ou 

sistematico 
XI    

Esporadico, casual  X   
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Atributo Conceito Variável 
Enfoque 

Regional 

Enfoque 

 Local 

Cavidades 

MO-11 MO-13 

exploracao espeleologica, 

recreacao ou esporte. 
Sem utilizacao     

Visitacao Publica Visitacao de interesse difuso 

Com Plano de Manejo 

(aprovado ou em 

elaboracao) 

    

Periodica ou sistematica 

com abrangencia 

regional 

ou nacional 

XXII    

Periodica ou sistematica 

com abrangencia local 
 XI   

Esporadico ou casual  XI   

Sem utilizacao     

 

 

Análise de Similaridade 

Este estudo contemplou um universo de 48 cavidades inseridas na 

Serra Azul, onde 36 foram classificadas como cavernas e 12 como abrigos. No 

entorno deste empreendimento estão localizadas 10 cavidades (8 abrigos e 2 

cavernas), em depósitos de tálus. As demais cavidades encontram-se no restante 

da serra, onde também encontra-se inserido o empreendimento.  

Ao final do estudo de relevância deste conjunto de cavidades, pode-se 

concluir que destas 10 cavidades, 2 foram classificadas como de relevância alta, 

1 cavidade com de relevância média e 7 como de relevância baixa. 

Tabela 19 - Cavidades na área de influência do licenciamento 

Cavidade Tipo Grau de 
Relevância 

SL-01 Abrigo Baixo 

SL-02 Abrigo Baixo 

SL-03 Abrigo Baixo 

SL-04 Abrigo Baixo 

SL-05 Abrigo Baixo 

MO-11 Caverna Alto 

MO-12 Abrigo Baixo 

MO-13 Caverna Médio 

MO-15 Abrigo Baixo 

MO-18 Abrigo Baixo 
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Dessa forma, a área do presente licenciamento, apresenta somente 

uma cavidade com relevância alta, no entanto esta cavidade encontra-se fora dos 

limites da ADA estabelecida. Portanto esta cavidade não será impacta pelas 

operações pretendidas pela ArcelorMittal. A cavidade classificada como de média 

relevância também encontra-se fora da ADA, dessa forma, as cavidades passiveis 

de compensação ambiental encontram-se fora da área de interferência 

estabelecida. 

Dessa forma não foi estabelecida a análise de similaridade para estas 

cavidades no presente estudo, no entanto esta análise foi estabelecida no 

relatório de valoração de cavidades elaborado pela USIMINAS, o qual foi utilizado 

como fonte de dados para este relatório. 

 

Conclusão 

A análise dos dados permite avaliar que as cavidades identificadas 

apresentam atributos comuns, em sua grande maioria.  Uma vez que, das 

cavidades identificadas, somente 3 (três) de relevância baixa encontra-se na ADA 

deste licenciamento da ArcelorMittal (SL-04, SL-05 e MO-18).  

 

A Lei Federal 6.640/2008 em seu Artigo 4º - § 5º apresenta a seguinte 

redação: 

“§ 5º No caso de empreendimento que ocasione impacto 

negativo irreversível em cavidade natural subterrânea com grau de 

relevância baixo, o empreendedor não estará obrigado a adotar 

medidas e ações para assegurar a preservação de outras cavidades 

naturais subterrâneas. ” 

 

Portanto, embora o empreendimento interfira irreversivelmente nestas 

estruturas, a sua conclusiva classificação (relevância baixa), a exime das 

compensações obrigatórias aos demais casos de interferência.  

Embora estas interferências irreversíveis sejam sempre danosas ao 

patrimônio espeleológico, esta questão possui consideráveis atenuantes. Como 

estas cavidades encontram-se igualmente identificadas e caracterizadas pela 
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USIMINAS, em seu relatório de valoração de cavidades (este relatório foi utilizado 

como fonte de dados para elaboração do presente documento, mediante 

autorização da USIMINAS), esta empresa já realizou todos os estudos 

necessários a valoração, similaridade. 

Estabelecidos todos estes estudos, foram definidas também as 

propostas de cavidades a serem preservadas, como cavidades testemunho do 

contexto local. Dessa forma, como existe um elo comum entre os 

empreendimentos e as cavidades existentes na região, a adoção em duplicidade 

de medidas de proteção sobrepostas para as mesmas estruturas é 

desnecessária.  

Como as cavidades existentes na ADA deste empreendimento já havia 

sido identificadas pela USIMINAS como passíveis de supressão, a qual será 

garantida pela preservação de outras cavidades por ela identificadas em outros 

setores da Serra Azul, a ArcelorMittal entende que esta decisão final depende da 

aprovação das proposições de supressão e preservação de cavidades 

estabelecidas pela USIMINAS. 

 

5.2 - MEIO BIÓTICO 

5.2.1- CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO E FLORA  

A) Aspectos Gerais 

O empreendimento minerário da ARCELORMITTAL BRASIL S/A está 

inserido fitogeograficamente, de acordo com a classificação de RIZZINI (1963), no 

Complexo Brasil Central em áreas de transição savana (cerrado) - floresta 

estacional. Estas formações estão representadas na área pela Floresta Estacional 

Semidecidual (mata secundária), localizada nos encaixes das drenagens naturais 

da paisagem ou próximas a cursos d’água. A Savana (cerrado e mata de galeria) 

e suas gradações dominam os topos de morro (campo limpo) ou a meia encosta 

(cerrado sentido restrito e campo sujo). 

Os ecótonos apresentam uma mistura florística entre estes tipos de 

vegetação, com exceção do Campo Limpo, observando-se uma predominância 

alternada entre espécies da mata e do cerrado. 
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Segundo o Sistema de Classificação Fitossociológico-Biológico 

(VELOSO, 1991), predomina na região a formação da savana (cerrado) sendo 

conceituada como uma vegetação xeromorfa, preferencialmente de clima 

estacional (mais ou menos seis meses secos), podendo não obstante ser 

encontrada em clima ombrófilo. Reveste solos lixiviados aluminizados, 

apresentando sinúsias de hemicriptófitos, geófitos, caméfitos e fanérofitos, sendo 

que devido a sua grande diversidade foi subdividida em quatro subgrupos: savana 

florestada (Cerradão e mata de galeria), savana arborizada (campo cerrado), 

savana parque (parque de cerrado) e savana gramíneo-lenhoso (campo limpo e 

campo rupestre). 

 

B) Metodologia 

Os estudos das formações vegetacionais encontradas nos terrenos 

inseridos no direito minerário foram desenvolvidos em duas etapas. Na primeira 

etapa foram realizados os levantamentos em campo, e na segunda, realizada em 

escritório, os dados coletados foram confrontados com informações bibliográficas, 

levantamentos florísticos já realizados na região e consultas a herbários oficiais. 

Na etapa de campo todas as tipologias foram percorridas 

primeiramente de carro até onde havia acesso e, a pé, foram percorridas trilhas 

dentro das matas e por todas as áreas características do cerrado, principalmente 

aquelas consideradas de refúgios vegetacionais (relíquias), identificando as 

espécies de importância ecológica, aquelas capazes de colonizar ambientes 

degradados e aquelas ameaçadas de extinção e/ou susceptíveis ao 

desaparecimento na área. As espécies que não puderam ser identificadas no 

local foram coletadas e herbarizadas para posterior identificação, quando foram 

utilizadas chaves dicotômicas e consulta a herbários oficiais. 

Na etapa de escritório foi utilizada a consulta à bibliografia 

especializada, bem como mapas do IBGE e CETEC, na escala 1:100.000; 

consulta a trabalhos de cunho técnico já realizados nas proximidades da área 

foco deste estudo, além da utilização de IMAGEM DE SATÉLITE IKONOS na 

construção do mapa de uso e ocupação do solo. 
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Outra ferramenta de trabalho utilizada foi o acervo fotográfico 

produzido durante todo o trabalho de campo. 

 

C) Área de Influência Indireta 

CAMPO LIMPO 

De um modo geral, como expõem Lindman (ib.), Loefgren (ib.), 

Warming (1982), Campo Limpo é considerado qualquer campo central ou austral 

destituído de árvores (ou com arvoretas tão esparsas que pouco se fazem notar 

na fisionomia). Seu substrato encontra-se revestido de gramíneas, subarbustos e 

ervas. 

O campo limpo era uma fisionomia comum nas áreas de concessão de 

lavra objeto deste licenciamento, mas em função das intervenções minerárias 

pretéritas, atualmente, não são mais encontrados na área de influência direta, 

estando seus remanescentes presentes neste bioma, mas somente na área de 

influência indireta.  

Nos trechos onde ocorre esta formação na área de influência indireta, a 

vegetação uniforme é quebrada por pequenos agrupamentos de arbustos e de 

árvores que aparecem distribuídas aleatoriamente. Em síntese, a vegetação local 

é xerófila porque nela ocorre uma tensão d’água com redução das dimensões e 

das funções no período desfavorável. 

Nesses campos altimontanos sobressai o estrato gramino-herbáceo, 

geralmente sobre solos pedregosos e cascalhentos do tipo Cambissolo. As 

espécies mais frequentes são os capins finos dos gêneros Andropogon, Aristida, 

Axonopus, o capim flexinha (Echinolaena inflexa) e algumas Cyperaceae. As 

herbáceas distribuem-se pela área, como o carobinha (Jacaranda paucifoliata), 

lixeirinha (Dillenia elíptica), bate-caixa (Palicourea rigida), flor-do-sol (Gomphrena 

macrocephala), carqueja (Baccharis trimera), Eremanthus incanus, Kielmeyera 

coreacea, o cajuzinho (Anacardium humile) e diversas outras. 

 

FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL 

Esta formação florestal ocupa as encostas e encaixes da topografia 

onde existe um maior acúmulo de umidade e sedimentos das cotas superiores 
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proporcionando solos mais profundos e férteis. Apresentam-se na forma de 

capões ou faixas de mata, sendo classificada como remanescentes da Floresta 

Estacional Semidecidual. 

Localmente, essa formação florestal é encontrada nas cotas inferiores 

a 900 metros. Aproximando-se desta, a vegetação assume um gradiente 

transacional para as formações campestres do Cerrado. 

A Floresta Estacional Semidecidual condiciona-se à dupla 

estacionalidade climática. Uma tropical, com época de chuvas intensas no verão, 

seguida por estiagens acentuadas. Segue-se um período de repouso induzido por 

uma estação subtropical sem período seco, mas com seca fisiológica provocada 

pelo frio de inverno, podendo atingir temperaturas médias inferiores a 15 ºC 

(VELOSO, 1991).  

Estas matas constituem-se de fanerófitos com gemas foliares 

protegidas da seca por escamas, com folhas adultas escleróticas ou 

membranáceas, onde a porcentagem de árvores caducifólias situa-se entre 20 a 

50% do conjunto florestal durante o inverno mais desfavorável. 

Segundo o critério de classificação por faixas altimétricas, utilizado 

para fins de mapeamento de grandes áreas, a formação submontana situa-se na 

faixa de 50 a 500 m. Já a formação montana está situada nas cotas acima deste 

nível, até 1500 m de altitude, na região sudeste. 

No inventário qualitativo dessa formação florestal na área de influência 

indireta foram identificadas espécies como: Lixeira (Aloysia virgata), camará 

(Gochnatia polymorfa), folha miúda (Myrcia splendens), pau d'óleo (Copaifera 

langsdorffii), pindaíba (Xylopia sericea), pitanga (Eugenia uniflora), gonçalo-alves 

(Astronium fraxinifolium), barbatimão (Stryphnodendron polyphilum), e outras. 
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Vista geral da tipologia de mata estacional nos encaixes da topografia no sopé da serra. Foto da 
encosta norte da serra azul 

 

D) Caracterização da Flora Local - Área Diretamente Afetada 

A área de diretamente afetada necessária para a ampliação da lavra 

para objeto deste licenciamento na qual há remanescentes vegetacionais ocupa 

cerca de 11,50 hectares. 

Para a instalação destas estruturas será necessária à supressão da 

vegetação nativa existente, cujo percentual de área em cada fitofisionomia é 

apresentado na tabela a seguir: 

 

Tabela 20 - Uso e ocupação do solo na área a ser diretamente afetada pelo empreendimento. 

Tipologia 
 
Estrutura 

Campo Sujo 
Campo 

Rupestre 
Cerrado 
Rupestre 

Cerrado 
Típico 

Total 

Ampliação da 
lavra 

0,94 0,70 6,50 3,36 11,50 

 

 

5.2.1.1 - ENQUADRAMENTO DA LEI DA MATA ATLÂNTICA 

De acordo com a Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, 

consideram-se integrantes do Bioma Mata Atlântica as seguintes formações 

florestais nativas e ecossistemas associados: Floresta Ombrófila Densa; Floresta 

Ombrófila Mista; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; e 
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Floresta Estacional Decidual, bem como os manguezais, as vegetações de 

restingas, campos de altitude, brejos interioranos e encraves florestais do 

Nordeste. As respectivas delimitações estabelecidas constam em mapa do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2004) 

A região estudada ENQUADRA-SE NOS DOMÍNIOS DA MATA 

ATLÂNTICA, com as formações de Cerrado Rupestre, Campo Sujo (EMBRAPA, 

2008) e Campo Rupestre. Estas tipologias estão sob as restrições legais definidas 

na Deliberação Normativa COPAM n° 201/2014, na luz sobre os parâmetros 

básicos de estádio sucessional de formações savânicas existentes na área do 

Mapa de Biomas do IBGE. 

A figura a seguir apresenta o mapa de biomas do IBGE (2004), e de 

acordo com a tipologia afetada, o empreendimento está localizado no bioma 

“Mata Atlântica”. 
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Figura 99 - Indicação do local do empreendimento no mapa de biomas IBGE em consonância com a Lei 11.426/2006. 



           
_________________________________________________________________________ 

  

262 

 

 
Figura 100  - Localização da área de estudo, segundo IBGE (2008): tipologia “savana (cerrado)” 

dentro do Bioma Mata Atlântica. 

 

 
Figura 101 - Localização ampliada da área de estudo (mapa IBGE em SIG). 
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A seguir será apresentada a descrição das fitofisionomias afetadas 

diretamente pelo empreendimento em questão (ADA). 

 

5.2.1.2 - FITOFISIONOMIAS DA ADA 

5.2.1.2.1 - CERRADO RUPESTRE (6,50 HA) 

Em virtude da complexidade dos fatores que condicionam as 

formações fisionômicas dentro Cerrado sentido restrito, tem-se as seguintes 

subdivisões: Cerrado Ralo, Cerrado Típico, Cerrado Denso e Cerrado Rupestre 

(EMBRAPA, 2008). Entre as três primeiras ocorre variações no que se refere à 

cobertura arbórea. Já o Cerrado Rupestre se diferencia dos demais pelo 

substrato, com solos rasos e presença de afloramentos rochosos. 

Ocorre na área de estudo o Cerrado Rupestre, onde a fisionomia, a 

primeira vista, mascara os elementos vegetais associados aos afloramentos. Só 

comprova a sua caracterização quando se adentra. De fora, observam-se árvores 

esparsas e um estrato arbustivo. 

É um subtipo de vegetação arbóreo-arbustiva que ocorre em ambientes 

rochosos. Possui cobertura arbórea entre 5% a 20%, altura média de 2 a 4 

metros. O estrato herbáceo-arbustivo se faz presente; no local há gramíneas 

invasoras como a Melinis minutiflora, por exemplo. Ao longo da área, observa-se 

a alternância entre trechos descontínuos, bem como os tipos de substrato, 

prevalecendo ali a canga couraçada e afloramentos de itabirito. 

O Cerrado Rupestre tem estrutura semelhante ao Cerrado Ralo com 

elementos vegetais específicos do substrato rochoso ferrífero. O solo raso é 

presente, alternando delgada camada de serapilheira, ora recobertas com estrato 

graminoso, ora recobertas com estrato herbáceo-arbustivo. Os indivíduos 

lenhosos se desenvolvem nas fendas entre as rochas, o que influi na densidade 

da população, dependente do volume de solo. Enfim, a flora arbustivo-herbácea 

predomina, associada a espécies arbóreas. 

A flora apresenta elementos característicos do Campo Rupestre, 

evidenciado pelo estrato arbustivo-herbáceo representado por espécies das 

famílias Astereacae e indivíduos arbóreos do Cerrado Ralo. Observam-se 
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também aglomerações do gênero Eremanthus (E. erythrpappus e E. incanus). 

No estrato arbustivo-herbáceo destacam-se espécies das famílias 

Asteraceae, Bromeliaceae, Cacataceae, Eriocalulaceae, Melastomataceae, 

Myrtaceae, Orquicaceae, Rubiaceae, Velloziaceae, dentre outras. No estrato 

arbóreo-arbustivo apresentam elementos clássicos como Lychnophora ericodes 

(arnica), Eremanthus incanus (candeia), Kielmeyera coriaceae (pau-santo), 

Plenkia polpunea, Vochysia thyrsoideae (pau-tucano) entre outros. 

 

 
Figura 102 - Diagrama de perfil (1) e cobertura arbórea (2) de um Cerrado Rupestre, 

representando uma faixa de 40 m de comprimento por 10 de metros de largura. Adaptado de 

EMBRAPA (2008). 
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Vista da formação de Cerrado Rupestre: vegetação sobre substrato de rocha ferruginosa. 

 

 
Desenvolvimento do indivíduo arbóreo nas fendas dos afloramentos rochosos: cena típica do 

Cerrado Rupestre. 
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Estrato arbustivo com indivíduos arbóreos isolados: fisionomia clássica que caracteriza o Cerrado 

Rupestre. 

 

 

 
Vista do Cerrado Rupestre em outro ângulo: impressão de um mosaico de vegetação entre Campo 

Rupestre e Cerrado Ralo. 
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5.2.1.2.1.1 - Inventário Florestal 

Instrução Normativa IBAMA Nº 05/2011 e argumentação quanto aos parâmetros de 

restrição com base no artigo 11º da Lei 11.428/2006. 

Realizou-se o inventário florestal para a avaliação da vegetação a ser 

suprimida para ampliação da lavra, que totaliza de 6,50 hectares, conforme 

Tabela de uso e ocupação abaixo. 

 

Tabela 21 - Uso e Ocupação da ampliação da lavra. 

Tipologia 

 

Estrutura 

Campo Sujo 
Campo 

Rupestre 

Cerrado 

Rupestre 

Cerrado 

Típico 
Total 

Ampliação da 

lavra 
0,94 0,70 6,50 3,36 11,50 

 

Art. 3º O processo deverá ser instruído com no mínimo a seguinte 

documentação: 

 

I - Certificado de regularidade no Cadastro Técnico Federal do 

empreendedor, da empresa consultora e dos integrantes da equipe técnica; 

O certificado encontra-se em anexo. 

II - Dados do proprietário ou possuidor da área a ser suprimida; 

O empreendedor que pleiteia o licenciamento é a empresa 

ArcelorMittal, que apresenta os seguintes dados cadastrais: 

  Razão Social: ArcelorMittal Brasil S/A 

  CNPJ: 08.102.787/0002-95 

  Endereço: Av. Carandaí, 1.115 - 12º andar, Bairro Funcionários 

  CEP: 30.150 -100,  Belo Horizonte - MG 

  Telefax: (31) 3025-1501 

  Cadastro no IBAMA: 1910317 

 Responsável pela área ambiental: Samir Della Santina Mohallem  

  Cargo: Analista Geotécnico Sênior  

  E-mail: samir.mohallem@arcelormittal.com.br 
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III - Dados da propriedade ou posse, incluindo cópia da matrícula ou 

certidão atualizada do imóvel no Registro Geral do Cartório de Registro de 

Imóveis, ou comprovante de posse; 

Documentos anexos. 

 

IV - Outorga para utilização do imóvel emitida pela Secretaria do 

Patrimônio da União, em se tratando de terrenos da marinha e acrescidos de 

marinha, bem como nos demais bens de domínio da União, na forma 

estabelecida no Decreto-Lei nº 9.760, de 1946; 

Não se aplica. 

 

V - Declaração de utilidade pública ou interesse social do 

empreendimento, quando for o caso; 

Conforme a Lei de Desapropriação nº 3.365/41, Artigo 1º e Artigo 5º f, 

que estabelece desapropriação em áreas de utilidade pública, verifica-se: 

“o aproveitamento industrial das minas e jazidas minerais, das águas e 

da energia hidráulica”. 

Corrobora também o artigo 14 da Lei 11.428/2006 que define “A 

supressão de vegetação primária e secundária no estágio avançado de 

regeneração somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública, sendo 

que a vegetação secundária em estágio médio de regeneração poderá ser 

suprimida nos casos de utilidade pública e interesse social, em todos os casos 

devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, 

quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto” 

 

VI - plantas e mapas georreferenciados do empreendimento contendo as 

áreas de influência direta e indireta, poligonal da área de vegetação objeto 

de corte ou supressão com a indicação das coordenadas dos seus vértices, 

cobertura vegetal classificada por estágios sucessionais de regeneração 

natural, unidades amostrais do levantamento fitossociológico/florístico e de 

fauna, hidrografia, relevo, residências e núcleos urbanos mais próximos, 
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acessos, unidades de conservação federais, estaduais, municipais e 

particulares (RPPN), áreas de reserva legal averbadas e áreas de 

preservação permanente; 

 

Documentos anexos. 

 

VII - levantamento florístico e fitossociológico da área a ser cortada ou 

suprimida, com vistas a determinar o estágio de regeneração da vegetação e 

a indicação da fitofisionomia original, elaborado com metodologia e 

suficiência amostral adequadas, observados os parâmetros estabelecidos 

no Art. 4º, §2º da Lei nº 11.428, de 2006, e as definições constantes das 

resoluções do CONAMA de que trata o caput do referido artigo. O 

levantamento florístico deverá considerar espécies arbóreas, arbustivas, 

palmeiras arborescentes e não arborescentes, pteridófitas, herbáceas, 

epífitas e trepadeiras, e ser realizado em todos os estratos da vegetação 

(herbáceo, arbustivo e arbóreo), indicando as espécies consideradas raras, 

endêmicas, bioindicadoras, ameaçadas de extinção e legalmente 

protegidas; 

 

INFORMAÇÕES CONFORME DECRETO 6.660/2008 

IV - Localização com indicação das coordenadas dos vértices da 

área a ser objeto de corte ou supressão. 

 

Quadro 11 - Localização das unidades amostrais por coordenadas UTM Datum WGS 84 zona 23 
k. 

N° Parcela Área (m²) Coordenadas UTM 

1 300 P1 – 558919.3974 E / 7772574.1331 N 

2 300 P2 – 558844.8133 E / 7772509.8308 N 

3 300 P3 – 558807.6497 E / 7772478.8933 N 

4 300 P4 – 558745.9149 E / 7772483.3920 N 

5 300 P5 - 558645.9174 E / 7772476.0012 N 

6 300 P6 – 558618.2654 E / 7772432.2996 N 

 

javascript:void(0)
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Figura 103 - Imagem com o projeto de ampliação da lavra: vegetação de Cerrado Rupestre e Cerrado Típico. 
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A) Metodologia de Trabalho (amostragem casual simples) 

- Registro em levantamento topográfico atualizado, para cadastramento e 

quantificação das áreas dos remanescentes florestais de porte arbóreo e pré-

classificação das fisionomias presentes. 

- Utilização de AMOSTRAGEM CASUAL SIMPLES: dadas às condições e 

características da área, o método de amostragem proposto mostrou-se adequado, 

de acordo com objetivo requerido de representação da volumetria total na feição 

existente. Foram utilizados parâmetros estatísticos de controle coerentes para 

estreitamento dos valores finais no intervalo de confiança resultante para volume. 

Utilização de estatística a 90% de confiança. 

- Uso de plantas em coordenadas UTM: este planejamento de escritório 

foi realizado com objetivo de lançamento das parcelas de forma homogênea e 

uniforme, distribuídas nas áreas de interesse; carregamento dos dados no GPS de 

navegação Garmin E trex Vista H para melhor orientação em campo, de forma a não 

ultrapassar os limites do projeto; 

- Para o inventário realizado na área da ampliação da lavra, foram 

lançadas 06 parcelas de área fixa com dimensões de 30 x 10 metros (300 m2 por 

parcela), totalizando o espaço amostral de campo de 1.800 m2; 

- Processamento final dos dados dentro dos parâmetros estatísticos 

propostos foi realizado utilizando-se um processo semi-automático com controle total 

dos cálculos efetuados, dentro do ambiente especialista do Software “MataNativa” 

(http://www.cientec.net/matanativa2 ) que vem provando eficiência e confiabilidade 

bem como exclusão de erros de processamento, passíveis de ocorrerem em 

metodologias convencionais de cálculo (MS Excel entre outros). 

Os parâmetros dendrométricos mensurados em campo, necessários aos 

cálculos foram: 

 

 Altura: tomada das alturas totais de cada árvore com utilização de Clinômetro 

marca Cliono Mater-Silva e vara hipsométrica. 

 Circunferência: circunferência à altura do peito (CAP) mensurada a 1,30 m do 

solo, obtido por meio de fita diamétrica, em indivíduos de DAP acima de 5 cm. 
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 Equação de volume: para cálculo das estimativas de volume foi utilizada a 

equação volumétrica de cerrado estimando o volume total com casca. 

VTCC = 0.000066 DAP 2.4752293 Ht 0.300022 (CETEC) 

 

Determinação do Estágio de Regeneração de Acordo com a Resolução CONAMA Nº 

392, de 25 de Junho de 2007 

 

B) Inventário Florestal 

Este inventário fora realizado na área destinada a ampliação da lavra de 

minério de ferro. A superfície total de SUPRESSÃO na tipologia de CERRADO 

RUPESTRE é de 6,50 hectares. 

A seguir, são apresentados os dados obtidos na realização deste 

inventário florestal. 

 

Quadro 12 - Relação das espécies amostradas. 

Nome Científico Nome Vulgar Família 

Dalbergia miscolobium caviúna-do-cerrado Leguminosae-Papilionoideae 

Plenckia populnea marmelo-do-campo Celastraceae 

Styrax ferrugineus laranjinha-do-cerrado Styracaceae 

Kielmeyera coriacea pau-santo Clusiaceae 

Vochysia thyrsoidea pau-de-vinho Vochysiaceae 

Eremanthus incanus Eremanthus incanus Asteraceae 

Stryphnodendron adstringens barbatimão Leguminosae-Mimosoideae 

Myrcia venulosa Myrcia venulosa Myrtaceae 

Myrcia retorta guamirim-ferro Myrtaceae 

Blepharocalyx salicifolius murta Myrtaceae 

Qualea sp.1 Qualea sp.1 Vochysiaceae 

Lafoensia pacari dedaleiro Lythraceae 

Myrcia tomentosa Myrcia tomentosa Myrtaceae 

Guapira noxia guapira-do-cerrado Nyctaginaceae 
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b) Estágio Médio 

A1. Estratificação incipiente com formação de dois estratos: dossel e sub-

bosque 

A área amostrada não apresentou tal estratificação incipiente. Isto porque 

as copas se tocam de forma descontínua (nota-se ambiente iluminado) e o sub-

bosque é ausente. 

 

 
Fisionomia Cerrado Rupestre: nítida ausência de estratificação. 

 

 
Fisionomia de Cerrado Rupestre em outro ponto da área de estudo: vegetação associada ao 

substrato rochoso 
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A2. Predominância de espécies arbóreas formando um dossel definido entre 

2,04 e 3,94 metros de altura, com redução gradativa da densidade de arbustos 

e arvoretas 

A definição dos estratos do remanescente florestal foi baseada na 

metodologia empregada por Longhi e Faehser (1980) onde cada estrato contribuiria 

com 33,33%, sendo os limites entre os estratos da seguinte forma: Inferior - alturas 

menores que 2,04 m; Médio - alturas entre 2,04 e 3,94 m; e Superior - alturas 

maiores que 3,94 m. 

Predominância de espécies arbóreas formando um dossel definido entre 

3,21 m a 5,78 metros de altura, com redução gradativa da densidade de arbustos e 

arvoretas. 

Tabela 22 - Distribuição das espécies nos respectivos estratos. 

Nome Científico Nome Vulgar VI VI % VC % Parâmetro H < 2,04 
2,04 <= H < 

3,94 
H >= 3,94 Total 

Plenckia populnea marmelo-do-

campo 
72,973 24,32 28,91 N 2 14 5 21 

     DA 11,111 77,778 27,778 116,667 

     DR 11,11 35,90 35,71 29,58 

     DoA 0,033 0,401 0,302 0,737 

     DoR 11,03 32,48 28,20 28,24 

     Vol/ha 0,0821 1,3209 1,3471 2,7501 

Vochysia 

thyrsoidea 

pau-de-vinho 
59,926 19,98 23,90 N 0 3 8 11 

     DA 0,000 16,667 44,444 61,111 

     DR 0,00 7,69 57,14 15,49 

     DoA 0,000 0,105 0,738 0,843 

     DoR 0,00 8,48 68,84 32,31 

     Vol/ha 0,0000 0,3671 3,7570 4,1241 

Dalbergia 

miscolobium 

caviúna-do-

cerrado 
48,072 16,02 16,46 N 6 8 0 14 

     DA 33,333 44,444 0,000 77,778 

     DR 33,33 20,51 0,00 19,72 

     DoA 0,070 0,275 0,000 0,344 

     DoR 23,19 22,23 0,00 13,20 

     Vol/ha 0,1582 0,9913 0,0000 1,1495 
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Kielmeyera 

coriacea 

pau-santo 
31,102 10,37 7,98 N 4 2 1 7 

     DA 22,222 11,111 5,556 38,889 

     DR 22,22 5,13 7,14 9,86 

     DoA 0,093 0,035 0,032 0,159 

     DoR 30,70 2,81 2,96 6,09 

     Vol/ha 0,2627 0,0924 0,1160 0,4711 

Stryphnodendron 

adstringens 

barbatimão 
19,492 6,50 5,20 N 0 5 0 5 

     DA 0,000 27,778 0,000 27,778 

     DR 0,00 12,82 0,00 7,04 

     DoA 0,000 0,088 0,000 0,088 

     DoR 0,00 7,09 0,00 3,36 

     Vol/ha 0,0000 0,2459 0,0000 0,2459 

Eremanthus 

incanus 

Eremanthus 

incanus 
14,986 5,00 2,95 N 1 2 0 3 

     DA 5,556 11,111 0,000 16,667 

     DR 5,56 5,13 0,00 4,23 

     DoA 0,013 0,031 0,000 0,044 

     DoR 4,19 2,50 0,00 1,67 

     Vol/ha 0,0291 0,0814 0,0000 0,1105 

Myrcia retorta guamirim-ferro 11,933 3,98 4,45 N 0 1 0 1 

     DA 0,000 5,556 0,000 5,556 

     DR 0,00 2,56 0,00 1,41 

     DoA 0,000 0,196 0,000 0,196 

     DoR 0,00 15,83 0,00 7,49 

     Vol/ha 0,0000 1,0209 0,0000 1,0209 

Blepharocalyx 

salicifolius 

murta 
8,857 2,95 2,91 N 0 2 0 2 

     DA 0,000 11,111 0,000 11,111 

     DR 0,00 5,13 0,00 2,82 

     DoA 0,000 0,079 0,000 0,079 

     DoR 0,00 6,36 0,00 3,01 

     Vol/ha 0,0000 0,2597 0,0000 0,2597 

Lafoensia pacari dedaleiro 6,841 2,28 1,91 N 2 0 0 2 

     DA 11,111 0,000 0,000 11,111 

     DR 11,11 0,00 0,00 2,82 

     DoA 0,026 0,000 0,000 0,026 
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     DoR 8,60 0,00 0,00 0,99 

     Vol/ha 0,0602 0,0000 0,0000 0,0602 

Myrcia venulosa Myrcia 

venulosa 
5,766 1,92 1,37 N 1 0 0 1 

     DA 5,556 0,000 0,000 5,556 

     DR 5,56 0,00 0,00 1,41 

     DoA 0,035 0,000 0,000 0,035 

     DoR 11,49 0,00 0,00 1,33 

     Vol/ha 0,1013 0,0000 0,0000 0,1013 

Styrax ferrugineus laranjinha-do-

cerrado 
5,185 1,73 1,08 N 1 0 0 1 

     DA 5,556 0,000 0,000 5,556 

     DR 5,56 0,00 0,00 1,41 

     DoA 0,019 0,000 0,000 0,019 

     DoR 6,46 0,00 0,00 0,75 

     Vol/ha 0,0497 0,0000 0,0000 0,0497 

Qualea sp.1 Qualea sp.1 4,999 1,67 0,98 N 0 1 0 1 

     DA 0,000 5,556 0,000 5,556 

     DR 0,00 2,56 0,00 1,41 

     DoA 0,000 0,015 0,000 0,015 

     DoR 0,00 1,18 0,00 0,56 

     Vol/ha 0,0000 0,0373 0,0000 0,0373 

Guapira noxia guapira-do-

cerrado 
4,939 1,65 0,95 N 1 0 0 1 

     DA 5,556 0,000 0,000 5,556 

     DR 5,56 0,00 0,00 1,41 

     DoA 0,013 0,000 0,000 0,013 

     DoR 4,33 0,00 0,00 0,50 

     Vol/ha 0,0303 0,0000 0,0000 0,0303 

Myrcia tomentosa Myrcia 

tomentosa 
4,928 1,64 0,95 N 0 1 0 1 

     DA 0,000 5,556 0,000 5,556 

     DR 0,00 2,56 0,00 1,41 

     DoA 0,000 0,013 0,000 0,013 

     DoR 0,00 1,03 0,00 0,49 

     Vol/ha 0,0000 0,0333 0,0000 0,0333 

 *** Total 300,00 100,00 100,00 N 18 39 14 71 

     DA 100,000 216,667 77,778 394,444 
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     DR 100,00 100,00 100,00 100,00 

     DoA 0,301 1,235 1,073 2,609 

     DoR 100,00 100,00 100,00 100,00 

     Vol/ha 0,7735 4,4501 5,2201 10,4437 

Estrato inferior – 18 indivíduos 

Estrato médio – 39 indivíduos 

Estrato superior – 14 indivíduos 

 

O estrato médio (alturas entre 2,04 a 3,94 metros) apresentou 54,92% do 

total amostrado. 

 
Gráfico 1 - Estrutura vertical do inventário: comparativo entre classes de altura e volume em 1 (um) 

hectare 

 

Obs.: Nota-se que apesar da maioria da população se concentrar na classe 

intermediária, a mesma não apresenta o maior volumetria. 
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A3. Presença marcante de cipós; 

Há presença de cipós de forma pontual por toda tipologia. 

 

A4. Maior riqueza e abundância de epífitas em relação ao estágio inicial, sendo 

mais abundantes nas Florestas Ombrófilas; 

Foi verificada média densidade de epífitas (bromeliáceas do gênero 

Ananas) e Orquidáceas (Acianthera teres, Epidendrum secundum) na área 

inventariada, sendo proposto o acompanhamento por profissional habilitado no 

resgate das mesmas quando da intervenção na área. 

 

A5. Trepadeiras, quando presentes, podem ser herbáceas ou lenhosas; 

Não foi observada a presença de trepadeiras. 

 

A6. Serapilheira presente variando de espessura de acordo com as estações 

do ano e a localização; 

A serapilheira de camada delgada foi detectada em aproximadamente 

85% dentro da área alvo de supressão. 

 

 
Presença de serapilheira em uma das unidades amostrais 



           
_________________________________________________________________________ 

  

279 

 

A7. Espécies lenhosas com distribuição Diamétrica de moderada amplitude 

com DAP médio entre 10 (dez) centímetros a 20 (vinte) centímetros; 

DAP aritmético 

__     n 
D  =  ∑  DAP i=1   i  =  8,35  cm 

         _____________ 

               n 
 

DAP quadrático ou médio 
 
__           n 

q  = √    ∑  DAP2   i=1   i  =  9,17  cm 

             _____________ 

                            n 
 
Altura média = 2,99 metros 
 

ESTRUTURA DIAMÉTRICA ESPÉCIE - DISTRIBUIÇÃO DOS PARÂMETROS 

 
Tabela 23 - Estrutura Diamétrica “por espécie”. 

Nome Científico Nome Vulgar N AB VT DA DoA VT/ha 

Plenckia populnea marmelo-do-campo 21 0,1327 0,4950 116,667 0,737 2,7501 

Vochysia thyrsoidea pau-de-vinho 11 0,1518 0,7423 61,111 0,843 4,1241 

Dalbergia miscolobium caviúna-do-cerrado 14 0,0620 0,2069 77,778 0,344 1,1495 

Kielmeyera coriacea pau-santo 7 0,0286 0,0848 38,889 0,159 0,4711 

Stryphnodendron 

adstringens 
barbatimão 5 0,0158 0,0443 27,778 0,088 0,2459 

Eremanthus incanus Eremanthus incanus 3 0,0078 0,0199 16,667 0,044 0,1105 

Myrcia retorta guamirim-ferro 1 0,0352 0,1838 5,556 0,196 1,0209 

Blepharocalyx salicifolius murta 2 0,0141 0,0467 11,111 0,079 0,2597 

Lafoensia pacari dedaleiro 2 0,0047 0,0108 11,111 0,026 0,0602 

Myrcia venulosa Myrcia venulosa 1 0,0062 0,0182 5,556 0,035 0,1013 

Styrax ferrugineus laranjinha-do-cerrado 1 0,0035 0,0089 5,556 0,019 0,0497 

Qualea sp.1 Qualea sp.1 1 0,0026 0,0067 5,556 0,015 0,0373 

Guapira noxia guapira-do-cerrado 1 0,0023 0,0055 5,556 0,013 0,0303 

Myrcia tomentosa Myrcia tomentosa 1 0,0023 0,0060 5,556 0,013 0,0333 

 *** Total 71 0,4697 1,8799 394,444 2,609 10,4437 

 *** Média 5,0714 0,0335 0,1343 28,1749 0,1865 0,7460 

 *** Desv. Pad. 6,1702 0,0491 0,2206 34,2789 0,2728 1,2255 

Número de indivíduos (N), Área Basal (AB), Volume Total (VT), Densidade Absoluta (DA), 

Dominância Absoluta (DoA), Volume Total/ha (VT/ha) 
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Gráfico 2 - Estrutura diamétrica por espécie, de acordo com número de indivíduos. 

 

Tabela 24 - Estrutura Diamétrica por parcela (Distribuição do(s) parâmetro(s) N, AB, VT, DA, DoA, 
VT/ha. 

Parcela N AB VT DA DoA VT/ha 

1 11 0,0727 0,2775 366,667 2,425 9,2510 

2 15 0,0775 0,3375 500,000 2,583 11,2506 

3 8 0,0733 0,3381 266,667 2,443 11,2694 

4 13 0,0789 0,2711 433,333 2,630 9,0383 

5 13 0,0873 0,3397 433,333 2,910 11,3247 

6 11 0,0800 0,3159 366,667 2,666 10,5284 

*** Total 71 0,4697 1,8799 394,444 2,609 10,4437 

*** Média 11,8333 0,0783 0,3133 394,4445 2,6095 10,4437 

*** Desv. 

Pad. 

2,4014 0,0053 0,0315 80,0461 0,1768 1,0501 
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Gráfico 3 - Estrutura Diamétrica Parcela – Eixo X parcelas amostradas, Eixo Y volume em m

3 
. 

 

Tabela 25 - Est. Diamétrica => Classe - Distribuição do(s) parâmetro(s) N, AB, VT, DA, DoA, VT/ha. 

Classe N AB VT DA DoA VT/ha 

3,5 5 0,0091 0,0204 27,778 0,050 0,1134 

6,5 37 0,1103 0,2946 205,556 0,613 1,6367 

9,5 17 0,1204 0,4235 94,444 0,669 2,3526 

12,5 7 0,0861 0,3583 38,889 0,478 1,9907 

15,5 2 0,0411 0,2130 11,111 0,228 1,1835 

18,5 1 0,0287 0,1483 5,556 0,159 0,8237 

21,5 2 0,0741 0,4218 11,111 0,412 2,3432 

*** Total 71 0,4697 1,8799 394,444 2,609 10,4437 

*** Média 10,1429 0,0671 0,2686 56,3493 0,3727 1,4920 

*** Desv. Pad. 13,0439 0,0421 0,1502 72,4661 0,2341 0,8344 
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Gráfico 4 - Estrutura diamétrica Classe: observa-se que 52,11% da população encontra-se na classe 

diamétrica 6,5, refletindo baixos valores (em termos relativos) de DAP. 

 

 

A8. Espécies indicadoras referidas na alínea "a" deste inciso, com redução de 

arbustos 

Dentre as espécies identificadas no levantamento florístico, a listagem a 

seguir apresenta os indivíduos coincidentes com as espécies indicadoras referidas 

na legislação para a determinação do estágio médio de regeneração. 
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Quadro 13 - Espécies indicadoras e não indicadoras, com respectivo status de conservação 
conforme legislação federal (Resolução CONAMA 392/2007 e Portaria 443/2014). 

Nome Científico Nome Vulgar Família 
Status de 

conservação 

Indicadora/não 

indicadora 

Blepharocalyx salicifolius murta Myrtaceae Não protegida Não indicadora 

Dalbergia miscolobium caviúna-do-cerrado Leguminosae-Papilionoideae Não protegida Não indicadora 

Eremanthus incanus Eremanthus incanus Asteraceae Não protegida Não indicadora 

Guapira noxia guapira-do-cerrado Nyctaginaceae Não protegida Não indicadora 

Kielmeyera coriacea pau-santo Clusiaceae Não protegida Não indicadora 

Lafoensia pacari dedaleiro Lythraceae Não protegida Não indicadora 

Myrcia retorta guamirim-ferro Myrtaceae Não protegida Não indicadora 

Myrcia tomentosa Myrcia tomentosa Myrtaceae Não protegida Não indicadora 

Myrcia venulosa Myrcia venulosa Myrtaceae Não protegida Não indicadora 

Plenckia populnea marmelo-do-campo Celastraceae Não protegida Não indicadora 

Qualea sp.1 Qualea sp.1 Vochysiaceae Não protegida Não indicadora 

Stryphnodendron 

adstringens 
barbatimão Leguminosae-Mimosoideae Não protegida Não indicadora 

Styrax ferrugineus laranjinha-do-cerrado Styracaceae Não protegida Não indicadora 

Vochysia thyrsoidea pau-de-vinho Vochysiaceae Não protegida Não indicadora 

Status de conservação – Portaria MMA 443/2014 

Espécie indicadora – Resolução CONAMA 392/2007 

 

A9 - Diversidade e dominância de espécies 

DIVERSIDADE 

Tabela 26 - “Índice de diversidade de espécies”. 

Parcela N S ln(S) H' C J QM 

1 11 5 1,61 1,39 0,78 0,86 1 : 2,20 

2 15 7 1,95 1,68 0,82 0,86 1 : 2,14 

3 8 4 1,39 1,32 0,82 0,95 1 : 2,00 

4 13 4 1,39 0,79 0,42 0,57 1 : 3,25 

5 13 8 2,08 1,93 0,90 0,93 1 : 1,63 

6 11 5 1,61 1,37 0,76 0,85 1 : 2,20 

Geral 71 14 2,64 2,08 0,84 0,79 1 : 5,07 

*** Jackknife T (95%) = 2,57   1,60 a 2,98    

N – Número de indivíduos amostrados em cada parcela 

S - Número de espécies em cada parcela 

H’- Índice de diversidade de espécies de Shannon  

J’ – Equabilidade de Pielou 
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Segundo Gaston (1996), a diversidade de determinada área pode ser 

medida, de forma simplificada, como por exemplo, índice de diversidade de Shannon 

(H’), que combinam o número de espécies que ocorrem na amostra ou riqueza, com 

a distribuição de suas respectivas abundâncias, ou equabilidade (J’). 

O número de espécies por parcela variou entre 08 a 13 espécies. A 

riqueza apresentou uma variação de valores entre 0,79 a 1,68 e aliado a média da 

distribuição da abundância (0,79), presume-se que a área inventariada apresenta 

baixa diversidade. No entanto, para uma conclusão definitiva seria necessário 

comparar com inventários florestais de mesma tipologia da região. 

No contexto local, esta tipologia de Cerrado Típico não está alheia as 

perturbações antrópicas oriundas da atividade minerária existente ao seu redor, 

sendo alvo de licenças para supressão, vez e outra para ampliações das estruturas 

do empreendimento. Assim sendo, o histórico e o grau de modificação destas 

comunidades podem determinar a redução drástica de suas populações. 

Obviamente, os setores do fragmento que sofreram distúrbios amenos no passado, 

apresentariam maior diversidade de espécies. 
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Tabela 27 - Estrutura Horizontal “Representatividade das espécies no inventário florestal, segundo índice valor de importância (VI)”. 

Nome Científico Nome Vulgar N U AB DA DR FA FR DoA DoR VC 
VC 

(%) 
VI VI (%) Min. DAP Med. DAP Max. DAP 

Plenckia populnea marmelo-do-campo 21 5 0,1327 116,667 29,58 83,33 15,15 0,737 28,24 57,822 28,91 72,973 24,32 4,97 8,52 15,79 

Vochysia thyrsoidea pau-de-vinho 11 4 0,1518 61,111 15,49 66,67 12,12 0,843 32,31 47,805 23,90 59,926 19,98 7,26 12,44 22,25 

Dalbergia miscolobium caviúna-do-cerrado 14 5 0,0620 77,778 19,72 83,33 15,15 0,344 13,20 32,921 16,46 48,072 16,02 4,77 6,95 13,72 

Kielmeyera coriacea pau-santo 7 5 0,0286 38,889 9,86 83,33 15,15 0,159 6,09 15,951 7,98 31,102 10,37 4,77 6,95 10,89 

Stryphnodendron adstringens barbatimão 5 3 0,0158 27,778 7,04 50,00 9,09 0,088 3,36 10,401 5,20 19,492 6,50 5,16 6,30 7,03 

Eremanthus incanus Eremanthus incanus 3 3 0,0078 16,667 4,23 50,00 9,09 0,044 1,67 5,895 2,95 14,986 5,00 4,77 5,70 6,94 

Myrcia retorta guamirim-ferro 1 1 0,0352 5,556 1,41 16,67 3,03 0,196 7,49 8,902 4,45 11,933 3,98 21,17 21,17 21,17 

Blepharocalyx salicifolius murta 2 1 0,0141 11,111 2,82 16,67 3,03 0,079 3,01 5,827 2,91 8,857 2,95 8,91 9,47 10,03 

Lafoensia pacari dedaleiro 2 1 0,0047 11,111 2,82 16,67 3,03 0,026 0,99 3,811 1,91 6,841 2,28 5,09 5,44 5,79 

Myrcia venulosa Myrcia venulosa 1 1 0,0062 5,556 1,41 16,67 3,03 0,035 1,33 2,736 1,37 5,766 1,92 8,91 8,91 8,91 

Styrax ferrugineus laranjinha-do-cerrado 1 1 0,0035 5,556 1,41 16,67 3,03 0,019 0,75 2,155 1,08 5,185 1,73 6,68 6,68 6,68 

Qualea sp.1 Qualea sp.1 1 1 0,0026 5,556 1,41 16,67 3,03 0,015 0,56 1,969 0,98 4,999 1,67 5,79 5,79 5,79 

Guapira noxia guapira-do-cerrado 1 1 0,0023 5,556 1,41 16,67 3,03 0,013 0,50 1,909 0,95 4,939 1,65 5,47 5,47 5,47 

Myrcia tomentosa Myrcia tomentosa 1 1 0,0023 5,556 1,41 16,67 3,03 0,013 0,49 1,898 0,95 4,928 1,64 5,41 5,41 5,41 

 *** Total 71 6 0,4697 394,444 100,00 550,00 100,00 2,609 100,00 200,000 100,00 300,000 100,00 4,77 8,36 22,25 

 
N – NÚMERO DE ÁRVORES AMOSTRADAS 
U – NÚMERO DE UNIDADES AMOSTRAIS DO INVENTÁRIO 
AB - ÁREA BASAL EM M

2 

DA – DENSIDADE ABSOLUTA DA I-ÉSIMA ESPÉCIE, EM NÚMERO DE INDIVIDUOS POR ha 
DR – DENSIDADE RELATIVA DA I-ÉSIMA ESPÉCIE, EM PORCENTAGEM 
FA – FREQUÊNCIA ABSOLUTA DA I-ÉSIMA ESPÉCIE 
FR – FREQUÊNCIA RELATIVA DA I-ÉSIMA ESPÉCIE, EM PORCENTAGEM 
DoA – DOMINÂNCIA ABSOLUTA DA I-ÉSIMA ESPÉCIE, EM M

2 
POR ha 

DoR -  DOMINÂNCIA RELATIVA DA I-ÉSIMA ESPÉCIE, EM PORCENTAGEM 
VC – ÍNDICE DE VALOR DE COBERTURA (DR + DoR) 
VC% - ÍNDICE DE VALOR DE COBERTURA(%) = DR + DoR / 2 
VI - ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTÂNCIA =  DR + DoR + FR / 3 
VI (%) – ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTÂNCIA (%) =  DR + DoR + FR / 100 
Min DAP – Diâmetro à altura do peito mínimo  
Méd DAP- Diâmetro à altura do peito médio 
Max DAP - Diâmetro à altura do peito máximo 
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FITOSSOCIOLOGIA 

O estudo fitossociológico baseou-se na avaliação dos parâmetros da 

estrutura horizontal (densidade, dominância e frequência) que compõem o índice de 

valor de importância das espécies presentes no povoamento. A análise da estrutura 

horizontal quantifica a participação de cada espécie em relação às outras e verifica 

sua forma de distribuição espacial. Os dados estruturais quando integrados em uma 

expressão única (VI), permitem uma visão mais ampla da estrutura das espécies 

caracterizando sua importância no povoamento. 

 

PARÂMETROS FITOSSOCIOLÓGICOS 

De acordo com a avaliação da distribuição horizontal, a espécie Plenkia 

populnea (marmelo-do-campo) - Clusiaceae é a espécie de maior valor de 

importância no inventário, principalmente devido ao número de indivíduos (N=21), 

que reflete diretamente na sua dominância absoluta (DoA) e densidade absoluta 

(DA), ocorrendo nas 5 unidades amostrais. 

Em seguida a espécie Vochysia thyrsoidea (pau-de-vinho) - Vochysiaceae 

com N=11 e frequente em 5 unidades amostrais, encontra-se na segunda posição 

do valor de importância, apresentando valores relativos de dominância absoluta 

(DoA) em destaque conforme valores de DAP máximo. 

Representante da família Leg.-Papilionoieae, a espécie Dalbergia 

miscolobium (caviúna-do-cerrado), frequente em 5 das 6 unidades amostrais e uma 

população de 14 indivíduos, encontra-se em 3º lugar do VI advindo dos valores de 

densidade absoluta. 

- Foram mensurados um total de 71 indivíduos; 

- Num total de 14 espécies identificadas, 6 espécies ocorreram em uma 

única parcela;  

- Oito espécies ocorreram uma unidade amostral. 

- As três espécies de maior VI contribuíram com 60,32 % do total, 

refletindo a baixa população do estande e a média distribuição das 

espécies. 
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Gráfico 5 - Espécies de maior ocorrência (VI) no inventário florestal. 

 

FLORÍSTICA DE FAMÍLIA 

 

Tabela 28 - Distribuição das famílias nas unidades amostrais (florística de família) 

Família 
N° 

Indivíduos 
% Total Parcelas Árv. Adulta 

Celastraceae 21 29,58 1, 2, 3, 4, 5 

Leguminosae-Papilionoideae 14 19,72 1, 2, 3, 4, 6 

Vochysiaceae 12 16,90 1, 2, 5, 6 

Clusiaceae 7 9,86 1, 2, 3, 4, 6 

Leguminosae-Mimosoideae 5 7,04 2, 5, 6 

Myrtaceae 5 7,04 2, 3, 5 

Asteraceae 3 4,23 2, 4, 5 

Lythraceae 2 2,82 5 

Nyctaginaceae 1 1,41 6 

Styracaceae 1 1,41 1 
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Gráfico 6 - Famílias de maior ocorrência no inventário florestal. 

 

Foram identificadas 10 famílias no presente estudo, sendo 3 famílias 

obtiveram maior porcentagem de ocorrência, dentre as quais em sequência 

decrescente: Celastraceae com 21 indivíduos e 29,58% do total; Leg.Papilionoideae 

com 14 indivíduos representando 19,72%; e Vochysiaceae com 16,90% de 

representatividade e uma população de 12 indivíduos. 

- Considerando a representatividade destas 3 famílias perante ao 

somatório total é de 66,20%; 

- Considerando a representatividade menor ou igual a 5%, encontra-se 6 

famílias; 

- 3 famílias ocorreram em apenas 1 (uma) parcela. 
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AMOSTRAGEM - CASUAL SIMPLES 

 

Tabela 29 - Dados e estatísticas do inventário florestal. 

Parâmetro Nível de Inclusão 1 

Área Total (ha) 6,50 

Parcelas 6 

Total - Volume 1,8802 

Média 0,3134 

Desvio Padrão 0,0315 

Variância 0,0010 

Variância da Média 0,0002 

Erro Padrão da Média 0,0127 

Coeficiente de Variação % 10,0560 

Valor de t Tabelado 2,0151 

Erro de Amostragem 0,0256 

Erro de Amostragem % 8,1573 

IC para a Média (90%) 0,2878 <= X <= 0,3389 

IC para a Média por ha (90%) 9,5909 <= X <= 11,2975 

Total da População 67,8961 

IC para o Total (90%) 67,4528 <= X <= 73,5467 

EMC 0,2946 

 

Na execução do desmate ora pleiteado, serão gerados com base nas 

estimativas do inventário realizado 67,8961 m3/6,50 ha que serão consumidos como 

lenha e/ou confecção de moirões de cerca dentro da propriedade rural ou doado a 

associações de assistência social existentes no município. 

CONCLUSÃO: mediante as constatações observadas no relatório do 

inventário florestal, a área em questão possui vegetação nativa com a fisionomia da 

CERRADO RUPESTRE dentro do Bioma MATA ATLÂNTICA, VEGETAÇÃO 

SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO MÉDIO REGENERAÇÃO, pelos critérios 

anteriormente expostos e adotando uma postura conservadora em relação aos 

próprios critérios. 
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Medição do CAP a 1,30 metros do solo com fita diamétrica. 

 

 
Indicação de espécie em frutificação: Kielmeyera coriaceae. 
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Parcela delimitada com fita zebrada. 

 

5.2.1.2.2 - CAMPO RUPESTRE (0,70 HA) 

Nas cumeadas da serra, sempre nas proximidades dos picos e descendo 

as encostas rochosas abruptas, é encontrada a formação denominada Campo 

Rupestre de Altitude. Conforme RIZZINI (1979) “trata-se de campos rochosos 

compreendidos entre os campos limpos podem ser ordenados em campos 

ferruginosos de canga encouraçada ou de canga nodular. São sobremodo 

peculiares pela estrutura e pela flora". Esta tipologia também ocorre em substratos 

quartzíticos (Serra do Espinhaço e Serra da Canastra). 

O Campo Rupestre é um tipo fitofisionômico predominantemente 

herbáceo-arbustivo, com a presença eventual de arvoretas pouco desenvolvidas, 

com alturas variando de 1,00 a 2,00 metros de altura. Abrange um complexo de 

vegetação em micro-relevos com espécies típicas, ocupando trechos de 

afloramentos, neste caso, de canga ferruginosa e Neossolos Litólicos. Este tipo de 

vegetação ocorre em altitudes a partir de 700 metros, com ventos constantes e 

variações extremas de temperatura, com dias quentes e noites frias (EMBRAPA, 

2008). 
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De acordo com o levantamento de campo, a composição florística varia 

muito em poucos metros de distância e a densidade das espécies depende do 

substrato (profundidade do solo, fertilidade, disponibilidade de água, posição 

topográfica). Ocorrem ali indivíduos lenhosos nas fendas das rochas, além de 

pequenos arbustos em associações com Bromeliáceas, Orquidáceaes e 

Velloziáceas. Nesta conjuntura ocorrem muitos endemismos e plantas raras. 

Segue o quadro de espécies conforme levantamento florístico. 

 

Quadro 14 - Espécies do Campo Rupestre na área objeto de licenciamento. 

Espécie Autor Família Hábito 

Acianthera teres (Lindl.) Borba Orquidaceae Herbáceae 

Bacharis sp.1 - Asteraceae Arbusto 

Banisteriopsis sp.1 - Malpighiaceae Liana 

Byrsonima variabilis A.Juss. Malpighiaceae Arbusto 

Byrsonima verbascifolia (L.) DC. Malpighiaceae Árvore 

Cabralea canjerana (Vell.) Mart. Meliaceae Arbusto/Árvore 

Campomanesia rufa (O.Berg) Nied. Myrtaceae Arbusto/Árvore 

Camptosema sp.1 - 
Leguminosae-
Papilionoideae Arbusto 

Casearia sylvestris Sw. Salicaceae 
Subarbusto/Arbusto 

Árvore 

Chamaecrista sp.1 - 
Leguminosae-

Caesalpinioideae Subarbusto/Arbusto 

Cinnamomum sp.1 - Lauraceae Arbusto/Árvore 

Commelina sp.1 - Commelinaceae Herbácea 

Cordiera sp.1 - Rubiaceae Arbusto 

Cyperus sp.1 - Cyperaceae Herbácea 

Dasyphyllum sp.1 - Asteraceae Arbusto 

Dasyphyllum 
sprengelianum (Gardner) Cabrera Asteraceae Arbusto 

Diospyros hispida A.DC. Ebenaceae Árvore 

Diplusodon sp.1 - Lythraceae Subarbusto 

Duguetia furfuracea (A.St.-Hil.) Saff. Annonaceae Arbusto/Árvore 

Dyckia sp.1 - Bromeliaceae Herbácea 

Epidendrum secundum Jacq. Orquidaceae Herbácea 

Eremanthus crotonoides (DC.) Sch.Bip. Asteraceae Arbusto/Árvore 

Eriope macrostachya Mart. ex Benth. Lamiaceae Subarbusto/Arbusto 

Heteropterys sp.1 - Malpighiaceae Liana 

Ipomoea sp.1 - Convolvulaceae Liana 

Jacaranda caroba (Vell.) DC. Bignoniaceae Arbusto 
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Justicia sp.1 - Acanthaceae Herbácea 

Leandra sp.1 - Melastomataceae Arbusto 

Miconia sp.1 - Melastomataceae Arbusto 

Microstachys 
corniculata (Vahl) Griseb. Euphorbiaceae Herbácea/Subarbusto 

Myrcia mutabilis (O.Berg) N.Silveira Myrtaceae Arbusto/Árvore 

Ocotea tristis (Nees & Mart.) Mez Lauraceae Arbusto/Árvore 

Palicourea rigida Kunth Rubiaceae Arbusto/Arvoreta 

Periandra mediterranea (Vell.) Taub. 
Leguminosae-
Papilionoideae Arbusto 

Phyllanthus lindbergii Müll.Arg. Phyllanthaceae Herbácea 

Remijia ferruginea (A.St.-Hil.) DC. Rubiaceae Arbusto 

Roupala montana Aubl. Proteaceae Arbusto/Árvore 

Serjania sp.1 - Sapindaceae Liana 

Sinningia magnifica 
(Otto & A.Dietr.) 

Wiehler Gesneriaceae Herbácea 

Spigelia spartioides Cham. Loganiaceae Herbácea 

Tibouchina heteromalla (D.Don) Cogn. Melastomataceae Arbusto 

Tibouchina sp.2 - Melastomataceae Arbusto 

Trichomanes pilosum - Hymenophyllaceae Herbácea 

Trixis vauthieri DC. Asteraceae Arbusto 

Vitex polygama Cham. Lamiaceae Árvore 

Zygopetalum sp.1 - Orchidaceae Herbácea 

 

5.2.1.2.2.1 - Florística Conforme Resolução CONAMA 423/2010 

1. Definir estágio sucessional do campo rupestre segundo os parâmetros da 
Resolução CONAMA 423/2010 

 

Parâmetros de definição do Estágio de Regeneração 

 

 Histórico da área 

A área em questão e seu entorno foi alvo de intervenções antrópicas 

pretéritas tais como: 

- Existência vários acessos internos e de ligação entre os municípios de Itatiaiuçu e 

Itaúna. – Ação Direta e Indireta 

- Intervenções de trabalhos de pesquisa mineral realizados no passado por 

diferentes antecessores.- Ação Direta e Indireta 

-Trabalhos de lavra de minério de ferro desenvolvidos 15 anos no entorno da área, 

promovendo o trânsito permanente de caminhões e máquinas. Ação direta e Indireta 
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Vista da área objeto de estudo: tipologia de campo rupestre e área antropizada pela atividade 

pretérita de lavra. 

 

 

 

Vista geral da área de corte: atividade pretérita em outro ponto da área de estudo. 
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Trechos próximo a área de Campo Rupestre: construção de acessos por toda extensão da serra. 

 

- Cobertura vegetal viva no solo 

Utilizando a metodologia de BRAUN-BLANQUET (1979) foram 

inventariadas todas as espécies ocorrentes e estimado visualmente o respectivo 

percentual de cobertura com uma medida de dominância, pela projeção vertical das 

partes aéreas de cada espécie em a área da parcela. No total foram lançadas 6 

parcelas de 1,0 m x 1,0 m. 

 

Tabela 30 - Grau de cobertura e faixa de valor cobertura (BRAUN-BLANQUET, 1979 apud PEREIRA, 
2010). 

Grau de cobertura Porcentagem média de cobertura 

--------------------------------------%------------------------------------------------ 

1 – 10 5 

10 – 25 17,5 

25 – 50 37,5 

50 – 75 62,25 

75 - 100 87,5 

 



           
_________________________________________________________________________ 

  

296 

 

Tabela 31 - Parcelas do campo rupestre com estimativa do grau de cobertura e contagem dos 
indivíduos. 

P Espécie Autor Família 
Grau de 

cobertura 
NI 

1 Lychnophora pinaster  Mart.  Asteraceae 35 2 

1 Dyckia sp.1 
 

Bromeliaceae < 5 11 

1 Acianthera teres  (Lindl.) Borba Orquidaceae < 5 7 

1 Portulaca hirsutissima  Cambess.  Portulacaceae < 5 2 

1 Peplonia sp.1 
 

Apocynaceae <10 1 

1 Cuphea linarioides  Cham. & Schltdl.  Lythraceae 1 1 

1 Axonopus sp.1 
 

Poaceae 1 1 

Soma do grau de cobertura 62 
 Porcentagem média de cobertura 62,25% 
 2 Barbacenia sp.1 

 
Velloziaceae 30 10 

2 Justicia sp.1 
 

Acanthaceae 10 1 

2 Axonopus sp.1 
 

Poaceae 1 1 

2 Lychnophora pinaster  Mart.  Asteraceae 1 1 

2 Portulaca hirsutissima  Cambess.  Portulacaceae 1 1 

Soma do grau de cobertura 43 
 Porcentagem média de cobertura 37,5% 
 3 Eremanthus incanus  (Less.) Less. Asteraceae 10 1 

3 Axonopus sp.1 
 

Poaceae 10 2 

3 Barbacenia sp.1 
 

Velloziaceae 52 15 

3 Arthrocereus sp.1 
 

Cactaceae < 5 2 

3 Cuphea linarioides  Cham. & Schltdl.  Lythraceae < 5 2 

Soma do grau de cobertura 82 
 Porcentagem média de cobertura 87,5% 
 4 Lychnophora pinaster  Mart.  Asteraceae 50 2 

4 Dyckia sp.1 
 

Bromeliaceae < 5 6 

4 Axonopus sp.1 
 

Poaceae 10 2 

4 Eriope macrostachya  Mart. ex Benth.  Lamiaceae 1 1 

4 Cuphea linarioides  Cham. & Schltdl.  Lythraceae 1 1 

4 Acianthera teres  (Lindl.) Borba Orquidaceae < 5 8 

4 Barbacenia sp.1 
 

Velloziaceae < 5 4 

Soma do grau de cobertura 77 
 Porcentagem média de cobertura 62,5% 
 5 Dyckia sp.1  Bromeliaceae 40 1 

5 Lychnophora pinaster Mart.  Asteraceae 15 2 

5 Tibouchina heteromalla (D.Don) Cogn. Melastomataceae 20 1 

5 Cyperus sp.1 - Cyperaceae < 5 5 

5 Cuphea linarioides  Cham. & Schltdl.  Lythraceae 1 1 

5 Acianthera teres  (Lindl.) Borba Orquidaceae 10 10 
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Soma do grau de cobertura 91  

Porcentagem média de cobertura 87,5%  

6 Arthrocereus sp.1  Cactaceae 5 3 

6 Bacharis sp.1 - Asteraceae 10 1 

6 Lychnophora pinaster  Mart.  Asteraceae 20 1 

6 Dyckia sp.1  Bromeliaceae 8 8 

6 Miconia sp.1 - Melastomataceae 15 3 

6 Portulaca hirsutissima  Cambess.  Portulacaceae < 5 2 

Soma do grau de cobertura 63  

Porcentagem média de cobertura 62,5%  

 

De acordo com os dados, o valor de cobertura é maior que 50%, pois a 

média das porcentagens de cobertura é de 66,62%. 

 

 

Imagem aproximada da parcela: canga exposta estrato herbáceo. 
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Em outro ponto da área amostrada observa-se variação entre estrato herbáceo e o estrato arbustivo. 

 

 

Observa-se a dominância da Bromeliácea Dickia sp. com elementos subarbustivos. 
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Em outro ponto amostrado, predominância de estrato arbustivo. 

 

Diversidade e dominância 

A área apresenta predominância tanto do estrato herbáceo, quanto do 

estrato graminoso, com presença de indivíduos arbustivos. 

 

Espécies Indicadoras 

Presença de 10 espécies indicadoras descritas na legislação para a 

vegetação primária e dos Estágios Médio e Avançado de Regeneração, quais sejam: 

Quadro 15 - Espécies indicadoras conforme Resolução CONAMA n° 423/2010. 

Espécie Autor Família Hábito 

Bacharis sp.1 
 

Asteraceae Arbusto 

Byrsonima variabilis A.Juss. Malpighiaceae Arbusto 

Cyperus sp.1 
 

Cyperaceae Herbácea 

Epidendrum secundum Jacq.  Orquidaceae Herbácea 

Heteropterys sp.1 
 

Malpighiaceae Liana 

Leandra sp.1 
 

Melastomataceae Arbusto 

Miconia sp.1 
 

Melastomataceae Arbusto 

Sinningia magnifica 
(Otto & A.Dietr.) 
Wiehler  Gesneriaceae Herbácea 

Tibouchina sp.2 

 
Melastomataceae Arbusto 

Zygopetalum sp.1 
 

Orchidaceae Herbácea 
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Não foram encontradas espécies protegidas e/ou ameaçadas de extinção. 

Presença de Fitofisionomias características  

A vegetação apresenta-se com características fitofisionômicas de campo 

rupestre sobre canga. 

 

Conclusão 

 - Área com ações antrópicas moderadas, sem o comprometimento total da 

estrutura,   evoluindo a partir de estágios intermediários de regeneração; 

- cobertura viva sobre o solo acima de 50%; 

 - Possui poucas espécies indicadoras; 

- Não foram identificadas espécies raras ou endêmicas.  

De acordo com a análise seguindo os preceitos definidos no artigo 3º da 

referida resolução, com base nos estudos realizados avalia-se que a vegetação em 

questão encontra-se em processo de regeneração secundária em ESTÁGIO 

AVANÇADO. 

 

 

Orquidácea de ocorrência no Campo Rupestre sobre os afloramentos de itabirito: Acianhtera teres. 



           
_________________________________________________________________________ 

  

301 

 

 

Presença de cactáceas do gênero Arthrocereus sp. 

 

 

Espécie em floração na área de estudo: Barbacenia flava. 
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Arbusto em floração: Tibouchina heteromalia (Melastomataceae). 

 

 

Bromeliácea em floração do gênero Dyckia sp. 
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Orquidácea em floração: espécie Epidendrum secundum. 

 

 

Comunidade de Eremanthus incanus num local do Campo Rupestre: indivíduos arbóreos com 

nanismo (1,00 metro) até 2,00 metros. 
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5.2.1.2.3 - CAMPO SUJO (0,94 HA) 

Este conjunto vegetacional possui fisionomia semelhante ao Campo 

Limpo, porém com ampla dominância de herbáceas, na presença de árvores e 

arbustos esparsos de baixa estatura (1,80 metros, em média). É constituído por 

indivíduos menos desenvolvidos do Cerrado sentido restrito. 

Esta fisionomia encontra-se sobre solos rasos, cujo material de origem é 

canga nodular, canga couraçada e afloramentos de itabirito de pouca extensão. 

Conforme EMBRAPA (2008), semelhante ao Campo Limpo, esta 

fisionomia pode apresentar três subtipos, de acordo com as particularidades 

ambientais, especificamente o nível do lençol freático, implicando no teor de 

umidade (Campo Sujo Seco e Campo Sujo Úmido) e a presença de micro-relevos 

mais elevados (Campo Sujo com Murundus). Na área de estudo, a fisionomia que 

mais assemelha com o diagrama é o Campo Sujo Seco. 

Citam-se alguns gêneros de ocorrência, como da família Poaceae 

(Gramineae) Aristida, Axonopus, Echinolaena, Loudetiopsis, Trachypogon, além das 

Astereaceae com Baccharis, Vernonia, Calea e Chromolaena. Não desconsiderando 

as Cyperaceae através dos gêneros Bulbostylis e Rhyncosphora, todas com aspecto 

graminoide (EMBRAPA, 2008 apud WARMING, 1973). Entre as Fabaceae, 

destacam-se os gêneros Andira e Mimosa. 

Conforme a florística, segue abaixo o quadro de espécies na área de 

estudo. 

 

Quadro 16 – Espécies ocorrentes na área a ser diretamente afetada pelo empreendimento. 

Espécie Autor Família Hábito 

Baccharis dracunculifolia DC. Asteraceae Arbusto 

Banisteriopsis anisandra (A.Juss.) B.Gates Malpighiaceae Liana 

Byrsonima variabilis A.Juss. Malpighiaceae Arbusto 

Byrsonima verbascifolia (L.) DC. Malpighiaceae Árvore 

Cabralea canjerana (Vell.) Mart. Meliaceae Arbusto/Árvore 

Campomanesia rufa (O.Berg) Nied. Myrtaceae Arbusto/Árvore 

Camptosema sp.1 
 

Leg-Papilionoideae Arbusto 

Casearia sylvestris Sw. Salicaceae Subarbusto/Arbusto/Árvore 

Chamaecrista sp.1 

 
Leg-Caesalpinioideae Subarbusto/Arbusto 

Cinnamomum haussknechtii (Mez) Kosterm Lauraceae Arbusto/Árvore 
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Commelina sp.1 
 

Commelinaceae Herbácea 

Cordiera sp.1 
 

Rubiaceae Arbusto 

Cuphea linarioides Cham. & Schltdl Lythraceae Subarbusto 

Cyperus aggregatus (Willd.) Endl. Cyperaceae Herbácea 

Dasyphyllum sp.1 
 

Asteraceae Arbusto 

Dasyphyllum sprengelianum (Gardner) Cabrera Asteraceae Arbusto 

Diospyros hispida A.DC. Ebenaceae Árvore 

Duguetia furfuracea (A.St.-Hil.) Saff.  Annonaceae Arbusto/Árvore 

Dyckia minarum Mez Bromeliaceae Herbácea 

Epidendrum secundum Jacq.  Orquidaceae Herbácea 

Eremanthus crotonoides (DC.) Sch.Bip.  Asteraceae Arbusto/Árvore 

Eriope macrostachya Mart. ex Benth.  Lamiaceae Subarbusto/Arbusto 

Heteropterys dumetorum  (Griseb.) Nied. Malpighiaceae Liana 

Ipomoea procurrens Meisn. Convolvulaceae Liana 

Jacaranda caroba (Vell.) DC.  Bignoniaceae Arbusto 

Justicia lanstyakii Rizzini Acanthaceae Herbácea 

Leandra aurea  (Cham.) Cogn. Melastomataceae Arbusto 

Miconia ligustroides  (DC.) Naudin Melastomataceae Arbusto 

Microstachys corniculata (Vahl) Griseb. Euphorbiaceae Herbácea/Subarbusto 

Myrcia mutabilis (O.Berg) N.Silveira Myrtaceae Arbusto/Árvore 

Ocotea tristis (Nees & Mart.) Mez Lauraceae Arbusto/Árvore 

Palicourea rigida Kunth  Rubiaceae Arbusto/Arvoreta 

Paulimia sp 
 

Sapindaceae Liana 

Periandra mediterranea (Vell.) Taub. Leg-Papilionoideae Arbusto 

Phyllanthus lindbergii Müll.Arg. Phyllanthaceae Herbácea 

Pleroma sp. - Melastomataceae Arbusto 

Remijia ferruginea (A.St.-Hil.) DC.  Rubiaceae Arbusto 

Roupala montana Aubl. Proteaceae Arbusto/Árvore 

Sinningia magnifica (Otto & A.Dietr.) Wiehler  Gesneriaceae Herbácea 

Spigelia spartioides Cham.  Loganiaceae Herbácea 

Tibouchina heteromalla (D.Don) Cogn. Melastomataceae Arbusto 

Trichomanes pilosum Raddi. Hymenophyllaceae Herbácea 

Trixis vauthieri DC.  Asteraceae Arbusto 

Vitex polygama Cham. Lamiaceae Árvore 

Zygopetalum brachypetalum Lindl. Orchidaceae Herbácea 
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Figura 104 - Subtipos de Campo Sujo, segundo diagrama de perfil e cobertura arbórea: identificação 

com Campo Sujo Seco (A). Adaptado de EMBRAPA (2008). 

 

 

Fisionomia de “Campo Sujo” na área alvo de estudo. 
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Campo sujo visto em ângulo oposto: predominância de indivíduos arbustivos. 

 

 

Transição entre Cerrado Típico (à esquerda) e Campo Sujo arbustivo (à direita): hipótese do fator 

declividade influenciando na estrutura vegetativa. 
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5.2.1.2.4 - CERRADO TÍPICO (3,36 HA) 

Localizada nos terços médios e superiores da Serra Azul, formando 

verdadeiros mosaicos com as formações campestres de Campo Rupestre e Campo 

Sujo e também com Cerrado Rupestre, esta tipologia vegetacional é classificada, 

segundo RIZZNI (1997), como campo cerrado ou savana brasileira. WARMING 

(1908) já segregava este tipo de vegetação encontrada em Lagoa Santa / MG entre 

“campo cerrado e campo limpo”, diferenciado pelo estrato arbóreo num e ausente 

noutro. 

VELOSO et al. (1991) após revisão bibliográfica, adotou o termo Savana 

(Cerrado) como prioritário e Cerrado como sinônimo regionalista, por apresentar 

uma fisionomia homóloga a da África e da Ásia. 

O Cerrado sentido restrito é conceituado como uma vegetação xeromorfa, 

de clima estacional (entorno de 6 meses de período seco), revestindo solos 

lixiviados, apresentando um conjunto não muito diversificado estruturalmente em seu 

espaço superficial, comparado ao sistema subterrâneo, com ampla variabilidade na 

conformação e no desenvolvimento de suas espécies hipógeas 

O Cerrado sentido restrito caracteriza-se pela presença de indivíduos de 

baixa estatura, tortuosos, ramificações irregulares, retorcidas, com algumas espécies 

apresentando órgãos subterrâneos perenes (xilopódios), que possuem a capacidade 

de rebrota após queima ou corte. Associado está o estrato herbáceo-arbustivo, 

exuberantes quando no período chuvoso, além do manto graminoso. 

O Cerrado Típico é um subtipo de vegetação predominantemente 

arbóreo-arbustivo, com cobertura arbórea de 20 a 50% e altura média de 3 a 6 

metros. Trata-se de uma forma comum e intermediária entre o Cerrado Ralo e o 

Cerrado Denso. 

Na conjuntura florística, os indivíduos apresentam atributos de seleção 

adaptativa, sendo eles o escleromorfismo, nanismo e espaçamento entre as 

espécies arbóreas. De acordo com inventário florestal há poucas espécies clássicas 

que ocorrem no Cerrado Típico, como Kielmeyera coriaceae, Plenkia populnea, 

Myrcia retorta e outras de ocorrência tanto nesta tipologia quanto na Floresta 
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Estacional Semidecidual como Blepharocalix salicifolius (murta), Eremanthus 

erythropappus (candeia), Guatteria sellowiana (pixirica), Siphoneugena densiflora. 

 

 

Figura 105 - Diagrama de perfil (1) e cobertura arbórea (2) de um Cerrado Típico, numa faixa de 

comprimento de 40 metros por 10 metros. 

 

5.2.1.2.4.1 - Inventário Florestal 

Conforme legislação vingente do Bioma Mata Atlântica 

Instrução Normativa IBAMA Nº 05/2011 e argumentação quanto aos parâmetros de 

restrição com base no artigo 11º da Lei 11.428/2006 

 

Art. 3º O processo deverá ser instruído com no mínimo a seguinte 

documentação: 

 

I - Certificado de regularidade no Cadastro Técnico Federal do 

empreendedor, da empresa consultora e dos integrantes da equipe técnica; 

Em anexo 
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II - Dados do proprietário ou possuidor da área a ser suprimida; 

O empreendedor que pleiteia o licenciamento é a empresa ArcelorMittal, 

que apresenta os seguintes dados cadastrais: 

 

  Razão Social: ArcelorMittal Brasil S/A 

  CNPJ: 08.102.787/0002-95 

  Endereço: Av. Carandaí, 1.115 - 12º andar, 

  Bairro Funcionários,  CEP: 30.150 – 100, 

  Belo Horizonte - MG 

  Telefax: (31) 3025-1501 

  Cadastro no IBAMA: 1910317 

 Responsável pela área ambiental: Samir Della Santina Mohallem  

  Cargo: Analista Geotécnico Sênior  

  E-mail: samir.mohallem@arcelormittal.com.br 

 

III - Dados da propriedade ou posse, incluindo cópia da matrícula ou 

certidão atualizada do imóvel no Registro Geral do Cartório de Registro de 

Imóveis, ou comprovante de posse; 

Documentos anexos. 

 

IV - Outorga para utilização do imóvel emitida pela Secretaria do Patrimônio 

da União, em se tratando de terrenos da marinha e acrescidos de marinha, bem 

como nos demais bens de domínio da União, na forma estabelecida no 

Decreto-Lei nº 9.760, de 1946; 

Não se aplica. 

 

V - Declaração de utilidade pública ou interesse social do empreendimento, 

quando for o caso; 

Conforme Lei de Desapropriação Nº 3.365/41 artigo 1º e artigo 5º f), 

estabelece desapropriação em áreas de utilidade pública, neste caso: 
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“o aproveitamento industrial das minas e jazidas minerais, das águas e da 

energia hidráulica”. 

Corrobora também o artigo 14 da Lei 11.428/2006 que define “A 

supressão de vegetação primária e secundária no estágio avançado de regeneração 

somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública, sendo que a vegetação 

secundária em estágio médio de regeneração poderá ser suprimida nos casos de 

utilidade pública e interesse social, em todos os casos devidamente caracterizados e 

motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa 

técnica e locacional ao empreendimento proposto” 

 

VI - plantas e mapas georreferenciados do empreendimento contendo as áreas 

de influência direta e indireta, poligonal da área de vegetação objeto de corte 

ou supressão com a indicação das coordenadas dos seus vértices, cobertura 

vegetal classificada por estágios sucessionais de regeneração natural, 

unidades amostrais do levantamento fitossociológico/florístico e de fauna, 

hidrografia, relevo, residências e núcleos urbanos mais próximos, acessos, 

unidades de conservação federais, estaduais, municipais e particulares 

(RPPN), áreas de reserva legal averbadas e áreas de preservação permanente; 

 

Documentos anexos. 

 

VII - levantamento florístico e fitossociológico da área a ser cortada ou 

suprimida, com vistas a determinar o estágio de regeneração da vegetação e a 

indicação da fitofisionomia original, elaborado com metodologia e suficiência 

amostral adequadas, observados os parâmetros estabelecidos no Art. 4º, §2º 

da Lei nº 11.428, de 2006, e as definições constantes das resoluções do 

CONAMA de que trata o caput do referido artigo. O levantamento florístico 

deverá considerar espécies arbóreas, arbustivas, palmeiras arborescentes e 

não arborescentes, pteridófitas, herbáceas, epífitas e trepadeiras, e ser 

realizado em todos os estratos da vegetação (herbáceo, arbustivo e arbóreo), 

javascript:void(0)
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indicando as espécies consideradas raras, endêmicas, bioindicadoras, 

ameaçadas de extinção e legalmente protegidas; 

 

INFORMAÇÕES CONFORME DECRETO 6.660/2008  

 

IV - Localização com indicação das coordenadas dos vértices da área a ser 

objeto de corte ou supressão. 

 

Quadro 17 - “Número de parcelas e respectivas coordenadas”. 

Núm. Parcela Área (m2) Nome 

1 300 P1 – 559615.9888 E / 7772665.3375 N 

2 300 P2 – 559581.3820 E / 7772653.3974 N 

3 300 P3 – 559597.6870 E / 7772723.4024 N 

 

A área total desta tipologia alvo de licenciamento de supressão) para 

ampliação da lavra é equivalente a 3,36 hectares, conforme quadro de uso e 

ocupação x intervenção. 

 

Tabela 32 - Quali-Quantitativo de Uso e ocupação (ha). 

Tipologia 
 
 
Estrutura 

Campo Sujo Campo 
Rupestre 

Cerrado 
Rupestre 

Cerrado 
Típico 

Total 

Ampliação da 
lavra 

0,94 0,70 6,50 3,36 11,50 
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Figura 106 -  Planta com imagem de detalhe da área do inventário florestal (pit de lavra) com alocação das unidades amostrais. 
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A) Metodologia de Trabalho (Amostragem Casual Simples) 
 

- Registro em levantamento topográfico para cadastramento e quantificação das 

áreas dos remanescentes florestais e pré-classificação das fisionomias presentes.  

- Utilização de AMOSTRAGEM CASUAL SIMPLES. Dadas às condições e 

características da área o método de amostragem proposto mostrou-se adequado, de 

acordo com objetivo requerido de representação da volumetria total nas feições 

existentes. Foram utilizados parâmetros estatísticos de controle coerentes para 

estreitamento dos valores finais no intervalo de confiança resultante para volume. 

Utilização de estatística a 90% de confiança. 

- Tomada dos mapas em coordenadas UTM para lançamento das unidades 

amostrais: este planejamento de escritório foi realizado com objetivo de lançamento 

das parcelas de forma homogênea e uniforme, distribuídas nas áreas de interesse. 

- Para o inventário realizado na área objeto de licenciamento foram lançadas 03 

parcelas de área fixa, com dimensões de 30 x 10 metros (300 m2) por parcela, 

totalizando o espaço amostral de campo de 900 m2; 

- Processamento final dos dados obtidos em campo, dentro dos parâmetros 

estatísticos propostos, foi realizado utilizando-se um processo semi-automático com 

controle total dos cálculos efetuados, dentro do ambiente especialista do Software 

“MataNativa” (http://www.cientec.net/matanativa2). 

Os parâmetros dendrométricos mensurados em campo, necessários aos 

cálculos foram: 

 Altura: Tomada das alturas totais de cada árvore com utilização de 

Clinômetro marca Cliono Mater-Silva e vara hipsométrica. 

 Circunferência: circunferência à altura do peito (CAP) mensurada a 1,30 m 

do solo, obtido por meio de fita diamétrica, em indivíduos de DAP acima de 5 cm. 

 Equação de volume: Para cálculo das estimativas de volume foi utilizada a 

equação volumétrica de cerrado estimando o volume total com casca. 

VTCC = 0.000066 DAP 2.4752293 Ht 0.300022 (CETEC) 
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Determinação do Estágio de Regeneração de Acordo com a Resolução CONAMA Nº 

392, de 25 de Junho de 2007 

 

INVENTÁRIO FLORESTAL 

 

b) ESTÁGIO MÉDIO 

 

A1. Estratificação incipiente com formação de dois estratos: dossel e sub-

bosque 

A área amostrada não apresentou tal estratificação incipiente. Isto porque 

as copas não se tocam de forma continua (nota-se ambiente iluminado) e o sub-

bosque é ausente. 

 

 

Vista da fisionomia Cerrado Típico cobertura arbórea e estrato herbáceo-arbustivo. 
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Área de estudo em outro ponto: vegetação de Cerrado Típico (nota-se a tortuosidade dos troncos). 

 

A2. Predominância de espécies arbóreas formando um dossel definido entre 

2,71 e 4,84 metros de altura, com redução gradativa da densidade de arbustos 

e arvoretas 

A definição dos estratos do remanescente florestal foi baseada na 

metodologia empregada por Longhi e Faehser (1980) onde cada estrato contribuiria 

com 33,33%, sendo os limites entre os estratos da seguinte forma: Inferior – alturas 

menores que 2,71 m; Médio – alturas entre 2,71 e 4,84 m; e Superior – alturas 

maiores que 4,84 m. 

Predominância de espécies arbóreas formando um dossel definido entre 

2,71 m a 4,84 metros de altura, com redução gradativa da densidade de arbustos e 

arvoretas. 
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Tabela 33 - Distribuição das espécies nos respectivos estratos. 

Nome Científico Nome Vulgar VI VI % VC % Parâmetro H < 2,71 
2,71 <= H < 

4,84 
H >= 4,84 Total 

Myrcia retorta guamirim-ferro 77,383 25,79 32,92 N 6 26 0 32 

     DA 66,667 288,889 0,000 355,556 

     DR 35,29 28,89 0,00 26,02 

     DoA 0,294 2,655 0,000 2,949 

     DoR 44,11 49,20 0,00 39,83 

     Vol/ha 0,8604 10,7905 0,0000 11,6508 

Eremanthus 

incanus 

Eremanthus 

incanus 
50,004 16,67 19,23 N 1 22 3 26 

     DA 11,111 244,444 33,333 288,889 

     DR 5,88 24,44 18,75 21,14 

     DoA 0,028 1,040 0,215 1,283 

     DoR 4,15 19,28 16,04 17,33 

     Vol/ha 0,0651 3,4906 0,9027 4,4583 

Eremanthus 

erythropappus 

candeia 
34,151 11,38 15,15 N 0 10 9 19 

     DA 0,000 111,111 100,000 211,111 

     DR 0,00 11,11 56,25 15,45 

     DoA 0,000 0,311 0,790 1,100 

     DoR 0,00 5,75 58,86 14,86 

     Vol/ha 0,0000 0,9465 3,6242 4,5708 

Guatteria sellowiana pixirica 31,460 10,49 9,96 N 1 13 1 15 

     DA 11,111 144,444 11,111 166,667 

     DR 5,88 14,44 6,25 12,20 

     DoA 0,043 0,487 0,042 0,572 

     DoR 6,41 9,02 3,16 7,73 

     Vol/ha 0,1116 1,5574 0,1453 1,8143 

Eugenia punicifolia cereja-do-

cerrado 
26,173 8,72 7,32 N 1 6 2 9 

     DA 11,111 66,667 22,222 100,000 

     DR 5,88 6,67 12,50 7,32 

     DoA 0,025 0,280 0,237 0,542 

     DoR 3,74 5,19 17,65 7,32 

     Vol/ha 0,0613 0,9396 1,0797 2,0806 

Siphoneugena 

densiflora 

Siphoneugena 

densiflora 
20,322 6,77 4,39 N 2 4 0 6 
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     DA 22,222 44,444 0,000 66,667 

     DR 11,76 4,44 0,00 4,88 

     DoA 0,082 0,208 0,000 0,289 

     DoR 12,23 3,85 0,00 3,91 

     Vol/ha 0,2307 0,6705 0,0000 0,9013 

Myrcia venulosa Myrcia 

venulosa 
16,725 5,58 2,59 N 1 3 0 4 

     DA 11,111 33,333 0,000 44,444 

     DR 5,88 3,33 0,00 3,25 

     DoA 0,038 0,106 0,000 0,143 

     DoR 5,63 1,96 0,00 1,93 

     Vol/ha 0,1016 0,3091 0,0000 0,4106 

Blepharocalyx 

salicifolius 

murta 
13,600 4,53 2,95 N 1 3 0 4 

     DA 11,111 33,333 0,000 44,444 

     DR 5,88 3,33 0,00 3,25 

     DoA 0,023 0,174 0,000 0,197 

     DoR 3,39 3,23 0,00 2,66 

     Vol/ha 0,0542 0,6075 0,0000 0,6617 

Myrcia amazonica Myrcia 

amazonica  
8,491 2,83 2,32 N 0 2 1 3 

     DA 0,000 22,222 11,111 33,333 

     DR 0,00 2,22 6,25 2,44 

     DoA 0,000 0,106 0,058 0,163 

     DoR 0,00 1,96 4,29 2,21 

     Vol/ha 0,0000 0,3540 0,2120 0,5661 

Myrcia mutabilis Myrcia 

mutabilis 
6,424 2,14 1,29 N 2 0 0 2 

     DA 22,222 0,000 0,000 22,222 

     DR 11,76 0,00 0,00 1,63 

     DoA 0,070 0,000 0,000 0,070 

     DoR 10,56 0,00 0,00 0,95 

     Vol/ha 0,1812 0,0000 0,0000 0,1812 

Kielmeyera coriacea pau-santo 5,131 1,71 0,64 N 1 0 0 1 

     DA 11,111 0,000 0,000 11,111 

     DR 5,88 0,00 0,00 0,81 

     DoA 0,035 0,000 0,000 0,035 

     DoR 5,24 0,00 0,00 0,47 
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     Vol/ha 0,0930 0,0000 0,0000 0,0930 

Daphnopsis 

racemosa 

imbira 
5,068 1,69 0,61 N 1 0 0 1 

     DA 11,111 0,000 0,000 11,111 

     DR 5,88 0,00 0,00 0,81 

     DoA 0,030 0,000 0,000 0,030 

     DoR 4,54 0,00 0,00 0,41 

     Vol/ha 0,0778 0,0000 0,0000 0,0778 

Miconia sp.1 Miconia sp.1 5,068 1,69 0,61 N 0 1 0 1 

     DA 0,000 11,111 0,000 11,111 

     DR 0,00 1,11 0,00 0,81 

     DoA 0,000 0,030 0,000 0,030 

     DoR 0,00 0,56 0,00 0,41 

     Vol/ha 0,0000 0,0822 0,0000 0,0822 

 *** Total 300,00 100,00 100,00 N 17 90 16 123 

     DA 188,889 1000,000 177,778 1366,667 

     DR 100,00 100,00 100,00 100,00 

     DoA 0,667 5,396 1,342 7,405 

     DoR 100,00 100,00 100,00 100,00 

     Vol/ha 1,8368 19,7479 5,9640 27,5486 

Estrato inferior – 17 indivíduos 

Estrato médio – 90 indivíduos 

Estrato superior – 16 indivíduos 

 

O estrato médio (alturas entre 2,71 a 4,84 metros) apresentou 73,17% do 

total amostrado. 

 

A3. Presença marcante de cipós; 

Há presença de cipós, mas de forma pontual por toda tipologia. 
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Fisionomia do Cerrado Típico (EMBRAPA, 2008): evidência pontual de lianas 

 

A4. Maior riqueza e abundância de epífitas em relação ao estágio inicial, sendo 

mais abundantes nas Florestas Ombrófilas; 

Foi verificada MÉDIA densidade de epífitas (bromeliáceas do gênero 

Ananas e samambaias) na área inventariada, sendo proposto o acompanhamento 

por profissional habilitado, no caso de resgate das mesmas quando da intervenção 

na área. 

 

A5. Trepadeiras, quando presentes, podem ser herbáceas ou lenhosas; 

Não foi observada a presença de trepadeiras. 

 

A6. Serapilheira presente variando de espessura de acordo com as estações 

do ano e a localização; 

A serapilheira de camada delgada foi detectada em aproximadamente 

85% dentro da área alvo de supressão. 
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Pássaro sobre serapilheira numa das unidades amostrais  

 

A7. Espécies lenhosas com distribuição Diamétrica de moderada amplitude 

com DAP médio entre 10 (dez) centímetros a 20 (vinte) centímetros; 

DAP aritmético 

__     n 
D  =  ∑  DAP i=1   i  =  7,86  cm 

         _____________ 

               n 
 
DAP quadrático ou médio 
 
__           n 

q  = √    ∑  DAP2   i=1   i  = 8,31   cm 

             _____________ 

                            n 
 
Altura média = 3,78 metros 
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Tabela 34 - Estrutura Diamétrica por espécie e distribuição dos parâmetros. 

Nome Científico Nome Vulgar N AB VT DA DoA VT/ha 

Myrcia retorta guamirim-ferro 32 0,2654 1,0486 355,556 2,949 11,6508 

Eremanthus incanus Eremanthus incanus 26 0,1155 0,4013 288,889 1,283 4,4583 

Eremanthus 

erythropappus 

candeia 
19 0,0990 0,4114 211,111 1,100 4,5708 

Guatteria sellowiana pixirica 15 0,0515 0,1633 166,667 0,572 1,8143 

Eugenia punicifolia cereja-do-cerrado 9 0,0488 0,1873 100,000 0,542 2,0806 

Siphoneugena densiflora Siphoneugena densiflora 6 0,0260 0,0811 66,667 0,289 0,9013 

Myrcia venulosa Myrcia venulosa 4 0,0129 0,0370 44,444 0,143 0,4106 

Blepharocalyx salicifolius murta 4 0,0177 0,0596 44,444 0,197 0,6617 

Myrcia amazonica Myrcia amazonica 3 0,0147 0,0509 33,333 0,163 0,5661 

Myrcia mutabilis Myrcia mutabilis 2 0,0063 0,0163 22,222 0,070 0,1812 

Kielmeyera coriacea pau-santo 1 0,0031 0,0084 11,111 0,035 0,0930 

Daphnopsis racemosa imbira 1 0,0027 0,0070 11,111 0,030 0,0778 

Miconia sp.1 Miconia sp.1 1 0,0027 0,0074 11,111 0,030 0,0822 

 *** Total 123 0,6664 2,4794 1366,667 7,405 27,5486 

 *** Média 9,4615 0,0513 0,1907 105,1282 0,5695 2,1191 

 *** Desv. Pad. 10,3571 0,0741 0,2934 115,0789 0,8234 3,2602 

Número de indivíduos (N), Área Basal (AB), Volume Total (VT), Densidade Absoluta (DA), 
Dominância Absoluta (DoA), Volume Total/ha (VT/ha) 
 

 

Gráfico 7 - Estrutura Diamétrica por espécie parâmetro N (número de indivíduos). 
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Tabela 35 -  “Estrutura Diamétrica por espécie e distribuição dos parâmetros”. 

Parcela N AB VT DA DoA VT/ha 

1 37 0,2128 0,7773 1233,333 7,095 25,9109 

2 41 0,2279 0,8387 1366,667 7,597 27,9551 

3 45 0,2257 0,8634 1500,000 7,523 28,7799 

*** Total 123 0,6664 2,4794 1366,667 7,405 27,5486 

*** Média 41,0000 0,2221 0,8265 1366,6667 7,4050 27,5486 

*** Desv. Pad. 4,0000 0,0082 0,0443 133,3335 0,2710 1,4771 

Número de indivíduos (N), Área Basal (AB), Volume Total (VT), Densidade Absoluta (DA), 

Dominância Absoluta (DoA), Volume Total/ha (VT/ha). 

 

 

Gráfico 8 - Estrutura Diamétrica por parcela: parâmetros N (número de indivíduos) e Volume total em 

1 (um) hectare. 

Obs.: nota-se uma relação direta entre o número de indivíduos e o volume total, neste caso. 
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Tabela 36 - “Estrutura Diamétrica por classe e distribuição dos parâmetros”. 

Classe N AB VT DA DoA VT/ha 

4,0 4 0,0074 0,0194 44,444 0,082 0,2161 

6,0 53 0,1497 0,4287 588,889 1,663 4,7634 

8,0 34 0,1607 0,5356 377,778 1,785 5,9509 

10,0 20 0,1537 0,5840 222,222 1,708 6,4894 

12,0 4 0,0447 0,1882 44,444 0,497 2,0912 

14,0 4 0,0596 0,2590 44,444 0,662 2,8781 

16,0 3 0,0628 0,3159 33,333 0,698 3,5096 

18,0 1 0,0279 0,1485 11,111 0,310 1,6500 

*** Total 123 0,6664 2,4794 1366,667 7,405 27,5486 

*** Média 15,3750 0,0833 0,3099 170,8331 0,9256 3,4436 

*** Desv. Pad. 19,0183 0,0617 0,1957 211,3149 0,6856 2,1743 

Número de indivíduos (N), Área Basal (AB), Volume Total (VT), Densidade Absoluta (DA), 

Dominância Absoluta (DoA), Volume Total/ha (VT/ha). 

 

 

Gráfico 9 - “Estrutura Diamétrica por classe: parâmetros N (número de indivíduos) e Volume total em 

1 (um) hectare. 

Obs.: nota-se maior concentração de indivíduos na classe diamétrica 6.0, no entanto, possui menor 
volume em relação a classe 10, que possui 1/3 da população. 
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A8. Espécies indicadoras referidas na alínea "a" deste inciso, com redução de 

arbustos 

Dentre as espécies identificadas no levantamento florístico, a listagem a 

seguir apresenta os indivíduos coincidentes com as espécies indicadoras referidas 

na legislação para a determinação do estágio médio de regeneração. 

 

Quadro 18 - Espécies indicadoras e não indicadoras, com respectivo status de conservação 
conforme legislação federal (Resolução CONAMA 392/2007 e Portaria 443/2014). 

Nome Científico Nome Vulgar Família 
Indicadora/Não 

indicadora 

Status de 

conservação 

Blepharocalyx salicifolius murta Myrtaceae Não indicadora Não protegida 

Daphnopsis racemosa imbira Thymelaeaceae Não indicadora Não protegida 

Eremanthus erythropappus candeia Asteraceae Não indicadora Não protegida 

Eremanthus incanus Eremanthus incanus Asteraceae Não indicadora Não protegida 

Eugenia punicifolia cereja-do-cerrado Myrtaceae Não indicadora Não protegida 

Guatteria sellowiana pixirica Annonaceae Não indicadora Não protegida 

Kielmeyera coriacea pau-santo Clusiaceae Não indicadora Não protegida 

Miconia sp.1 Miconia sp.1 Melastomataceae Não indicadora Não protegida 

Myrcia amazonica Myrcia amazonica Myrtaceae Não indicadora Não protegida 

Myrcia mutabilis Myrcia mutabilis Myrtaceae Não indicadora Não protegida 

Myrcia retorta guamirim-ferro Myrtaceae Não indicadora Não protegida 

Myrcia venulosa Myrcia venulosa Myrtaceae Não indicadora Não protegida 

Siphoneugena densiflora Siphoneugena densiflora Myrtaceae Não indicadora Não protegida 

 

A9 - Diversidade e dominância de espécies 

DIVERSIDADE 

 

Tabela 37 - “Índice de diversidade de espécies”. 

Parcela N S ln(S) H' C J QM 

1 37 9 2,20 1,75 0,79 0,80 1 : 4,11 

2 41 8 2,08 1,78 0,82 0,86 1 : 5,13 

3 45 9 2,20 1,77 0,78 0,80 1 : 5,00 

Geral 123 13 2,56 2,06 0,84 0,80 1 : 9,46 

*** Jackknife T (95%) = 4,30   1,75 a 2,79    

N – Número de indivíduos amostrados em cada parcela 
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S - Número de espécies em cada parcela 
H’- Índice de diversidade de espécies de Shannon  
J’ – Equabilidade de Pielou 

 

Segundo Gaston (1996), a diversidade de determinada área pode ser 

medida, de forma simplificada, por índices de diversidade como o de Shannon (H’), 

que combinam o número de espécies que ocorrem na amostra ou riqueza, com a 

distribuição de suas respectivas abundâncias, ou equabilidade (J’). 

O número de espécies por parcela variou entre 08 a 09 espécies. A 

riqueza apresentou uma variação de valores entre 1,75 e 1,78 e aliado a média da 

distribuição da abundância (0,80), presume-se que a área inventariada apresenta 

baixa diversidade. No entanto, para uma conclusão definitiva seria necessário 

comparar com inventários florestais da mesma tipologia da região. 

No contexto local, esta tipologia de Cerrado Típico não está alheia as 

perturbações antrópicas oriundas da atividade minerária existente ao seu redor, 

sendo alvo de licenças para supressão, vez e outra para ampliações das estruturas 

do empreendimento. Assim sendo, o histórico e o grau de modificação destas 

comunidades podem determinar a redução drástica de suas populações. 

Obviamente, os setores do fragmento que sofreram distúrbios mais amenos no 

passado, apresentariam maior diversidade de espécies que seus respectivos. 
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Tabela 38 - Estrutura Horizontal das espécies no inventário florestal, segundo índice valor de importância (VI). 

Nome Científico Nome Vulgar N U AB DA DR FA FR DoA DoR VC VC (%) VI VI (%) Min. DAP Med. DAP Max. DAP 

Myrcia retorta guamirim-ferro 32 3 0,2654 355,556 26,02 100,00 11,54 2,949 39,83 65,845 32,92 77,383 25,79 5,54 9,71 18,84 

Eremanthus incanus Eremanthus incanus 26 3 0,1155 288,889 21,14 100,00 11,54 1,283 17,33 38,466 19,23 50,004 16,67 5,00 7,34 11,30 

Eremanthus 

erythropappus 

candeia 
19 1 0,0990 211,111 15,45 33,33 3,85 1,100 14,86 30,305 15,15 34,151 11,38 4,93 7,63 16,71 

Guatteria sellowiana pixirica 15 3 0,0515 166,667 12,20 100,00 11,54 0,572 7,73 19,921 9,96 31,460 10,49 5,09 6,49 9,71 

Eugenia punicifolia cereja-do-cerrado 9 3 0,0488 100,000 7,32 100,00 11,54 0,542 7,32 14,634 7,32 26,173 8,72 4,77 7,81 14,39 

Siphoneugena densiflora Siphoneugena densiflora 6 3 0,0260 66,667 4,88 100,00 11,54 0,289 3,91 8,783 4,39 20,322 6,77 5,25 7,28 9,61 

Myrcia venulosa Myrcia venulosa 4 3 0,0129 44,444 3,25 100,00 11,54 0,143 1,93 5,187 2,59 16,725 5,58 4,77 6,30 7,96 

Blepharocalyx salicifolius murta 4 2 0,0177 44,444 3,25 66,67 7,69 0,197 2,66 5,908 2,95 13,600 4,53 5,09 7,30 9,80 

Myrcia amazonica Myrcia amazonica 3 1 0,0147 33,333 2,44 33,33 3,85 0,163 2,21 4,645 2,32 8,491 2,83 7,00 7,87 8,50 

Myrcia mutabilis Myrcia mutabilis 2 1 0,0063 22,222 1,63 33,33 3,85 0,070 0,95 2,577 1,29 6,424 2,14 6,14 6,35 6,56 

Kielmeyera coriacea pau-santo 1 1 0,0031 11,111 0,81 33,33 3,85 0,035 0,47 1,285 0,64 5,131 1,71 6,33 6,33 6,33 

Daphnopsis racemosa imbira 1 1 0,0027 11,111 0,81 33,33 3,85 0,030 0,41 1,222 0,61 5,068 1,69 5,89 5,89 5,89 

Miconia sp.1 Miconia sp.1 1 1 0,0027 11,111 0,81 33,33 3,85 0,030 0,41 1,222 0,61 5,068 1,69 5,89 5,89 5,89 

 *** Total 123 3 0,6664 1366,667 100,00 866,67 100,00 7,405 100,00 200,000 100,00 300,000 100,00 4,77 7,86 18,84 

N – NÚMERO DE ÁRVORES AMOSTRADAS  U – NÚMERO DE UNIDADES AMOSTRAIS DO INVENTÁRIO 
AB - ÁREA BASAL EM m

2    
DA – DENSIDADE ABSOLUTA DA I-ÉSIMA ESPÉCIE, EM NÚMERO DE INDIVÍDUOS POR HECTARE 

DR – DENSIDADE RELATIVA DA I-ÉSIMA ESPÉCIE, EM PORCENTAGEM (%) 
FA – FREQUÊNCIA ABSOLUTA DA I-ÉSIMA ESPÉCIE FR – FREQUÊNCIA RELATIVA DA I-ÉSIMA ESPÉCIE, EM PORCENTAGEM (%) 
DoA – DOMINÃNCIA ABSOLUTA DA I-ÉSIMA ESPÉCIE, EM m

2 
POR ha 

DoR -  DOMINÂNCIA RELATIVA DA I-ÉSIMA ESPÉCIE, EM PORCENTAGEM (%) 
VC – ÍNDICE DE VALOR DE COBERTURA (DR + DoR) 
VC% - ÍNDICE DE VALOR DE COBERTURA(%) = DR + DoR / 2 
VI - ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTÂNCIA =  DR + DoR + FR / 3 
VI (%) – ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTÂNCIA (%) =  DR + DoR + FR /  100 
Min DAP – Diâmetro à altura do peito mínimo Méd DAP- Diâmetro à altura do peito médio Max DAP - Diâmetro à altura do peito máximo 
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Gráfico 10 - Estrutura horizontal: espécies de maior ocorrência no inventário florestal, segundo 

(VI). 

 

FITOSSOCIOLOGIA 

O estudo fitossociológico baseou-se na avaliação dos parâmetros da 

estrutura horizontal (densidade, dominância e frequência) que compõem o índice 

de valor de importância das espécies presentes no povoamento. A análise da 

estrutura horizontal quantifica a participação de cada espécie em relação às 

outras e verifica sua forma de distribuição espacial. Os dados estruturais quando 

integrados em uma expressão única (VI), permitem uma visão mais ampla da 

estrutura das espécies caracterizando sua importância no povoamento. 

 

PARÂMETROS FITOSSOCIOLÓGICOS 

De acordo com a avaliação da distribuição horizontal, a espécie Myrcia 

retorta (guamirim-ferro) - Myrtaceae possui maior valor de importância (VI) no 

inventário, devendo esta posição ao número de indivíduos (N=32) refletindo na 

densidade relativa (DR) e dominância relativa (DoR), frequente nas 3 unidades 

amostrais. Em seguida, Eremanthus incanus – Asteraceae com 26 indivíduos 
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frequente nas 3 parcelas. A espécie E. erythropappus (candeia) – Asteraceae 

apresnta o terceiro VI com 19 indivíduos e frequente em uma parcela, posição 

esta devido ao valor de DAP máximo. Em valores relativos, a espécie Guatteria 

sellowiana (pixirica) - Annonaceae, com uma população de 15 indivíduos e 

frequente nas três unidades amostrais apresenta o quarto VI do estande. 

Outras informações: 

- Foram mensurados um total de 123 indivíduos, com 12 espécies 

identificadas e 1 (um) gênero; 

- 3 espécies foram representadas com 1 (um) indivíduo; 

- 6 espécies tiveram sua representatividade numa única unidade 

amostral; 

- As 4 espécies de maior VI somam 64,33 % do total, refletindo certa 

dominância em quase 2/3 terços da área inventariada. 

 

FLORÍSTICA DE FAMÍLIA 

 

Quadro 19 - “Distribuição das famílias nas unidades amostrais (florística de família)” 

Família N° Indivíduos % Total Parcelas Árv. Adulta 

Myrtaceae 60 48,78 1, 2, 3 

Asteraceae 45 36,59 1, 2, 3 

Annonaceae 15 12,20 1, 2, 3 

Clusiaceae 1 0,81 1 

Melastomataceae 1 0,81 2 

Thymelaeaceae 1 0,81 1 

 

Foram identificadas 6 famílias no presente estudo, onde 3 famílias 

obtiveram maior porcentagem de ocorrência, sendo as quais: Myrtaceae, com 60 

indivíduos, representando 48,78% do total, frequente nas 3 unidades amostrais; 

Asteraceae, presente nas 3 unidades amostrais, com 36,59% de 

representatividade (N=45); e Annonaceae com 15 indivíduos (12,90%) presente 

nas 3 unidades amostrais. 

- As 3 famílias mencionadas representam 97,57% do total mensurado; 

- Os restantes das famílias apresentam representatividade abaixo de 1%. 



           
_________________________________________________________________________ 

  

330 

 

 

Gráfico 11 - Famílias de maior ocorrência no inventário florestal. 

 

AMOSTRAGEM - CASUAL SIMPLES 

 

Tabela 39 - Estatística do inventário. 

Parâmetro Nível de Inclusão 1 

Área Total (ha) 3,36 

Parcelas 3 

Total - Volume 2,4794 

Média 0,8265 

Desvio Padrão 0,0443 

Variância 0,0020 

Variância da Média 0,0006 

Erro Padrão da Média 0,0252 

Coeficiente de Variação % 5,3617 

Valor de t Tabelado 2,9200 

Erro de Amostragem 0,0737 

Erro de Amostragem % 8,9172 

IC para a Média (90%) 0,7528 <= X <= 0,9002 

IC para a Média por ha (90%) 25,0921 <= X <= 30,0052 

Total da População 92,5635 

IC para o Total (90%) 84,3094 <= X <= 100,8175 

EMC 0,7789 
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Na execução do desmate ora pleiteado, serão gerados com base nas 

estimativas do inventário realizado 92,5635 m3 / 3,36 ha que serão consumidos 

como lenha e/ou confecção de moirões de cerca dentro da propriedade rural ou 

doado a associações de assistência social existentes no município. 

CONCLUSÃO: mediante as constatações observadas no relatório do 

inventário florestal, a área em questão possui vegetação nativa com a fisionomia 

da CERRADO enquadrado dentro dos domínios do Bioma MATA ATLÂNTICA, 

VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO MÉDIO REGENERAÇÃO, pelos 

critérios anteriormente expostos e adotando uma postura conservadora em 

relação aos próprios critérios. 

 

 

Medição do CAP a 1,30 metros do solo com fita diamétrica e delimitação da parcela com fita 

zebrada. 
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Indicação do tronco da espécie Myrcia retorta: espécie de maior VI. 

 

 

Bromeliácea do gênero Ananas dentro da área de estudo. 
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Indicação da espécie de ocorrência na área de estudo: Guatteria sellowiana. 

 

5.2.2 CARACTERIZAÇÃO DA FAUNA 

5.2.2.1 - ACERVO DE INFORMAÇÕES 

Para o conhecimento da fauna que se abriga nas áreas de influência 

do empreendimento da Arcelormittal na área do Processo DNPM nº 

812.593/1973, cuja ampliação da lavra é objeto do presente licenciamento 

ambiental, foram utilizadas informações procedentes de fontes primárias 

originadas a partir de dois levantamentos distintos: o primeiro correspondeu ao 

Programa de Monitoramento da Fauna realizado pela empresa Mineração 

Usiminas, a qual disponibilizou os dados de seus relatórios abrangendo cinco (5) 

campanhas semestrais, compreendido entre o segundo semestre de 2012 e o 

primeiro semestre de 2014. Essa base de dados primários é bastante consistente 

e abrange uma área maior que engloba a área do processo DNPM em tela. 

Esse trabalho compreendeu o levantamento dos diferentes grupos de 

fauna, entre mastofauna, avifauna e herpetofauna, nos domínios da Serra 

Azul/Serra da Samambaia e suas duas vertentes. 

Este acervo foi disponibilizado à ArcelorMittal em um contexto de 

colaboração técnica existente entre estas empresas, que desenvolvem seus 

trabalhos minerários em áreas vizinhas e muitas vezes contíguas e tem objetivos 
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comuns. Complementarmente, a ArcelorMittal desenvolveu trabalhos específicos 

na Área a ser Diretamente Afetada - ADA pelas futuras ampliações de sua lavra 

na área do Processo DNPM nº 812.593/73. 

Serão apresentados nos capítulos subsequentes os dados 

inventariados obtidos por meio destes levantamentos. 

 

5.2.2.2 - INVENTÁRIO DE FAUNA PRODUZIDO PELA USIMINAS 

Os dados apresentados a seguir foram obtidos a partir dos trabalhos 

que vem sendo desenvolvidos por equipe especializada contratada pela 

MINERAÇÃO USIMINAS, sob a coordenação técnica da empresa ECOLAB, 

focalizando a fauna indígena que se abriga na região da Serra Azul, os quais 

consistem no desenvolvimento de monitoramento sistemático da fauna, com 

frequência semestral, representativas, portanto, das estações seca e chuvosa ao 

longo dos anos de 2012-2014, constituindo, portanto, em um acervo bastante 

robusto de dados primários, que permite uma avaliação segura do 

comportamento da fauna nos domínios da Serra Azul. 

Segue-se a transcrição integral destes  estudos com a indicação dos 

respectivos autores: 

 

5.2.2.2.1 - AVIFAUNA 

As áreas de amostragem foram definidas na primeira campanha de 

campo, sendo demarcadas seis áreas para coleta de dados que foram 

selecionadas conforme a disposição da drenagem e de acordo com ambientes 

encontrados na região. A escolha das áreas levou em consideração ainda a 

disponibilidade de acessos, proximidade com as minas, o tamanho e estado de 

conservação dos ambientes naturais e a localização em relação às áreas de 

amostragens utilizadas durante o Estudo de Impacto Ambiental dos 

empreendimentos. 
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Quadro 20 - Datas das campanhas de monitoramento de avifauna. 

CAMPANHA  PERÍODO  PROFISSIONAL 

1ª Campanha 

Estação Chuvosa 

26 de Fevereiro a 03 de Março de 

2012 

 

 

 

 
Eduardo José Gazzinelli 

Biólogo 

CRBio 57922/04-D 

 

2ª Campanha 
Estação Seca 

13 a 19 de Agosto de 2012 

3ª Campanha 
Estação Chuvosa 

04 a 10 de Fevereiro de 2013 

4ª Campanha 

Estação Seca 

27 de Agosto a 02 de Setembro de 

2013 

5ª Campanha 
Estação Chuvosa 

12 a 18 de fevereiro de 2014 

 

Para a coleta de dados, o estudo de aves procurou empregar o uso de 

metodologias distintas e complementares visando à elaboração de uma listagem 

de espécies mais completa possível para a região do estudo. 

A metodologia de amostragem por pontos fixos, adaptada de Vielliard e 

Silva (1990) e Bibby et al. (1992), se caracteriza pela coleta sistemática de dados, 

sendo utilizada por permitir a obtenção de estimativas de abundância 

relativamente precisas. A técnica consiste na realização de pontos de observação 

distantes pelo menos 200 metros entre si. Em cada ponto, os observadores 

permaneceram por 10 minutos registrando todos os indivíduos avistados e/ou 

identificados pela vocalização.  

As áreas percorridas para a amostragem por pontos fixos foram 

identificadas quanto a seu ambiente e georreferenciadas com o uso de Global 

Position System (GPS) Garmin e Trex Legend Cx.  

Entre as cinco campanhas de amostragem foram realizados 24 pontos 

fixos aleatoriamente, dependendo das condições climáticas e logística de 

deslocamento, sendo feitos uma média de 04 pontos diariamente. O quadro a 

seguir indica quais os pontos realizados em cada campanha. A descrição dos 

pontos é apresentada a seguir. 
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Quadro 21 - Identificação dos pontos em cada campanha. 

ÁREA PONTO COORDENADA 
ALTITUDE 

(m) 

CAMPANHA DE 

AMOSTRAGEM 

1 2 3 4 5 

Área 1 - 

Córrego 

Damasco e 

Pico Pedra 

Grande 

AVI 01 23 K 567503 7773665 962 X X X X X 

AVI 02 23 K 567592 7773846 1020 X X X X X 

AVI 03 23 K 567712 7773634 1023 X X X X X 

AVI 04 23 K 567035 7774243 1110 X X X X X 

AVI 05 23 K 566680 7774386 1149 X X X X X 

AVI 25 23 K 568404 7775611 1083  X X X X 

AVI 26 23 K 567471 7773406 950   X X X 

AVI 27 23 K 568522 7775786 1077   X X X 

AVI 28 23 K 566696 7773360 928    X X 

AVI 29 23 K 567082 7772901 873    X X 

Área 2 - 

Córrego do 

Mota 

AVI 06 23 K 563199 7772000 498 X X    

AVI 07 23 K 563115 7772195 609 X X    

AVI 08 23 K 563752 7771154 878 X X X   

AVI 09 23 K 563353 7770842 844 X X X   

AVI 10 23 K 564464 7770688 853 X     

AVI 11 23 K 564576 7770532 851 X     

Área 3 - 

Córrego 

Samambaia 

AVI 12 23 K 559753 7772408 1116 X X    

AVI 13 23 K 559768 7772203 1072 X X    

AVI 23 23 K 560128 7772371 1016  X  X  

AVI 30 23 K 556725 7768607 986    X X 

AVI 31 23 K 556714 7768406 993    X X 

AVI 32 23 K 556641 7768205 1010    X X 

AVI 33 23 K 557204 7768784 970    X  

AVI 34 23 K 559897 7771446 931    X  

Área 4 – 

 Alto 

Ribeirão 

Serra Azul 

AVI 19 23 K 556477 7772137 1039 X X X X X 

AVI 20 23 K 556189 7772131 1030 X X X X X 

AVI 21 23 K 556402 7772349 1034 X X X X X 

AVI 22 23 K 556677 7772202 1099 X X X X X 

AVI 24 23 K 557050 7772145 1126  X X X X 

Área 5 - Alto 

Boa Vista 

AVI 17 23 K 562825 7775267 976 X X X X X 

AVI 18 23 K 562001 7774636 1038 X X X X X 

Área 6 - 

Córrego 

Pedreira 

AVI 14 23 K 565683 7776056 975 X X X X X 

AVI 15 23 K 565404 7776154 970 X X X X X 

AVI 16 23 K 565519 7775943 992 X X X X X 

 

As amostragens foram iniciadas nas primeiras horas da manhã, por 

volta das 05h:00min, perdurando enquanto era possível constatar elevada 

atividade das aves ou interrompidas quando as condições climáticas não 

permitiam uma amostragem adequada. Em condições normais os trabalhos se 

encerravam entre 10:00 e 11:00 h. Com o encerramento das amostragens por 
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pontos fixos a equipe se deslocava nas áreas de amostragem realizando 

amostragem não sistemática, caracterizada pela observação aleatória de aves (ad 

libitum), visando o enriquecimento da listagem de espécies. 

 

Quadro 22 - Classificação do Hábito Alimentar da Avifauna. 

CATEGORIAS DE HÁBITO CATEGORIAS DE HÁBITO 

Alimentar Características Alimentar Características 

Insetívora (INS) Predomínio de insetos e outros artrópodes. 

Inseto-carnívora (IN/CAR) 
Insetos, outros artrópodes e pequenos 

vertebrados, em proporções similares 

Onívora (ONI) 
Insetos/artrópodes e/ou pequenos vertebrados 

e/ou frutos e/ou sementes. 

Frugívora (FRU) Predomínio de frutos. 

Granívora(GRA) Predomínio de grãos. 

Nectarívora(NEC) 
Predomínio de néctar, complementado por 

pequenos insetos/artrópodes). 

Carnívora(CAR) 

Predomínio de vertebrados vivos e/ou mortos 

na dieta, incluindo a classe Piscívora 

(predomínio de peixes). 

 

As aves foram classificadas também de acordo com seu habitat 

preferencial, sendo identificadas cinco categorias de acordo com Stotz et al. 

(1996) e Sick (1997), Quadro 23 : 

 

Quadro 23 - Classificação do Habitat Preferencial da Avifauna. 

Habitat Descrição Habitat Descrição 

Campestre 
Espécies que ocupam preferencialmente 
ambientes abertos, como campos e 
pastagens. 

Florestal 
Espécies que ocupam preferencialmente o 
interior de ambientes florestais. 

Borda Floresta 
Espécies que ocupam preferencialmente a 
borda de ambientes florestais e paisagens 
parcialmente abertas, como capoeiras. 

Aquático 
Espécies que ocupam preferencialmente 
ambientes aquáticos, como Brejos, Veredas, 
Lagoas, Mangues, etc. 

Generalista 
Espécies que ocupam mais de um tipo de 
ambiente 
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Os censos aleatórios foram utilizados também como metodologia 

complementar no período da tarde, onde a equipe percorria diferentes fisionomias 

presentes na área de estudo. Durante as amostragens vespertinas a equipe 

procurava permanecer em campo após o ocaso para verificar a presença de aves 

de hábitos noturnos. Na tentativa de se obter um maior número de espécies para 

a região, as aves observadas durante o reconhecimento da área de estudo e 

entre os deslocamentos de carro pela área de influência também foram 

adicionadas na listagem de espécies. 

As observações foram realizadas com o auxilio de binóculos Bushnell 

8x42. Quando possível, as espécies avistadas foram documentadas com câmeras 

fotográficas Canon EOS Xs ou tiveram suas vocalizações gravadas com o auxilio 

de um gravador digital Panasonic RRUS450. Em caso de dúvidas, as 

identificações das espécies foram realizadas por meio de comparação com 

bibliografia especializada (ERIZE et al., 2006; SIGRIST 2007; VAN PERLO, 2009) 

e as gravações foram comparadas com acervos sonoros pessoais e em bancos 

de sons disponíveis na internet (http://www.xeno-canto.org). 

   

   

Prancha 1 -  Fotos ilustrativas das metodologias de observação da avifauna. 
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Análise de Dados 

As espécies registradas durante o trabalho de campo foram 

organizadas em uma lista de acordo com sua ordem sistemática e nomenclatura 

seguindo a 11ª Edição das Listas das Aves do Brasil (CBRO, 2014). O status de 

conservação foi consultado em lista global (IUCN, 2013), nacional (MMA, 2008, 

incluídas as espécies consideradas “Quase Ameaçadas” e “Deficientes em 

Dados” de acordo com MACHADO et al., 2005) e estadual (COPAM, 2010). 

As espécies registradas foram categorizadas quanto à preferência 

alimentar de acordo com Motta-Junior (1990), Sick (1997), D’Angelo-Neto et al. 

(1998), Lopes et al. (2005), Telino-Júnior et al. (2005) e em eventuais 

observações realizadas em campo.  

O status de endemismo das espécies foi definido com base em Stotz et 

al. (1996), Silva & Bates (2002), Lopes (2008) e CBRO (2011). Foram 

consideradas cinegéticas as aves que possuem valor para a caça e alimentação e 

xerimbabos os que são utilizados como animais de estimação. 

Os dados coletados nos pontos fixos foram tabulados em planilhas do 

Microsoft Excel e analisados posteriormente. Para verificar a suficiência da coleta 

de dados em campo foi traçada uma curva de acúmulo de espécies, bem como 

estimativas de riqueza pertinentes, através do software EstimateS ver. 8.2.0 

(COLWELL, 2006). 

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), e cada amostra correspondeu à realização de um 

ponto fixo de 10 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 e/ou períodos 

diferentes) ou de conjuntos equivalentes de espécies (entre comunidades 

semelhantes) (VIELLIARD & SILVA, 1990). 
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Com relação ao índice de diversidade, optou-se por realizar o cálculo 

do índice de diversidade de Shannon-Weaver para cada campanha de 

amostragem e um comparativo com as áreas de estudo selecionadas. Vielliard & 

Silva (1990) apontam que uma diversidade entre 1,00 e 2,00 caracteriza a 

avifauna de florestas temperadas. 

O Índice de Equitabilidade (J’) deve ser avaliado juntamente ao Índice 

de Diversidade de Shannon-Weaver (H’) por permitir verificar o grau de 

uniformidade da comunidade de aves amostrada. 

Após o término das cinco campanhas foram identificadas 192 espécies 

de aves, sendo que todas as campanhas contribuíram com espécies que não 

haviam sido registradas em campanhas anteriores, sendo este fato mais evidente 

na segunda campanha de estudo: 

 

 

Gráfico 12 - Distribuição das Espécies de Avifauna por Campanha. 
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Gráfico 13 - Distribuição das Espécies de Aves por Famílias mais Representativas - Primeira 

Campanha. 

 

 
Gráfico 14 - Distribuição das Espécies de Aves por Famílias mais Representativas - Segunda 

Campanha. 

 

 
Gráfico 15 - Distribuição das Espécies de Aves por Famílias mais Representativas Terceira 

Campanha. 
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Gráfico 16 - Distribuição das Espécies de Aves por Famílias mais Representativas Quarta 

Campanha. 

 

 
Gráfico 17 - Distribuição das Espécies de Aves por Famílias mais Representativas Quinta 

Campanha. 

 

Para verificar a composição da comunidade de aves presente na região 

de estudo, foram utilizadas algumas classificações buscando compreender as 

preferências ecológicas das aves registradas durante o monitoramento. A 

classificação das aves catalogadas quanto ao ambiente preferencial apontou que 

a maioria das espécies registradas possuem hábitos florestais (65 spp.), categoria 

mais abundante durante todas as campanhas do monitoramento.  
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Gráfico 18 - Distribuição das Espécies de Avifauna por Tipos de Habitat Preferencial. 

 

De acordo com informações da Fundação SOS Mata Atlântica (SOS 

MATA ATLÂNTICA, 2013), alguns dos municípios da região da Serra Azul, como 

Itatiaiuçu e Mateus Leme possuíam originalmente 100% de sua cobertura vegetal 

composta por formações da Mata Atlântica. 

Atualmente a interferência antrópica reduziu esse percentual a níveis 

preocupantes, o que pode ter afetado a comunidade de aves florestais através da 

redução das populações de espécies mais sensíveis. Entretanto, a superioridade 

de espécies preferencialmente florestais. 

As aves classificadas na categoria Borda-Florestal são espécies que 

podem se beneficiar dos ambientes de transição entre as matas e as fisionomias 

abertas em seu entorno. De acordo com Primack & Rodrigues (2001) as bordas 

naturais, formada entre ambientes de vegetações nativas, podem produzir um 

efeito positivo na riqueza de espécies, enquanto as bordas criadas a partir da 

fragmentação por ação antrópica podem resultar em um efeito negativo. 

Para a área de estudo as espécies Borda-Florestal foram verificadas 

em fisionomias de capoeira, pastos sujos, em trechos de mata às margens de 

estradas e na vegetação arbustiva no entorno de corpos d’água. Como exemplos 

pode-se citar o choro-boi (Taraba major) e o tico-tico-rei-cinza (Lanio pileatus) que 

foram observados em quintais e capoeiras da região. 



           
_________________________________________________________________________ 

  

344 

 

A comunidade de espécies campestres pode estar associada às 

fisionomias naturais de campos, presentes nas altitudes elevadas da Serra Azul, 

como também nos ambientes antropizados criados pelos desmatamentos e 

implantação de atividades agrárias. A maioria das espécies incluídas nessa 

categoria foi observada utilizando pastagens e outras formações abertas da 

região, entretanto foi possível constatar a ocorrência de algumas espécies 

associadas às formações campestres naturais da Serra Azul, como a corruíra-

docampo (Cistothorus platensis) e o campainha-azul (Porphyrospiza 

caerulescens). Durante a quinta campanha de estudos foi registrado o bacurau-

de-asa-fina (Chordeiles acutipennis), espécie preferencialmente campestre que 

costuma ocupar fisionomias de cerrado. 

Espécies generalistas correspondem às aves que podem se distribuir e 

utilizar diferentes fitofisionomias. Para a área de estudo as aves inseridas nessa 

categoria apresentam ampla distribuição geográfica no País. Na área de 

influência do empreendimento, alguns representantes foram registrados utilizando 

tanto os ambientes degradados como aqueles preservados, caso do tucanuçu 

(Ramphastos toco) e do gavião-carijó (Rupornis magnirostris), ou estiveram 

presentes apenas nos ambientes degradados ou urbanos, como o vira-bosta 

(Molothrus bonariensis) e o pardal (Passer domesticus). 

A categoria das aves aquáticas obteve um baixo número de registro 

nesse estudo. No reconhecimento da área de interesse foi possível observar a 

ocorrência de córregos, lagoas, açudes e formações palustres, entretanto, 

durante as amostragens constatou-se que estes ambientes apresentavam certo 

grau de homogeneidade que poderia não permitir a ocorrência de uma 

comunidade diversificada de aves aquáticas. Cabe salientar que durante as duas 

últimas campanhas, quando foi incrementada a amostragem na área do córrego 

Samambaia onde uma barragem de rejeitos está em fase de construção, a 

observação de aves de hábitos aquáticos sofreu um aumento. Durante a última 

campanha, duas novas espécies de aves com hábitos aquáticos foram 

registradas para a área de estudo através de observações realizadas nesta 

barragem de rejeitos, o biguá (Phalacrocorax brasilianus) e o frango-d’água-

comum (Gallinula galeata). 
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As espécies registradas durante o monitoramento foram classificadas 

também quanto à sua dieta preferencial. Observou-se que a guilda trófica com 

maior número de representantes após a realização das cinco campanhas de 

campo corresponde aos Insetívoros (90 spp.). Em seguida estão os Onívoros (39 

spp.), Granívoros (21 spp.), Carnívoros (14 spp.), Frugívoros (13 spp.), Inseto-

Carnívoros (8 spp) e por fim Nectarívoros (7 spp.). O gráfico abaixo ilustra a 

distribuição das espécies pelas categorias tróficas avaliadas. 

 

 
Gráfico 19 - Distribuição das Espécies de Avifauna por Dieta Preferencial. 

 

De acordo com Sick (1997) a ocorrência de uma comunidade com 

maior número de representantes insetívoros é um padrão comum em regiões 

tropicais. 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 dessa guilda. 

O estudo obteve alguns representantes de insetívoros especialistas, 

categoria considerada sensível às perturbações ambientais que inclui espécies 

que se utilizam de métodos específicos para adquirirem seu alimento (MOTA-

JÚNIOR, 1990; ALEIXO, 1999). Entre os insetívoros especialistas estão incluídos 

os pica-paus (família Picidae), escaladores-de-tronco (família Dendrocolaptidae) e 

seguidores de formigas-de-correição (alguns integrantes da família 

Thamnophilidae entre outras). Nesse estudo, dez espécies podem ser 
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consideradas insetívoros especialistas, além das aves pertencentes às famílias 

Picidae e Dendrocolaptidae há também um representante de Thamnophilidae, a 

papa-taoca-do-sul (Pyriglena leucoptera). 

A categoria dos onívoros se caracteriza por apresentar espécies que se 

aproveitam de múltiplos recursos para adquirir alimento. Geralmente espécies 

onívoras podem aparecer bem difundidas em ambientes impactados e 

fragmentados em função da disponibilidade de recursos frente à baixa oferta de 

alimento para outras categorias tróficas. Durante o estudo foi possível registrar 

espécies incluídas nessa categoria que apresentam hábitos mais generalistas, 

como o bem-te-vi (Pitangus sulphuratus) e a graúna (Gnorimopsar chopi), e 

outras mais seletivas, como o tiê-preto (Tachyphonus coronatus) e a saíra-

ferrugem (Hemithraupis ruficapilla) que possuem algumas exigências ambientais 

como a dependência por fragmentos florestais (SILVA, 1995; SICK, 1997). 

Com as recentes alterações taxonômicas apresentadas na 11ª edição 

da lista das aves do Brasil (CBRO, 2014) os granívoros passaram a ser 

representados em sua maioria por integrantes da família Thraupidae que 

anteriormente pertenciam à família Emberizidae. Sick (1997) cita que algumas 

espécies possuem o hábito de migrar de acordo com a oferta de nutrientes. Esta 

migração é relacionada com a época de floração de gramíneas e possui caráter 

aleatório. Outros representantes de granívoros na área de estudo pertencem à 

família Columbidae, compostas pelas rolinhas e pombas e à recém criada família 

Passerelidae, onde foram incluídos alguns membros de Emberizidae. 

Carnívoros e inseto-carnívoros são representados por integrantes das 

famílias Accipitridae (gaviões), Falconidae (falcões), Strigidae (corujas), Ardeidae 

(garças), Cathartidae (urubus) e Alcedinidae (Martim-pescadores). As espécies 

dessas famílias costumam ocupar posições apicais em cadeias tróficas, 

permitindo inferir que a área de estudo disponibilize ambientes favoráveis à 

manutenção das presas dessas espécies. Algumas espécies de outras famílias 

também podem integrar os inseto-carnívoros, como o anu-preto (Crotophaga ani) 

e a juruva-verde (Baryphthengus ruficapillus), que incluem pequenos vertebrados 

em suas dietas. 
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Entre os frugívoros observados na região estão espécies pertencentes 

à família Psittacidae, (composta pelos papagaios, maritacas, periquitos e araras) 

e também espécies de Passeriformes florestais, como os integrantes da família 

Pipridae. Os frugívoros podem ser classificados como indicadores de qualidade 

ambiental, uma vez que necessitam de grandes áreas naturais para um 

suprimento suficiente de frutos ao longo de todo um ciclo sazonal (WILLIS, 1979; 

MOTTA-JÚNIOR, 1990; ALEIXO, 1999). 

Os nectarívoros são representados neste estudo pelos beija-flores 

(Família Trochilidae) e pela cambacica (Coereba flaveola). Os beija-flores são 

endêmicos do continente americano e desempenham um importante papel como 

vetores na polinização de espécies botânicas (SICK, 1997). 

 

Espécies em Extinção 

Na data das campanhas do presente monitoramento utilizava-se a lista 

IN 26/2008 para se averiguar a ocorrência de espécies ameçadas em nível 

nacional, mas após a publicação da Portaria 444/2014, esta passou a ser a lista 

nacional oficial de espécies ameçadas de extinção. 

Assim, no presente documento, para verificar a ocorrência de espécies 

ameaçadas de extinção foram analisadas a DN COPAM 147/2010 a nível 

estadual, a Portaria MMA 444/2014 a nível nacional e a IUCN (2015) a nível 

global. 

Quadro 24 - Avaliação  das categorias ameaçadas de extinção. 

Espécie Campanha 

Categoria de Ameaça 
Minas Gerais (DN 

COPAM 
147/2010) 

Brasil (Portaria 
MMA 444/2014) 

Global (IUCN, 
2015) 

Jacamaralcyon 
tridactyla 
(cuitelão) 

1ª - - VU 

Porphyrospiza 
caerulescens 
(Campainha-

azul) 

1ª - - QA 

Legenda: VU - Espécie Vulnerável à Extinção; QA - Espécie Quase-Ameaçada de Extinção. 
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O cuitelão (Jacamaralcyon tridactyla) é uma espécie endêmica da Mata 

Atlântica brasileira. Atualmente a espécie possui seu centro de distribuição para o 

estado de Minas Gerais. Sua ocorrência parece estar associada a matas em 

proximidade com riachos, entretanto, já foi observado em ambientes degradados 

onde a vegetação original foi substituída, como em plantações de eucalipto 

(MACHADO & LAMAS, 1996; SILVEIRA & NOBRE, 1998). Necessita de 

barrancos, onde fazem seus ninhos, para sua reprodução. 

O campainha-azul (Porphyrospiza caerulescens) é uma espécie 

considerada endêmica do bioma do Cerrado (SILVA & BATES, 2002), ocupando 

as áreas abertas do bioma como o campo sujo e campo cerrado (GWYNNE et al., 

2010). Tem se tornado raro e localmente distribuído no Brasil, enquanto na Bolívia 

parece ser mais numeroso. Entre as maiores ameaças às suas populações está a 

conversão de áreas naturais para pastagens e agricultura (BIRDLIFE, 2012). 

 

Espécies Endêmicas 

Conforme citado anteriormente, as aves registradas foram avaliadas 

também quanto ao endemismo. Ao todo 30 espécies presentes nesse estudo 

apresentam área de ocorrência restrita a alguma região ou bioma. A maior parte 

dos endemismos é verificado para as aves endêmicas da Mata Atlântica, que 

somaram 23 espécies. As aves endêmicas do Cerrado somam quatro registros e 

sete espécies apresentam distribuição restrita ao território brasileiro, sendo 

consideradas endêmicas do Brasil. 

 

Quadro 25 - Espécies de aves endêmicas da área estudada. 

Táxon 

Área de 

Registro Status Hábito 
1 2 3 4 5 6 

Penelope obscura (jacuaçu)  x   x x FA FL 

Aramides saracura (saracura-do-mato) x x    x FA AQ 

Baryphthengus ruficapillus (juruva-verde)    x   FA FL 

Jacamaralcyon tridactyla (cuitelão)     x  FA/BR FL 

Formicivora serrana (formigueiro-da-serra) x   x   FA FL 

Pyriglena leucoptera (papa-taoca-do-sul) x x x x x x FA FL 
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Drymophila malura (choquinha-carijó)    x   FA FL 

Conopophaga lineata (chupa-dente)    x   FA FL 

Furnarius figulus (casaca-de-couro-da-lama)   x x   BR CA 

Automolus leucophthalmus (barranqueiro-de-olho-branco)  x  x  x FA FL 

Phacellodomus ferrugineigula (joão-botina-do-brejo)   x    FA/BR AQ 

Synallaxis ruficapilla (pichororé)    x   FA FL 

Synallaxis spixi (joão-teneném) x x x x  x FA FL 

Ilicura militaris (tangarazinho) x x x  x x FA/BR FL 

Chiroxiphia caudata (tangará)  x x x x  FA FL 

Antilophia galeata (soldadinho)   x   x CE FL 

Schiffornis virescens (flautim) x x     FA FL 

Mionectes rufiventris (abre-asa-de-cabeça-cinza)      x FA FL 

Todirostrum poliocephalum (teque-teque) x x x x x x FA/BR FL 

Myiornis auricularis (miudinho) x x   x x FA FL 

Myiopagis viridicata (guaracava-de-crista-alaranjada) x x  x   FA FL 

Hylophilus amaurocephalus (vite-vite-de-olho-cinza) x x x x x x BR FL 

Cyanocorax cristatellus (gralha-do-campo) x  x  x x CE CA 

Myiothlipys leocoblepahara (pula-pula-assoviador)  x x  x  FA FL 

Saltatricula atricollis (bico-de-pimenta)   x    CE CA 

Tachyphonus coronatus (tiê-preto) x x x x x x FA FL 

Tangara cyanoventris (saíra-douradinha)  x x  x  FA FL 

 Hemithraupis ruficapilla (saíra-ferrugem) x   x x  FA FL 

Porphyrospiza caerulescens (campainha-azul) x      CE CA 

Embernagra longicauda (rabo-mole-da-serra) x      BR CA 

Legenda: ÁREA DE REGISTRO – 1: Córrego Damasco e Pico Pedra Grande; 2: Córrego do Mota; 3: 
Córrego Samambaia; 4: Alto Ribeirão Serra Azul: 5: Córrego Alto da Boa Vista; 6: Córrego Pedreira. 
STATUS: BR – Espécie endêmica do Brasil; CE – Espécie endêmica do Cerrado; FA – Espécie endêmica da 
Mata Atlântica. HÁBITO: AQ – Aquático; CA – Campestre; FL – Florestal. 

 

Algumas das espécies registradas durante o estudo e que não estão 

incluídas em listas de espécies ameaçadas podem ter suas populações 

localmente afetadas em função da predação humana para criação (xerimbabos) 

ou consumo de suas carnes ou derivados (penas, ovos, ossos, etc) (cinegéticos). 

Entre as espécies cinegéticas pode-se citar o jacuaçu (Penelope 

obscura), espécie bastante apreciada por caçadores e que já figurou em listas 

anteriores de espécies ameaçadas em Minas Gerais. Entre os xerimbabos 

merece destaque os integrantes da família Psittacidae. 
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De acordo com o RENCTAS - Rede Nacional de Combate ao Tráfico 

de Animais Silvestres (RENCTAS, 2001) - as aves são os animais mais 

encontrados no comércio ilegal de fauna silvestre, gerando consequências sobre 

o meio ambiente na forma de diferentes impactos ecológicos e sociais. 

Quanto à realização das análises estatísticas, através da metodologia 

de Pontos Fixos foram registradas 136 espécies, num total de 1447 contatos, 

resultando em uma média de 12,58 contatos por amostra. Salienta-se que as 

demais espécies foram observadas qualitativamente, através dos censos 

aleatórios realizados na área de estudo. 

O Índice Pontual de Abundância (IPA) variou de um máximo de 0.870 

(100 contatos) a um valor mínimo de 0,009 (1 contato), sendo as espécies mais 

abundantes do estudo o chorozinho-de-chapéu-preto (Herpsilochmus atricapillus), 

o pula-pula-de-barriga-branca (Basileuterus culicivorus), a papa-taoca-do-sul 

(Pyriglena leucoptera) e a saíra-amarela (Tangara cayana) (Tabela 40 ). 

 

Tabela 40 – Espécies mais abundantes na área do estudo com base no Índice Pontual de 
Abundância (IVA). 

Espécie Registro IPA 

Herpsilochmus atricapillus (chorozinho-de-chapéu-preto) 100 0,870 

Basileuterus culicivorus (pula-pula) 69 0,600 

Pyriglena leucoptera (papa-taoca-do-sul) 60 0,522 

Tangara cayana (saíra-amarela) 60 0,522 

Myiothlypis flaveola (canário-do-mato) 51 0,443 

Camptostoma obsoletum (risadinha) 50 0,435 

Coereba flaveola (cambacica) 45 0,391 

Tolmomyias sulphurescens (bico-chato-de-orelha-preta) 44 0,383 

Turdus leucomelas (sabiá-barranco) 37 0,322 

Ilicura militaris (tangarazinho) 37 0,322 

 

Vale destacar que entre as dez espécies mais abundantes no estudo 

realizado por meio de pontos fixos, seis são consideradas dependentes de 

fisionomias florestais (SILVA, 1995), o chorozinho-de-chapéu-preto 

(Herpsilochmus atricapillus), o pula-pula-de-barriga-branca (Basileuterus 

culicivorus), a papa-taoca-do-sul (Pyriglena leucoptera), o canário-do-mato 

(Myiothlypis flaveola), o bico-chato-de-orelha-preta (Tolmomyias sulphurescens) e 

o tangarazinho (Ilicura militaris). 
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Através dos dados obtidos ao longo de todos os dias de monitoramento 

foi possível calcular a Frequência de Ocorrência (F.O.) das espécies registradas 

nesse estudo. O resultado obtido é semelhante àquele apresentado para o IPA, 

sendo possível observar que todas as espécies mais abundantes nas 

amostragens por pontos figuram entre as aves com maior frequência de registro 

durante o estudo (Tabela 41 ). 

 

Tabela 41 - Espécies mais frequentes na área estudada. 

Espécie 

Número de 

dias de 

registro 

Frequência 

de 

Ocorrência 

Patagioenas picazuro (pombão) 25 0,926 

Herpsilochmus atricapillus (chorozinho-de-chapéu-preto) 24 0,889 

Volatinia jacarina (tiziu) 23 0,852 

Tangara cayana (saíra-amarela) 23 0,852 

Tolmomyias sulphurescens (bico-chato-de-orelha-preta) 22 0,815 

Columbina talpacoti (rolinha-roxa) 22 0,815 

Myiothlypis flaveola (canário-do-mato) 22 0,815 

Zonotrichia capensis (tico-tico) 21 0,778 

Pyriglena leucoptera (papa-taoca-do-sul) 20 0,741 

Coereba flaveola (cambacica) 20 0,741 

Basileuterus culicivorus (pula-pula) 20 0,741 

Camptostoma obsoletum (risadinha) 20 0,741 

Turdus leucomelas (sabiá-barranco) 20 0,741 

Ilicura militaris (tangarazinho) 20 0,741 

Coragyps atratus (urubu-de-cabeça-preta) 20 0,741 

Caracara plancus (caracará) 20 0,741 

Cariama cristata (seriema) 20 0,741 

 

Com relação ao índice de diversidade, valores em torno de 3,00 foram 

obtidos em diversos ambientes em regiões tropicais. O índice de equitabilidade 

apresenta resultados entre 0 e 1, sendo que os números mais próximos de 1 

compreendem uma comunidade mais uniforme, com distribuição semelhante de 

indivíduos por espécie. 
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Tabela 42 - Índice de Diversidade de Shannon-Weaver e Equitabilidade por Campanha – 
Avifauna. 

Campanha Índice de Diversidade Equitabilidade 

Primeira H´ = 3,757 J´ = 0,8934 

Segunda H´ = 3,788 J´ = 0,8886 

Terceira H´ = 3,834 J´ = 0,9254 

Quarta H´ = 4,119 J´ = 0,9066 

Quinta H´ = 3,795 J´ = 0,9308 

 

Tabela 43 - Índice de Diversidade de Shannon-Weaver e Equitabilidade por Área de Amostragem 
– Avifauna. 

Área de Estudo Índice de Diversidade Equitabilidade 

1 H´ = 4,116 J´ = 0,9080 

2 H´ = 3,492 J´ = 0,9122 

3 H´ = 4,035 J´ = 0,9347 

4 H´ = 3,787 J´ = 0,9105 

5 H´ = 3,514 J´ = 0,9286 

6 H´ = 3,648 J´ = 0,9146 

 

Para se verificar a suficiência amostral empregada nesse estudo, foi 

elaborada uma curva de rarefação através do programa de análises estatísticas 

EstimateS versão 8.2.0. O gráfico apresentado abaixo mostra a curva da riqueza 

observada em campo comparada a uma riqueza estimada segundo o cálculo do 

estimador de riqueza Jackknife de 1ª ordem. 

 
 

 
Gráfico 20 - Curva de Rarefação – 1ª a 5ª Campanha Avifauna. 

 

A seguir é apresentado um quadro contendo todas as espécies da 

avifauna registradas na Serra Azul no inventário realizado pela MUSA, na área 

que envolve o Processo DNPM nº 812.593/73. 
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Figura 107 - Pontos do monitoramento da avifauna. 

Área da Arcelor 
objeto do 

licenciamento 
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Quadro 26 - Espécies da Avifauna Registradas na Serra Azul – Campanhas 2012/2013/2014. 

Táxon 

Campanha de Registro 

Tipo de Registro Status 

Categoria de Ameaçada 

1 2 3 4 5 
MG (DN 147/10) /  

BR (MMA 444/14) /  
GL (IUCN/2015) 

Ordem Tinamiformes 
      

   

Família Tinamiidae 
      

   

Crypturellus obsoletus (inhambuguaçu) - x x - - Z R / CIN - 

Crypturellus parvirostris (inhambú-chororó) x - x - - Z R / CIN - 

Crypturellus tataupa (inhambú-chintã) - - - x - Z R / CIN - 

Ordem Anseriformes      
 

   

Família Anatidae      
 

   

Amazonetta brasiliensis (pé-vermelho) x x - x x V / Z R / CIN - 

Ordem Galliformes      
 

   

Família Cracidae      
 

   

Penelope superciliaris (jacupemba) - x x x x V / Z R / CIN - 

Penelope obscura (jacuaçu) x x - - - V / Z FA / CIN - 

Ordem Suliformes         

Família Phalacrocoracidae         

Phalacrocorax brasilianus (biguá) - - - - x V R - 

Ordem Pelecaniformes      
 

   

Família Ardeidae      
 

   

Bubulcus ibis (garça-vaqueira) - x x x x V R - 

Syrigma sibilatrix (maria-faceira) - x x x x V R - 

Família Threskiornithidae      
 

   

Theristicus caudatus (curicaca) - - - - x V / Z R - 

Ordem Cathartiformes      
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Táxon 

Campanha de Registro 

Tipo de Registro Status 

Categoria de Ameaçada 

1 2 3 4 5 
MG (DN 147/10) /  

BR (MMA 444/14) /  
GL (IUCN/2015) 

Família Cathartidae      
 

   

Coragyps atratus (urubu-de-cabeça-preta) x x x x x V R - 

Ordem Accipitriformes      
 

   

Família Accipitridae      
 

   

Leptodon cayanensis (gavião-de-cabeça-cinza) - x - - - V R - 

Elanus leucurus (gavião-peneira) x - - x x V R - 

Accipiter bicolor (gavião-bombachinha-grande) - x - - - V / Z R - 

Heterospizias meridionalis (gavião-caboclo) x x - x x V R - 

Rupornis magnirostris (gavião-carijó) x x x x x V / Z R - 

Geranoaetus albicaudatus (gavião-de-rabo-branco) - x - x - V R - 

Geranoaetus melanoleucus (águia-chilena) - - - x - V R - 

Ordem Falconiformes      
 

   

Família Falconidae      
 

   

Caracara plancus (caracará) x x x x x V / Z R - 

Milvago chimachima (carrapateiro) x x x x x V / Z R - 

Herpetotheres cachinnans (acauã) - x x x - 
 

R - 

Falco sparverius (quiriquiri) x - x - - V R  - 

Falco femoralis (falcão-de-coleira) - - - x - V R - 

Ordem Gruiformes      
 

   

Família Rallidae      
 

   

Aramides saracura (saracura-do-mato) - x x x - Z FA - 

Gallinula galeata (frango-d'água-comum) - - - - x V R - 

Porphyrio martinica (frango-d'água-azul) - - x - - V R - 
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Táxon 

Campanha de Registro 

Tipo de Registro Status 

Categoria de Ameaçada 

1 2 3 4 5 
MG (DN 147/10) /  

BR (MMA 444/14) /  
GL (IUCN/2015) 

Ordem Cariamiformes      
 

   

Família Cariamidae      
 

   

Cariama cristata (seriema) x x x x x V / Z R - 

Ordem Charadriiformes      
 

   

Família Charadriidae      
 

   

Vanellus chilensis (quero-quero) x - x x x V / Z R - 

Ordem Columbiformes      
 

   

Família Columbidae      
 

   

Columbina talpacoti (rolinha-roxa) x x x x x V / Z R - 

Columbina picui (rolinha-cinzenta) - - - - x V R - 

Columbina squammata (fogo-apagou) x x x - - V / Z R - 

Patagioenas picazuro (pombão) x x x x x V / Z R - 

Patagioenas cayennensis (pomba-galega) - - - - x V R - 

Zenaida auriculata (pomba-de-bando) x - - - x V R - 

Leptotila verreauxi (juriti-pupu) x x x x x V / Z R - 

Ordem Psittaciformes      
 

   

Família Psittacidae      
 

   

Psittacara leucophthalmus (periquitão-maracanã) x x x x x V / Z R / XE - 

Eupsittula aurea (periquito-rei) x x x x x V / Z R / XE - 

Forpus xanthopterygius (tuim) x x x x x V / Z R / XE - 

Brotogeris chiriri (periquito-de-encontro-amarelo) - x - x - V / Z R / XE - 

Pionus maximiliani (maitaca-verde) - x x x x V / Z R / XE - 

Ordem Cuculiformes      
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Táxon 

Campanha de Registro 

Tipo de Registro Status 

Categoria de Ameaçada 

1 2 3 4 5 
MG (DN 147/10) /  

BR (MMA 444/14) /  
GL (IUCN/2015) 

Família Cuculidae      
 

   

Piaya cayana (alma-de-gato) x x x x - V / Z R - 

Crotophaga ani (anu-preto) x x x x x V / Z R - 

Guira guira (anu-branco) x - x - x V / Z R - 

Ordem Strigiformes      
 

   

Família Strigidae      
 

   

Megascops choliba (corujinha-do-mato) - x - x x V / Z R - 

Glaucidium brasilianum (caburé) x - x - - V R - 

Athene cunicularia (coruja-buraqueira) x - - x x V R - 

Ordem Caprimulgiformes      
 

   

Família Caprimulgidae      
 

   

Hydropsalis albicollis (bacurau) x x x x x V / Z R - 

Hydropsalis torquata (bacurau-tesoura) x x x x x V R - 

Chordeiles acutipennis (bacurau-de-asa-fina) - - - - x V R - 

Hydropsalis sp. x - - - - V R - 

Ordem Apodiformes      
 

   

Família Apodidae      
 

   

Streptoprocne zonaris (taperuçu-de-coleira-branca) x x - - x V R - 

Família Trochilidae      
 

   

Phaethornis pretrei (rabo-branco-acanelado) x x x x x V / Z R - 

Eupetomena macroura (beija-flor-tesoura) - x x x x V / Z R - 

Colibri serrirostris (beija-flor-de-orelha-violeta) x x - x x V / Z R - 

Chlorostilbon lucidus (beusourinho-de-bico-
vermelho) 

x - x x x V R 
- 
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Táxon 

Campanha de Registro 

Tipo de Registro Status 

Categoria de Ameaçada 

1 2 3 4 5 
MG (DN 147/10) /  

BR (MMA 444/14) /  
GL (IUCN/2015) 

Thalurania furcata (beija-flor-tesoura-verde) - x - x - V R - 

Amazilia lactea (beija-flor-de-peito-azul) x x x x x V / Z R - 

Ordem Trogoniformes         

Família Trogonidae      
 

   

Trogon surrucura (sucuruá-variado) - - - - x Z R - 

Ordem Coraciiformes      
 

   

Família Alcedinidae      
 

   

Chloroceryle americana (martim-pescador-pequeno) - x - - - V R - 

Família Momotidae      
 

   

Baryphthengus ruficapillus (juruva-verde) x - - x - Z FA - 

Ordem Galbuliformes      
 

   

Família Galbulidae      
 

   

Jacamaralcyon tridactyla (cuitelão) x - - - - V FA / BR  VU (IUCN/2015) 

Galbula ruficauda (ariramba-de-cauda-ruiva) x x - x - V R - 

Família Bucconidae      
 

   

Nystalus chacuru (joão-bobo) x x - - - Z R - 

Ordem Piciformes      
 

   

Família Ramphastidae      
 

   

Ramphastos toco (tucanuçu) x x x x x V / Z R / XE - 

Família Picidae      
 

   

Picumnus cirratus (pica-pau-anão-barrado) x x x x x Z R - 

Melanerpes candidus (pica-pau-branco) x x - - x V R - 

Veniliornis passerinus (picapauzinho-anão) - x - x - V R - 
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Táxon 

Campanha de Registro 

Tipo de Registro Status 

Categoria de Ameaçada 

1 2 3 4 5 
MG (DN 147/10) /  

BR (MMA 444/14) /  
GL (IUCN/2015) 

Colaptes melanochloros (pica-pau-verde-barrado) - - x - - V R - 

Colaptes campestris (pica-pau-do-campo) - - x x x V / Z R - 

Celeus flavescens (pica-pau-de-cabeça-amarela) x - - - - V R - 

Dryocopus lineatus (pica-pau-de-branda-branca) x x - - - V R - 

Ordem Passeriformes      
 

   

Família Thamnophilidae      
 

   

Formicivora serrana (formigueiro-da-serra) - x x x - V / Z FA - 

Dysithamnus mentalis (choquinha-lisa) x x x - - Z R - 

Herpsilochmus atricapillus (chorozinho-de-chapéu-
preto) 

x x x x x V / Z R 
- 

Thamnophilus torquatus (choca-de-asa-vermelha) - - - x x Z R - 

Thamnophilus caerulescens (choca-da-mata) x x x x - Z R - 

Taraba major (choró-boi) x - x - - V / Z R - 

Drymophila malura (choquinha-carijó) - - - - x V / Z FA - 

Pyriglena leucoptera (papa-taoca-do-sul) x x x x x Z FA - 

Família Conopophagidae      
 

   

Conopophaga lineata (chupa-dente) x - x - - Z FA - 

Família Dendrocolaptidae      
 

   

Sittasomus griseicapillus (arapaçu-verde) x x x x x Z R - 

Lepidocolaptes angustirostris (arapaçu-de-cerrado) x - - - - Z R - 

Família Furnariidae      
 

   

Xenops rutilans (bico-virado-carijó) x x - - - Z R - 

Furnarius figulus (casaca-de-couro-da-lama) x x x - x V / Z BR - 

Furnarius rufus (joão-de-barro) x x x x x V / Z R - 
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Táxon 

Campanha de Registro 

Tipo de Registro Status 

Categoria de Ameaçada 

1 2 3 4 5 
MG (DN 147/10) /  

BR (MMA 444/14) /  
GL (IUCN/2015) 

Lochmias nematura (joão-porca) x x x x x V / Z R - 

Automolus leucophthalmus (barranqueiro-de-olho-
branco) 

x x x x x Z FA 
- 

Philydor rufum (limpa-folha-de-testa-baia) - x - - x Z R - 

Synallaxis frontalis (petrim) x x x x x V / Z R - 

Synallaxis albescens (uí-pi) x x x x x Z R - 

Synallaxis spixi (joão-teneném) x x x x x V / Z FA - 

Phacellodomus rufifrons (joão-de-pau) x x x x x V / Z R - 

Phacellodomus ferrugineigula (joão-botina-do-brejo) x x x - - V / Z FA / BR - 

Certhiaxis cinnamomeus (curutié) x - - x x V / Z R - 

Synallaxis ruficapilla (pichororé) x x - - - Z FA - 

Synallaxis cinerascens (pi-puí) - - - x - Z R - 

Família Pipridae      
 

   

Neopelma pallescens (fruxu-do-cerradão) x x x x - Z R - 

Manacus manacus (rendeira) - - - x - Z R - 

Ilicura militaris (tangarazinho) x x x x x Z FA / BR - 

Chiroxiphia caudata (tangará) x x x - x Z FA - 

Antilophia galeata (soldadinho) x x x x - Z CE - 

Família Tytiridae      
 

   

Schiffornis virescens (flautim) - x - - - Z FA - 

Pachyramphus polychopterus (caneleiro-preto) x - x - - Z R - 

Família Rhynchocyclidae      
 

   

Mionectes rufiventris (abre-asa-de-cabeça-cinza) x - x x - V FA - 

Leptopogon amaurocephalus (cabeçudo) x x x x x Z R - 
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Táxon 

Campanha de Registro 

Tipo de Registro Status 

Categoria de Ameaçada 

1 2 3 4 5 
MG (DN 147/10) /  

BR (MMA 444/14) /  
GL (IUCN/2015) 

Corythopis delalandi (estalador) x x - - - Z R - 

Tolmomyias sulphurescens (bico-chato-de-orelha-
preta) 

x x x x x V / Z R 
- 

Todirostrum poliocephalum (teque-teque) x x x x x Z FA / BR - 

Poecilotriccus plumbeiceps (tororó) x x - x x Z R - 

Myiornis auricularis (miudinho) x x x x x Z FA - 

Hemitriccus margaritaceiventer (sebinho-de-olho-de-
ouro) 

- x x x - V / Z R 
- 

Família Tyrannidae      
 

   

Hirundinea ferruginea (gibão-de-couro) - x - x - 
 

R - 

Camptostoma obsoletum (risadinha) x x x x x V / Z R - 

Elaenia flavogaster (guaracava-de-barriga-amarela) x x - x x Z R - 

Elaenia spectabilis (guaracava-grande) - - - x - V / Z R - 

Elaenia chiriquensis (chibum) x x x x - Z R - 

Myiopagis caniceps (guaracava-cinzenta) x x x x x Z R - 

Myiopagis viridicata (guaracava-de-crista-alaranjada) x x x - - Z FA - 

Capsiempis flaveola (marianinha-amarela) - - - x - V / Z R - 

Phaeomyias murina (bagageiro) x x x x x Z R - 

Phyllomyias fasciatus (piolhinho) x x x x - Z R - 

Serpophaga subcristata (alegrinho) - x - - - V / Z R - 

Myiarchus ferox (maria-cavaleira) x x x x x V / Z R - 

Myiarchus tyrannulus (maria-cavaleira-de-rabo-
enferrujado) 

- x - x - V / Z R 
- 

Casiornis rufus (maria-ferrugem) - x - x - V R - 
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Táxon 

Campanha de Registro 

Tipo de Registro Status 

Categoria de Ameaçada 

1 2 3 4 5 
MG (DN 147/10) /  

BR (MMA 444/14) /  
GL (IUCN/2015) 

Pitangus sulphuratus (bem-te-vi) x x x x x V / Z R - 

Machetornis rixosa (suiriri-cavaleiro) x - x x - V R - 

Megarynchus pitangua (nei-nei) x x x x x V / Z R - 

Myiozetetes similis (bentevizinho-de-penacho-
vermelho) 

x x x x x V R 
- 

Tyrannus albogularis (suiriri-de-garganta-branca) x - - - - V / Z R - 

Tyrannus melancholicus (suiriri) x - x x x V / Z R - 

Tyrannus savana (tesourinha) - - - x - V R - 

Colonia colonus (viuvinha) x x x x x V / Z R - 

Myiophobus fasciatus (filipe) x x x x x V / Z R - 

Fluvicola nengeta (lavadeira-mascarada) x x x x x Z R - 

Gubernetes yetapa (tesoura-do-brejo) x - - x x Z R - 

Lathrotriccus euleri (enferrujado) x x x x x Z R - 

Knipolegus lophotes (maria-preta-de-penacho) x x x - x V R - 

Xolmis cinereus (primavera) x - x x x V R - 

Xolmis velatus (noivinha-branca) x x x x x V R - 

Família Vireonidae      
 

   

Cyclarhis gujanensis (pitiguari) x x x x x Z R - 

Vireo olivaceus (juruviara) x - x x - V / Z BR - 

Hylophilus amaurocephalus (vite-vite-de-olho-cinza) x x x x x V / Z BR - 

Família Corvidae      
 

   

Cyanocorax cristatellus (gralha-do-campo) x x x x x V / Z CE - 

Família Hirundinidae      
 

   

Pygochelidon cyanoleuca (andorinha-pequena-de- x x x x x V R - 
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Táxon 

Campanha de Registro 

Tipo de Registro Status 

Categoria de Ameaçada 

1 2 3 4 5 
MG (DN 147/10) /  

BR (MMA 444/14) /  
GL (IUCN/2015) 

casa) 

Stelgidopteryx ruficollis (andorinha-serradora) x x x x x V R - 

Progne tapera (andorinha-do-campo) - x - - - V R - 

Família Troglodytidae      
 

   

Troglodytes musculus (corruíra) x x x x x V R - 

Cistothorus platensis (corruíra-do-campo) x - - - - V 
 

- 

Família Turdidae      
 

   

Turdus rufiventris (sabiá-laranjeira) x x x x x V / Z R - 

Turdus leucomelas (sabiá-barranco) x x x x x V / Z R - 

Turdus amaurochalinus (sabía-poca) x x - x - V R - 

Turdus subalaris (sabiá-ferreiro) - - - x - Z R - 

Família Mimidae      
 

   

Mimus saturninus (sabiá-do-campo) - x x x - V R - 

Família Passerellidae          

Zonotrichia capensis (tico-tico) x x x x x V / Z R - 

Ammodramus humeralis (tico-tico-do-campo) x - - - x V / Z R - 

Arremon flavirostris (tico-tico-de-bico-amarelo) - x x - x V / Z R - 

Família Thraupidae      
 

   

Saltator similis (trinca-ferro-verdadeiro) x x x x x Z R / XE - 

Saltatricula atricollis (bico-de-pimenta) x x - - - V / Z CE - 

Nemosia pileata (saíra-de-chapéu-preto) x - - x - V R - 

Tachyphonus coronatus (tiê-preto) x x - x - V FA - 

Lanio pileatus (tico-tico-rei-cinza) x x x x x V/Z R - 
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Táxon 

Campanha de Registro 

Tipo de Registro Status 

Categoria de Ameaçada 

1 2 3 4 5 
MG (DN 147/10) /  

BR (MMA 444/14) /  
GL (IUCN/2015) 

Tangara sayaca (sanhaçu-cinzento) x x x x x V/Z R - 

Tangara cayana (saíra-amarela) x x x x x V/Z R - 

Tangara palmarum (Sanhaçu-do-coqueiro) x x - x - V/Z R - 

Schistochlamys ruficapillus (bico-de-veludo) - x x - x V R - 

Tangara cyanoventris (saíra-douradinha)  x x x x V/Z FA - 

Tersina viridis (saí-andorinha) x x - x - V / Z R - 

Dacnis cayana (saí-azul) x x x x - V / Z R - 

Hemithraupis ruficapilla (saíra-ferrugem) - - - - x Z FA - 

Coereba flaveola (cambacica) x x x x x V / Z R - 

Conirostrum speciosum (figuinha-de-rabo-castanho) - - - x - V R - 

Família Emberizidae      
 

   

Porphyrospiza caerulescens (campainha-azul) x - - - - Z CE  QA (IUCN/2015) 

Sicalis citrina (canário-rasteiro) x x x x x V / Z R - 

Sicalis flaveola (canário-da-terra) x x x - x V / Z R / XE - 

Emberizoides herbicola (canário-do-campo) x x - x - V / Z R - 

Embernagra longicauda (rabo-mole-da-serra) x - - - x V BR - 

Volatinia jacarina (tiziu) x x x x x V / Z R  - 

Sporophila lineola (bigodinho) x - x - x V / Z R / XE - 

Sporophila nigricollis (baiano) x x x - x V / Z R / XE - 

Família Parulidae      
 

   

Geothlypis aequinoctialis (pia-cobra) x - - x - V / Z R - 

Basileuterus culicivorus (pula-pula-de-barriga-branca) x x x x x V / Z R - 

Myiothlypis flaveola (canário-do-mato) x x x x x V /Z R - 
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Táxon 

Campanha de Registro 

Tipo de Registro Status 

Categoria de Ameaçada 

1 2 3 4 5 
MG (DN 147/10) /  

BR (MMA 444/14) /  
GL (IUCN/2015) 

Myiothlypis leucoblephara (pula-pula-assobiador) x x - - - Z FA - 

Família Icteridae      
 

   

Psarocolius decumanus (japu) - x x x x V / Z R - 

Gnorimopsar chopi (graúna) - x - - x V / Z R - 

Chrysomus ruficapillus (garibaldi) x - x - x V / Z R - 

Pseudoleistes guirahuro (chopim-do-brejo) x - x - x V R - 

Molothrus bonariensis (vira-bosta) - - x - - V R - 

Sturnella superciliaris (polícia-inglesa-do-sul) - - x - - V R - 

Família Fringilidae      
 

   

Euphonia chlorotica (fim-fim) x x - x x V / Z R / XE - 

Família Passeridae      
 

   

Passer domesticus (pardal) x - x - x V R - 
Legenda: TIPO DE REGISTRO: V – Visualização; Z -  Zoofonia. STATUS: R – Espécie regular no território brasileiro; BR - Espécie endêmica do Brasil; CE – Espécie 
endêmica do Cerrado; FA – Espécie endêmica da Mata Atlântica; CIN – Espécie cinegética; XE – Espécie xerimbabo. CATEGORIA DE AMEAÇA: VU – Vulnerável; QA – 
Quase Ameaçada; MG – Espécie ameaçada no Estado de Minas Gerais conforme DN 146/10; BR – Espécie considerada ameaçada em nível nacional conforme Portaria 
MMA nº 444/14; GL - Espécie considerada ameaçada em nível global conforme dados da IUCN Red List of Threatened Species. 
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5.2.2.2.2 - MASTOFAUNA 

Os estudos de monitoramento da mastofauna tiveram como objetivos: 

 Apresentar listagem das espécies de mamíferos não-voadores de 

médio e grande porte encontrados, indicando forma de registro e destacando as 

espécies ameaçadas de extinção, as endêmicas, as consideradas raras, as não 

descritas previamente para a área estudada ou pela ciência, as passíveis de 

serem utilizadas como indicadoras de qualidade ambiental, as de importância 

econômica e cinegética e as potencialmente invasoras, conforme especificado 

pela Instrução Normativa IBAMA nº 146/2007; 

 Avaliar possíveis modificações ao longo do tempo na comunidade de 

mamíferos, comparando os dados obtidos ao longo da campanha; 

 Comparar os dados de riqueza das espécies entre as campanhas de 

monitoramento, e entre as áreas de amostragem, identificando possíveis refúgios 

de fauna, que terão prioridade de conservação na área. 

 

a) Metodologia 

As campanhas para o monitoramento de mamíferos de médio e grande 

porte foram realizadas considerando um levantamento de dados diretos em 

campo através das metodologias descritas a seguir. Foram inventariados 

mamíferos de médio e grande porte. 

As campanhas ocorreram nos seguintes períodos: 

 

Quadro 27 – Datas das campanhas de inventário da mastofauna. 

Campanha Período 

Primeira 26/02 a 03/03 de 2012 

Segunda 13/08 a 19/08 de 2012 

Terceira 04/02 a 11/02 de 2013 

Quarta 27/08 a 02/09 de 2013 

Quinta 12/02 a 18/02 de 2014 

 

A nomenclatura adotada para classificação das espécies segue, de 

maneira geral, REIS et al. (2011, 2ª edição), e a Lista Anotada dos Mamíferos do 

Brasil 2ª ed. (PAGLIA et. al., 2012). 
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Para se verificar o status de conservação das espécies, na data de 

realização dos trabalhos de campo foram consultados: 

I. Estadual: Minas Gerais. 2010. Deliberação Normativa COPAM nº 

147, de 30 de abril de 2010 - Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção da Fauna 

do Estado de Minas Gerais. 

II. Federal: IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 

Naturais Renováveis) - Instrução Normativa nº 3 de 2003 do Ministério do Meio 

Ambiente - Lista das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção. 

 

Porém, em 2014 foi feita a revisão desta listagem a nível nacional, 

portanto para a apresentação no presente documento foram consultados: 

I. Estadual: Minas Gerais. 2010. Deliberação Normativa COPAM nº 

147, de 30 de abril de 2010 - Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção da Fauna 

do Estado de Minas Gerais. 

II. Federal: MMA (Ministério de Meio Ambiente) – Portaria nº 444, de 17 

de dezembro de 2014. Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas 

de Extinção. 

 

Para a identificação das pegadas registradas durante a campanha 

foram utilizados guias especializados (Becker & Dalponte, 1999; Borges & Tomás, 

2004) e fotografadas com a utilização de uma escala (GPS, com o ponto na tela). 

Para a realização de entrevistas foram utilizados guias de campo com 

pranchas de identificação e fotos das principais espécies de mamíferos da fauna 

silvestre brasileira (EMMONS, 1997; CÂMARA & MURTA, 2003). 

Foram consideradas espécies de médio e grande porte aquelas que 

apresentam peso corporal maior que 1 kg, de acordo com Fonseca et al. (1996), e 

que podem ser facilmente identificadas em censos. Logo, excluem-se morcegos, 

pequenos roedores e pequenos marsupiais. Callithrix penicillata e Sylvilagus 

brasiliensis, apesar de apresentarem menor porte, são consideradas de médio 

porte no estudo, por terem sido frequentemente observadas em censos. 
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b) Busca por Evidências Diretas e Indiretas 

Para a realização do monitoramento de médios e grandes mamíferos, 

foram empregadas as metodologias de procura ativa por transectos durante o 

período da manhã (7:00 - 11:00) e da tarde (14:00 - 18:00) e os encontros 

“ocasionais” que geralmente surgem durante os deslocamentos nas áreas 

amostradas. Ao final das quatro campanhas, foram totalizados 30 dias de 

amostragem com um quantitativo de 240 horas de esforço amostral. 

O método de transecto linear consiste no caminhamento por trilhas 

retas, realizado lentamente e em silêncio, registrando-se os indivíduos avistados. 

Em áreas florestais, a trilha deve ser estreita (de 1 a 1,5 m de largura) e de 

comprimento variado, dependendo do tamanho do fragmento. As distâncias 

percorridas nos transectos para todos os fragmentos amostrados foram 

aproximadas para permitir uma comparação dos dados, e para se relacionar a 

diversidade e abundância registrada com o tamanho e estrutura do fragmento. 

O transecto em linha reta, em adição ao registro da espécie por 

avistamento ocasional, pode levar à geração de alguns dados sobre espaçamento 

dos espécimes e densidade populacional, auxiliando nas possíveis propostas de 

manejo e monitoramento. O segundo método (ocasionais) refere-se aos 

avistamentos que ocorram durante caminhadas, que acontecem durante os 

acessos as trilhas e que por sua vez não seguiam um protocolo rigoroso não 

tendo horário definido nem quantificação de horas e, portanto, menos informativo 

quanto aos dados biológicos, porém importante para geração de dados 

qualitativos, especialmente relevantes em áreas fragmentadas e com habitats de 

baixa qualidade. 

Os avistamentos ocasionais são visualizações de espécimes durante 

caminhadas fora das trilhas pré-estabelecidas para os transectos, principalmente 

em estradas e na borda dos fragmentos, em ambientes abertos e nos corpos 

d’água. Quando da ocorrência dos avistamentos, tomou-se algumas notas: hora 

do avistamento, identificação da espécie, coordenada precisa do local avistado 

(mediante GPS), dados sobre o ambiente e clima gerais, dados biológicos do 

espécime, quando possível (p. ex., sexo, estádio reprodutivo, solitário, casal, 

coloração da pelagem, atividade). 
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Algumas medidas de formalização foram seguidas, conforme método 

descrito em RUDRAN et al., 1996: 

I. A velocidade de caminhada nas trilhas deve ser relativamente 

homogênea e sugere-se 1 km/h; 

II. A caminhada deve ser em completo silêncio para evitar que os 

animais se assustem impossibilitando sua identificação, o registro da distância do 

avistamento, ou mesmo correndo se o risco de contar duas vezes o mesmo 

animal; 

III. O transecto deverá ser preferencialmente efetuado por 2 membros 

da equipe, isto possibilita a visualização do animal por uma pessoa e anotação da 

posição pela outra; 

IV. Certificar-se ao máximo para que não haja recontagem do mesmo 

indivíduo. A visualização diurna é feita por binóculo (8 x 42) e para os censos 

noturnos foi utilizada uma lanterna potente grande (megalite). 

As fezes, carcaças, pegadas e demais indícios da presença de 

espécies de mamíferos de médio e grande porte encontrados foram considerados 

para inclusão desses animais na lista de espécies presentes na área. Fezes e 

carcaças não seguramente relacionadas com suas espécies foram coletadas em 

sacos plásticos individualizados e etiquetados, encaminhadas para instituições de 

pesquisa para identificação por especialistas, e depositadas em coleções 

zoológicas de referência. As pegadas foram fotografadas para posterior 

identificação. 

Devido a fatores que facilitam sua detecção, por serem ativos durante o 

dia e por apresentarem comportamento social intenso, os primatas tiveram 

especial atenção, e foram seguidos para registro do tamanho do grupo e 

composição social, quando possível. 

É importante destacar que cada ponto determinado corresponde a uma 

área do seu entorno, podendo ter diferentes transectos e pontos de procuras 

ativas (registros ocasionais) para a obtenção de dados.  

A Figura 108 e o Quadro 28  a seguir apresentam a localização das 

áreas de amostragem da mastofauna na região de Serra Azul, sob a influência 

dos empreendimentos da Mineração Usiminas, e que também envolvem a área 
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do Processo DNPM nº 812.593/73, focalizada do presente licenciamento, que 

foram objeto do monitoramento no período de 2012, 2013 e 2014, com a 

realização de cinco (5) campanhas semestrais. 

 

Quadro 28 - Áreas de monitoramento da mastofauna. 

Região Ponto Coordenadas Ambiente 

Córrego Damasco 

Área 1 23 K 568110 / 7773158 

Florestal 

Borda da Mata 

Pedra Grande 

Borda da Mata 

Campestre 

Campestre 

Córrego do Mota Área 2 23 K 563704 / 7772147 

Floresta 

Capoeira 

Florestal 

Borda da Mata 

Florestal 

Florestal 

Córrego Mato da 

Onça Área 3 23 K 559189 / 7771150 

Cerrado 

Borda da Mata 

Área da Barragem Área Antropizada 

Córrego Pacheco Área 4 23 K 556836 / 7773769 

Florestal 

Capoeira 

Florestal 

Borda de Cerrado 

Alto Boa vista Área 5 23 K 561615 / 7775405 
Florestal 

Borda da Mata 

Córrego Pedreira Área 6 23 K 568238 / 7775971 

Florestal 

Capão de Mata 

Floresta 
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Figura 108 - Pontos do monitoramento da mastofauna. 

Área da Arcelor 
objeto do 

licenciamento 
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c) Armadilhas Fotográficas 

Outra metodologia, acrescentada a partir da segunda campanha para o 

monitoramento da mastofauna de médio e grande porte, foi a utilização de 

“cameras trap” (fotos a seguir). 

O estudo da fauna através de armadilhas fotográficas caracteriza-se 

por ser um método relativamente não intrusivo. Permite realizar o monitoramento 

de grandes extensões de área, não sendo necessária uma constante vigilância do 

sítio de estudo além de não ocorrer a captura dos animais, livrando-os do stress 

de aprisionamento. Segundo Cullen et al.(2006) é ideal para o registro efetivo da 

riqueza de espécies, uma vez que a grande maioria dos animais é arredia à 

presença humana. 

Para o levantamento de dados, foram utilizadas armadilhas fotográficas 

da marca BUSHNELL, digitais com definição de até 8 megapixels.  

Foram utilizadas 8 armadilhas na 2ª campanha (Quadro 29 ) e 6 

armadilhas nas 3ª, 4ª e 5ª campanhas (Quadro 30 , Quadro 31  e Quadro 32 , 

respectivamente). As armadilhas foram instaladas em árvores, a 

aproximadamente 1 m da superfície, e os pontos de amostragem escolhidos com 

base em características da vegetação, proximidade a corpos de água, assim 

como por evidências diretas ou indiretas acerca da presença de mamíferos. O 

equipamento foi programado, a princípio, para disparos em intervalos mínimos de 

20 segundos entre as fotografias e funcionamento contínuo (24 horas). Depois de 

instaladas, as câmeras permaneceram operantes em campo até o fim dos 

trabalhos de amostragem de cada campanha. 

 

 
Câmera Trap da 2º Campanha. 
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Quadro 29 - Amostragem de Mastofauna por Câmeras Trap - 2º Campanha. 

Número 
Data de 

Instalação 

Data de 

Recolhimento 

Número de Noites 

de Funcionamento 
Localização 

1 14/08/2012 19/08/2012 05 23K 566648/7774406 

2 14/08/2012 19/08/2012 05 23K 568537/7775791 

3 14/08/2012 19/08/2012 05 23K 556458/7772143 

4 14/08/2012 19/08/2012 05 23K 559896/7771471 

5 15/08/2012 roubada - 23K 559740/7772393 

6 15/08/2012 19/08/2012 04 23K 559896/7771471 

7 15/08/2012 19/08/2012 04 23K 564484/7770509 

8 15/08/2012 19/08/2012 04 23K 563228/7772022 

 

Quadro 30 – Amostragem de Mastofauna por Câmeras Trap - 3º Campanha. 

Número 
Data de 

Instalação 

Data de 

Recolhimento 

Número de Noites 

de Funcionamento 
Localização 

1 14/08/2012 19/08/2012 05 23K 566648/7774406 

2 14/08/2012 19/08/2012 05 23K 568537/7775791 

3 14/08/2012 19/08/2012 05 23K 556458/7772143 

4 14/08/2012 19/08/2012 05 23K 559896/7771471 

5 15/08/2012 Roubada 05 23K 559740/7772393 

6 15/08/2012 19/08/2012 05 23K 559896/7771471 

 

Quadro 31 - Amostragem de Mastofauna por Câmeras Trap – 4º Campanha. 

Número 
Data de 

Instalação 

Data de 

Recolhimento 

Número de Noites 

de Funcionamento 
Localização 

1 27/08/2013 01/09/2013 05 23K 559923/7771536 

2 27/08/2013 01/09/2013 05 23K 559927/7771540 

3 27/08/2013 01/09/2013 05 23K 567599/7774349 

4 28/08/2013 01/09/2013 05 23K 556213/7772156 

5 28/08/2013 01/09/2013 05 23K 557092/7772370 

6 28/08/2013 01/09/2013 05 23K 556669/7768229 

 

Quadro 32 – Amostragem de Mastofauna por Câmeras Trap – 5º Campanha. 

Número 
Data de 

Instalação 
Data de 

Recolhimento 

Número de 
Noites de 

Funcionamento 
Localização 

1 12/02/2014 17/02/2014 05 23K 559923/7771536 

2 12/02/2014 17/02/2014 05 23K 559927/7771540 

3 12/02/2014 17/02/2014 05 23K 567599/7774349 

4 13/02/2014 18/02/2014 05 23K 556213/7772156 

5 13/02/2014 18/02/2014 05 23K 557092/7772370 

6 13/02/2014 18/02/2014 05 23K 556669/7768229 
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d) Utilização de Play-back 

Durante as campanhas ao longo das transecções nos trechos de mata 

existentes foram realizados com o objetivo de se verificar o status de conservação 

e a ocorrência de população de primatas em especial do gênero Callicebus. Foi 

utilizada para tal aparelhagem contendo a gravação da vocalização de primatas e 

um amplificador (caixa de som) (foto a seguir). A técnica de play-back é bastante 

utilizada, uma vez que os animais podem responder à sonorização emitida pelo 

equipamento eletrônico permitindo a detecção da presença de grupos em 

determinada área. 

 

 
Utilização da técncia do Play-back para identificação das espécies de fauna ocorrentes nas áreas 

estudadas. 

 

e) Eficiência Amostral 

Com o somatório dos esforços de coleta ao longo das cinco 

campanhas foram geradas cinco curvas de acumulação de espécies, levando-se 

em consideração os registros obtidos em todas as áreas amostrais de maneira 

cumulativa. Ao final das cinco campanhas com um somatório de 30 dias de 

esforço amostral, a curva do coletor  mostra que o esforço amostral empregado 

foi suficiente para levantar a maioria das espécies de mamíferos de maior porte 

presentes nas áreas. Com mais tempo de amostragem algumas espécies mais 

raras e/ou crípticas poderiam ser levantadas. Porém, geralmente nessa fase da 
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curva demanda-se muito mais tempo de amostragem para registrar estas poucas 

espécies restantes. Além disso, a adição de poucas espécies raras não deve 

alterar a caracterização obtida para a comunidade em geral. E importante 

ressaltar que em uma análise das áreas em separado, acredita-se que as curvas 

de cada área poderiam estar mais próximas de atingir a estabilidade, com a 

continuidade do Programa de Monitoramento da fauna em questão. A seguir, 

serão exibidas as curvas de acumulação de espécies (Curva do Coletor) por 

campanhas realizadas para comparação. 

 

 
Gráfico 21- Curva de Acumulação de Espécies da Mastofauna – Campanha 1. 

Legenda: Série 1 – estimador Sobs Mao Tao, riqueza observada (azul); Série 2 – estimador Jack Nife, 

riqueza esperada (vermelho). 

 

 
Gráfico 22 - Curva de Acumulação de Espécies da Mastofauna – Campanhas 1 e 2. 

Legenda: Série 1 – estimador Sobs Mao Tao, riqueza observada (azul); Série 2 – estimador Jack Nife, 
riqueza esperada (vermelho). 
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Gráfico 23 - Curva de Acumulação de Espécies da Mastofauna – Campanhas 1, 2 e 3. 

Legenda: Série 1 – estimador Sobs Mao Tao, riqueza observada (azul); Série 2 – estimador Jack Nife, 
riqueza esperada (vermelho). 

 

 
Gráfico 24 - Curva de Acumulação de Espécies da Mastofauna – Campanhas 1, 2, 3 e 4. 

Legenda: Série 1 – estimador Sobs Mao Tao, riqueza observada (azul); Série 2 – estimador Jack Nife, 
riqueza esperada (vermelho). 
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Gráfico 25 - Curva de Acumulação de Espécies da Mastofauna – Campanhas 1, 2, 3, 4 e 5. 

Legenda: Série 1 – estimador Sobs Mao Tao, riqueza observada (azul); Série 2 – estimador Jack Nife, 
riqueza esperada (vermelho). 

 

f) Abundância Geral 

Dentre as espécies registradas durante o presente estudo, observa-se 

que quatro apresentaram maior abundância que as demais, destacando-se: 

Cerdocyon thous (n=18), Chrysocyon brachyurus (n=17), Procyon cancrivorus 

(n=16), Callithrix penicillata (n=15), como pode ser observado no gráfico 

apresentado no Gráfico 26, gerado pelo programa PAST. 

A partir da riqueza e número de registros das espécies observadas em 

cada uma das unidades amostradas, é possível ver que estas abrigam uma 

composição de mamíferos de maior porte similar, em relação às espécies com 

maiores números de registros. Mas a composição de espécies é também 

complementar, uma vez que as espécies com baixo número de registros 

ocorreram de forma distribuída, sendo pouco registradas em mais de uma 

unidade amostral. Porém, uma vez que os mamíferos de maior porte ocupam 

grandes áreas de vida, é provável que muitos dos indivíduos encontrados em uma 

unidade também utilizem as unidades adjacentes ou até mesmo todo o 

fragmento, como é o caso da onça-parda (Puma concolor) e o lobo-guará 

(Chrysocyon brachyurus), que obteve o maior numero de registros. Desta 

maneira, observa-se que ao longo das cinco campanhas realizadas não foi 
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constatada uma grande flutuação das espécies registradas, não demonstrando 

um impacto severo sobre as espécies presentes nas áreas amostrais. 

 

 
Gráfico 26 -  Abundância relativa das espécies de mastofauna registradas. 

 

g) Diversidade 

O Gráfico 27 mostra os valores de Índice de Diversidade (Shannon H’) 

obtidos para cada unidade de amostragem com os dados obtidos considerando-

se as cinco campanhas.  

A Tabela 44  apresenta os valores para o Índice de Diversidade 

(Shannon H’), os valores de equabilidade (Shannon J’), e o H máximo Hmax, que 

é o valor máximo que o Índice de Shannon pode alcançar mantendo-se o número 

de espécies fixo, ou seja, com equabilidade máxima igual a 1. 

Comparando os índices das unidades amostrais, observa-se que a 

área amostral com a menor equabilidade continua senda a nº 3, onde há um 

maior número de registros de Procyon cancrivorus, Chrysocyon brachyurus e 

Cerdocyon thous com 7, 6 e 6 registros, respectivamente, enquanto as demais 

espécies obtiveram entre 1 e 3 registros. A área amostral com a maior 

equabilidade também não se alterou, foi a Área 6, que apresentou a menor 

riqueza e onde todas as espécies registradas obtiveram menos de 5 registros. 
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Mas, no geral, todas as áreas apresentaram um valor de equabilidade próximo de 

1. Sendo assim, parece não haver a predominância excessiva de alguma espécie 

exótica ou de espécies oportunísticas que pudessem representar algum 

desequilíbrio na comunidade encontrada. 

Os índices de Shannon H’ variam entre as áreas amostrais, mas para 

as áreas nº 3 e nº 6 o valor de H’ variou mais do que as demais áreas em relação 

ao seu Hmax, indicando que a despeito das demais áreas aonde as espécies 

ocorrem mais em uniformidade do que em marcadas relações de dominância e 

raridade, a uma dominância de algumas espécies que obtiveram mais registros. A 

área amostral com o menor H’ é a nº 6 que apresentou a predominância de uma 

espécie em relação às outras. A área com maior H’ foi a nº 4, que foi a área com o 

maior número de espécies. 

 

 
Gráfico 27 - Índice de Diversidade das espécies registradas. 

 



           
_________________________________________________________________________ 

  

380 

 

Tabela 44 - Valores do Índice de Shannon e de Riqueza da Mastofauna por Unidade Amostral. 

Áreas 

Amostrais 
1 2 3 4 5 6 

Taxa_S 

(Riqueza) 
10 10 10 11 8 7 

Shannon_H 2.124 2.187 1.96 2.197 1.906 1.875 

Shannon_Hmax 2.491 2.393 2.543 2.564 2.393 2.428 

Shannon j 

(equabilidade) 
0.9226 0.9499 0.8513 0.916 0.9167 0.9636 

 
 

h) Similaridade 

O dendrograma resultante da análise de similaridade da composição 

de espécies entre as unidades amostradas nas Áreas 1 a 6 é apresentado no 

Gráfico 28. Em relação à composição de espécies, considerando-se presença e 

ausência, as unidades amostrais 4 e 6 diferenciaram-se das demais. Nestas 

áreas, foram registradas duas espécies não identificadas nas demais, o quati 

(Nasua nasua) e a onça-parda (Puma concolor). As demais unidades ficaram 

distribuídas em dois sub-grupos, e dentro de cada sub-grupo estas unidades 

apresentaram similaridade acima de 50%. Um destes dois sub-grupos 

compreende as Áreas Amostrais 3 e 5. Estas unidades possuem uma composição 

de espécies sem muitas diferenças onde 5 espécies foram registradas em ambas 

as áreas. No outro sub-grupo, formado pelas Áreas Amostrais 1 e 2 foram 

registradas 6 espécies similares em ambas as áreas. 
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Gráfico 28 - Dendrograma de Similaridade da Mastofauna. 

Legenda: Eixo x - 1 = área 1; 2 = área 2; 3 = área 3; 4 = área 4; 5 = área 5; 6 = área 6; Eixo y – índice de 

similaridade. 

 

i) Espécies Ameaçadas de Extinção 

De acordo com vários especialistas, a maior ameaça à fauna do Estado 

de Minas Gerais é a destruição ou alteração dos ambientes naturais. Esta 

ameaça, que diz respeito aos desmatamentos, a implantação de extensas áreas 

agrícolas, pastagens e monoculturas exóticas (p.ex., Eucalyptus spp.), as 

atividades de exploração mineral e as alterações físicas e estruturais dos corpos 

d’água, são os principais responsáveis pela situação das espécies ameaçadas. 

Assim sendo, a destruição de habitats é o principal fator responsável pela 

inclusão da maioria das espécies constantes no Livro Vermelho da Fauna 

Ameaçada. 

As principais medidas para reverter este quadro são a proteção e 

recuperação dos ambientes naturais através da criação, ampliação ou 

implementação de unidades de conservação de uso restrito, bem como através 

da implantação de corredores formados, principalmente, através da recuperação 

de florestas ciliares. Entretanto, em relação às espécies ameaçadas de extinção, 
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é importante que seja feito um monitoramento na tentativa de se compreender 

melhor a distribuição destas espécies na região, quais são suas áreas 

preferenciais e se possível realizar uma estimativa da população. 

Das 19 espécies silvestres registradas nos trabalhos de campo até o 

momento, cinco encontram-se ameaçadas de extinção, sendo elas: 

 

Quadro 33 - Registro de Espécies de Mastofauna Ameaçadas de Extinção. 

Espécie Nome Vulgar 
Área 

Registrada 
Tipo de 
Registro 

Categoria de 
Ameaça 

Felidae     

Leopardus pardalis Jaguatirica 1,3,4,6 Pe, CT Vu
2
 

Leopardus tigrinus Gato-do-mato 1,2 Pe Vu
1
; Vu² 

Puma concolor Onça-parda 4,6 Pe Vu
1
; Vu² 

Canidae     

Chrysocyon brachyurus Lobo-guará 1,2,3,4 Pe, Ve, CT Vu
1
; Vu² 

Musteliade     

Lontra longicaudis Lontra 2 Pe Vu² 

Legenda: Tipo de registro: En - entrevista ; Pe - pegada; Ve – vestígio; CT – câmera trap; 

Categorias de Ameaça: Vu- vulnerável. Fonte: ¹ MMA Portaria 444/2014 e ²DN COPAM 147/2010. 

 

j) Espécies Cinegéticas, na Listagem da CITES 

Considerando que muitos mamíferos incluídos na Lista da Fauna 

Brasileira Ameaçada de Extinção têm a caça ou captura como principal ameaça, 

foram relacionadas às espécies que constam nos Anexos I e II da Convenção 

sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em 

Perigo de Extinção - CITES (vide o sítio http://www.cites.org/index.html). O Anexo 

I da CITES lista as espécies em perigo de extinção cujo comércio é proibido, 

salvo em condições excepcionais, como para a pesquisa científica. O Anexo II da 

CITES lista as espécies em risco potencial de extinção, cujo comércio deve ser 

controlado para que não haja ameaça futura de extinção.  

Foram identificadas cinco espécies citadas em listas da CITES, com 

ocorrência para a região dos empreendimentos da Mineração Usiminas (Quadro 

34 ). 
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Quadro 34 – Relação de Mamíferos Registrados na Lista CITES. 

ORDEM 
Família 

Espécie Nome Comum 

Anexos 
CITES 

Pressão de 
Caça e/ou 
Captura I II 

CARNÍVORA      

Canidae 
Cerdocyon thous Cachorro-do-mato  II D, X 

Chrysocyon brachyurus Lobo-guará  II P, X 

Felidae 
Leopardus tigrinus Gato-do-mato I  P, X 

Leopardus pardalis Jaguatirica I  P, X 

Mustelidae Lontra longicaudis Lontra I  D 
Legenda: Pressão de caça e/ou captura: x = animal procurado como animal de estimação ou para 
colecionadores; c = animal de interesse pela carne e/ou ossos; p = animal de interesse pelo couro, garras 
e/ou dentes; d = animal que causa danos à agricultura ou pecuária. 

 

Algumas espécies que não aparecem na listagem CITES, mas que 

podem ser consideradas espécies cinegéticas, ou seja, associadas à caça, 

também foram registradas: o tatu (Dasypus novemcinctus), a paca (Cuniculus 

paca) e a capivara (Hydrochaeris hydrochaeris), os quais compreendem um grupo 

de mamíferos reconhecidamente bastante apreciados para consumo humano. 

 

k) Espécies Endêmicas 

Durante as cinco campanhas do monitoramento foram registradas 

segundo PAGLIA (2012), duas espécies de caráter endêmico para o Bioma Mata 

Atlântica: o esquilo Guerlinguetus ingrami e o primata Callicebus nigrifrons, sendo 

que este último é endêmico não apenas do bioma com também do Brasil. 

 

l) Considerações Finais 

Os dados obtidos com a conclusão dos levantamentos de campo após 

cinco campanhas revelam uma mastofauna potencialmente rica e abundante, se 

consideradas as características da região estudada. A ocorrência de espécies 

indicadoras da qualidade ambiental sugere que o mosaico de fisionomias 

encontradas na região apresenta um relativo grau de conservação dentre os 

fragmentos de mata distribuídos ao longo das áreas. 

As presenças de espécies ameaçadas registradas através de vestígios 

e visualizações demonstram um ambiente com disponibilidade de recursos, capaz 

de sustentar os diferentes níveis tróficos de uma comunidade. Algumas espécies 

registradas são de ampla distribuição, mas apresentam susceptibilidade 
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considerável a alterações ambientais antrópicas, de forma que sua presença pode 

ser interpretada como um indicador de maior grau de preservação e qualidade 

ambiental. De acordo com CROOKS & SOULÉ (1999), na ausência ou diminuição 

da frequência das espécies sensíveis, as generalistas e oportunistas 

experimentam uma redução na competição por recursos e a diminuição da 

pressão de predação, o que leva a um aumento populacional (e em 

consequência, aumento do número de registros) destas espécies, fenômeno 

relatado na literatura como “mesopredator release”. 

Espécies registradas como os felinos, a lontra e o lobo-guará são mais 

sensíveis a perturbações, como a redução no tamanho de fragmentos de mata 

nativa (CROOKS, 2002;) e a simplificação e secundarização na estrutura da 

vegetação (LESS & PERES, 2008), e sendo assim deixam de ocorrer ou ocorrem 

com menor frequência em áreas próximas ou sujeitas a estes distúrbios. Estes 

podem servir como indicadores deste grau de preservação. 

Da mesma maneira, espécies de caráter generalistas registradas, 

como o quati (Nasua nasua), cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) e o tatu-

galinha (Dasypus novemcinctus) podem também servir como indicadores de 

alteração do uso do habitat. 

Observa-se que dentre as seis áreas amostrais monitoradas observou-

se a dominância de certas espécies em duas delas (Áreas 1 e 3); no entanto 

levando-se em consideração que mamíferos de médio e grande porte têm 

grandes áreas de vida e se deslocam por grandes extensões, o fato não 

demonstra necessariamente a qualidade do ambiente uma vez que estas 

espécies podem apenas se deslocar pelas áreas sem utilizá-las efetivamente 

como sítios de alimentação, abrigo ou reprodução. 

Referente aos abrigos e refúgios de maior utilização da fauna 

encontrada, pode-se dizer que os fragmentos de mata nas encostas da serra, ao 

longo de todas as seis áreas vistoriadas representam os locais de maior utilização 

das espécies registradas. Estes ambientes, além de fornecerem abrigos e 

apresentarem fontes variadas de recursos, possuem temperaturas amenas e são 

mais úmidos (ALHO, 1994). 

 



           
_________________________________________________________________________ 

  

385 

 

Quadro 35 - Registros de Médios e Grandes Mamíferos na Serra Azul –2012/2013/2014. 

Ordem / Família / Espécie Nome Comum  
Tipo de 
Registro  

Campanha em que 
ocorreu o registro 

Categoria de 
Ameaça 

(¹nacional;  
²estadual) 

CINGULATA         

Dasypodidae         

Dasypus novemcinctus Tatu-galinha Ve, Pe 2 e 5   

PRIMATES         

Cebidae         

Callithrix penicillata Mico-estrela Vi, Vo 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª   

Callicebus nigrifrons Guigó Vo 1ª, 2ª, 3ª e 5ª   

ARTYIODACTYLA         

Cervidae         

Mazama americana Veado Pe, CT 1ª, 2ª, 3ª e 5ª   

CARNIVORA         

Felidae         

Leopardus pardalis Jaguatirica Pe 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Vu² 

Leopardus tigrinus Gato-do-mato Fe, Pe 2ª e 3ª Vu¹, Vu² 

Leopardus sp. Gato-do-mato Ve, Pe 1ª e 2ª   

Puma concolor Onça-Parda Ve, Pe 3ª e 4ª Vu¹, Vu² 

Mephitidae         

Conepatus semistriatus Jaratataca Pe 1ª e 2ª   

Canidae         

Cerdocyon thous 
Cachorro-do-

mato 
Ve, Pe, Vi, CT 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª   

Chrysocyon brachyurus Lobo-guará Ve, Pe, Vi, CT 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Vu¹, Vu² 

Mustelidae         

Lontra longicaudis Lontra Pe 1ª Vu² 

Procyonidae         

Procyon cancrivorus Mão-pelada Pe, CT 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª   

Nasua nasua Quati Ve, Pe, CT 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª   

RODENTIA         

Caviidae         

Hydrochaeris hydrochaeris Capivara Ve, Pe 1ª e 5ª   

Sciuridae         

Guerlinguetus ingrami Esquilo Vi 1ª, 3ª e 5ª   

Cuniculidae         

Cuniculus paca Paca Pe 1ª, 2ª e 3ª   

LAGOMORPHA         

Leporidae         

Sylvilagus brasiliensis Tapeti Vi, Pe, CT 1ª, 3ª, 4ª e 5ª   
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PILOSA         

Myrmecophagidae         

Tamandua tetradactyla Tamandua-mirim Ve 3ª e 5ª    
Referência para categoria de ameaça: ¹ Portaria MMA Nº 444, de 17 de dezembro de 2014 ;  ² DN COPAM Nº 
147, de 30 de abril de 2010. 
Legenda: En – entrevista; Pe – pegada; Vi – visualização; Ve – vestígio; Vo – vocalização; CT – camera trap. 

 

 

5.2.2.2.3 - HERPETOFAUNA 

Objetivos 

O objetivo desse estudo é avaliar a estrutura da comunidade de répteis 

e anfíbios, em relação à composição e diversidade, visando o monitoramento da 

Herpetofauna nas áreas de influência das minas da USIMINAS na Serra Azul, as 

quais abrangem a área de influência do empreendimento da ARCELORMITTAL 

na área do Processo DNPM nº 812.593/73. 

São ainda objetivos específicos do Programa de Monitoramento: 

 Promover o inventário de anfíbios e répteis da região de Serra Azul; 

 Ressaltar o status de conservação, endemismo, habitat preferencial 

e interesse econômico das espécies registradas; 

 Estimar a frequência de ocorrência de acordo com a sazonalidade e 

a distribuição espacial das espécies; 

 Estabelecer a curva do coletor das Classes Amphibia e Reptilia; 

 Indicar estratégias de manejo a serem adotadas para táxons 

específicos caso necessário. 
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Metodologia 

Período de Amostragem 

Foram realizadas cinco campanhas semestrais no âmbito do Programa 

de Monitoramento da Herpetofauna da Mineração Usiminas, no período de 2012 a 

2014, conforme datas de execução dos trabalhos apresentadas no Quadro 36 . 

 

Quadro 36 - Datas das campanhas de monitoramento da Herpetofauna. 

Campanha 
Grupo Faunístico - 

Herpetofauna Profissional Responsável 

Data das campanhas 

Estação chuvosa  

Eduardo Rios Gonçalves 
Biólogo - CRBio 049560/05-D 

1º Campanha 26/02/2012 a 03/03/2012 

Estação seca  

2º Campanha 13/08/2012 a 18/08/2012 

Estação chuvosa  

3º Campanha 04/02/2013 a 09/02/2013 

Estação seca  

4º Campanha 27/08/2013 a 31/08/2013 

Estação Chuvosa  

5º Campanha 12/02/2014 a 18/02/2014 

 

 

Área de Estudo 

O presente estudo buscou monitorar as espécies da herpetofauna 

ocorrentes na região de Serra Azul, visando ainda à identificação das 

especificidades ambientais de cada uma e as condições oferecidas pelas 

referidas áreas amostrais. Estas informações serão consideradas ainda para 

proposição de medidas voltadas à conservação do grupo na região, caso 

necessário. 

As áreas de amostragem constituem ambientes paludícolas, córregos, 

açudes e lagoas, sendo a maioria destes locais descaracterizados pela ação do 

homem, modificados, sobretudo, por atividades agropecuárias.  

Os pontos de amostragem foram escolhidos de acordo com suas 

características ambientais, considerando principalmente as condições de 

estratificação vegetal e grau de descaracterização por ação antrópica. Essas 

características trazem grandes alterações na penetração de luminosidade, ação 
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predatória, temperatura, umidade e até mesmo em sítios de vocalização e 

reprodução, aspectos importantes em se tratando de herpetofauna. 

Nas lagoas e açudes amostrados, foram percorridas as margens e 

seus entornos, sendo investigados os estratos herbáceos e arbustivos, 

macrófitas, poças proeminentes de pisoteio de gado e o solo nu. Os riachos foram 

amostrados através de transectos delimitados em função das características 

ambientais e condições de acesso. Nestes ambientes foram investigados os 

estratos arbustivos e arbóreos constituintes da mata ciliar, e ambientes propícios 

para a utilização de abrigos pelos animais nas margens. Estes ambientes com 

maior grau de estratificação vegetal, possivelmente possuem uma maior 

diversidade de espécies decorrente da variedade de microhabitats que na maioria 

das vezes é maior que em áreas abertas e antropizadas (DUELLMAN & TRUEB, 

1986). Segue-se uma listagem com os pontos utilizados no estudo: 

 

Tabela 45 -  Pontos de Monitoramento da Herpetofauna. 

Número da Área de 
Amostragem 

Elevação (m) 
Coordenadas Geográficas 

(UTM 23 K) 

1 1006 0567575/ 7773745 

2 980 0567633/ 7773516 

3* 832 0564451/ 7770351 

4* 842 0564477/ 7770419 

5* 828 0564521/ 7770557 

6* 830 0564545/ 7770591 

7* 837 0564371/ 7770418 

8* 867 0563674/ 7771009 

9* 854 0563256/ 7772026 

10* 860 0563025/ 7770765 

11* 868 0562917/ 7770757 

12* 878 0562847/ 7770690 

13 938 0559935/ 7771518 

14 908 0559429/ 7770832 

15 895 0559960/ 7770738 

16** 976 0557425/ 7769749 

17 910 0554589/ 7771769 

18 942 0554772/ 7771935 

19 906 0554864/ 7772714 

20 876 0555502/ 7773650 

21 876 0556192/ 7774106 

22 900 0555789/ 7773054 

23 1044 0556521/ 7772180 

24 881 0556975/ 7774588 

25 886 0558019/ 7774598 

26 930 0558986/ 7774404 

27 1018 0557235/ 7773220 
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28 974 0558103/ 7773309 

29 976 0562844/ 7775353 

30 972 0565689/ 7776183 

31*** 956 0556686/ 7768620 

32*** 947 0557254/ 7768923 

33*** 967 0557549/ 7769173 

Legenda - * – Pontos amostrados somente nas duas primeiras campanhas. ** - Ponto não 
amostrado na quinta campanha. *** - Pontos amostrados a partir da quarta campanha. 
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Figura 109 – Pontos do monitoramento da herpetofauna. 

Área da Arcelor 
objeto do 

licenciamento 
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A listagem das espécies apresentada no estudo seguiu o arranjo 

taxonômico proposto por Bérnils & Costa (2012) e Frost (2013) e foi avaliada 

quanto ao grau de endemismo para o Brasil de acordo com (FROST, 2013). Para 

o status de ameaça foram consultadas listas em caráter estadual (COPAM, 2010), 

nacional (IBAMA, MMA, 2003; MACHADO et al., 2008) e global (IUCN, 2012). 

Mas para inserção deste estudo no presente documento, como houve a 

atualização da lista nacional, considerou-se a Portaria MMA nº444/2014 a qual 

apresenta a Lista Oficial Nacional de espécies ameaçadas de extinção. 

 

Procura Ativa Limitada por Tempo (PALT) Diurna e Noturna 

Todos os pontos escolhidos foram investigados pelo método de censos 

diurnos e noturnos (Procura Ativa Limitada por Tempo), por encontro visual 

(HEYER et al., 1994) e zoofonia (através do canto dos machos em atividade), 

preocupando-se minuciosamente com os estratos vegetais, abrigos e poças, 

todos ambientes propícios para o encontro visual desta zoocenose. 

Durante o dia, entre 06:00 e 11:00, além do reconhecimento das 

condições de acesso para a amostragem noturna, as áreas de amostragem foram 

visitadas a fim de se registrar qualquer ocorrência de répteis por encontro visual 

(HEYER et al., 1994), ou ainda detectar indícios de atividade reprodutiva de 

anfíbios, tais como desovas e girinos dentro dos corpos d’água. 

No período noturno, as amostragens iniciaram após o ocaso entre 

17:30 e 18:30 e terminaram entre 22:00 e 23:00h, utilizando-se de lanternas de 

mão e bota de borracha para percorrer os entornos de todos esses ambientes 

supracitados. A concentração de vocalizações do maior número de espécies já foi 

constatada por alguns autores no Sudeste do Brasil entre 19 e 22h, inferindo que 

o encerramento das atividades pode estar relacionado à economia de energia, 

necessidade alimentar e diminuição da temperatura (CARDOSO & MARTINS, 

1987). A duração da coleta em cada ponto foi de 15 minutos diurnos e 25 minutos 

noturnos por campanha pelo Biólogo responsável e o estagiário, a fim de 

padronizar o esforço amostral. Assim foram considerados 80 minutos/homem 

para cada ponto amostral por campanha totalizando 140 horas para todo o 

período de monitoramento (Quadro 37 ). As amostragens diurnas e noturnas não 
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foram feitas no mesmo dia em cada ponto necessariamente, dependendo das 

condições climáticas e distância logística dos percursos entre os pontos, assim 

como o número de pontos amostrados diariamente. 

 

Quadro 37 - Esforço amostral do estudo. 

PALT Pontos Amostrais 01 a 30 

Campanha 01 
30 min/ homem pra cada ponto amostral diurno 

50 min/ homem pra cada ponto amostral noturno 

Total pra Cada Ponto Amostral  80 min/ homem 

Total da Campanha 01 2400 min/homem 

PALT Pontos Amostrais 01 a 30 

Campanha 02 
30 min/ homem pra cada ponto amostral diurno 

50 min/ homem pra cada ponto amostral noturno 

Total pra Cada Ponto Amostral  80 min/ homem 

Total da Campanha 02 2400 min/ homem 

PALT Pontos Amostrais 01 a 30 (Exceto 03 a 12) 

Campanha 03 
30 min/ homem pra cada ponto amostral diurno 

50 min/ homem pra cada ponto amostral noturno 

Total pra Cada Ponto Amostral  80 min/ homem 

Total da Campanha 03 1600 min/ homem 

PALT Pontos Amostrais 01 a 33 (Exceto 03 a 12) 

Campanha 04 
30 min/ homem pra cada ponto amostral diurno 

50 min/ homem pra cada ponto amostral noturno 

Total pra Cada Ponto Amostral  80 min/ homem 

Total da Campanha 04 1840 min/ homem 

PALT Pontos Amostrais 01 a 33 (Exceto 03 a 12) 

Campanha 05 
30 min/ homem pra cada ponto amostral diurno 

50 min/ homem pra cada ponto amostral noturno 

Total pra Cada Ponto Amostral  80 min/ homem 

Total da Campanha 05 1840 min/ homem 

TOTAL DAS CAMPANHAS 168 horas/ homem  

 

Amostragens de Estrada e Ocasional 

As amostragens de estrada e ocasional foram feitas nos trechos 

percorridos entre os pontos de monitoramento diurnos e noturnos. Essa 

metodologia se mostra complementar em nível de levantamento, uma vez que 
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seu esforço amostral não foi calculado e sabendo que muitos registros, 

principalmente de serpentes são feitos ocasionalmente por esse método. 

 

Entrevistas com Moradores Locais 

Foram também realizadas entrevistas com moradores locais em 

pequenas propriedades rurais, nas proximidades da Mineração Usiminas, visando 

à obtenção de dados sobre a ocorrência de espécies, principalmente de 

serpentes. Considera-se que a participação da população local é fundamental 

para o levantamento Herpetofaunístico. Mesmo que as informações sejam dúbias 

para muitas espécies, devido ao desconhecimento geral sobre os répteis, a 

metodologia se mostra eficiente como forma de complementação e até mesmo 

confirmação de registros em campo (MOURA-LEITE et al., 1993). 

 

Análise de Dados 

A coleta de dados através da metodologia Procura Ativa Limitada por 

Tempo permite a elaboração de índices estatísticos por meio da contabilização 

dos indivíduos e espécies capturados. O índice de diversidade de Shannon–

Weaver (H’) é calculado com base no número de indivíduos por espécie através 

do programa de análise de dados estatísticos PAST, gerando um índice de 

diversidade para cada área amostrada. 

Para cálculo da diversidade de espécies foi utilizado o índice de 

Shannon – Wienner, que segundo Fonseca (1989) é o método estatístico mais 

utilizado na caracterização das comunidades silvestres, calculado através da 

seguinte fórmula: 

H’ = - S (pi)(lnpi) 

 

Onde, pi é a proporção de indivíduos da mesma espécie. 

A análise de diversidade de Shannon (H’), considera dois fatores, a 

riqueza absoluta de espécies e suas abundâncias relativas ou a equitabilidade. 

Desta forma, havendo riquezas semelhantes, quanto mais uniforme for a 

distribuição do número de indivíduos por espécie, maior será a diversidade. Por 
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outro lado, quanto menos uniforme, menor o índice, o que pode indicar uma 

condição de estresse ou alteração ambiental, a partir da condição original. 

A curva do coletor de espécies é apresentada de acordo com o número 

de táxons registrados durante os dias de execução do monitoramento, buscando 

identificar a estabilização da amostragem. 

Com a compilação dos dados é apresentado os índices de similaridade 

para se averiguar a semelhança entre as áreas amostradas e do coletor para 

verificar a suficiência amostral. 

Como forma de verificar a distribuição dos indivíduos por espécie, 

também é utilizado o índice de Equitabilidade (J’), que verifica o grau de 

homogeneização da comunidade presente nas áreas estudadas. 

 

Resultados 

Riqueza de Espécies, Composição e Aspectos Biológicos 

O estudo conduzido na região de Serra Azul na área de influência dos 

empreendimentos da Mineração Usiminas, apontou a ocorrência de 29 espécies 

da Herpetofauna, com registros de 22 representantes para a Classe Amphibia e 

07 para a Classe Reptilia. A listagem das espécies registradas é apresentada no 

Quadro 38 , obedecendo ao arranjo taxonômico proposto por SEGALLA et al. 

(2012) para os anfíbios e BÉRNILS e COSTA (2012) para os répteis. 

 

Quadro 38 – Espécies de Anfíbios e Répteis registradas no estudo. 

ANFÍBIOS 

Espécie Nome Popular 
Tipo de 
Registro 

Metodologia Estação Campanha Status 
Categoria de Ameaça 

EST BRA IUCN 

Família Bufonidae 

Rhinella 
schneideri 

Sapo Cururu V PALT C, S 
1

a
, 3ª, 4ª, 

5ª 
 X X LC 

Rhinella ornata Sapo V CC C 1ª EN X X LC 

Rhinella pombali Sapo Cururu V, Z PALT, CC C, S 
2ª, 3ª, 4ª, 

5ª 
EN X X LC 

Rhinella 
rubescens 

Sapo Cururu V, Z PALT, CC C, S 2ª, 3ª, 5ª  X X LC 

Família Microhylidade 

Elachistocleis 
ovalis 

 Z PALT C 3a  X X LC 

Família Odontophrynidae 

Odontophrynus 
cultripes 

Sapo 
escavador 

V, Z PALT, CC C, S 
1a, 2ª,  3ª, 

4ª, 5ª 
 X X LC 

Família Craugastoridae 
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Haddadus 
binotatus 

Rã do folhiço V PALT S 4a  X X LC 

Família Leptodactylidae 

Leptodactylus 
latrans 

Rã manteiga V, Z PALT C 1ª ,  3ª, 5ª CI X X LC 

Leptodactylus 
fuscus 

Caçote V, Z PALT, CC C 1ª ,  3ª, 5ª  X X LC 

Leptodactylus 
labyrinthicus 

Rã pimenta V PALT C 1ª , 5ª CI X X LC 

Physalaemus 
cuvieri 

Rã cachorro V PALT C,S 3ª , 4ª,  5ª  X X LC 

Leptodactylus 
marmoratus 

Rã V PALT C 3ª  X X LC 

Família Hylidae 

Hypsiboas 
albopunctatus 

Perereca 
cabrinha 

V, Z PALT C, S 1
a
, 2ª,  3ª, 
4ª, 5ª 

 
X X LC 

Hypsiboas 
polytaenius 

Perereca de 
pijama 

V, Z PALT C, S 
1

a
, 2ª, 3ª, 
4ª, 5ª 

EN X X LC 

Hypsiboas lundi Perereca V, Z PALT C, S 1
a
, 2ª, 4ª  X X LC 

Hypsiboas faber Sapo ferreiro V, Z PALT C, S 
1

a
, 2ª, 3ª, 
4ª, 5ª 

EN X X LC 

Hypsiboas 
pardalis 

Perereca V, Z PALT C, S 
1

a
, 2ª, 3ª, 
4ª, 5ª 

EN X X LC 

Dendropsophus 
minutus 

Perereca de 
ampulheta 

V, Z PALT C, S 
1

a
, 2ª, 3ª, 
4ª, 5ª 

 X X LC 

Dendropsophus 
rubicundulus 

Pererequinha 
verde 

V, Z PALT C 5ª  X X LC 

Bokermannohyl
a circumdata 

Perereca da 
mata 

V PALT C, S 
1

a
, 2ª, 3ª, 
4ª, 5ª 

EN X X LC 

Scinax 
fuscovarius 

Pererequinha Z PALT S 3ª     

Scinax sp. Pererequinha Z PALT S 2º     

RÉPTEIS 

Espécie Nome Popular 
Tipo de 
Registro 

Metodologia Estação Campanha Status 
Categoria de Ameaça 

EST BRA IUCN 

Família Dipsadidade 

Philodryas 
olfersii 

Cobra cipó V CC, E C 1
a
  X X LC 

Oxyrhopus 
trigeminus 

Coral falsa V 
PALT, CC, 

E 
C 3

a
  X X LC 

Sibynomorphus 
mikanii 

Dormideira V 
PALT, CC, 

E 
C 1

a
, 3

a
  X X LC 

Erythrolamprus  
aesculapii 

Coral falsa V CC C 5
a
  X X LC 

Família Viperidae 

Bothrops 
jararaca 

Jararaca V CC, E C 1
a
, 3

a
 IM X X LC 

Crotalus 
durissus 

Cascavél V CC, E C 1
a
 IM X X LC 

Família Teidae 

Salvator 
merianae 

Teiú - E - 1
a
 CI X X LC 

Legenda: Tipo de registro: V (Visualização); Z (Zoofonia); Metodologia: PALT (Procura Ativa Limitada por 

Tempo), CC (Censo de Carro), E (Entrevista); Estação: C (Chuvosa); S (Seca); Status: Endêmica (EN) (Frost, 
2013), Cinegética (CI), Importância Médica (IM), Grau de Ameaça: EST (Estadual – DN 147 COPAM, 2010), 
BRA (MMA, Portaria 444/2014), IUCN (Mundial – IUCN, 2015) LC: Least Concern: sem ameaça.  



           
_________________________________________________________________________ 

  

396 

 

5.2.2.3 - INVENTÁRIO DE FAUNA PRODUZIDO PELA ARCELORMITTAL NA ÁREA DO 

PROCESSO DNPM  812.593/73 

Tendo como referência os estudos e levantamentos primários 

desenvolvidos pela ECOLAB, em Programa de Monitoramento da Mineração 

Usiminas, em área ampla que envolve aquela focalizada no presente  

licenciamento ambiental, qual seja, a ampliação da lavra na área do Processo 

DNPM nº 812.593/73, procurou-se complementar este trabalho por meio de um 

adensamento das investigações incidindo predominantemente nas áreas a serem 

diretamente afetadas pela atividade minerária futura. 

Esse adensamento compreendeu a realização de duas campanhas 

distintas, nas estações chuvosa (fevereiro, 2015) e seca (maio/2015), por equipe 

composta por especialistas, descritas a seguir: 

 

5.2.2.3.1 - SÍNTESE METODOLÓGICA 

Para a identificação da biota animal autóctone do local onde se 

pretende o licenciamento ambiental, na localidade denominada “Mina Oeste”, da 

ArcelorMittal, no município de Itatiaiuçu, no Estado de Minas Gerais, foram 

adotados os seguintes procedimentos: 

 

Pesquisa bibliográfica em documentos e mapas oficiais: 

 Elaborados pelo DERNA/IBGE/IBAMA (Geografia e Questão Ambiental, 1993; 

Mapa da Vegetação do Brasil, 1992; Recursos Naturais e Meio Ambiente, 

1993; Mapa da Fauna Ameaçada de Extermínio, 1992); 

 Zoneamento Agroclimático do Estado de Minas Gerais (Secretaria do Estado 

da Agricultura, 1979),  

 Mapas das Bacias Hidrográficas, de altimetria, dos biomas, de áreas prioritárias 

para investigação científica, de prioridade para conservação da biodiversidade, 

de localização das unidades de conservação, de eixos de desenvolvimento, 

áreas prioritárias para conservação do grupo de fatores abióticos, para 

conservação da flora, de invertebrados, de peixes, de répteis, de anfíbios, de 

aves, e de mamíferos do Estado de Minas Gerais (Biodiversitas, 1998) e 

autores renomados (Ab’Saber, Ferri, Joly, Lorenzi, dentre outros); 
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 Mapas geográficos de situação e localização (IGA); 

 Mapas dos Domínios Morfoclimáticos e Fitogeográficos Sul-americanos Atuais 

- Áreas Nucleares, de Ab’Saber (1977); 

 Os Animais Silvestres de Deustsch & Púglia (1988); 

 Os Grandes Complexos de Vegetação e Os Principais Habitats de Aves do 

Brasil, mapa adaptado de Hueck (1972); 

 Portraits of Brazilian Birds (Andrade & Andrade, 1992); 

 Lista Oficial Nacional de Especies Ameaçadas de Extinção, Portaria MMA nº 

444/2014; 

 Deliberação Normativa COPAM nº 147, de 30 de abril de 2010 (Aprova a Lista 

de Espécies Ameaçadas de Extinção do Estado de Minas Gerais); 

 Guia Ilustrado de Animais do Cerrado de Minas Gerais (CEMIG, 2003); 

 Guia Ilustrado de Plantas do Cerrado de Minas Gerais (CEMIG, 2001); 

 Aves Comuns do Estado de Minas Gerais - um guia de campo para o 

observador (CEMIG, CDD 59829815); 

 Consultas a documentos e fontes (internet) em busca de dados primários e 

secundários, de inventários, diagnósticos, e relatórios, desenvolvidos no 

município e na região. 

 

Com estes procedimentos, procurou-se conhecer o “ex ante“ os 

possíveis ambientes e biontes da fauna silvestre local que pudessem ser 

identificados e listados, e ainda utilizando-se de dados comparados e da 

sobreposição de mapas de distribuição e ocupação de ambientes preferenciais.  

 

Inventário Faunístico de Campo 

Efetuado no período chuvoso e seco, conforme preconizado na 

Instrução Normativa IBAMA nº 146/2007, tendo sido as áreas de influência direta 

e indiretas percorridas a pé (caminhamentos) e, distâncias maiores percorridas 

em veículo automotor de passeio, onde os elementos da biota silvestre autóctone 

foram listados pela sua ordem natural de ocorrência.  

As diferentes técnicas utilizadas para o inventario da fauna foram 

consideradas as formas mais diretas e eficientes para se acessar parte dos 
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componentes da biota nas áreas de gestão do empreendimento, em um 

determinado espaço e tempo.  

Entretanto, é fundamental que se entenda que os componentes dessa 

diversidade jamais serão amostrados de forma completa. Afinal, a essência do 

termo amostragem é a obtenção de uma parte que represente, de forma 

adequada, a totalidade do objeto de estudo.  

Os resultados de qualquer amostragem constituem-se no somatório 

das técnicas utilizadas, da habilidade de quem conduz o inventário em detectar os 

organismos no espaço amostral e do componente temporal, expresso tanto em 

razão das horas gastas em campo quanto da própria composição histórica da 

fauna, que, naturalmente, vai variar entre as localidades. Essa "fotografia" da 

localidade possui implicações importantíssimas e que serão discutidas adiante 

neste estudo. 

O passo inicial para qualquer estudo ambiental deve ser a elaboração 

de uma lista de espécies de potencial ocorrência na área do estudo. Esse 

primeiro passo foi realizado por meio de revisão bibliográfica. Assim foram 

realizadas pesquisas bibliográficas, documentais, publicados e não publicados e, 

busca de fontes (internet) em dados primários e secundários desenvolvidos no 

local e, em locais próximos, do mesmo empreendimento além daqueles 

produzidos pelo coordenador técnico que assina com os demais o presente 

trabalho, de inventários, diagnósticos, e relatórios já aprovados. 

 

Entrevistas diretivas estimuladas participantes 

Esta etapa consistiu na formulação de perguntas previamente 

elaboradas, dirigidas à moradores da localidade e das proximidades, com o 

objetivo de retificar e / ou ratificar as informações obtidas na pesquisa de campo, 

além da verificação e correção dos nomes vernaculares utilizados na localidade, 

dos biontes da fauna indígena que lá ocorrem, sendo consideradas somente 

aquelas consideradas fidedignas. 
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Limitações dos métodos de investigação 

Inventários de fauna acessam diretamente a diversidade de uma 

localidade, em um determinado espaço e tempo. Os dados primários gerados 

pelos inventários compõem uma das ferramentas mais importantes na tomada de 

decisões a respeito de intervenções e do manejo de áreas naturais.  

Detectar e descrever a fauna de uma determinada área, e interpretar 

os dados obtidos em campo, não se constitui em tarefa fácil, mesmo em grupos 

pouco diversificados, como no presente caso. A elaboração de uma lista de 

qualquer táxon de vertebrados ou invertebrados não é uma tarefa trivial e envolve, 

além da utilização de técnicas específicas e eficientes para amostrar um 

determinado grupo, um conhecimento razoável sobre sua sistemática, taxonomia, 

ecologia e história natural em geral.  

Um aspecto importante a ser levado em consideração nos inventários 

de fauna são as metodologias a serem utilizadas. Estas precisam 

necessariamente ser eficientes, factíveis e capazes de gerar dados que 

respondam adequadamente ao problema proposto, no presente caso, o inventário 

da biota silvestre no âmbito das áreas de gestão do futuro empreendimento. 

Outro ponto a ser considerado é a utilização de metodologias distintas, 

e cujo somatório agrega um maior número de espécies em um período reduzido 

de tempo. Apenas como exemplo, em inventários da avifauna é comum a 

utilização de métodos que se fiam apenas em observações (com o auxílio de 

binóculos ou não) e na identificação das aves por meio das suas vocalizações. 

Embora sejam dois métodos consagrados, algo eficientes e de baixíssimo custo, 

pois dependem apenas dos pesquisadores estarem dispostos a acordar cedo e 

caminhar, os seus resultados podem variar bastante. 

Desnecessário dizer que métodos que se utilizam apenas da busca 

ativa e cuja base é fundamentalmente a experiência pessoal já sejam, per se, 

cercados de vieses e com enorme potencial de influir de forma importante nos 

resultados finais. Basta uma ave não cantar no dia e horário em que o 

pesquisador está presente (algo muito comum fora da estação reprodutiva) ou 

que ela não se movimente muito, chamando a atenção do pesquisador, para que 
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essa espécie não seja computada. A chance de detecção fica ainda menor caso 

as transecções não sejam utilizadas repetidas vezes, em dias distintos.  

A complementariedade das metodologias deve ser encarada de forma 

efetiva e visando não a comodidade do pesquisador, mas fundamentalmente à 

obtenção de dados de qualidade e que proporcionem tomadas de decisão bem 

embasadas. 

Outro aspecto frequentemente ignorado ou realizado de forma incorreta 

está relacionado com a sazonalidade dos estudos e o tempo gasto na 

amostragem de cada área selecionada. De um modo geral, muitos inventários são 

conduzidos em apenas uma época do ano, em poucos dias, resultando em dados 

incompletos. Uma parcela significativa da diversidade de animais brasileiros 

responde positivamente às variações sazonais, e esse aspecto deve ser 

adequadamente contemplado nos inventários.  

Várias áreas no Brasil servem de ponto de repouso para espécies 

migratórias, por definição, altamente sazonais. Inventários conduzidos em apenas 

uma época do ano podem deixar de fora essas espécies, que dependem dessas 

áreas de repouso para sobrevivência e para acumular gordura para enfrentarem o 

caminho de volta aos seus locais de reprodução.  

O período de amostragem em campo também deve ser suficiente para 

que determinado grupo de fauna seja bem amostrado. Se feitos de maneira 

padronizada, com uma coleta de dados inteligível e organizada, tornam-se pontos 

de partida fundamentais para que os programas de monitoramento tenham 

sucesso.  

Os programas de monitoramento, atualmente, são a ferramenta mais 

poderosa para avaliar os impactos nas populações naturais e a existência e a 

continuidade desses programas deve ser incentivada.  

O primeiro objetivo de um estudo de impacto ambiental e seus 

desdobramentos consiste em identificar a maior parte possível das espécies que 

ocorrem na área do empreendimento em questão. A riqueza da biota pode variar 

muito em razão da localização geográfica, extensão e diversidade paisagística da 

área.  
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Outro objetivo importante de estudos ambientais consiste em 

determinar a forma como as espécies se distribuem na área do empreendimento 

(Área de Influência Direta - AID), visando identificar a extensão dos impactos 

sobre as populações que estarão expostas a eles. Um ponto fundamental na 

avaliação dos impactos consiste em avaliar se as espécies que serão afetadas 

pelo empreendimento estão também representadas em áreas não impactadas 

(Área de Influência Indireta - AII).  

A presença da biota silvestre está relacionada a um conjunto de 

condições ambientais ideais requerido por cada espécie e / ou conjunto de 

espécies. A vegetação, em parte, reflete o conjunto dessas diferentes condições 

ambientais, e seu estudo pode, muitas vezes, ser um instrumento para a 

avaliação faunística, determinando atributos das populações de animais, ou seja, 

presença, abundância, densidade, frequência. São várias as explicações que 

justificam o efeito de bordas. A primeira seria que cada comunidade adjacente 

apresenta seu próprio conjunto de espécies características, acrescentadas por 

aquelas que habitam o ecótono.  

Existe, então, na área ecotonal uma sobreposição de espécies. Isso 

pode ser explicado, em parte, pelas exigências das espécies que podem 

encontrar condições no ecótono que não estão presentes nas comunidades 

adjacentes de vegetação ou, ainda, pelo fato delas poderem requerer duas ou 

mais comunidades estruturais diferentes, uma perto da outra (Gates & Gysel, 

1978). Existem algumas características das bordas que influenciam a 

produtividade do habitat de borda e o seu grau de riqueza, determinando se 

haverá maior ou menor riqueza de espécies faunísticas. Forman & Gordon (1986), 

destacam como características importantes deste tipo de habitat os fluxos de 

energia e a quantidade de nutrientes, e alguns pesquisadores confirmam que as 

áreas de borda apresentam uma biomassa de vertebrados e produtividade 

tipicamente mais alta. 

O comprimento, a largura, a configuração da borda, o contraste entre 

as comunidades de vegetação e o tamanho dessas comunidades, são fatores 

citados por Thomas et alii, 1979. Assim, medidas da quantidade e qualidade de 

bordas, com base em suas características, podem propiciar uma medida da 
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riqueza de habitats faunísticos. Se as áreas de borda entre diferentes tipos de 

vegetação apresentam maior riqueza e densidade de espécies, a identificação e o 

mapeamento dessas áreas podem constituir-se em um instrumento útil para a 

formatação do relatório final. 

 

5.2.2.3.2 - DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM 

Independentemente dos métodos utilizados, os pontos de amostragem 

foram distribuídos visando contemplar toda a variação ambiental existente nas 

áreas que sofrerão impactos, para que a maior parte de riqueza local seja 

amostrada. A seleção dos métodos mais adequados dependeu do ambiente a ser 

amostrado. 

Foram empregadas diversas formas para sistematizar a distribuição 

dos pontos de amostragem, como seleção em pontos dispostos a intervalos 

regulares, pontos aleatórios distribuídos pela área de influência do 

empreendimento e pontos selecionados propositalmente em razão de suas 

características ambientais. Todos eles apresentam vantagens e desvantagens 

para cada objetivo a ser alcançado.  

Para a seleção desses pontos, foram consideradas as características 

do empreendimento, a paisagem, e o conhecimento prévio do técnico 

coordenador e, sua equipe, a respeito das características da história natural das 

espécies e do potencial de cada tipo de ambiente.  

Apesar de a distribuição deliberada dos pontos apresentar algumas 

desvantagens estatísticas, foi considerada a alternativa mais adequada para 

cumprir o objetivo de detectar a maior parte da biota nas áreas de gestão do 

empreendimento.  

Além de amostrar a área que será diretamente afetada, a amostragem 

de pontos na área de influência direta do empreendimento foi considerada 

importante. Dados tomados nessas áreas podem revelar impacto em uma escala 

regional, especialmente para as espécies que têm distribuição em manchas 

determinadas pelo tipo de habitat.  
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Tabela 46 – Pontos do levantamento de fauna na campanha complementar. 
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Figura 110 - Distribuição dos pontos de amostragem de fauna, do levantamento complementar, realizado nas áreas de influência do empreendimento. 
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5.2.2.3.3  - ESFORÇO E EFICIÊNCIA AMOSTRAL 

O esforço e a eficiência de amostragem ideal variam em razão do 

tamanho da área e de sua heterogeneidade, uma vez que áreas muito extensas e 

/ ou muito heterogêneas demandam um maior número de unidades amostrais.  

O número de campanhas foi estabelecido a partir de experiência 

pessoal e dos demais membros da equipe técnica, em trabalhos semelhantes já 

realizados, em estudos anteriores, de mesma modalidade, no mesmo local, além 

do que é preconizado pela Instrução Normativa. 

Nos trabalhos de campo foram realizadas incursões matutinas, 

vespertinas, crepusculares e noturnas, tendo sido as áreas de influência direta e 

indiretas percorridas a pé (caminhamentos) e, distâncias maiores percorridas em 

veículo automotor de passeio, onde os elementos da biota silvestre autóctone 

foram listados pela sua ordem natural de ocorrência (Vide: Inventário da Biota 

Autóctone - Detalhamento de Técnicas de Amostragem). 

As incursões no campo, que contemplaram estações chuvosa 

(fevereiro, 2015) e seca (maio, 2015). 

Na estação chuvosa as incursões foram realizadas nos dias 5 (quinta-

feira), 6 (sexta-feira), 7 (sábado), 19 (quinta-feira) e 20 (sexta-feira) de fevereiro 

de 2015, totalizando 05 dias. 

Na estação seca as incursões foram realizadas nos dias 7 (quinta 

feira), 8 (sexta feira), 9 (sábado),  14 (quinta-feira) e 15 (sexta-feira) de maio de 

2015, totalizando 05 dias. 

A equipe era composta por 3 biólogos e 1 auxiliar (médico veterinário) 

e, as incursões foram realizadas no período matutino, vespertino, crepuscular e 

noturno, sendo que em cada período, as amostragens dos espécimes da fauna 

tiveram a duração de 03 (três) horas cada um, perfazendo o total diário de 12 

horas. Por motivos de segurança e razões logísticas, a equipe trabalhou sempre 

em conjunto, com todos os seus membros participantes. 

  



           
_________________________________________________________________________ 

  

406 

 

Tabela 47  – Esforço amostral na campanha de levantamento da fauna complementar. 

DIA EQUIPE POR PERÍODO Horas/dia 

Matutino (3 h) Vespertino (3 h) Crepuscular (3 h) Noturno (3 h) 

1º Avi/Masto/Herpeto Avi/Masto/Herpeto Avi/Masto/Herpeto Avi/Masto/Herpeto 12 h 

2º Avi/Masto/Herpeto Avi/Masto/Herpeto Avi/Masto/Herpeto Avi/Masto/Herpeto 12 h 

3º Avi/Masto/Herpeto Avi/Masto/Herpeto Avi/Masto/Herpeto Avi/Masto/Herpeto 12 h 

4º Avi/Masto/Herpeto Avi/Masto/Herpeto Avi/Masto/Herpeto Avi/Masto/Herpeto 12 h 

5º Avi/Masto/Herpeto Avi/Masto/Herpeto Avi/Masto/Herpeto Avi/Masto/Herpeto 12 h 

       Total de horas 60 Horas 

 

Considerações sobre o esforço e eficiência amostral 

As buscas por anfíbios, particularmente por biontes da anurofauna, 

integrantes da herpetofauna, concentraram-se nos períodos crepusculares e 

noturnos, especialmente por zoofonia ou bioacústica, busca ativa e, observações 

diretas e indiretas ad libitum. 

 Foram instalados nos ambientes lênticos e lóticos 02 (dois) covos 

(feitos de garrafas pet transparentes, devidamente identificados, com os nomes 

das empresas e do responsável técnico), sendo um de uma entrada e outro com 

duas entradas com larvas de Tenebrio molitor e, frutas (atração olfativa).  

As buscas ativas também foram realizadas no período diurno, 

especialmente nos empoçamentos de águas pluviais em ambientes próximos 

(vide registros fotograficos) e, ao longo das vias internas.  

Na área de influência direta do futuro empreendimento (AID) dois 

ambientes lênticos (lago 01-UTM: 0557938 / 7773065 / Altitude: 1.001 metros; 

lago 02-UTM: 0558151 / 777156 / Altitude; 1.019 metros; localidade denominada 

localmente por “Biriba”, (propriedade da Senhora Onis) e, dois ambientes lóticos 

sendo o primeiro nas margens córrego do Capão (tributário do córrego Grande, 

margem direita do ribeirão Serra Azul – UTM:0557972 / 7774546 / Altitude: 869 

metros e, outro, não identificado – UTM: 0557608 / 7773467 / Altitude: 909 metros 

foram estudados dada a maior probabilidade de 

avistamentos/captura/identificação de elementos desse grupo, considerando que 

na área a ser diretamente afetada futuro empreendimento (ADA) não existirem 

ambientes como estes. 
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Ambiente lacustre na localidade denominada localmente por “Biriba” (Dona Onis), tendo no 
segundo plano uma das vertentes da área pretendida, um dos ambientes estudados na busca 
por representantes da anurofauna. 

 

  

Um dos covos de uma entrada disposto em borda de ambiente lêntico e, larvas de Tenebrio 
molitor, que foram utilizadas como atrativos (iscas). 
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Um dos covos covo de dupla entrada disposto às margens de ambiente lótico. Foi encontrado 
aberto. Como foi montado apenas com encaixe simples de um pet sobre o outro, provavelmente 
algum anfíbio ou lacertílio de maior porte conseguiu escapar. 

 

  

Córrego Capão, um dos ambientes lóticos estudados. Aspecto do mesmo após a via pública. 

 

Nos esforços para a identificação dos répteis (lagartos e serpentes), 

foram adotadas diferentes metodologias, as mais adequadas, de acordo com as 

características biológicas de cada ordem.  

Os lacertílios foram procurados principalmente em locais abertos, mais 

ensolarados, junto e sobre as rochas e, entre elas (frestas), por serem seus 

nichos; poucas foram as rochas identificadas que afloram e propiciam ambiente 

preferencial a este grupo faunístico, no ambiente em estudo. Para os ofídios 
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foram realizadas buscas ativas no entremeio à serapilheira, troncos caídos, tocas 

de outros animais, cupinzeiros (ninhos de Termitidae) e, na vegetação herbácea e 

arbustiva. Os poucos registros de ofídios (em número de espécies) ao que tudo 

indica devem-se à proximidade da frente de lavra com os diversos tipos de 

equipamentos, máquinas e veículos, bem como às frentes de detonação, gerando 

trepidações e vibrações no solo (a maior parte das espécies de serpentes não 

possui cavidades com tímpanos, o que significa que não possuem ouvido externo, 

e o seu ouvido interno é muito complexo, por este motivo não tem o poder de 

escutar como acontece com os diversos animais, mas são bastante sensíveis a 

leves trepidações no solo).  

Para registro da avifauna foi empregado como o principal método de 

amostragem a utilização de pontos fixos (nos locais onde foram instaladas iscas 

mistas), não se descartando as combinações das demais metodologias de buscas 

ativas e, bioacústica. Os dados obtidos foram analisados de forma quali-

quantitativa, resultando em uma listagem que foi desmembrada e replicada, pelas 

frequências das ocorrências (fi), e agrupados de acordo com as guildas tróficas, a 

saber: carnívora, frugívora, granívora, insetírovora, necrófaga, nectárívora e, 

onívora, sendo a primeira citação (no gráfico) o principal hábito alimentar das 

ordens, famílias ou espécies, de acordo com Sick, 1997. Nas funções gráficas, 

também comparou-se a área do empreendimento e sua composição faunística, 

com a região, com o estado e com o Brasil. 

 

     

Biólogo em efetivo inventário da avifauna (fotografias, play back e, mira telescópica). 
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Para o registro da mastofauna terrestre foram realizados esforços com 

emprego de metodologias combinadas, como buscas ativas diurnas por vestígios 

(pegadas, restos alimentares, et caetra), censos crepusculares e noturnos, 

armadilhamento físico (armadilhas do tipo Tomahawk; Processo IEF nº.: 

09000004505/2.014/ERFB-CS/MG; Autorização nº.: 028.026/2.015/MG; Período 

de Validade: de 06/04/2.015 a 06/04/2.016; todas etiquetadas) e fotográfico, 

instalação de iscas diversas, busca ativa por ambientes preferenciais (nichos) e, 

“esperas” nas proximidades de tocas. 

 

 

 

 
Todos os materiais de captura (armadilhas diversas) foram etiquetadas (caso fossem 

encontradas por outrem). 

 

  

Preparativos para armadilhamento físico, tendo como atrativos (iscas) carne e linguiça (01 dia 

antes, sem refrigeração), frutas diversas e, sardinha (ao óleo e, molho de tomate). 
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Armadilhas Tomahawk preparadas para captura de pequenos mamíferos, instaladas em 
diversos ambientes, objetivando a otimização do inventário da mastofauna. 

 

  
Armadilhas experimentais produzidas artesanalmente, com mecanismos de disparo (captura) 
semelhante ao das armadilhas Tomahawk. 

 

  
Armadilhamento fotográfico com câmeras tipo Trap, instaladas nos mais diversos ambientes, , 
objetivando a otimização do inventário da mastofauna. 
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Bióloga em busca ativa de pegadas e/ou rastros; “esperas” em nichos específicos. 

 

Para a anurofauna, herpetofauna e mastofauna não foram produzidos 

gráficos e a curva cumulativa de espécies que dá a estimativa de riqueza de 

espécies, em função do pequeno número de registros e, por ainda no caso da 

curva cumulativa, demandar unidades amostrais diversas, o que não ocorre no 

ambiente do presente estudo (campo rupestre e cerrado strictu sensu, em uma 

área de 20,9 hectáres, ou 0,209 Km²).  

Para complementar estes inventários, sanar ou dirimir as discrepâncias 

pode-se recorrer aos dados secundários regionais e / ou a estudos ambientais 

realizados nas proximidades, devendo-se ter em mente que estes foram 

realizados em glebas de terras significativamente maiores, não perturbadas e sem 

a significativa pressão antrópica que ocorre no ambiente em tela. 

Para todos os grupos inventariados, o status de conservação de cada 

espécie foi pesquisado e verificado em Listas das Espécies de Fauna Ameaçadas 

de Extinção do Estado de Minas Gerais (DN COPAM 147/10), a Lista Nacional 

(Portaria MMA nº 444/2014) e a lista global  (IUCN, 2015). 

 

5.2.2.4 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO INVENTÁRIO FAUNÍSTICO 

A equipe técnica responsável pelo diagnóstico da biota silvestre 

terrestre estabeleceu os seguintes objetivos específicos: 
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coletar dados primários e secundários, que permitam o cumprimento das 

diretrizes preconizadas na Instrução normativa Nº.: 146/07 – IBAMA – que 

regulamenta o levantamento da fauna nas áreas de gestão do empreendimento 

minerário, 

coletar dados primários a partir da realização de duas campanhas  

(estações seca e chuvosa de 2015) de campo para avaliar e comparar com os 

dados obtidos em inventários realizados anteriormente em áreas adjacentes e / 

ou próximas, 

obter as coordenadas geográficas, para coleta de informações para cada 

grupo faunístico (locais onde foram observados), 

estabelecer o esforço e eficiência amostral compatível para cada grupo 

faunístico, para a identificação do maior número possível de espécies da fauna 

silvestre que ocorrem nas áreas de gestão do empreendimento (ADA / AID e AII) 

e, em seus entornos e, compará-los com dados de outros inventários realizados 

no mesmo empreendimento e, secundários regionais,  

identificar, nas áreas de gestão do empreendimento e seus entornos, 

biontes ameaçados de extinção, endêmicos, e raros constantes de Listas Oficiais, 

e;  

utilizar dados secundários por meio de consultas aos estudos ambientais 

já realizados em áreas próximas ao empreendimento em tela. 

 

5.2.2.5 - DETERMINAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO  

Os limites geográficos do presente estudo de fauna foram 

estabelecidos a partir das informações técnicas da ArcelorMittal Brasil S/A - 

(expansão da frente de lavra  e em áreas passíveis de sofrerem qualquer tipo de 

intervenção antrópica na execução do projeto), bem como nas particularidades e 

características de cada ambiente onde foi executado o inventário faunístico.  

O diagnóstico ambiental do meio biótico e a identificação da fauna 

adotou a seguinte metodologia para a determinação das áreas de influência 

direita e indiretas: 

Área Diretamente Afetada (ADA): compreende o espaço físico pretendido 

para a expansão da frente de lavra, ocupando 20 hectares; 
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Área de Influência Direta (AID): compreende o espaço físico passível de 

ser afetado pelo desenvolvimento do projeto de expansão da frente de lavra, quer 

sejam eles positivos ou negativos; 

Área de Influência Indireta (AII): compreende os ambientes do entorno da 

área de gestão do empreendimento. 

 

5.2.2.6 - SÍNTESE DO AMBIENTE ESTUDADO 

Na área estudada, como uma das características da paisagem, 

observam-se elementos arbóreos tortuosos, de ritidomas grossos e gretados, 

interrompido de longe por um ou outro elemento arbóreo de porte mais ereto, 

emergente. 

Apresenta um relevo forte ondulado, três estratos: o arbóreo, que é 

aberto e mais ou menos contínuo, em poucos pontos, mais precisamente é mais 

descontínuo; o arbustivo e o subarbustivo, que se mostram densos e de 

composição florística variável e o estrato herbáceo, constituído principalmente por 

gramíneas nativas e invasoras.  

Este ambiente apresenta-se bastante constante e pouco diverso ou 

variado. Podem ser observadas no estrato mais desenvolvido, arvoretas com 5-6 

metros de altura, relativamente espaçadas entre si, às vezes tocando-se de leve 

pelas copas, representadas pelas espécies de Qualea grandiflora (pau-terra-de-

folha-larga), Eugenia dysenterica (cagaita), Sclerolobium virgilioides (sucupira-

preta), Stryphnodendron adstringens (barbatimão), Vochisia thyrsoidea (gomeiro), 

Brysonima coccolobifolia (muricis), Curatella americana (lixeira), dentre outras 

poucas. Os deslocamentos no campo são dificultados devido à tipologia do relevo 

e o significativo desenvolvimento do estrato herbáceo. 

O ambiente estudado encontra-se muito próximo à frente atual de 

lavra, com movimentação de equipamentos, máquinas e veículos de todos os 

portes, o que gera forte ruído de impacto e de fundo. Soma-se a isto, que em 

determinados dias e horários ocorrem detonações, o que no somatório dos 

impactos atual como fatores significativos de afugentamento da fauna silvestre. 

Ladeando a área pretendida existe uma gleba de terras recobertas por 

campo graminoso, designado como “campo limpo”, formação que em geral é 
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caracterizada por campos revestidos maciçamente por gramíneas, apresentando 

raras vezes, arvoretas muito afastadas entre si, sobre solo raso e muito duro, nos 

quais há real deficiência de água durante os meses secos – relevo forte ondulado. 

 

 
Frente de lavra muito próxima (contígua) à área pretendida (no primeiro plano, ladeada por campo 

limpo). As intensas atividades dos processos minerários (movimentação de equipamentos, 

máquias e veículos de todos portes – ruídos inerentes ao funcionamento destes, alarmes de ré, 

detonações - ruídos de impacto e de fundo), a constante presença humana nas vias (inventários, 

pesquisas geológicas), atuam como fatores significativos de afugentamento da fauna silvestre 

terrestre. 

 
No primeiro plano parte da área pretendida para expansão da frente de lavra; no segundo plano 

(centro)  campo limpo, em relevo forte ondulado; no terceiro plano (à direita) frente de lavra. 
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Sendo assim, a persistência da biota, restringe-se a elementos de 

elevadíssima plasticidade ambiental e grande valência ecológica, euriécias, 

euritópicas e, ubíquas. No quadro relativo à listagem das espécies da avifauna 

são apresentados dados relativos a abundância e à constância da biota nos 

ambientes estudados. 

 

 
Panorâmica da área pretendida para expansão da frente de lavra – Campo Rupestre. 
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Detalhe das tipologias vegetacionais do campo rupestre nas áreas a serem diretamente afetadas 

pelo emperendimento. 

 

  

  

 

  

Detalhe das tipologias vegetacionais do Cerrado strictu sensu, nas áreas pretendidas. 
 

D 
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5.2.2.7 - DETALHAMENTO DAS TÉCNICAS DE AMOSTRAGEM 

Para a realização do inventário da biota silvestre na área pretendida pela 

AcelorMittal Brasil S/A, foram aplicadas técnicas de amostragem em que 

objetivaram uma descrição qualitativa e quantitativa. Antes de discorrer 

rapidamente sobre as técnicas de amostragem, é necessário informar que a 

escolha de uma delas depende de vários fatores, tais como os objetivos do 

inventário / levantamento, tipos de informações prévias disponíveis, 

características da área a ser inventariada (bioma, tamanho da área, estado de 

conservação, et caetera), parâmetros de interesse que serão obtidos por 

estimativas e, outros modelos. Para cada grupo faunístico foi utilizada a técnica 

ou metodologia que a equipe julgou a mais apropriada, ou a combinação destas. 

Basicamente foram empregados 08 (oito) procedimentos técnicos para o 

inventário da biota descritos sucintamente adiante. Os locais citados onde foram 

empregadas cada técnica de amostragem foi considerado o mais significativo e 

adequado para o inventário específico de cada grupo, embora possam ser 

encontrados outros biontes de outros grupos, neste mesmo ambiente.   

 

5.2.2.7.1 - AMOSTRAGEM ITINERANTE CASUALIZADA 

Constituiu em deslocamentos no campo (caminhamentos) 

aleatoriamente, ou a locais indicados por terceiros. No entanto, para o emprego 

desta metodologia há a necessidade de que as populações estudadas possuam 

distribuição espacial aleatória, sendo um método menos acurado quando as 

populações estejam organizadas de forma uniforme ou agregadas, priorizando os 

seguintes locais: 

A: caminhamentos por sobre áreas nas imediações da futura área de 

ampliação da frente de lavra (Cerrado propriamente dito), e 

B: caminhamentos por sobre áreas nas imediações da futura área de 

ampliação da frente de lavra (Campo Rupestre). 
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Caminhamentos aleatórios por grande parte da área pretendida para expansão das frentes de 

lavra na área do Processo DNPM nº 812.594/73. 

 

5.2.2.7.2 - AMOSTRAGEM SELETIVA 

Constituiu em deslocamentos no campo (caminhamentos), em áreas de 

presumível interesse por poder conter informações pertinentes e/ou significativas 

para o presente estudo, (estabelecimento de parcelas: a metodologia de parcelas 

geralmente se constitui em estabelecer em campo ou laboratório pequenas 

unidades amostrais de tamanho conhecido que podem possuir as mais variadas 

formas como retângulo, quadrados ou círculos).  

A alocação das várias unidades permite a repetição da metodologia em 

uma grande comunidade, possibilitando uma representação adequada da 

diversidade local. Trabalhos desenvolvidos a partir de parcelas são mais comuns 

em levantamentos de comunidades vegetais, mas também podem ser utilizadas 

para pesquisas que englobam a fauna, inventariando animais de lenta locomoção 

e/ou sésseis ou, ainda, vestígios da presença de animais no ambiente (Brower & 

Zar, 1984), como pegadas e fezes (Cullen Jr. et al., 2004), ocorrido em diversos 

locais e ambientes, a saber: 

A.: caminhamentos por sobre parte da área destinada a ampliação da 

frente de lavra (maior impacto - ADA / AID; Cerrado propriamente dito), 

B.: caminhamentos por sobre parte da área destinada a ampliação da 

frente de lavra (maior impacto - ADA / AID; Campo Rupestre), 
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Censos – busca ativa – diurnos, realizados em grande parte dos ambientes pretendidos para a 

expansão das frentes de lavra. 

 

5.2.2.7.3 - TRANSECTO EM LINHA 

Metodologia amplamente usada por ecólogos da fauna, caracterizada 

pelo estabelecimento de faixas de comprimento conhecido ao longo da área 

amostral acompanhada de “caminhadas sazonais” pelo percurso do transecto. 

Trilhas no interior de formações vegetais podem representar transectos lineares 

para o levantamento de espécies da fauna.  

Ao percorrer o transecto, o pesquisador registra todos os indivíduos 

observados na comunidade, podendo ou não anotar a distância perpendicular do 

objeto de estudo em relação ao transecto. Há, ainda, a possibilidade de definir 

intervalos regulares de distância perpendiculares ao transecto, dentro dos quais 
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todos os indivíduos serão diagnosticados e a classe de distância anotada. O 

registro da distância perpendicular é utilizado para o cálculo da densidade. Em 

situações onde não seja possível medir diretamente a distância perpendicular 

entre o objeto e o transecto, esta pode ser computada como um produto da 

multiplicação da distância de detecção pelo ângulo formado entre a faixa do 

transecto e a reta determinada pela distância de detecção.  

Para estimar a densidade é necessário o conhecimento sobre a 

probabilidade de observar o objeto de estudo em campo, partindo do pressuposto 

que todos os indivíduos que representem o foco da pesquisa e que estejam sobre 

a área do transecto sejam registrados, ou seja, que a probabilidade de detectá-lo 

seja igual a 1 (100%), realizados nos seguintes locais: 

 

A.: caminhamento partindo do início da área de expansão da frente de 

lavra, em paralelo a estrada de acesso a esta, com aproximadamente três (03) 

metros no interior da formação florestal, em um percurso de 250 (duzentos e 

cinquenta) metros, e 

B.: caminhamento partindo do possível fim da área de expansão da 

frente de lavra (antena - Marco Geodésico MT 1151 (CR 08), em paralelo a 

estrada de acesso a esta, com aproximadamente três (03) metros no interior da 

formação floresta, em um percurso de 250 (duzentos e cinquenta) metros). 

 

   
Via que dá acesso a área pretendida para expansão da frente de lavra; marco geodésico. 
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5.2.2.7.4 - AMOSTRAGEM EM ESTRADAS 

O método de amostragem em estradas (Fitch, 1987) é eficiente para 

todos os grupos, mas especialmente para a detecção de serpentes. Consiste em 

percorrer as estradas em baixa velocidade procurando espécimes que estejam 

parados ou deslocando-se por elas; espécimes mortos por atropelamento são 

frequentemente registrados por esse método. A amostragem passiva permite que 

várias áreas sejam amostradas simultaneamente, e o esforço é padronizado. 

Entretanto, os custos e o esforço para implementação desses métodos são 

maiores do que os de procura 

A.: estrada particular que dá acesso a futura frente de lavra (Cerrado 

propriamente dito), em um percurso aproximado de 1.000 (mil) metros, e 

B.: estrada particular que dá acesso à futura frente de lavra (Campo 

Rupestre), em um percurso aproximado de 1.000 (mil) metros. 

 

 
À esquerda á direita da via, Cerrado strictu sensu; à direita, Campo Rupestre (no segundo plano), 

onde foram realizadas esta técnica de amostragem. 

 

5.2.2.7.5 – OBSERVAÇÃO DIRETA E INDIRETA 

A probabilidade de observação do objeto de estudo também é 

chamada de função de detecção. À medida que o espécime esteja mais distante 

da linha do transecto, torna-se mais difícil a sua observação, havendo uma queda 

gradativa da função de detecção. Neste momento dependendo das condições que 

o ambiente ofereça, aplicam-se as técnicas ad libitum (“a bel prazer”). Calculadas 
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as funções de detecção e a área inventariada, então, é possível estimar a 

densidade (Cullen Jr. & Rudran, 2004), ocorrida em diversos locais e ambientes.  

 

   

   

 

5.2.2.7.6 – CENSOS DIURNOS E NOTURNOS 

Censos diurnos foram realizados em busca ativa e, transectos para 

procura de vestígios (pegadas, fezes, carcaças, etc), ou observações visuais 

diretas da biota. Censos noturnos foram realizados caminhando-se lentamente 

pelas áreas definidas anteriormente. O horário de percurso foi alternado entre os 

dias e entre os fragmentos numa tentativa de diminuir os vícios amostrais 

causados pela variação na atividade de animais. Locais de possíveis pegadas, 

tais como bordas de estradas com barro e, empoçamentos diversos foram 

visitados para intensificar as buscas por esses vestígios. 
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Buscas ativas em locais onde há maior probabilidade de se encontrar pegadas (margens de 

estradas (barro), e bordas de empoçamentos) e, localização de elementos da anurofauna; 

inventário noturno. Foram realizadas campanhas de campo matutinas, vespertinas, crepusculares 

e noturnas. 

 

5.2.2.7.7 - TÉCNICAS DE ATRAÇÃO 

Cevas - Iscamento: em 02 (duas) áreas distintas (áreas nucleares de 

atração de fauna), foram instalados cochos contendo sementes diversas (alpiste, 

amendoim, arroz em casca, aveia, cartâmo, girassol, quirera de milho, painços -

branco, comum, verde, preto e vermelho-, frutas diversas -bananas, laranjas, 

tomates, dentre outros,  bebedouros com águas filtradas e açucaradas). Nestes 

ambientes, também foram feitas “cevas” com sal mineral, em especial para 
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cervídeos. Em alguns pontos foram depositados no solo, em cercas e em 

arbustos, iscas de carne e linguiça em processos iniciais de putrefação (carne de 

segunda e linguiça, sem refrigeração por dois dias), sardinhas conservadas em 

óleo e molho de tomate (atração olfativa).  

O alimento é um fator ecológico importante, conforme a qualidade e a 

abundância exercem influência modificando a fecundidade, a longevidade, a 

velocidade de desenvolvimento, a distribuição e seus padrões, e a mortalidade da 

biota. Além disso, a diversificação dos regimes alimentares dá origem a 

numerosas adaptações morfológicas, fisiológicas e ecológicas. Assim sendo são 

também consideradas neste estudo, as estações do ano. Portanto na fase de 

atração de fauna (anterior), permitiu não somente o conhecimento preciso da 

biota, bem como estabeleceu área de forrageamento uma vez que o ambiente 

natural perde a capacidade de suporte com a supressão vegetal, além de 

direcionar a biota a locais seguros.  

 

  

  
Instalação de iscas diversas nas áreas pretendidas para expansão de frente de lavra: Cerrado 

strictu sensu e, Campo Rupestre. 
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Zoofonia ou bioacústica: em determinados pontos, foram instalados 

mini computadores portáteis (microsystem), com a reprodução de “Cantos de 

Aves do Brasil”, e “Guia Sonoro das Aves do Brasil” (CDs 1 e 2, Jacques Vielliard, 

UNICAMP, 1995), dentre outros.  

Foram também usados computador pessoal (notebook) e, gravador 

digital portátil objetivando a gravação de cantos (avifauna) e vocalizações 

(anurofauna e mastofauna) visando a atração destes (playback; territorialidade).  

 

   
Técnicas de atração (territorialidade) por zoofonia ou bioacústica. 

 

5.2.2.7.8 - ENTREVISTAS 

Primeiramente, foi feito um esclarecimento sobre o motivo da 

realização das entrevistas aos moradores das localidades mais próximas e 

funcionários do empreendimento.  

Em seguida, foram realizadas entrevistas diretivas-estimuladas-

participantes, com a apresentação de desenhos, figuras e fotografias de 

elementos da herpetofauna, avifauna e, mastofauna. 

Durante esse procedimento, os técnicos questionavam a associação do 

material gráfico, com nomes vernaculares. Posteriormente, as informações 

obtidas através da(s) entrevista(s) foram tratadas, levando-se em consideração 

apenas os relatos tidos como fidedignos (associação correta entre os nomes 

vernaculares com o material gráfico). 
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5.2.2.8 - RESULTADOS 

Após terem sido realizadas as duas campanhas de levantamento 

focalizando os grupos de mastofauna, avifauna e herpetofauna, utilizando-se as 

diversas técnicas disponíveis, e tendo ainda como referência os estudos 

realizados em área mais abrangente pela Mineração Usiminas, apontaram a 

ocorrência de 73 espécies de avifauna, com 19 ordens e 26 famílias; 14 espécies 

da Herpetofauna, com registros de 02 ordens e 5 famílias; e 14 espécies de 

mastofauna, com registros de 9 ordens e 14 famílias .  

As listagens das espécies registradas são apresentadas no Quadro 39 

, Quadro 40  e Quadro 41 , obedecendo aos arranjo taxonômicos propostos por 

SEGALLA et al. (2012) e BÉRNILS e COSTA (2012): 
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5.2.2.8.1 - AVIFAUNA 

Quadro 39 - Espécies da avifauna registradas nas áreas de influência do empreendimento. 

ESPÉCIES DA AVIFAUNA REGISTRADAS EM ITATIAIUÇU - SERRA AZUL - 2015 - PERÍODO SECO E CHUVOSO 

Nome Científico Nome Popular ou Vernáculo Área Amostral de Registro: Constância: 

1 / 2 / 3 

Abundância: 

0 / 1 / 2 / 3  

Status: 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Ordem TINAMIFORMES 

Familia TINAMIDAE 

Crypturellus parvirostris inhambu-chororó           1 2 NC / CI 

Ordem GALLIFORMES 

Família CRACIDAE 

Penelope obscura jacuaçu           1 2 NC / CI 

Ordem CICONIIFORMES 

Familia  ARDEIDAE 

Egretta thula garça-branca-pequena           1 2 NC 

Ordem FALCONIFORMES 

Família CATHARTIDAE 

Coragyps atratus urubu-de-cabeça-preta           2 3 NC 

Família ACCIPITRIDAE 

Rupornis magnirostris gavião-carijó           1 1 NC 

Família FALCONIDAE 

Caracara plancus caracará           1 1 NC 

Falco femoralis falcão-de-coleira           1 1 NC 

Falco sparverius quiri-quiri           1 1 NC 

Milvago chimachima pinhé           1 2 NC 

Ordem GRUIFORMES 

Família RALLIDEA 

Laterallus leucopyrrhus sanã-vermelha           1 1 NC 

Ordem CHARADRIIFORMES 

Família CHARADRIIDAE 

Vanellus chilensis quero-quero           1 1 NC 



           
_________________________________________________________________________ 

  

429 

 

ESPÉCIES DA AVIFAUNA REGISTRADAS EM ITATIAIUÇU - SERRA AZUL - 2015 - PERÍODO SECO E CHUVOSO 

Nome Científico Nome Popular ou Vernáculo Área Amostral de Registro: Constância: 

1 / 2 / 3 

Abundância: 

0 / 1 / 2 / 3  

Status: 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Ordem COLUMBIFORMES 

Família COLUMBIDAE 

Columba speciosa trocal           2 3 NC / CI 

Columbina talpacoti rolinha-caldo-de-feijão           1 2 NC / CI 

Leptotila verreaux juriti           1 1 NC / CI 

Zenaida auriculata pomba-de-bando           1 1 NC / CI 

Ordem PSITTACIFORMES 

Familia PSITTACIDAE 

Aratinga leucophthalmus maracanã           1 1 NC 

Forpus xanthopterygius tuim           1 1 NC 

Ordem CUCULIFORMES 

Familia CUCULIDAE 

Crotophaga ani anu-preto           2 3 NC 

Guira guira anu-branco           2 2 NC 

Piaya cayana alma-de-gato           1 2 NC 

Ordem STRIGIFORMES  

Família STRIGIDAE 

Otus choliba corujinha-do-mato           1 2 NC 

Athene cunicularia coruja-buraqueira           1 2 NC 

Ordem CAPRIMULGIFORMES 

Família CAPRIMULGIDAE 

Hydropsalis brasiliana bacurau           1 1 NC 

Ordem APODIFORMES  

Familia APODIDAE 

Amazilia fimbriata Beija-flor-de-garganta-verde           1 1 NC 

Amazilia lactea Beija-flor-de-peito-azul           1 1 NC 

Chlorostilbon aureoventris Besourinho-de-bico-vermelho           1 1 NC 

Eupetomena macroura Beija-flor-tesoura           1 1 NC 
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ESPÉCIES DA AVIFAUNA REGISTRADAS EM ITATIAIUÇU - SERRA AZUL - 2015 - PERÍODO SECO E CHUVOSO 

Nome Científico Nome Popular ou Vernáculo Área Amostral de Registro: Constância: 

1 / 2 / 3 

Abundância: 

0 / 1 / 2 / 3  

Status: 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Thalurania furcata Beija-flor-tesoura-verde           1 2 NC 

Ordem CORACIIFORMES  

Família PICIDAE 

Colaptes campestris Pica-pau-do-campo           1 1 NC 

Picumnus cirratus Pica-pau-anão-barrado           1 1 NC 

Família RAMPHASTIDAE 

Ramphastos toco Tucano-toco / Tucanuçu           1 2 NC 

Ordem PASSERIFORMES 

Família DENDROCOLAPTIDAE 

Lepidocolaptes angustirostris Arapaçu-do-cerrado           1 2 NC 

Família FURNARIIDAE 

Furnarius rufus João-de-barro           1 1 NC 

Synallaxis frontalis Petrim           1 2 NC 

Synallaxis spixi João-teneném           1 1 NC 

Família TYRANNIDAE 

Camptostoma obsoletum Risadinha           1 1 NC 

Colonia colonus Viúva           1 2 NC 

Contopus cinereus Papa-moscas-cinzento           1 2 NC 

Elaenia flavogaster Guaracava-de-barriga-amarela           1 1 NC 

Hirundinea ferruginea Gibão-de-couro           1 1 NC 

Knipolegus lophotes Maria-preta-de-penacho           1 2 NC 

Lathrotriccus euleri Enferrujado           1 1 NC 

Myiarchus swainsoni Irrê           1 1 NC 

Myiarchus tyrannulus Maria-cavaleira-de-rabo-

enferrujado 

          1 2 NC 

Myiophobus fasciatus Filipe           1 1 NC 

Pitangus sulphuratus Bem-te-vi           1 2 NC 

Satrapa icterophrys Suiriri-pequeno           1 1 NC 
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ESPÉCIES DA AVIFAUNA REGISTRADAS EM ITATIAIUÇU - SERRA AZUL - 2015 - PERÍODO SECO E CHUVOSO 

Nome Científico Nome Popular ou Vernáculo Área Amostral de Registro: Constância: 

1 / 2 / 3 

Abundância: 

0 / 1 / 2 / 3  

Status: 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Tyrannus melancholicus Suiriri           1 2 NC 

Família HIRUNDINIDAE 

Progne chalybea andorinha-doméstica-grande           1 1 NC 

Progne tapera andorinha-do-campo           1 1 NC 

Família MIMIDAE 

Mimus saturninus sabiá-do-campo           1 2 NC 

Família TURDIDAE 

Turdus leucomelas sabiá-barranqueiro           1 1 NC 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira           1 2 NC / XE 

Família COEREBIDAE 

Coereba flaveola cambacica           1 2 NC 

Família THRAUPIDAE 

Saltator similis trinca-ferro           1 1 NC / XE 

Schistochlamys ruficapillus bico-de-veludo           1 1 NC / XE 

Tangara cyanoventris saíra-douradinha           2 1 NC 

Thraupis palmarum sanhaço-do-coqueiro           1 1 NC 

Thraupis sayaca sanhaço-cinzento           1 2 NC 

Família FRINGILLIDAE 

Agelaius ruficapillus dó-re-mi           1 2 NC 

Coryphospingus pileatus galinho-da-serra           1 2 NC 

Dacnis cayana saí-azul           1 1 NC 

Gnorimopsar chopi pássaro-preto           2 3 NC / XE 

Icterus cayanensis inhapim           1 2 NC 

Sicalis flaveola  canário-da-terra           1 1 NC / XE 

Sporophila caerulescens coleiro           1 2 NC / XE 

Sporophila lineola bigodinho           1 1 NC / XE 

Sporophila nigricollis papa-capim           1 1 NC / XE 

Volatinia jacarina tiziu           1 2 NC / XE 
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ESPÉCIES DA AVIFAUNA REGISTRADAS EM ITATIAIUÇU - SERRA AZUL - 2015 - PERÍODO SECO E CHUVOSO 

Nome Científico Nome Popular ou Vernáculo Área Amostral de Registro: Constância: 

1 / 2 / 3 

Abundância: 

0 / 1 / 2 / 3  

Status: 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Zonotrichia capensis tico-tico           2 3 NC / XE 

Família PLOCEIDAE 

Passer domesticus pardal           2 3 NC 

Família ESTRILDIDAE 

Estrilda astrild bico-de-lacre           1 1 NC 

Família THAMNOPHILIDAE 

Pyriglena leucoptera Papa-taoca-do-sul           1 1 NC 

Referências: 

Constância: Abundância: MG: DN COPAM Nº 147/2010 

BR: Portaria MMA Nº 444/2014 

1: Espécies acidentais: presentes em menos de 25% dos registros 0: ausente Corresponde ao número de indivíduos 

por unidade de superfície ou de volume. 

Sofre variações no tempo (flutuações 

estacionais, anuais, ou acidentais) e no 

espaço (de uma biocenose para outra). 

CR: criticamente em perigo 

EM: endêmica 

NC: não consta 

VU: vulnerável 

CI: cinegética   //  XE: xerimbabo 

2: Espécies acessórias:presentes em 25 a 50% dos registros 1: raro e disperso 

3: Espécies constantes: presentes em mais de 50% dos registros 2: não raro 

É a relação expressa em forma de porcentagem relacionando o número de 

coletas contendo a espécie estudada e o número total de coletas efetuadas. 

3: abundante 

Ambientes Pesquisados: 1: cerrado (três ambientes), 2: campo rupestre (dois ambientes), 3: ambientes campestres, 4: ambientes laquáticos (lênticos e lótico); 6: 
borda de floresta estacional semi decidual, 7: interior de floresta estacional semi decidual e, 8: pomares e bordas de estradas. 
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Gráfico 29 - Curva de acumulação de espécies (estimador Chao). 

 

 
Gráfico 30 - Curva de acumulação de espécies (estimador Jackknife). 

 

 
Gráfico 31 - Curva de acumulação de espécies (estimador Bootstrap). 
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Prancha 2 - Registro fotográfico. 

 
Papa-taoca-do-sul (Pyriglena leucoptera) - 
espécie insetívora (ADA). 

 
Fêmea de baiano (Sporophila nigricollis) - 
espécie que habita áreas campestres (AID). 

 
Fêmea de beija-flor-tesoura-verde (Thalurania 
furcata) - espécie semi-dependente de 
ambientes florestais (ADA). 

 
Pomba-de-bando (Zenaida auriculata) - espécie 
independente de ambientes florestais (AID). 

 
Saíra-douradinha (Tangara cyanoventris) - 
espécie endêmica do território brasileiro e da 
Mata Atlântica, nas áreas estudadas da 
vertente sul da Serra Azul (ADA). 

 
Sanã-vermelha (Laterallus leucopyrrhus) - 
espécie “Deficiente em Dados” no Estado de 
Minas Gerais, fotografada em brejo na AID da 
vertente sul da Serra Azul (AID). 
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5.2.2.8.2 - HERPETOFAUNA 

Quadro 40 - Espécies da herpetofauna registradas nas áreas de influência do empreendimento. 

ESPÉCIES DA HERPETOFAUNA REGISTRADAS EM ITATIAIUÇU -  SERRA AZUL – 2015 – PERÍODO SECO E CHUVOSO 

ANFÍBIOS 

Nome Científico 

Nome Popular ou 

Vernáculo 

Área Amostral de Registro: Constância: 

1 / 2 / 3 

Abundância: 

0 / 1 / 2 / 3  

Status: 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Ordem PROCOELA 

Família BUFONIDAE 

Rhinella rubescens Sapo-cururu           2 1 NC 

Rhinella schneideri Sapo-boi           2 1 NC 

Família HYLIDAE 

Hypsiboas albopunctatus Perereca-cabrinha           2 1 NC 

Hypsiboas faber Sapo-ferreiro           2 1 NC 

Hypsiboas lundii Perereca           2 2 NC 

Hypsiboas pardalis Perereca           2 1 NC 

Hypsiboas polytaenius Perereca-de-pijama           1 1 NC 

RÉPTEIS 

Nome Científico 

Nome Popular ou 

Vernáculo 

Área Amostral de Registro: Constância: 

1 / 2 / 3 

Abundância: 

0 / 1 / 2 / 3  

Status: 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Ordem SQUAMATA 

Subordem Sauria 

Iguanidae 

Família TEIIDAE 

Ameiva ameiva Calango-verde / Bico-

doce 

          1 1 NC 

Cnemidophorus sp. Calanguinho           2 2 NC 

Tropidurus torquatus Calango           2 1 NC 

Subordem Ophidia 

Família COLUBRIDAE 

Chironius carinatus Cobra-cipó           1 1 NC 

Família DIPSADIDAE 

Philodryas olfersii Cobra-verde           1 1 NC 
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Família CROTALIDAE 

Bothrops jararaca Jararaca           1 1 NC 

Crotalus durissus Cascavel           1 1 NC 

Referências: 

Constância: Abundância: MG: DN COPAM Nº 147/2010 

BR: Portaria MMA Nº 444/2014 

1: Espécies acidentais: presentes em menos de 25% dos 

registros 
0: ausente 

Corresponde ao número de indivíduos por unidade 

de superfície ou de volume. Sofre variações no 

tempo (flutuações estacionais, anuais, ou 

acidentais) e no espaço (de uma biocenose para 

outra). 

CR: criticamente em perigo 

EM: endêmica 

NC: não consta 

VU: vulnerável 

CI: cinegética // XE: xerimbabo 

2: Espécies acessórias:presentes em 25 a 50% dos registros 1: raro e disperso 

3: Espécies constantes: presentes em mais de 50% dos registros 2: não raro 

É a relação expressa em forma de porcentagem relacionando o 

número de coletas contendo a espécie estudada e o número total 

de coletas efetuadas. 

3: abundante 
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Gráfico 32 - Curva de acumulução de espécies (Estimador Chao). 

 

 
Gráfico 33 - Curva de acumulação de espécies (estimador Jackknife). 

 

 
Gráfico 34 - Curva de acumulação de espécies (estimador Bootstrap). 
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Prancha 3 – Registro fotográfico. 

  

Crotalus durissus (ADA). Hypsiboas polytaenius (AID). 

  

Hypsiboas lundii (AID). Hypsiboas faber (AID). 

  

Hypsiboas albopunctatus (AID). Rhinella schneideri (AID). 
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5.2.2.8.3 - MASTOFAUNA 

Quadro 41 - Espécies da mastofauna registradas na área da ArcelorMittal. 

ESPÉCIES DA MASTOFAUNA REGISTRADAS EM ITATIAIUÇU - SERRA AZUL - 2015 - PERÍODO SECO E CHUVOSO 

Nome Científico Nome Popular ou Vernáculo 
Área Amostral de Registro: Constância: 

1 / 2 / 3 

Abundância: 

0 / 1 / 2 / 3 
Status: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ordem DIDELPHIMORPHIA  

Família DIDELPHIDAE 

Didelphis sp. Gambá           1 2 NC 

Ordem EDENTATA 

Família DASYPODIDAE 

Dasypus novemcinctus Tatu            0 1 NC 

Ordem CHIROPTERA 

Familia PHYLLOSTOMIDAE 

Glossophaga sp. Morcego-beija-flor           0 1 NC 

Ordem: CINGULATA 

Família: DASYPODIDAE 

Euphractus sexcinctus Tatu-peba             NC 

Familia MOLOSSIDAE  

Tadarida brasiliensis Morceguinho-das-casas           0 1 NC 

Ordem RODENTIA  

Familia ERETHIZONTIDAE 

Coendou sp. Ouricho-cacheiro           0 1 NC 

Família MURIDAE 

Oryzomys sp. Camundongo-do-mato           0 1 NC 

Família SCIURIDAE 

Guerlinguetus ingrami  Caxinguelê           1 2 NC 

Ordem LAGOMORPHA 

Família LEPORIDAE 

Sylvilagus brasiliensis Tapiti           1 1 NC 
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ESPÉCIES DA MASTOFAUNA REGISTRADAS EM ITATIAIUÇU - SERRA AZUL - 2015 - PERÍODO SECO E CHUVOSO 

Nome Científico Nome Popular ou Vernáculo 
Área Amostral de Registro: Constância: 

1 / 2 / 3 

Abundância: 

0 / 1 / 2 / 3 
Status: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ordem PRIMATES 

Família CALLITRICHIDAE 

Callithrix jacchus Mico-estrela           0 1 NC 

Ordem CARNIVORA  

Família CANIDAE 

Cerdocyon thous Cachorro-do-mato           1 2 NC 

Família FELIDAE 

Leopardus sp.* Jaguatirica ou Gato-do-mato*           0 1 

Jaguatirica: VU 

(MG) 

Gato-do-mato: EN 

(BR) VU (MG) 

Família PROCYONIDAE 

Nasua nasua Quati            1 NC 

Ordem ARTIODACTYLA 

Família CERVIDAE  

Mazama americana Veado-mateiro           0 1 NC 

Referências: 

Constância: Abundância: MG: DN COPAM Nº 147/2010 
BR: Portaria MMA Nº 444/2014 

1: Espécies acidentais: presentes em menos de 25% dos 
registros 

0: ausente 
Corresponde ao número de indivíduos por 
unidade de superfície ou de volume. Sofre 
variações no tempo (flutuações 
estacionais, anuais, ou acidentais) e no 
espaço (de uma biocenose para outra). 

CR: criticamente em perigo 
EM: endêmica 
NC: não consta 
VU: vulnerável 
CI: cinegética   //  XE: xerimbabo 

2: Espécies acessórias:presentes em 25 a 50% dos registros 1: raro e disperso 

3: Espécies constantes: presentes em mais de 50% dos registros 2: não raro 

É a relação expressa em forma de porcentagem relacionando o 
número de coletas contendo a espécie estudada e o número total 
de coletas efetuadas. 

3: abundante 

*De acordo com a bibliografia, pode ser: Leopardus pardalis (jaguatirica) ou Leopardus tigrinus (gato-do-mato). 

Ambientes Pesquisados: 1: cerrado (três ambientes), 2: campo rupestre (dois ambientes), 3: ambientes campestres, 4: ambientes aquáticos (lênticos e lótico); 6: borda de 
floresta estacional semi decidual, 7: interior de floresta estacional semi decidual e, 8: pomares e bordas de estradas. 
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Gráfico 35 - Curva de acumulação de espécies (estimador Chao). 

 

 
Gráfico 36 – Curva de acumulação de espécies (estimador Jackknife). 

 

 
Gráfico 37 - Curva de acumulação de espécies (estimador Bootstrap). 
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Prancha 4 – Registro Fotográfico. 

 
 

Pegada de cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) 
registrada na área estudada (ADA) 

 
 

Pegada de veado (Mazama americana) registrada 
na área de estudo (AID) . 

 
 

Pegada de Tatu Galinha (Dasypus novemcinctus) 
verificada na área estudada (ADA) 

 

 
 

Pegada de quati (Nasua nasua) registrada na área 
de estudo (AID) 
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5.3 - MEIO ANTRÓPICO 

5.3.1 - METODOLOGIA 

Com o objetivo de integrar o presente estudo de impactos ambientais, 

será apresentado a seguir o perfil socioeconômico dos municípios de Itatiaiuçu e 

Mateus Leme. 

Os dados para descrição das características sociais e econômicas dos 

municípios foram obtidos por meio de endereços eletrônicos de órgãos oficiais, 

tais como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Assembléia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALMG, Ministério da Saúde ( DATASUS - 

Departamento de Informática do SUS), Zoneamento Ecológico Econômico de 

Minas Gerais - ZEE-MG, Acompanhamento Municipal dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio - ODM, Fundação João Pinheiro - FJP e Prefeitura 

de Itatiaiuçu e prefeitura de Mateus Leme. 

A pesquisa do meio antrópico dos municípios abordou aspectos 

relacionados à inserção no contexto regional, histórico de ocupação, dinâmica 

populacional, atividades econômicas, infraestrutura básica e de serviços, 

patrimônios naturais e culturais.  

 

5.3.2 - DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO DE ITATIAIUÇU 

5.3.2.1 - HISTÓRICO DA REGIÃO 

Na época do descobrimento do Brasil pelos portugueses, a região onde 

se encontra o município de Itatiaiuçu era cercada de florestas e povoada por 

índios Cataguás. Com a chegada dos Portugueses, as terras do Brasil passaram 

a pertencer ao rei de Portugal. Com isto surgiu mais tarde o movimento dos 

Bandeirantes, que proporcionou o desbravamento das terras do interior do país 

com o objetivo de aquisição de ouro e pedras preciosas para a coroa de Portugal.  

Em 1663 foi lançada as bases do povoamento da região das nascentes 

do rio São João através da empreitada de um outro Bandeirante, Lourenço 

Castanho Taques, que penetrou na região do Oeste de Minas Gerais enfrentando 

os índios Cataguás perto da Serra de Itatiaiuçu, nas proximidades de Conquista, 

hoje município de Itaguara. 
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O objetivo da expedição Bandeirante na região foi muito além do que a 

aquisição e povoamento da região. Pode-se dizer que a descoberta de Itatiaiuçu 

deu-se ao interesse dos Bandeirantes, principalmente, pela presença de ouro na 

região.  

 

 

Manifestação popular. Praça Antônio Quirino da 

Silva no centro da cidade. 

 

Em 1750 a mineração atingia o auge e o ouro era armazenado na casa 

da reserva, seguindo posteriormente para Sabará. A serra do Itatiaia era a 

referência geográfica para os sertanistas que vinham de São Paulo em busca das 

Minas Gerais. Porém, após a descoberta de áreas mais ricas com ouros de 

melhor quilate em regiões como Ouro Preto, Mariana e Sabará, o ouro explorado 

até então na serra da Itatiaia foi posto em segundo plano. 

 

 

Manifestação popular na Igreja matriz de São 

Sebastião antes da construção da torre.  
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No ano de 1748, o capitão Francisco de Araújo, representante da 

câmara de Vila Rica (Ouro Preto) doou as terras para o patrimônio da capela do 

povoado que havia nascido aos pés da serra de Itatiaiuçu em consequência da 

exploração de ouro. A matriz de São Sebastião é uma obra simples e pequena, 

mas planejada em estilo colonial. Foi construída na segunda metade do século 

XVIII, toda em pedra originalmente, com paredes de um metro de espessura. 

O nome da cidade veio do nome dado à serra, que na língua indígena 

tupi significa: “ita” que se refere à “pedra”; “tiaia” igual a “denteada” e “uçu” que 

corresponde a “grande”. 

O distrito de Itatiaiussu, como era grafado antigamente, foi criado em 

1850 pela lei provincial n° 471 ou 571, e lei estadual n° 2, de 1891, subordinado à 

cidade de Bonfim.  Em divisão administrativa datada de 1901, referente à lei 

estadual n° 319 o distrito de Itatiaiussu é transferido para o recém-criado 

município de Itaúna.  

O distrito teve sua grafia alterada para o nome atual, passando a se 

chamar oficialmente Itatiaiuçu em 1948, pela lei n° 336. O município foi elevado à 

categoria de município pela lei estadual n° 2.764 de 1962, constituído de 2 

distritos: Itatiaiuçu e Santa Terezinha de Minas. 

 

5.3.2.2 - CARACTERIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

Localizada na região central de Minas Gerais, o município de Itatiaiuçu 

ocupa uma área de 295,6 km2 e faz parte da mesorregião metropolitana de Belo 

Horizonte e da microrregião de Itaguara (Município Limítrofe).  

A sede do município possui como coordenadas geográficas centrais a 

latitude Sul de 20o 11’ 49” e a longitude Oeste de 44o 25’ 15”. A foto aérea 

apresentada a seguir representa boa parte do distrito sede. 
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Foto aérea que abrange boa parte da área da sede urbana do município. 

 

Itatiaiuçu está localizado a uma distância de 84 km de Belo Horizonte. 

Segundo o DER-MG (Departamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais), 

as principais rodovias que servem de acesso ao município são a BR-381 e a MG-

431. Na tabela abaixo são apresentadas as distâncias para as capitais dos 

estados da região sudeste e do distrito federal. 

 

Tabela 48 - Distâncias rodoviárias. 

Distância do município para algumas das 
principais capitais Brasileiras 

Belo Horizonte 84 

Rio de Janeiro 495 

São Paulo  520 

Brasília  790 

Vitória 600 

Fonte: DER-MG 
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Figura 111 - Localização do município de Itatiaiuçu no estado e em relação aos municípios 
limítrofes. 

 

Ao todo são 7 municípios limítrofes ao de Itatiaiuçu: Brumadinho, 

Carmo do Cajuru, Igarapé, Itaguara, Itaúna, Mateus Leme e Rio Manso. Os 

municípios de Brumadinho e Igarapé fazem limite a nordeste com o município de 

Itatiaiuçu, os de Mateus Leme e Itaúna margeiam as porções norte e noroeste, 

Carmo do Cajuru a oeste, o de Itaguara a sudoeste/sul e o de Rio Manso faz 

limite em sua porção sudeste/leste.  

Atualmente o município de Itatiaiuçu é dividido em Sede Municipal, 

distrito de Pinheiros, distrito de Santa Terezinha e dez povoados (Ponta da Serra, 

Samambaia, Curtume, Chaves, Rio São João, Medeiros, Pedras, Morro do Pião, 

Vieiras e Córrego do Paiol) (artigo 24 da Lei Municipal 1.009). As divisas dos 

distritos são definidas a partir dos perímetros urbanos dos povoados (parágrafo 

único, artigo 24 da Lei 1.009). 
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Após análise de dados fornecidos pelo Instituto de Geociências 

Aplicadas (IGA), verifica-se que o relevo do município é caracterizado como 

ondulado (80%), montanhoso (15%) e plano (5%). A maior altitude (1.434 m) está 

representada pelo Pico do Itatiaiuçu e a menor altitude (993 m) está situada na 

represa do Benfica. No ponto central da cidade a altitude atinge 880 metros. 

As principais redes hidrográficas que drenam o município de Itatiaiuçu 

são o Rio Veloso, o Rio São João e o Ribeirão Itatiaia que pertencem todos à 

Bacia hidrográfica do Rio Paraopeba, afluente direto do Rio São Francisco.  

A temperatura média anual é de 20,5ºC, tendo média máxima anual de 

27,8ºC e mínima de 14,2ºC. O índice médio pluviométrico anual equivale a 1.480 

mm. 

  

5.3.2.3 - INSERÇÃO REGIONAL 

Itatiaiuçu está inserido na microrregião de Itaguara pertencente à 

mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte, seu território abrange cerca de 

12,18% da área total. Esta microrregião é composta por outros 9 municípios, 

sendo eles: Belo Vale, Bonfim ,Crucilândia, Itaguara, Itatiaiuçu Moeda, Jeceaba, 

Piedade dos Gerais, Rio Manso. A mesma possui área total de 2423,105 km2 

baseando-se nos dados do censo IBGE de 2010, uma população de 61.411 

habitantes, e densidade demográfica de 229,15 hab/km2.  

 

Tabela 49 – Dados populacionais dos  municípios integrantes da microrregião geográfica de 

Itaguara. 

Municípios Área (Km
2
) 

População 

2010 (Habitantes) 

Densidade Demográfica  

(Habitantes/Km
2
) 

Itaguara 410,468 12.372 30,14 

Itatiaiuçu 295,145 9.928 33,64 

Moeda 155,112 4.689 30,23 

Jeceaba 236,250 5.395 22,84 

Piedade dos Gerais 259,638 4.640 17,87 

Rio Manso 231,540 5.276 22,79 

Belo Vale 365,923 7.536 20,59 

Bonfim 301,865 6.818 22,59 

Crucilândia 167,164 4.757 28,46 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010. 
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Itatiaiuçu é a segunda cidade mais populosa da microrregião depois de 

Itaguara e possui a maior densidade demográfica comparada aos demais 

municípios da região. 

Quanto ao Índice de Desenvolvimento Humano de 2010, entre os 9 

municípios da microrregião de Itaguara, o que apresentou o maior índice foi 

Itaguara com um valor de 0,691 e o que apresentou o menor índice foi o 

município de Piedade dos Gerais com um valor de 0,626. 

 

Tabela 50 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal dos municípios da microrregião de 
Itaguara. 

Lugar no ranking Município 
Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal IDH-2010 

1º Itaguara 0,691 

2º Itatiaiuçu 0,677 

3º Jeceaba 0,661 

4º Belo Vale 0,655 

5º Crucilândia 0,651 

6º Rio Manso 0,648 

7º Moeda 0,638 

8º Bonfim 0,637 

9º Piedade dos Gerais 0,626 

   Fonte: FJP, Atlas do Desenvolvimento Humano, 2010. 

 

No ano de 2010, com um IDH Municipal igual a 0,677, Itatiaiuçu foi 

considerado como um município de médio desenvolvimento humano (IDH entre 

0,5 e 0,8).  

 

Tabela 51 - Produto Interno Bruto - 2012 dos municípios da Microrregião de Itaguara. 

Lugar no 

ranking 

Unidade 

Territorial  

PIBpm(1) 

Total(mil R$) 

Lugar no 

ranking 

Unidade 

Territorial 

PIB per capita 

(R$) 

1º Itatiaiuçu 1.149.620        1º Itatiaiuçu 113.352.40 

2º Jeceaba 232.875 2º Jeceaba 44.038,36 

3º Itaguara 154.663 3º Itaguara 12.339,46 

4º Belo Vale 93.018 4º Belo Vale 12.315,33 
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5º Bonfim 64.663 5º Bonfim 9.493,93 

6º Rio Manso 49.335 6º Rio Manso 9.183,71 

7º Crucilândia 43.345 7º Crucilândia 9.030,12 

8º Moeda 39.885 8º Moeda 8.444,82 

9º 
Piedade dos 

Gerais 
38.394 9º 

Piedade dos 

Gerais 
8.175,97 

Fonte: IBGE 2010. 
(1) PIBpm - PIB a preços de mercado inclui o valor dos impostos indiretos e subsídios. 

(2) Valores sujeitos a revisão. 

 

Segundo o IBGE, a microrregião de Itaguara em 2012, apresentou 

PIBpm total (a preços de mercado) de R$ 1.865.798, sendo Itatiaiuçu o município 

com maior participação nesse total. O município obteve PIBpm de R$ 1.149.620 o 

que conferiu a 1° posição desse ranking como também a 1° colocação em relação 

ao PIB per capita da microrregião com R$ 113.352.40. 

Jeceaba alcançou a 2° posição quanto ao PIB total e quanto ao PIB per 

capita dentre os municípios da microrregião, enquanto Piedade dos Gerais teve o 

menor PIB total e PIB per capita da região. 

 
Tabela 52 - Renda Per Capita mensal dos municípios da microrregião de Itaguara. 

Lugar 

no ranking 

Nome do 

município 

Renda per capita 

2000 

(ago/2010) 

Renda per capita 

2010 

(ago/2010) 

Taxa Média 

Anual de 

Crescimento 

2000 a 2010 (%) 

1° Itaguara R$ 405,84 R$ 614,65 4,24 

2° Moeda R$ 325,57 R$ 596,15 6,24 

3° Belo Vale R$ 306,38 R$ 562,29 6,26 

4° Bonfim R$ 300,90 R$ 561,49 6,44 

5° Rio Manso R$ 284,34 R$ 553,10 6,88 

6° Itatiaiuçu R$ 328,87 R$ 528,98 4,87 

7° Jeceaba R$ 286,53 R$ 484,24 5,39 

8° Crucilândia R$ 315,26 R$ 480,40 4,30 

9° Piedade dos 

Gerais 

R$ 244,58 R$ 455,35 6,41 

Fonte: IBGE Elaboração: FJP 
Nota: A renda de 2000 foi corrigida pelo INPC acumulado do período (fator de correção = 1,95209) 

 

Já em relação à renda mensal per capita dos municípios da 

microrregião de Itaguara, segundo os últimos dados da Fundação João Pinheiro, 

o município de Itatiaiuçu aparece em 6° lugar. Em 2000, a renda mensal per 
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capita do município era R$ 328,87 passando para R$ 528,98 em 2010. A taxa 

média anual de crescimento foi de apenas 4,87%. Observa-se que Itaguara teve 

maior destaque em relação a Itatiaiuçu quanto a renda per capita do que na 

apuração do PIB total e PIB per capita.  

O município de Itatiaiuçu também pertence à região metropolitana de 

Belo Horizonte. A RMBH é constituída de 34 municípios, sendo eles Baldim, Belo 

Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins, Contagem, 

Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, Itaguara, Itatiaiuçu, Jaboticatubas, Juatuba, 

Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Nova União, 

Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, 

Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de 

Minas e Vespasiano. A RMBH foi criada pela Lei Complementar Federal n° 14/73, 

em 1973, e atualmente regulamentada por leis complementares do Estado de 

Minas Gerais (LEC n.º 89/2006). 

Apesar do município de Itatiaiuçu não estar entre os 13 municípios 

efetivamente conurbados à cidade-sede, que é Belo Horizonte, o município, assim 

como outros, exerce funções de interesse comum, como exemplo a preservação 

de mananciais e, por isso, foi incluída na RMBH mediante a legislação que rege a 

região. De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, “os Estados poderão, 

mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações 

urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, 

para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de 

interesse comum.” (Constituição da República Federativa do Brasil de 1988). 



           
_________________________________________________________________________ 

  

452 

 

 

Figura 112 - Mapa da Região Metropolitana de Belo Horizonte RMBH. 

 

5.3.2.4 - DINÂMICA POPULACIONAL 

O município de Itatiaiuçu, de acordo com o último censo populacional 

realizado em 2010, apresentou uma população residente de 9.928 pessoas, com 

população estimada para 2014 de 10.674. A maioria destas pessoas está 

concentrada na área urbana, como mostra a dinâmica populacional ao longo das 

últimas décadas. Em 2010, 50,8% da população apurada no município era do 

sexo masculino e 49,2% do sexo feminino. A estimativa realizada pelo IBGE 

calculou que a população alcançaria 10.142 pessoas em 2012. 

De acordo com os dados dos censos (IBGE), esta população passou a 

ser predominantemente urbana a partir de 2000, onde teve início um crescimento 

constante da população urbana. A população rural do município manteve-se ao 



           
_________________________________________________________________________ 

  

453 

 

longo das últimas décadas praticamente estável com acréscimos e decréscimos 

pequenos e sem relevância.  

 

Tabela 53 - População residente 1970 - 2010. 

Ano População Urbana População Rural População Total 

1970 1.543 3.787 5.330 

1980 2.077 3.349 5.426 

1991 3.631 3.735 7.366 

2000 5.018 3.490 8.517 

2006               - -  9.368 

2007 -  -  8.953 

2010 6.221 3.707 9.928 

                      Fonte: IBGE, 2010. 

 

A dinâmica demográfica do município reflete o desenvolvimento 

econômico e social observado. Em 1970, Itatiaiuçu ainda não apresentava um 

grau de urbanização elevado, sendo a população rural consideravelmente 

superior, em torno de 71,05%, em virtude da falta de industrialização existente na 

região, e devido à agricultura e a pecuária permaneceram como fonte de renda 

neste período.  

Com uma evolução gradativa, a partir de 2000 a população urbana já 

superava a rural o que pode estar associado a um crescimento do setor industrial. 

A instalação de novas empresas exploradoras das jazidas de minério de ferro 

presentes no município bem como responsáveis pelo beneficiamento deste 

minério provavelmente atrairam novos moradores para a região. Este crescimento 

da população urbana refletiu um aumento no grau de urbanização do município. 

A população rural ao longo das últimas décadas, não apresentou 

variações significativas, mantendo-se com uma média de 3.000 habitantes. Este 

fato contraria a tendência nacional de exôdo rural que representa a migração da 

população rural para as áreas urbanas. Isto pode estar relacionado à importância 

das culturas e das criações desenvolvidas no município que pelo fato de 

pertencer à regiao metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) possui um importante 

mercado para a venda de seus produtos. 
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5.3.2.5 - USO DO SOLO 

A análise do uso do solo na região objetiva mostrar, em primeiro lugar, 

a infraestrutura viária disponível e, a seguir, apresentar as questões referentes ao 

uso do solo rural e urbano, condicionados não só pelos recursos naturais 

existentes, como também pela estrutura de propriedade da terra. 

 

 Infraestrutura viária  

A exploração dos recursos naturais de uma região é altamente 

influenciada por sua localização em relação aos principais pólos de 

desenvolvimento do estado ou país, determinando, muitas vezes, as facilidades 

de transporte para escoamento da produção e mesmo a viabilidade econômica de 

certas atividades produtivas.  

Em termos de infraestrutura viária verifica-se que a área em estudo tem 

posição privilegiada em relação a um dos principais centros urbanos do país, a 

cidade de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Tem posição 

também privilegiada em relação à principal capital do país (São Paulo) por se 

posicionar nas margens da rodovia federal Fernão Dias (BR 381), que interliga as 

duas capitais supracitadas.  

Outra importante via de acesso liga o município de Itatiaiuçu ao 

município de Itaúna e consequentemente ao município de Divinópolis. Esta 

comunicação rodoviária é feita pela rodovia estadual MG – 431, que corta a sede 

urbana do município estudado. Existem ainda outras rodovias municipais, as 

chamadas estradas vicinais, na sua maioria em leito natural. 

A região apresenta vários horários de ônibus para a capital do Estado 

(Belo Horizonte), que funciona como pólo rodoviário para seus moradores que ali 

fazem transbordo e se dirigem a outros locais do país.  

 

 Uso Rural 

As principais informações utilizadas na análise do uso rural do solo 

foram coletadas pelo Censo Agropecuário e se referem à estrutura fundiária, à 

condição do produtor, propriedade e utilização das terras. A estrutura fundiária 



           
_________________________________________________________________________ 

  

455 

 

prevalecente em uma região é altamente influenciada pela propriedade das terras 

e a condição dos produtores que nelas trabalham.  

 

Tabela 54 - Estrutura Fundiária – Itatiaiuçu. 

Condição do produtor Nº Propriedades 
Área dos 

estabelecimentos 
(em hectares) 

Proprietário individual 257 7.198 

Condomínio, consórcio 
ou sociedade de pessoas 

2 N.D*. 

Cooperativa - - 

Sociedade Anônima 2 N.D. 

Outra Condição 1 N.D. 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário – 2006. 
*ND – Não disponível 

 

Em Itatiaiuçu tem-se um grande número de estabelecimentos 

agropecuários pequenos ocupando uma proporção significativa da área total. 

Grande parte destes estabelecimentos rurais está voltada para o desenvolvimento 

da horticultura ou foi transformado em sítios de lazer, em geral com proprietários 

residentes nas áreas urbanas do município de Itatiaiuçu e de outros municípios da 

região metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).  

Os 262 estabelecimentos rurais cadastrados no município ocupam uma 

área total de 7.464 hectares. A maioria destes estabelecimentos rurais está 

representada por terras próprias, com um total de 257 estabelecimentos rurais 

ocupando uma área de 7.198 hectares.  

 

Tabela 55 - Estrutura Fundiária Relacionada à Condição Do Produtor E Da Área Das 
Propriedades. 

Condição do 

produtor 
n° Propriedades Porcentagem Área (ha) Porcentagem 

Total 262 100,00% 7.464 100,00% 

Proprietário 228 87,02% 6.924 92,77% 

Arrendatário 11 4,20% 209 2,80% 

Parceiro 3 1,15% 11 0,15% 

Ocupante 5 1,91% 320 4,29% 

Produtor sem área 15 5,72% 0 0,00% 

                Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006 – SIDRA 
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As terras arrendadas correspondem a 11 estabelecimentos (4,20%) 

com uma área de 209 hectares o que representa 2,80% da área total dos 

estabelecimentos rurais cadastrados. As terras gerenciadas em parceria 

correspondem a apenas três estabelecimentos rurais (1,15%) e representam 

apenas 0,15% da área total dos estabelecimentos cadastrados (11 hectares). Por 

último, as terras ocupadas correspondem a cinco estabelecimentos rurais 

(1,91%), representando 4,29% (320 hectares) da área total ocupada pelos 

estabelecimentos rurais cadastrados. Vale ressaltar ainda que existem no 

município 15 produtores sem área. 

 

 Uso Urbano 

A sede urbana do município de Itatiaiuçu apresenta em determinados 

locais, por exemplo, às margens do ribeirão Itatiaia, ruas com traçados irregulares 

e rampas com inclinações acentuadas, fruto de uma ocupação espontânea ao 

longo dos anos. O desenvolvimento urbano associado ao início da formação do 

município se adaptou à topografia e às necessidades da época, implicando em 

um povoamento preferencialmente nas margens dos cursos d’água. 

Após o desenvolvimento e industrialização do município foram surgindo 

os bairros e as ruas planejadas. Nos dias de hoje, a sede urbana de Itatiaiuçu 

apresenta bairros planejados com ruas paralelas, construídos em áreas de relevo 

suave. Existem também bairros populares novos, como por exemplo, o bairro São 

Francisco que apresenta conjuntos de casas populares, com ruas planejadas 

construídas em áreas de relevo suave. 

O município possui disposições legais de zoneamento do solo urbano. 

Constatou-se que as diretrizes da Lei Orgânica da cidade contam com capítulo 

relacionado com o meio ambiente que é apresentado a seguir. 

 

 Lei Orgânica do Município de Itatiaiuçu  

A Lei Orgânica do município de Itatiaiuçu - MG, promulgada pela 

Câmera Municipal em 30 de março de 1990, dispõe sobre os princípios pelo qual 

o município organiza-se e rege-se. No capítulo IV, que diz respeito ao meio 

ambiente, o art.186 afirma que todos possuem direito ao meio ambiente 
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equilibrado sendo dever do poder público municipal e do povo defendê-lo e 

preservá-lo.   

A seguir os incisos do artigo tratam das atribuições do poder público 

municipal para garantir a efetividade desse direito:  

“§1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 

Público Municipal, entre outras atribuições: 

I – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 

manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 

II – preservar as florestas, a fauna e a flora, inclusive controlando a 

extração, captura, produção, comercialização, transporte e consumo de seus 

espécimes e subprodutos, vedadas as práticas que colocam em risco sua função 

ecológica, provoquem extinção de espécie ou submetam os animais a crueldade; 

III – estimular e promover o reflorestamento com espécies nativas, 

objetivando principalmente a proteção de encostas e dos recursos hídricos; 

IV – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de recursos 

hídricos e minerais; 

V – implantar e manter hortos florestais para a produção de espécies 

adaptadas a arborização de logradouros públicos e a recomposição da flora nativa;  

VI – definir espaços territoriais e seus componentes a serem 

especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente 

através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos 

que justifiquem sua proteção; 

VII – exigir, na forma da lei, para a instalação de obras ou atividades 

potencialmente causadores de significativa degradação do meio ambiente, estudo 

prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 

VIII – fiscalizar a produção, a comercialização  e o emprego de técnicas, 

métodos e substâncias que comportem risco a vida, para a qualidade de vida e para o 

mio ambiente; 

IX – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do Meio Ambiente.”  

 

No segundo parágrafo a lei impõe a quem explorar recursos minerais 

recuperar o meio ambiente degradado assim como determinar o órgão público 

competente. O 3° parágrafo define que “o ato lesivo ao meio ambiente sujeitará o 

infrator, pessoa jurídica, a interdição temporária ou definitiva de suas atividades, 

sem prejuízo das demais sanções administrativas e penais, além da obrigação de 

sanar o dano causado.”  
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O Art. 188 proíbe o poder público contratar ou privilegiar quem estiver 

em condições irregulares diante das leis de proteção ambiental. No Art. 189 são 

listadas as ações que visam assegurar a preservação ambiental pelo poder 

público municipal:  

“I – implantar medidas corretivas e preventivas para recuperação dos 

recursos hídricos; 

II – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

III – implantar e manter áreas verdes de preservação permanente; 

IV – definir o uso e a ocupação do solo, do subsolo e das águas, através 

de planejamento tecnicamente recomendável e menos prejudicial ao meio ambiente; 

V – fiscalizar a emissão de poluentes por veículos automotores e 

estimular a implantação de medidas e o uso de tecnologias adequadas que venham 

minimizar seus efeitos lesivos ao meio ambiente; 

VI – garantir o amplo acesso dos interessados às informações sobre as 

fontes e causas produtoras da degradação ambiental; 

VII – exigir a construção por parte daqueles que exploram recursos 

minerais no município, de barragens e outros meios de proteção às encostas, aos 

rios, aos córregos, suas nascentes e margens; 

VIII – proibir o lançamento de resíduos de minérios e de outros materiais, 

assim como de qualquer produto ou substância em locais que venham assorear ou 

poluir os cursos d’água, suas margens e nascentes; 

IX – promover medidas administrativas e judiciais contra os causadores 

da poluição ou degradação ambiental; 

X – executar o serviço de limpeza urbana, coleta e destinação final do 

lixo, em condições de segurança para a população.” 

 

E por fim, o Art. 190 delibera sobre o dever do município de articular-se 

com órgãos federais, estaduais ou outros municípios, caso seja necessário, para 

a solução de problemas comuns relativos à proteção ambiental. 

 

5.3.2.6 - ASPECTOS ECONÔMICOS  

A Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), onde está inserido 

o município de Itatiaiuçu, é a terceira maior aglomeração urbana do Brasil, com 

uma população estimada de 4.883.970 habitantes em 2010, segundo Censo 

IBGE, sendo que a estimativa para 2014 é de 5.198.678 pessoas. É também o 

centro político, financeiro, comercial, educacional e cultural de Minas Gerais.  



           
_________________________________________________________________________ 

  

459 

 

Segundo o IBGE, a região metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) 

composta por 34 municípios, apresentou em 2011 um PIBpm de R$135.682.842 

reais representando assim o 1° lugar de Minas Gerais, dos quais 

aproximadamente 43% pertenciam à cidade de Belo Horizonte. O município de 

Itatiaiuçu obteve a 13°posição no ranking do PIBpm da RMBH e a 2° colocação 

em relação ao PIB per capita da RMBH. 

 

 
Tabela 56 - Distribuição do Produto Interno Bruto - 2012  dos municípios da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte (RMBH). 

Lugar no 
ranking 

Unidade 
Territorial 

PIBpm(1) 
Total  (mil 

R$) 

Lugar no 
ranking 

Unidade 
Territorial 

PIB per capita 
(R$) 

1º Belo Horizonte 58.374.103 1º Confins 270.512,88 

2º Betim 28.100.845 2º Itatiaiuçu 113.352,40 

3º Contagem 20.647.181 3º Betim 72.262,27 

4º Nova Lima 5.995.140 4º Nova Lima 71.792,07 

5º 
Ribeirão das 

Neves 
2.748.007 5º Brumadinho 51.391,39 

6º Santa Luzia 2.393.255 6º Juatuba 34.913,60 

7º Vespasiano 1.846.613 7º Contagem 33.637,47 

8º Brumadinho 1.803.067 8º Belo Horizonte 24.365,33 

9º Confins 1.643.907 9º Matozinhos 21.372,62 

10º Sabará 1.516.958 10º Sarzedo 20.380,36 

11º Ibirité 1.478.989 11º Lagoa Santa 19.749,45 

12º Pedro Leopoldo 1.165.279 12º Pedro Leopoldo 19.528,73 

13º Itatiaiuçu 1.149.620 13º Igarapé 17.099,96 

14º Lagoa Santa 1.080.927 14º Vespasiano 16.977,07 

15º Juatuba 805.806 15º 
São José da 

Lapa 
16.344,58 

16º Matozinhos 740.006 16º Mateus Leme 15.541,66 

17° Igarapé 621.806 17º 
São Joaquim de 

Bicas 
14.523,99 

18º Sarzedo 552.389 18º Rio Acima 14.227,60 

19º Mateus Leme 441.647 19º Sabará 11.860,78 

20º Esmeraldas 435.883 20º Itaguara 12.339,46 
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21º Caeté 406.586 21º Santa Luzia 11.636,61 

22º 
São Joaquim de 

Bicas 
387.108 22º 

Taquaraçu de 
Minas 

10.676,26 

23º São José da Lapa 335.456 23º Baldim 10.473,54 

24º Itaguara 154.663 24º Florestal 10.380,63 

25° Jaboticatubas 134.638 25° Caeté 9.815,48 

26° Rio Acima 132.416 26° Rio Manso 9.183,71 

27° Raposos 110.028 27° Ibirité 9.080,96 

28° Mário Campos 107.696 28° 
Ribeirão das 

Neves 
9.068,46 

29° Baldim 82.500 29° Capim Branco 8.978,23 

30° Capim Branco 81.073 30° Nova União 8.773,20 

31° Florestal 70.007 31° Mário Campos 7.922,31 

32° Rio Manso 49.335 32° Jaboticatubas 7.615,73 

33° Nova União 48.911 33° Raposos 7.097,68 

34° 
Taquaraçu de 

Minas 
40.997 34° Esmeraldas 7.000,78 

Fonte: IBGE 2010. 
(1) PIBpm - PIB a preços de mercado inclui o valor dos impostos indiretos e subsídios. 

 

O seu PIB per capita, além de ser o segundo mais alto da RMBH, é 

também mais alto que os municípios da sua microrregião. Isso provavelmente 

está associado aos altos impostos pagos pelas indústrias de mineração e 

metalurgia instaladas no município e da pequena população se comparada 

principalmente ao demais municípios. 

Em relação aos setores de atividade econômica no município, no ano 

de 2012, o maior responsável pelo PIB foi o setor Industrial com 75,43% do total o 

que corresponde a R$ 867.177 mil reais. Isso se deve principalmente às grandes 

minerações de Ferro instaladas na Serra Azul e de Indústrias Siderúrgicas 

instaladas próximas à sede Urbana da cidade. De 2002 a 2008 o setor apresentou 

crescimento constante. Destacam-se os intervalos entre os anos de 2003 e 2004 

e entre os anos de 2006 e 2008 períodos em que o PIB desse setor dobrou. Este 

fato provavelmente está associado a um aquecimento do mercado da mineração 

de ferro para atender demandas internas e principalmente internacionais. 
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Tabela 57 - Distribuição do PIB por setor de atividade econômica. 

Ano 
Agropecuário 

(R$ 1000) 
Indústria 
(R$ 1000) 

Serviços 
(R$ 1000) 

Total       
(R$ 1000) 

2002 9.093 23.846 23.121 56.061 

2003 10.704 44.190 28.249 83.144 

2004 10.727 84.370 36.638 131.736 

2005 11.318 86.077 42.778 140.172 

2006 9.721 104.939 56.033 170.693 

2007 11.390 107.592 65.427 184.410 

2008 17.138 244.960 92.626 354.725 

2009 15.335 108.967 66.286 190.588 

2010 15.293 391.090 111.950 518.338 

2012 16.521 867.177 233.125 1.149.620 

Fonte: IBGE 2010. 

 

O setor de serviços de Itatiaiuçu é o segundo mais importante e 

correspondeu a 20,27% do total produzido em 2012. Durante o intervalo de 

tempo supracitado obteve um crescimento constante, (havendo redução apenas 

em 2009) o que provavelmente está associado ao acompanhamento do 

crescimento do setor industrial e consequentemente da população. 

Já o setor Agropecuário se apresentou estável durante este mesmo 

intervalo de tempo, com um crescimento constante, apesar de pequeno, entre os 

anos de 2002 e 2005 e uma leve queda em 2006 e em 2009.  

A participação do setor agropecuário, ainda que de menor porte na 

composição do PIB, indica, entretanto, que o setor se apresenta estável, podendo 

se destacar as produções de horticulturas que abastecem o mercado interno e 

também o mercado de consumo de alimentos da RMBH. Os aspectos de 

produção do setor agropecuário serão apresentados no próximo item desse 

estudo. 

A tabela a seguir apresenta os dados da arrecadação municipal, no 

período de 2002 a 2011, em relação ao ICMS, outros tipos de receitas e ao total.  
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Tabela 58 - Arrecadação municipal de impostos. 

Ano ICMS Outros impostos Total 

2002 1.577.863,00 438.664,00 2.016.527,00 

2003 5.770.206,00 419.117,00 6.189.323,00 

2004 12.687.864,00 955.652,00 13.643.516,00 

2005 19.390.998,00 1.084.195,00 20.475.193,00 

2006 28.428.261,00 1.236.281,00 29.664.542,00 

2007 27.680.834,97 1.973.637,10 29.654.472,07 

2008 44.164.159,46 1.881.781,14 46.045.940,60 

2009 37.496.699,99 1.836.026,29 39.332.726,28 

2010 60.077.189,86 2.458.417,15 62.535.607,01 

2011 101.059.477,48 2.926.419,08 103.985.896,56 

                                 Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda - SEF/MG. 

 

Outra forma de correlacionar a renda com o nível de vida da população 

via oferta de serviços públicos municipais é através das receitas municipais 

disponíveis. Desde 2002 até 2008 de acordo com dados coletados na Secretaria 

de Estado da Fazenda (SEF/MG) as arrecadações de impostos pelo município de 

Itatiaiuçu vêm crescendo. A taxa de crescimento do ICMS entre os anos de 2002 

a 2008 apresentou um alto grau de desenvolvimento passando de R$ 

1.577.863,00 para R$ 44.164.159,46. Os intervalos mais significativos foram entre 

os anos de 2003 para 2004 onde a arrecadação do ICMS foi maior que o dobro 

do anteriormente medido e posteriormente entre o ano de 2007 e 2008 houve 

novamente aumento da arrecadação. De 2008 para 2009 a arrecadação total teve 

uma pequena redução de valor, possivelmente relacionada à pequena queda do 

PIB do município, também, no mesmo intervalo de tempo, porém os índices 

voltam a crescer nos anos de 2010 e 2011. 

A principal fonte de arrecadação de impostos do município de Itatiaiuçu 

pelo menos ao longo dos últimos 8 anos (2002 a 2009) está relacionada ao ICMS 

com uma arrecadação em 2009 de R$ 37.496.699,99 o que corresponde a 

95,33% do total adquirido pela prefeitura. Esta arrecadação desproporcional do 

ICMS em relação aos outros tipos de impostos está associada ao grande 

crescimento do setor Industrial e de serviços ocorrido na última década. 
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5.3.2.7 - SETORES DE ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Dentre as principais atividades econômicas do município, o setor 

industrial está representado principalmente pelas minerações de Ferro instaladas 

na Serra Azul e por siderurgias que diretamente e indiretamente alavancam o 

setor de serviços e comércio de mercadorias. A agricultura, o comércio e os 

serviços constituem os setores de apoio para as atividades básicas regionais, 

com sua dinâmica fortemente dependente do desenvolvimento dessas atividades. 

De acordo com o IBGE, em meio as 8.493 pessoas residentes no 

município de 10 anos ou mais de idade contabilizadas no censo 2010, 4.729 

pessoas eram economicamente ativas, sendo 4.399 pessoas ocupadas e 331 

desocupadas, enquanto 3.764 eram não economicamente ativas: 

 

Tabela 59 - População economicamente ativa em Itatiaiuçu. 

Condição na semana de referência da pesquisa Número de pessoas 

Economicamente ativa 4.729 

Economicamente Ativa - ocupada 4.399 

Economicamente Ativa - desocupada 331 

Não economicamente ativa 3.764 

Fonte: IBGE cidades(http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1) tabela “Censo demográfico 2010:resultado 
geral das amostras” 

 

Há no município 242 empresas e outras organizações no total 

registradas de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

(CNAE 2.0), classificação utilizada pelo IBGE no censo 2010. 46,69% das 

empresas são do setor de Comércio, reparação de veículos automotores e 

motocicletas, enquanto 11,57% são de Indústrias de transformação.  

Assim como demonstra o próximo quadro, o setor de Agricultura, 

pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura foi responsável por empregar a 

maior parte da população ocupada (890 pessoas) seguido do setor de Comércio, 

reparação de veículos automotores e motocicletas (576 pessoas). Outros setores 

responsáveis por absorver significativa parte da população foram os setores de 

Indústria extrativa (570 pessoas) e Indústria de transformação (431 pessoas). Já 
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em relação às pessoas que alegaram estarem ocupadas em atividades mal 

especificadas estas somaram 121 pessoas.  

 

Tabela 60 - Empresas e outras organizações existentes e população ocupada por setores 

econômicos em Itatiaiuçu – 2010. 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas 
(CNAE 2.0) 

Número de 
empresas e 

outras 
organizações 
cadastradas 
(Unidades) 

Número de 
pessoas 

ocupadas por 
setores de 
atividades 

econômicas 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e 
aquicultura 

1 890 

Indústrias extrativas 3 570 

Indústrias de transformação  28 431 

Eletricidade e gás - 9 

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e 
descontaminação  

- 42 

Construção 4 325 

Comércio, reparação de veículos automotores e 
motocicletas 

113 576 

Transporte, armazenagem e correio 21 238 

Alojamento e alimentação 13 171 

Informação e comunicação 2 8 

Atividades financeiras, de seguros e serviços 
relacionados 

1 5 

Atividades imobiliárias 1 11 

Atividades profissionais, cientificas e técnicas  2 27 

Atividades administrativas e serviços complementares 11 71 

Administração pública, defesa e seguridade social 2 257 

Educação  10 159 

Saúde humana e serviços sociais 2 76 

Artes, cultura , esporte e recreação  2 4 

Outras atividades de serviços  26 66 

Serviços domésticos  - 342 

Organismos internacionais e outras instituições 
extraterritoriais  

- - 

Atividades mal especificadas - 121 
  Fonte: SIDRA (http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?z=p&o=1&i=P&c=993. Última coluna (Ibge 
cidades(http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1) tabela “Censo demográfico 2010:resultado geral das 
amostras”). 

 

5.3.2.7.1 - SETOR PRIMÁRIO  

O setor Primário, representado pela agropecuária, a extração vegetal e 

a pesca é o de menor relevância no município de Itatiaiuçu, contando com o 

menor número de empregados e também com a menor contribuição para o PIB 

total bruto. 
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Segundo estudo direcionado a fim de realizar um censo agropecuário 

da área do município, o IBGE constatou que há 139 unidades de lavouras 

permanentes e temporárias, abrangendo 601 hectares de área. A seguir 

apresenta-se, com mais detalhes, a utilização das terras do município por tipos de 

setores agropecuários: 

 

Tabela 61 - Caracterização da utilização das terras por estabelecimentos agropecuários no 

município – 2006. 

Utilização das terras 
Itatiaiuçu 

Unidade Área (ha) 

Lavouras permanentes 47 290 

Lavouras temporárias  92 311 

Lavouras com área plantada com forrageiras para 
corte  

154 662 

Lavouras com área para cultivo de flores (inclusive 
hidroponia e plasticultura), viveiros de mudas, estufas 
de plantas e casas de vegetação  

4 4 

Pastagens naturais  146 1686 

Pastagens plantadas degradadas  17 160 

Pastagens plantadas em boas condições  97 2042 

Matas e/ou florestas naturais destinadas à 
preservação permanente ou reserva legal  

128 964 

Matas e/ou florestas naturais (exclusive área de 
preservação permanente e as em sistemas 
agroflorestais) 

33 313 

Matas e/ou florestas plantadas com essências 
florestais  

19 132 

Sistemas agroflorestais com área cultivada com 
espécies florestais também usada para lavouras e 
pastejo por animais 

33 251 

Tanques, lagos, açudes e/ou área de águas públicas 
para exploração da aquicultura 

40 48 

Construções, benfeitorias ou caminhos  204 404 

Terras degradadas 
(erodidas/desertificadas/salinizadas/etc)  

7 21 

Terras inaproveitáveis para agricultura ou pecuária 
(pântanos, areais, pedreiras, etc.)  

41 176 

Fonte – Censo Agropecuário 2006. Fonte - http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 

 

As lavouras permanentes do município somavam neste ano 47 

unidades o que corresponde a 33,81% do total e o número de lavouras 

temporárias somavam 92 unidades o que corresponde à grande maioria com 

66,19% do total cadastrado. Destaca-se que o número de pastagens e terras 

degradadas é reduzido e que o número de pastagens plantadas em boas 

condições supera o número de terras inaproveitáveis.  
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O rendimento médio dos principais produtos agrícolas é destacado pela 

produção de tomate com 70 mil kg/ha, seguido da cana-de-açúcar com 60 mil 

kg/ha e mandioca com 15 mil kg/ha, produtos da lavoura temporária. 

 

Tabela 62 - Produtos cultivados nas lavouras temporárias em Itatiaiuçu – 2013. 

Produto 
Quantidade 

produzida (t) 

Valor da 
produção 
(mil reais) 

Área 
Plantada 

(ha) 

Área Colhida 
(ha) 

 Rendimento 
médio (Kg/ha) 

Cana de 
açúcar 

6.000 480 100 100 60.000 

Feijão 
(em grão) 

34 102 30 30 1.133 

Mandioca 375 293 25 25 15.000 

Milho (em 
grão) 

800 400 160 160 5000 

Tomate 
 

1.050 945 15 15 70.000 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2013.  

 

Quanto à lavoura permanente destacaram-se a banana com 17 mil 

kg/ha, a tangerina com 15 mil kg/ha, assim como disposto na tabela a seguir: 

 

Tabela 63 - Produtos cultivados nas lavouras permanentes em Itatiaiuçu – 2013. 

Produto 
Quantidade 

produzida (t) 

Valor da 
produção 
(mil reais) 

Área 
Plantada 

(ha) 

Área 
Colhida 

(ha) 

Rendimento 
médio (Kg/ha) 

Banana 68 61 4 4 17.000 

Café (em grão) 27 113 15 15 1.800 

Caqui 4 5 1 1 4.000 

Tangerina 150 75 10 10 15.000 
Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2013.  

 

Os produtos da extração vegetal e da silvicultura do município são: 

madeira, carvão vegetal, lenha e produtos alimentícios. 

Tabela 64 - Produtos da extração vegetal e da silvicultura – 2013. 

Produtos 
Quantidade 
produzida (t) 

Valor da produção 
(mil reais) 

Madeiras - lenha 900 41 

Carvão Vegetal 1.020 561 

lenha 5.020 246 

Produtos Alimentícios  
- Outros 

4 5 

Fonte: IBGE, Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2013.  
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As atividades de agropecuária realizadas no município, segundo dados 

do IBGE no ano de 2013, estão relacionadas em sua maioria pela criação de 

galináceos (galinhas, frangos e pintos) com 46.500 cabeças e bovinos com 7.631 

cabeças. A criação de vacas e suínos também recebe destaque.  

 
Tabela 65 - Principais rebanhos criados na região em 2013. 

REBANHO 
Quantidade de 

cabeças 

Bovinos 7.631 

Vacas ordenhadas 2.561 

Suínos – outros 1.650 

Galináceos - total - efetivo de rebanhos 46.500 

Galináceos - galinhas - efetivo dos rebanhos 10.700 

Equinos 311 

Ovinos 21 

Caprinos 1 
Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2013. 

 

Em relação à produção animal, no ano de 2013 segundo dados do 

IBGE, o município produziu 5.986 mil litros de leite e 68 mil dúzias de ovos, além 

de 8.600 quilos de mel de abelha, como demonstra a tabela a seguir: 

 

Tabela 66 - Caracterização da produção da pecuária do município. 

Produtos da 
pecuária 

Quantidade da 
Produção 

Valor da Produção 

Leite de vaca 5.986 mil litros 5.148 mil reais 

Ovos de galinha 68 mil dúzias 150 mil reais 

Mel de abelha 8.600 Kg 56 mil reais 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, Pecuária 2013. 

 

Segundo dados fornecidos pelo DNPM (Departamento Nacional de 

Produção Mineral), o município possui grandes reservas de minerais metálicos. O 

principal bem mineral presente nas jazidas da região, mais especificamente na 

Serra Azul é o minério de ferro e associado a estas jazidas existem atualmente 

empresas de grande e médio porte trabalhando com sua extração. Existem 

também, segundo o mesmo órgão supracitado, jazidas de manganês e de grafita 

no município.  
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As atividades relacionadas com a extração de minério de Ferro das 

jazidas presentes na Serra Azul são de grande importância para o município.  

Estas são responsáveis atualmente por grande parte da oferta de 

empregos diretos e indiretos do município. Os empregos diretos gerados por esta 

atividade estão relacionados à pesquisa mineral, a extração das rochas e ao 

beneficiamento primário que o minério extraído recebe.  Os empregos indiretos 

estão relacionados a todo suporte envolvido no funcionamento das minas que 

estão ligados desde a manutenção das máquinas e veículos pesados utilizados 

neste seguimento, bem como o suporte de elementos básicos como alimentação 

e transporte para os funcionários. Estes empregos indiretos fazem parte do setor 

terciário da econômia do município e estão relacionados a atividades de comércio 

de mercadorias e prestação de serviços. 

 

 
Bancadas de uma mina de minério de ferro a céu aberto, localizada na 

Serra Azul. 

 

A Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) é devida 

aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, e aos órgãos da administração 

da União, como contraprestação pela utilização econômica dos recursos minerais 

em seus respectivos territórios. Do valor total da arrecadação 65% cabe ao 

município, 23% ao Estado e 12% para a União. 

Os recursos originados da CFEM não podem ser aplicados em 

pagamento de dívida ou no quadro permanente de pessoal da União, dos 
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Estados, Distrito Federal e dos Municípios. As receitas deverão ser aplicadas em 

projetos, que direta ou indiretamente revertam em prol da comunidade local, na 

forma de melhoria da infraestrutura, da qualidade ambiental, da saúde e 

educação. Abaixo estão relacionados os valores (em reais R$) arrecadados com 

a mineração no ano de 2015 em Itatiaiuçu: 

 

Tabela 67 -  Arrecadação CFEM por substância de Itatiaiuçu em 2015. 

Meses do 
ano de 
2015 

Água 
Mineral 

Ferro 
(R$) 

Minério de ferro 
(R$) 

Areia 
(R$) 

Total por mês 
2015 
(R$) 

Janeiro - 206.404,58 578.640,68 54,18 785.099,44 

Fevereiro - 500.842,38 665.323,72 84,80 1.166.250,90 

Março - 186.775,42 714.437,49 135,58 901.349,49 

Abril - 295.991,80 414.359,18 116,71 710.467,69 

Maio - 193.166,07 616.814,41 136,23 810.116,71 

Junho - 187.438,38 1.629.530,45 105,34 1.817.074,17 

Julho - 299.862,34 512.074,64 - 812.738,74 

Agosto - 277.159,87 573.074,64 146,02 850.380,53 

Setembro - 202.327,04 442.593,83 114,55 645.035,42 

Outubro - 263.598,95 553.093,81 - 816.692,76 

Novembro 173,53 259.658,95 643.721,55 295,63 903.849,66 

Dezembro 184,31 213.795,92 528.987,26 104,57 743.072,06 

Total por 
Substância 

357,84 3.087.021,70 7.873.453,42 1.294,61 10.962.127,57 

Fonte: Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). 
https://sistemas.dnpm.gov.br/arrecadacao/extra/Relatorios/arrecadacao_cfem_substancia.aspx 

 

Através de informações presentes no site do DNPM a Compensação 

Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) em Itatiaiuçu alcançou um valor total 

de R$456.994,87 no mês de janeiro de 2016. A substância ferro foi responsável 

por arrecadar a quantia de R$51.637,46, o minério de ferro arrecadou 

R$405.264,09 e areia arrecadou R$93,32 nesse mesmo período. 

 

5.3.2.7.2 - SETOR SECUNDÁRIO  

Outro importante seguimento da economia está relacionado às 

atividades de siderurgia e fundição que além de gerar empregos diretos, assim 
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como a mineração, também é responsável pela criação de inúmeros postos de 

trabalho indiretos e pelo aquecimento do setor terciário da economia.  

A cidade também possui indústrias de fabricação de produtos 

químicos, de reaproveitamento de sucata, de biodiesel e de beneficiamento de 

resíduos siderúrgicos.  

Outra atividade presente no setor secundário de produção do município 

de Itatiaiuçu são as tecelagens confeccionadas em algodão no povoado de 

Pedras. É uma atividade muito tradicional, desenvolvida ao longo de muitos anos 

que, além de representar um aspecto cultural do povoado de Pedras, constitui 

uma importante fonte de renda para as famílias envolvidas. Quem passa pela BR 

381 facilmente observa as vistosas colchas expostas às margens da rodovia. 

 

Quadro 42 - Principais indústrias de Itatiaiuçu. 

Atividade Nome das empresas 

Minerações 

ArcelorMittal - Mineração Serra Azul S/A 

Usiminas - Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A 

MBL – Materiais Básicos Ltda. 

Minerita - Minério Itaúna Ltda 

MMS Mineração Minas do Samambaia Ltda 

CMVS - Concentradora de Minérios Vale do Samambaia Ltda 

Confersul Mineração Ltda 

CMC - Companhia Mineira de Concentração de Minérios Ltda 

Empresa Mineradora e Industrial Santanense Ltda 

Fabricação de produtos 
químicos 

Explosivos Magnum Ltda. 

Siderurgia e Fundição 

IMA - Indústria Metalúrgica Amaral Ltda 

Itahata Corpos Moedores Ltda 

Sinterita Sintetização de Minério de Ferro Ltda 

Italuminos - Indústria e Comércio de Alumínios Ltda 

Sucata Sufer Comércio e Indústria Ltda 

Biodiesel Biominas Indústria de Derivados Oleaginosos Ltda 

Beneficiadora de Resíduos 
Siderúrgicos 

Tecnotrans Beneficiadora de Resíduos Siderúrgicos Ltda 

                                 Fonte: INDI, Cadastro de Empresas do IBGE – CEMPRE. 
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5.3.2.7.3 - SETOR TERCIÁRIO  

O setor terciário da região, como já mencionado, tem papel de grande 

relevância na economia da região, servindo principalmente ao atendimento das 

indústrias locais. Este setor dá grande suporte ao desenvolvimento das atividades 

industriais através da contratação de serviços de empreitada, da manutenção de 

máquinas e veículos e do fornecimento de estruturas básicas que vão desde a 

alimentação até mesmo o fornecimento de serviços básicos como farmácia, 

bancos, hospedagem entre muitos outros. 

Segundo dados da EMATER, os principais estabelecimentos 

comerciais operantes no município estão ligados ao atendimento às demandas 

básicas da população, especialmente gêneros alimentícios, podendo-se afirmar 

que o comércio local atende, de modo geral, a todas elas. Vale ressaltar, ainda, 

que o número significativo de oficinas mecânicas e de lojas de autopeças está 

associado ao atendimento à frota de caminhões que circula no município, 

prestando serviços às indústrias em geral, especialmente às de extração de 

minério.  

 

Quadro 43 - Principais empresas prestadoras de serviço ligadas à mineração e a siderurgia. 

Setor de Atividade Empresas 

Prestadores de 

Serviços Apoio ao setor 

Industrial 

Tecfer Serra Azul Ltda 

Usifast Logística Industrial S/A 

Orica Serviços de Mineração Ltda 

                            Fonte: INDI, Cadastro de Empresas do IBGE – CEMPRE. 

 

De acordo com dados fornecidos pelo IBGE, em 2012 existia 

cadastrado um total de 257 empresas, com um total de 3.344 pessoas ocupadas, 

destas, 3.055 eram assalariadas. Os salários e outras remunerações adquiridas 

durante este período foi de R$ 121.053 mil reais e o salário médio mensal durante 

este mesmo período era de 4,2 salários mínimos. 
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Tabela 68 - Número de empresas, pessoal ocupado e salários, 2012. 

Ano  

Número 

de 

Unidades 

locais 

Pessoal 

ocupado 

Total 

Pessoal 

ocupado 

Assalariado 

Salários e 

outras 

remunerações 

Salário médio 

Mensal 

2012 257 3.344 3.055 
R$ 121.053 

 mil reais 

4.2 salários 

mínimos 

Fonte: IBGE 2010, Cidades - Sinopse. 

 

5.3.2.8 - INFRAESTRUTURAS BÁSICAS E DE SERVIÇOS  

O nível de vida da população, aqui abordado, tem relação direta com 

as infraestruturas básicas e os serviços disponíveis no município. Estas variáveis 

se referem, neste caso, à disponibilidade de recursos de energia, água e esgoto, 

coleta de lixo e a oferta de bens e serviços sociais básicos, como educação, 

saúde, segurança pública e lazer. 

 

5.3.2.8.1 - ENERGIA ELÉTRICA  

A concessionária Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) 

informa que o maior consumo de energia elétrica de Itatiaiuçu refere-se ao setor 

industrial e que o maior número de consumidores refere-se ao residencial (2.438 

consumidores), seguido do rural e comercial. 

São 22716257 Kwh de consumo total de energia elétrica distribuídas 

ao consumo industrial (15776490 Kwh), residencial (2687786 Kwh), rural 

(2112858 Kwh) e comercial (846443 Kwh), conforme dados de 2004 da FJP. 

 

Tabela 69 -  Consumo de energia, 1999-2003. 

CLASSE 1999 2000 2001 2002 2003 

Industrial 
consumo (KWh) 
n°consumidores 

 
12003024  
27 

 
13272823  
28 

 
12834335  
28 

 
11626857  
29 

 
15776490  
30 

Comercial 
consumo (KWh) 
n°consumidores 

 
838003  
188 

 
1021915  
202 

 
920085  
219 

 
858941  
211 

 
846443  
204 

Residencial 
consumo (KWh) 
n°consumidores 

 
2879523  
2012 

 
2886724  
2120 

 
2486396  
2226 

 
2487697  
2381 

 
2687786  
2438 

Rural 
consumo (KWh) 
n°consumidores 

 
2428731  
594 

 
2255108  
636 

 
2140359  
676 

 
2025898  
697 

 
2112858  
718 
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Outros 
consumo (KWh) 
n°consumidores 

 
1412560  
49 

 
1348856  
47 

 
1114360  
48 

 
1226043  
48 

 
1292680  
48 

Total 
consumo (KWh) 
nºconsumidores 

 
19561841  
2870 

 
20785426  
3033 

 
19495535  
3197 

 
18225436  
3366 

 
22716257  
3438 

Fonte: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG 

 

Em novembro de 2007, a CEMIG instalou na cidade 77 sistemas de 

aquecimento solar por meio do projeto Aquecimento de Água com Energia Solar 

em Conjuntos Habitacionais, visando favorecer os locais de baixo IDH e evitar 

sobrecarga do sistema elétrico local.  

 

 
Casas populares do Bairro São Francisco com 

Aquecimento de água por energia solar. Programa CEMIG. 

 

No censo IBGE 2010 foram apurados 3.058 domicílios com energia 

elétrica no município. Segue a tabela com o número de domicílios que possui 

acesso a fontes de energia elétrica: 

 

Tabela 70 - Domicílios com energia elétrica em Itatiaiuçu. 

Fontes de energia elétrica 
Número de 

domicílios 

Companhia distribuidora - com medidor - de 

uso exclusivo 
2.698 

De companhia distribuidora - com medidor - 

comum a mais de um domicílio 
328 

Companhia distribuidora - sem medidor 27 

Tinham de outra fonte 5 

Não tinham 16 

FONTE: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
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5.3.2.8.2 - CONDIÇÕES DE MORADIA E SANEAMENTO BÁSICO 

A companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) é 

responsável pelo tratamento e abastecimento da água no município (INDI, 2008). 

De acordo com o portal ODM (Acompanhamento Municipal dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio), 2010, 65,9% dos domicílios possuíam acesso à 

rede de água geral.  

 

Tabela 71 - Abastecimento de água em Itatiaiuçu. 

Formas de abastecimento de água 
Número de domicílios que 

utilizam 

Rede geral 2.027 

Poço ou nascente na propriedade 574 

Poço ou nascente fora da propriedade 182 

Carro-pipa 22 

Água de chuva armazenada em cisterna 183 

Água de chuva armazenada de outra forma 1 

Rio, açude, lago ou igarapé 14 

Poço ou nascente na aldeia - 

Poço ou nascente fora da aldeia - 

Outra forma 71 

FONTE: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

No censo IBGE 2010, foram contabilizados 3.074 domicílios, sendo que 

3.048 são domicílios particulares permanentes do tipo casa, 25 apartamento e 

apenas 1 encaixa-se na categoria casa de cômodos, cortiço ou cabeça de porco. 

Não houve ocorrências de pessoas que vivem em casa de vila ou condomínio, 

oca ou maloca. As condições de ocupação dos domicílios o município podem ser 

verificadas na tabela abaixo: 

 
Tabela 72 - Condições de ocupação dos domicílios em Itatiaiuçu. 

Condições de ocupação Números de domicílios 

Próprio 2.271 

Próprio já quitado 2.163 

Próprio em aquisição 108 

alugado 423 

cedido 375 

Cedido por empregador 222 

Cedido de outra forma 153 

Outra condição 5 

FONTE: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
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Quanto aos domicílios que possuíam banheiro de uso exclusivo foram 

registrados 3.062 domicílios. Outros 5 domicílios possuíam apenas sanitários 

sendo que 2 utilizavam de fossa séptica, e 2 de fossa rudimentar além de outro 

que utilizava de outra forma de esgotamento sanitário. E por fim, 7 domicílios não 

tinham banheiro nem sanitário.  

 

Tabela 73 - Abastecimento de água em Itatiaiuçu. 

Esgotamento sanitário de uso exclusivo do 

domicílio 
Número de domicílios que utilizam 

Rede geral de esgoto ou pluvial 1.822 

Fossa séptica 431 

Fossa rudimentar 760 

vala 3 

Rio , lago ou mar 35 

outro 11 

FONTE: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

Desse modo, pode-se verificar que do total de domicílios (3.074) 

apurados no censo IBGE 2010, na cidade de Itatiaiuçu, 59,4% possui formas de 

saneamento adequadas. Entre os domicílios urbanos, do total de 1.882 domicílios 

apurados, 91,8% utilizavam de formas adequadas de saneamento e dos 1.192 

domicílios da zona rural apenas 8,2% dispunha de saneamento adequado. A 

próxima tabela relaciona as condições de saneamento básico presentes na área 

urbana e rural de Itatiaiuçu.  

 

Tabela 74 - Condições de saneamento básico no município. 

Tipo de 

saneamento 

Total de domicílios 

no município 
Domicílios urbanos Domicílios rurais 

Adequado 59.4% 91.8% 8.2% 

Semi-

adequado 
29.7% 8.1% 63.8% 

Inadequado 10.9% 0.1% 28% 

FONTE: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

5.3.2.8.3 - ESGOTO 
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A Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu é responsável pela coleta e 

tratamento do esgoto no município (INDI, 2008) e nos últimos anos foi 

responsável pela construção em vários pontos da cidade de cerca de 10 mil 

metros de rede de esgoto. 

A política de saneamento sanitário procura viabilizar a implantação de 

estações de tratamento de esgoto, dando prioridade ao Rio Veloso e ao Córrego 

Capão Comprido (Inciso III, Artigo 40 da Lei 1.009). 

A Prefeitura incentiva o uso de tanques sépticos para tratamento de 

rejeitos domésticos e o uso de poços de monitoramento para o controle de 

contaminação do lençol freático nas áreas desprovidas de redes sanitárias em 

que são utilizadas fossas sépticas. 

 

5.3.2.8.4 - LIXO 

A pesquisa do IBGE, 2010, apurou que 2.556 domicílios têm serviço de 

coleta de lixo ou por serviço de limpeza ou coletado por caçamba de serviço de 

limpeza. Os demais destinos do lixo podem ser verificados abaixo: 

 

Tabela 75 - Destino do lixo. 

Destino do lixo 
Número de domicílios que tem o 

lixo: 

Coletado por serviço de limpeza 2.396 

Coletado em caçamba de serviço de 

limpeza 
160 

Queimado (na propriedade) 450 

Enterrado (na propriedade) 21 

Jogado em terreno baldio ou 

logradouro 
9 

Outro destino 38 

                                      FONTE: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

5.3.2.8.5 - EDUCAÇÃO  

O ensino educacional, segundo IBGE, é oferecido por 7 escolas, sendo 

uma escola estadual e seis municipais. 
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Destas, uma escola estadual oferece ensino fundamental e médio e 

seis escolas municipais oferecem ensino fundamental e pré-escolar. Registra-se 

também, o ensino profissionalizante de magistério de 1º grau.  

 

 

Escola Estadual Manoel Dias Correa. 

 

A política de educação municipal busca viabilizar o acesso de adultos e 

jovens (acima dos 14 anos) à educação, priorizando cursos que atendam o 

mercado local. A tabela seguinte demonstra o número de escolas, matrículas e 

docentes quanto à relação das instituições e o nível de ensino das mesmas.  

 

Tabela 76 - Caracterização das instituições de ensino em Itatiaiuçu – 2012. 

Escola Nível do ensino 
Número de 

escolas 

Número de 
matrículas 

Número de 
docentes 

Estadual 
fundamental 1 604 30 

médio 1 387 24 

Municipal 
pré-escolar 6 301 19 

fundamental 6 1.087 70 

Fonte - http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 

 

A taxa de analfabetismo da população total de 15 anos ou mais de 

idade em Itatiaiuçu, em 2000, foi de 14,7%, enquanto que em 2010 foi de 9,6%. 

Quanto as taxas de analfabetismo por faixa de idade, podemos observar que 

houve queda significativa da taxa de analfabetismo comparando os anos de 2000 

e 2010 em todos os grupos de idade.  
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Tabela 77 - Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade em 2000 eE 2010. 

Ano Grupos de idade Taxa de analfabetismo 

2000 

15 a 24 anos 3.2% 

24 a 59 anos 14.2% 

60 anos ou mais 42.7% 

2010 

15 a 24 anos 1.1% 

24 a 59 anos 7.2% 

60 anos ou mais 32% 

                          Fonte - http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 

 

5.3.2.8.6 - SAÚDE 

O sistema de saúde do município de Itatiaiuçu conta ao todo com 7 

estabelecimentos de saúde. Destes, 6 são estabelecimentos de saúde públicos e 

1 privado. A policlínica fica localizada na região central da sede urbana e outros 5 

postos de saúde distribuídos nos dois distritos e em algum dos povoados. Os 

estabelecimentos da rede pública possuem atendimento de emergência, 

ambulatorial e odontológico, assim, como discriminado abaixo: 

 

Tabela 78 - Estabelecimentos de saúde de Itatiaiuçu, 2009. 

Categoria do estabelecimentos de saúde 
Número de 

estabelecimentos 

Total de estabelecimentos de saúde 7 

Público municipal 6 

Público SUS 6 

Público com internação 0 

Público sem internação 6 

Privado 1 

Privado SUS 0 

Privado com internação 0 

Privado sem internação 0 

Com atendimento de emergência 1 

Com atendimento ambulatorial 6 

Com atendimento ambulatorial com 
atendimento odontológico 

6 

Fonte - http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 2009 

 

A policlínica de Itatiaiuçu está localizada na Rua Bonfim, número 175, 

centro e possui 832,48 m² de área construída. O atendimento funciona 24 horas 

com médicos plantonistas e enfermeiros que atuam no atendimento de urgência e 
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encaminhamentos. As especialidades disponíveis nos atendimentos são de 

ortopedia, cardiologia, pediatria, genicologia e pequenas cirurgias e estão 

disponíveis à comunidade 20 horas semanais. Os exames disponíveis e 

realizados são laboratoriais, ECG, Glicemia e Ultrasom.  

 

  
               Entrada principal da Policlínica de                  

            Itatiaiuçu. Atendimentos e consultas. 

        Pronto Socorro da Policlínica de Itatiaiuçu.               

                      

 

A estrutura principal da policlínica de Itatiaiuçu conta com um total de 

20 médicos e 5 ambulâncias além de diversos aparelhos utilizados nos exames. 

Estes com suas respectivas especificações estão listadas no quadro a seguir. 

O município ainda conta com 6 cadeiras odontológicas completas, uma 

Farmácia com cesta de medicamentos básicos, uma Van para hemodiálise, um 

microônibus que atende a TFD em Belo Horizonte, dois Fiat Uno que servem os 

Postos de Saúde Familiar (PSF), um Fiat Uno (Administração) e um veículo 

locado que atende o PSF. 

 

Tabela 79 - Estrutura principal do setor de saúde de Itatiaiuçu – 2009. 

Nº de médicos: Nº de ambulâncias: Equipamentos: 

11 médicos plantonistas. 
04 ambulâncias de pequeno 

porte. 
De análise clínica Laboratorial 

03 médicos do PSF. 01 ambulância de grande porte. Ultra-som 

01 Médico cardiologista.  - Desfibrilador 

01 médico ortopedista.  - Aparelho de ECG 

01 médico cirurgião.  - Pressão Arterial 

02 médicos 
ginecologistas. 

 - Nebulizadores 

01 médico pediatra.  - Aparelho de Glicemia 

-   - Sugador de secreções 

-   - 
Instrumentos para pequenas 

cirurgias 
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-   - Cauterização 
                                      Fonte: Secretaria de Saúde do município de Itatiaiuçu, 2009. 

 

5.3.2.8.7 - PATRIMÔNIO NATURAL, LAZER, TURISMO E CULTURA 

 

  
Pico da Pedra Grande. Ponto mais alto da 

Serra Azul. 

Cachoeira do Chaves. Rio São João. 

 

O lazer em Itatiaiuçu é oferecido principalmente por pousadas e hotéis 

fazenda que disponibilizam a paisagem rural local para a recreação. Os atrativos 

naturais são muitos e apresentam um bom potencial para o aproveitamento 

turístico. Atualmente existem diversas trilhas nas matas que levam às nascentes 

onde a mata nativa ainda está preservada e podem ser aproveitadas através do 

turismo ecológico. Neste mesmo seguimento podemos citar o Pico da Pedra 

Grande na Serra Azul onde além de vista privilegiada da região existe uma 

caverna e cachoeiras. As mais conhecidas e visitadas do município são a 

cachoeira do Chaves, a do Rebojo e a das Piabas. O cristo Redentor da cidade 

também proporciona ao Itatiaiuense e aos visitantes uma bela vista da região e da 

cidade além de conter um forte contexto religioso. 

A cidade proporciona diversas manifestações e festas populares com 

motivos religiosos, culturais e simplesmente festivos. Algumas das principais são 

apresentadas a seguir. 

 Folia de Reis que tem início em 15 de dezembro e término em 01 de 

janeiro. 

 Festa do padroeiro, São Sebastião, com barraquinhas e leilões de prendas 

no dia 20 de janeiro. 
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 Festas Juninas em comemoração aos dias de Santo Antônio, São João e 

São Pedro, nos dias 13, 24 e 29 de junho, respectivamente. 

 

Além destas manifestações religiosas existe como destaque o 

aniversário da cidade e a Festa do Minério que ocorre no mês de Fevereiro e atrai 

muitas pessoas da cidade e de toda região. Esta festa é comemorada em pelo 

menos três dias e conta com atrações e shows de cantores de reconhecimento 

nacional. 

 

5.3.2.9 - POVOADOS SAMAMBAIA E CÓRREGO FUNDO – ITATIAIUÇU 

O IBGE realizou um recorte do município de Itatiaiuçu em vários 

setores censitários para a pesquisa do censo 2010. Dentre as linhas pretas 

divisórias, as partes sublinhadas de vermelho correspondem aos setores 

313370905000006 e 313370905000007 áreas onde se encontram os povoados 

Samambaia e Córrego Fundo, simbolizados pelo ponto azul e rosa1 

respectivamente, ambos pertencentes a AID do empreendimento. 

 

 
Fonte: http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/?nivel=st 

PONTO AZUL = POVOADO SAMAMBAIA 
PONTO ROSA = CÓRREGO FUNDO 
LINHA SUBLINHADA DE VERMELHO = TODA A ÁREA DO SETOR CENSITÁRIO ONDE ESTÃO OS POVOADOS DA 

AID 

Figura 113 - Mapa do Censo IBGE Resultados da Sinopse por Setores Censitários. 

                                            
1
 O ponto azul e rosa representam aproximadamente a localização dos povoados. 
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Figura 114 - Mapa de Itatiaiuçu com os setores 313370905000006 e 313370905000007 definidos 
pelo IBGE e a AID. 

 

Os povoados Samambaia e Córrego Fundo encontram-se na zona rural 

de Itatiaiuçu. Segundo o Censo IBGE, os dados agregados dos dois setores 

supracitados, onde se localizam os povoados, possuem total de 440 domicílios 

particulares e coletivos, em 2010, e 580 pessoas residentes como pode ser 

observado no gráfico abaixo:   
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Fonte: http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/?nivel=st0 

Gráfico 38 - Dados populacionais (residentes versus domicílios) segundo IBGE 2010. 

 

A população dos referidos setores onde se encontram as comunidades 

representam 8% em relação à população da sede de Itatiaiuçu.  

 

 

Fonte: IBGE 2010 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/?nivel=st0 
Gráfico 39 - Distribuição da população entre a sede e a AID. 

 

A população de homens e mulheres desses setores no ano de 2010 segundo 

fontes do IBGE foi de 312 (54%) e 268 (46%) respectivamente, como apresenta o 

gráfico a seguir: 
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http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/?nivel=st0 

Gráfico 40 - Distribuição da população por sexo (IBGE 2010). 

 

A seguir apresentamos uma tabela do IBGE de dados detalhados dos 

setores que englobam a AID especificados acima.  

 

Tabela 80 - Dados populacionais sumarizados de setores da AID. 

População 

Pessoas Residentes 580 

Homens Residentes 312 

Mulheres Residentes 268 

Pessoas residentes - Domicílios Particulares ocupados 580 

Pessoas residentes - Domicílios particulares permanentes ocupados - com entrevista 
realizada 577 

Pessoas residentes - Domicílios particulares permanentes ocupados - sem entrevista 
realizada 3 

Pessoas residentes – Domicílios particulares improvisados ocupados 0 

Pessoas residentes - Domicílios coletivos - com morador 0 

Homens residentes - Domicílios particulares ocupados 312 

Homens residentes - Domicílios particulares permanentes ocupados - com entrevista 
realizada 310 

Homens residentes - Domicílios particulares permanentes ocupados - sem entrevista 
realizada 2 

Homens residentes – Domicílios particulares improvisados ocupados 0 

Homens residentes - Domicílios coletivos - com morador 0 

Mulheres residentes - Domicílios particulares ocupados 268 

Mulheres residentes - Domicílios particulares permanentes ocupados – com entrevista 
realizada 267 
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População 

Mulheres residentes - Domicílios particulares permanentes ocupados – sem entrevista 
realizada 1 

Mulheres residentes – Domicílios particulares improvisados ocupados 0 

Mulheres residentes - Domicílios coletivos - com morador 0 

Domicílios 

Domicílios Particulares e Coletivos 440 

Domicílios Particulares Permanentes 440 

Domicílios Particulares Permanentes Ocupados 185 

Domicílios Particulares Permanentes Ocupados - com entrevista realizada 184 

Domicílios Particulares Permanentes Ocupados - sem entrevista realizada 1 

Domicílios Particulares Permanentes não Ocupados 255 

Domicílios Particulares Permanentes não Ocupados - uso ocasional 183 

Domicílios Particulares Permanentes não Ocupados - vago 72 

Domicílios Particulares Improvisados Ocupados 0 

Domicílios Particulares Ocupados 185 

Domicílios Coletivos 0 

Domicílios Coletivos - com morador 0 

Domicílios Coletivos - sem morador 0 

Pessoas por faixas etárias Total Homens Mulheres 

0 anos de idade 8 7 1 

1 ano de idade 8 5 3 

2 anos de idade 8 4 4 

3 anos de idade 9 4 5 

4 anos de idade 9 6 3 

5 anos de idade 9 5 4 

6 anos de idade 8 4 4 

7 anos de idade 9 7 2 

8 anos de idade 10 9 1 

9 anos de idade 12 10 2 

10 anos de idade 14 7 7 

11 anos de idade 14 5 9 

12 anos de idade 9 5 4 

13 anos de idade 14 7 7 

14 anos de idade 19 11 8 

15 anos de idade 18 8 10 

16 anos de idade 7 4 3 

17 anos de idade 16 8 8 
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Pessoas por faixas etárias Total Homens Mulheres 

18 anos de idade 6 3 3 

19 anos de idade 9 2 7 

20 anos de idade 8 4 4 

21 anos de idade 3 1 2 

22 anos de idade 5 2 3 

23 anos de idade 9 4 5 

24 anos de idade 10 6 4 

25 a 29 anos de idade 42 23 19 

30 a 34 anos de idade 64 34 30 

35 a 39 anos de idade 41 23 18 

40 a 44 anos de idade 40 24 16 

45 a 49 anos de idade 41 24 17 

50 a 54 anos de idade 22 14 8 

55 a 59 anos de idade 37 17 20 

60 a 64 anos de idade 23 15 8 

65 a 69 anos de idade 27 15 12 

70 a 74 anos de idade 12 7 5 

75 a 79 anos de idade 8 7 1 

80 a 84 anos de idade 3 2 1 

85 a 89 anos de idade 2 1 1 

90 a 94 anos de idade 1 1 0 

95 a 99 anos de idade 0 0 0 

100 anos ou mais de idade 0 0 0 

Fonte: IBGE 2010 http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/?nivel=st0 

 

5.3.3 - DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO DE MATEUS LEME 

5.3.3.1 - HISTÓRICO DE OCUPAÇÃO  

Mateus Leme foi um bandeirante paulista que em busca de ouro 

instalou-se no Morro de Mateus Leme, ou Morro do Elefante, nos primeiros anos 

do século XVIII dando origem ao povoado. Alguns anos depois o bandeirante 

partiu rumo a Bahia.  Em homenagem ao fundador a região recebeu seu nome. 

Segundo alguns historiadores, o Morro de Mateus Leme possui 

vestígios de antigos aquedutos e lavrados, onde se desenvolvia atividade 

mineradora. Porém, o arraial do Morro de Mateus Leme atravessou todo o século 

XVIII sem alcançar a categoria de freguesia. Em 1822, segundo visita pastoral 
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realizada na região, foram contabilizados 2.358 moradores. O povoado foi capela 

curada da freguesia de Nossa Senhora da Boa Viagem do Curral Del Rei. Com a 

decadência da exploração aurífera, a região desenvolveu outras atividades 

econômicas como a agricultura e a pecuária contribuindo para a fixação dos que 

ali aportaram. 

A partir do decreto de 14 de julho de 1832 o povoado passou a distrito, 

sendo o decreto confirmado por Lei estadual nº 2, de 14 de setembro de 1891, 

pertencente ao município do Pará, posteriormente Pará de Minas. O município foi 

criado em 17 de dezembro de 1938 pelo Decreto-lei nº 148. Atualmente, o 

território da cidade é constituído pelo distrito de Serra Azul e Azurita, e pelo 

povoado de Sítio Novo. 

O Pico do Itatiaiuçu também está situado em Mateus Leme, mede 

1.465 metros e seu solo possui grande riqueza mineral como as substâncias 

exploradas hematitas, manganês, dentre outras.  

A cidade é conhecida por ser a maior fornecedora de hortifrutigranjeiros 

para Belo Horizonte. A floricultura também é praticada na região, sobretudo na 

“Fazenda Boa Vista”, que abastece o comércio de flores de Belo Horizonte. Os 

distritos do município são Azurita, Serra Azul e Sitio Novo. Os Povoados são Alto 

da Boa Vista, Varginha, Cachoeira, Freitas, Sitio Novo, Jardim, Fazenda da Rede, 

Caxambu, Caxambu, Mato Dentro e Zicuta. 

 

  
Estação de Mateus Leme 

(antes da reforma) 
Praça no centro da cidade 
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5.3.3.2 - CARACTERÍSTICAS GERAIS DO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME - MG 

O município de Mateus Leme está situado na Mesorregião 

Metropolitana de Belo Horizonte e Microrregião de Belo Horizonte. A cidade faz 

limite com os municípios de: Florestal, Pará de Minas, Itaúna, Itatiaiuçu, Juatuba e 

Igarapé. As principais rodovias que servem ao município são a BR-262, MG-050 e 

MG-431. 

As temperaturas do local variam entre 14,2°C, que é a média mínima 

anual e 27,8°C, que é a média máxima anual. A média anual é de 20,5°C. O 

índice médio pluviométrico anual é da ordem de 1480 mm, segundo dados do 

INDI. Os principais rios são: Ribeirão Serra Azul, Mateus Leme, Ribeirão do Prata, 

localizados na Bacia do Rio São Francisco. 

 

5.3.3.3 - INSERÇÃO REGIONAL  

O município de Mateus Leme está situado na microrregião de Belo 

Horizonte, seu território abrange cerca de 5,19% da área total.  Esta microrregião 

é composta por outros 23 municípios, sendo eles: Belo Horizonte, Nova Lima, 

Pedro Leopoldo, Betim, Ibirité, Sarzedo, Contagem, Caeté, Lagoa Santa, Sabará, 

Confins, Brumadinho, Raposos, Santa Luzia, Igarapé, Juatuba, Ribeirão das 

Neves, Esmeraldas, Vespasiano, São José da Lapa, Mário Campos, Rio Acima e 

São Joaquim de Bicas. 
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Figura 115 - Localização do município de Mateus Leme no Estado e em relação aos municípios integrantes da microrregião de Belo Horizonte e microrregião 
de Itaguara. 
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A Microrregião de Belo Horizonte é a mais desenvolvida 

economicamente e com o maior grau de urbanização do Estado de Minas Gerais 

e possui diversos centros importantes ao redor da capital do estado como 

Contagem e Betim. Estes núcleos se encontram conurbados formando uma vasta 

área urbanizada ao redor da Capital do estado. 

Com uma área de 5.824,494 km2 concentra, baseando-se nos dados 

de 2010, uma população de 4.772.562 habitantes, a referida microrregião possui 

uma densidade demográfica de 819.468 hab./km2. 

 

Tabela 81 -  Municípios que integram a microrregião geográfica de Belo Horizonte. 

Microrregião de Belo 

Horizonte 
Área (Km²) População 

Densidade 

Demográfica 

Belo Horizonte 331,400 2.375.151 7.167,02 

Betim 342,846 378.089 1.102,80 

Brumadinho 639,434 33.973 53,13 

Caeté 542,571 40.750 75,11 

Confins 42,355 5.936 140,15 

Contagem 195,268 603.442 3.090,33 

Esmeraldas 911,418 60.271 66,13 

Ibirité 72,573 158.954 2.190,26 

Igarapé 110,262 34.851 316,07 

Juatuba 99,482 22.202 223,18 

Lagoa Santa 230,082 52.520 228,27 

Mário Campos 35,196 13.192 374,82 

Mateus Leme 302,773 27.856 92,00 

Nova Lima 429,063 80.998 188,78 

Pedro Leopoldo 292,989 58.740 200,49 

Raposos 72,169 15.342 212,58 

Ribeirão das Neves 154,501 296.317 1.917,90 

Rio Acima 229,812 9.090 39,55 

Sabará 302,173 126.269 417,87 

Santa Luzia 235,327 202.942 862,38 

São Joaquim de Bicas 71,557 25.537 356,88 

São José da Lapa 47,929 19.799 413,09 

Sarzedo 62,134 25.814 415,46 

Vespasiano 71,180 104.527 1.468,49 

                                                         Fonte: ALMG 2010. 

 



           
_________________________________________________________________________ 

  

491 

 

A cidade com maior população e desidade demografica é Belo 

Horizonte. 

O Índice de Desenvolvimento Humano – IDH é uma medida 

socioeconômica que combina os subindices de longevidade (referente ao 

indicador de esperança de vida ao nascer), educação (referente à taxa de 

alfabetização) e renda (referente a renda per capita média). A avaliação dos 

índices é classificada de zero a um e qualificada, respectivamente de pior e 

melhor desenvolvimento. Considera-se que quanto mais próximo de um o valor do 

IDH, maior será o nível de desenvolvimento humano do município (ZEE MG, 

2008).  

No ano de 2010, de acordo com os últimos dados publicados pela 

Fundação João Pinheiro (FJP), o IDH do município de Nova Lima alcançou o 

primeiro lugar em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios 

da microrregião, com um valor igual a 0,813, valor considerado elevado pelo 

PNUD, e a menor taxa foi do município de São Joaquim de Bicas igual a 0,662. 

Neste mesmo ano, Mateus Leme alcançou IDH de 0,704 classificado como índice 

médio pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).  

 

Tabela 82 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal dos municípios da microrregião de Belo 
Horizonte. 

Lugar 

no 

ranking 

Município 
Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal, 2010 

1° Nova Lima 0,813 

2° Belo Horizonte 0,810 

3° Lagoa Santa 0,777 

4° Pedro Leopoldo 0,757 

5° Contagem  0,756 

6° Betim 0,749 

7° Confins 0,747 

8° Brumadinho 0,747 

9° Sarzedo 0,734 

10° Sabará 0,731 

11° Raposos 0,730 

12° São José da Lapa 0,729 
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13° Caeté 0,728 

14° Juatuba 0,717 

15° Santa Luzia 0,715 

16° Ibirité 0,704 

17° Mateus Leme 0,704 

18° Mário Campos 0,699 

19° Igarapé 0,698 

20° Vespasiano 0,688 

21° Ribeirão das Neves 0,684 

22° Rio Acima 0,673 

23° Esmeraldas 0,671 

24° São Joaquim de Bicas 0,662 

Fonte: FJP, Atlas do Desenvolvimento Humano, 2010. 

 

Segundo a Fundação João Pinheiro (FJP-CEI), a microrregião de Belo 

Horizonte em 2012, apresentou um PIBpm (a preços de mercado) de R$ 

133.131.092 bilhões de reais representando assim o 1° lugar de Minas Gerais, 

dos quais aproximadamente 43,84% pertenciam à cidade de Belo Horizonte. 

Confins foi o município que alcançou o primeiro lugar quanto ao PIB per capita da 

região (R$ 270.512,88). Nesse mesmo ano, o município de Betim obteve PIBpm 

(a preços de mercado) de R$ 28.100.845 o que conferiu a 2ª posição no ranking 

da RMBH.  

Já o município de Mateus Leme ficou em 17º lugar no ranking do 

PIBpm, por outro lado, o município atingiu a décima quarta colocação em relação 

ao PIB per capita da microrregião com R$ 15.541,66.  

 

Tabela 83 - Produto Interno Bruto – 2012 dos municípios da microrregião de Belo Horizonte. 

Lugar no 
ranking 

Unidade 
Territorial 

PIBpm(1) Total  
(mil R$) 

Lugar 
no ranking 

Unidade 
Territorial 

PIB per capita 
(R$) 

1º 
Belo 

Horizonte 
58.374.103 1º Confins 270.512,88 

2º Betim 28.100.845 2º Betim 72.262,27 

3º Contagem 20.647.181 3º Nova Lima 71.792,07 

4º Nova Lima 5.995.140 4º Brumadinho 51.391,39 
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5º 
Ribeirão das 

Neves 
2.748.007 5º Juatuba 34.913,60 

6º Santa Luzia 2.393.255 6º Contagem 33.637,47 

7º Vespasiano 1.846.613 7º Belo Horizonte 24.365,33 

8º Brumadinho 1.803.067 8º Sarzedo 20.380,36 

9º Confins 1.643.907 9º Lagoa Santa 19.749,45 

10º Sabará 1.516.958 10º Pedro Leopoldo 19.528,73 

11º Ibirité 1.478.989 11º Igarapé 17.099,96 

12º 
Pedro 

Leopoldo 
1.165.279 12º Vespasiano 16.977,07 

13º Lagoa Santa 1.080.927 13º São José da Lapa 16.344,58 

14º Juatuba 805.806 14º Mateus Leme 15.541,66 

15º Igarapé 621.806 15º 
São Joaquim de 

Bicas 
14.523,99 

16º Sarzedo 552.389 16º Rio Acima 14.227,60 

17° 
Mateus 
Leme 

441.647 17º Sabará 11.860,78 

18º Esmeraldas 435.883 18º Santa Luzia 11.636,61 

19º Caeté 406.586 19º Caeté 9.815,48 

20º 
São Joaquim 

de Bicas 
387.108 20º Ibirité 9.080,96 

21º 
São José da 

Lapa 
335.456 21º 

Ribeirão das 
Neves 

9.068,46 

22º Rio Acima 132.416 22º Mário Campos 7.922,31 

23º Raposos 110.028 23º Raposos 7.097,68 

24º 
Mário 

Campos 
107.696 24º Esmeraldas 7.000,78 

Fonte: IBGE 2012. 
(1) PIBpm - PIB a preços de mercado inclui o valor dos impostos indiretos e subsídios. 

 

Já em relação a renda mensal per capita dos municípios da 

microrregião de Belo Horizonte, segundo os últimos dados da Fundação João 

Pinheiro, o município de Mateus Leme aparece em 13° lugar. Em 2000, a renda 

mensal per capita do município era R$ 425,83 passando para R$ 603,33 em 

2010. A taxa média anual de crescimento foi de apenas 3,55%. Por sua vez, Nova 

Lima alcançou a primeira posição no ranking (R$ 1.653,47) e Ribeirão das Neves 

ficou em último lugar com renda per capita de R$ 483,34. 
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Tabela 84 - Renda Per Capita mensal dos municípios da microrregião de Belo Horizonnte. 

 

Lugar no 

ranking 

Nome do município 

Renda per 

capita 2000 

(R$ de 

ago/2010) 

Renda per 

capita 2010 

(R$ ago/2010) 

Taxa Média 

Anual de 

Crescimento 

2000 a 2010 

(%) 

1° Nova Lima 790,11 1653,47 7,66 

2° Belo Horizonte 1088,17 1493,21 3,21 

3° Lagoa Santa 569,52 997,19 5,76 

4° Brumadinho 535,07 988,56 6,33 

5° Contagem 547,74 782,44 3,63 

6° Pedro Leopoldo 524,96 739,17 3,48 

7° Confins 374,90 690,30 6,29 

8° Rio Acima 357,51 657,72 6,29 

9° Betim 396,70 645,33 4,99 

10° Sabará 418,41 622,87 4,06 

11° Caeté 505,92 622,49 2,10 

12° Igarapé 387,67 612,34 4,68 

13° Mateus Leme 425,83 603,33 3,55 

14° Sarzedo 359,40 602,83 5,31 

15° Raposos 369,39 599,51 4,96 

16° Santa Luzia 375,50 559,76 4,07 

17° Vespasiano 383,61 553,31 3,73 

18° Mário Campos 330,88 543,21 5,08 

19° São José da Lapa 412,09 542,88 2,79 

20° Juatuba 365,02 537,31 3,94 

21° São Joaquim de Bicas 320,57 519,22 4,94 

22° Ibirité 292,01 511,22 5,76 

23° Esmeraldas 360,20 498,71 3,31 

24° Ribeirão das Neves 310,66 483,34 4,52 

Fonte: IBGE Elaboração: FJP 
Nota: A renda de 2000 foi corrigida pelo INPC acumulado do período (fator de correção = 1,95209) 

 

5.3.3.4 - ASPECTOS POPULACIONAIS 

Sobre a dinâmica da população, observa-se primeiramente o amplo 

predomínio da população urbana sobre a rural desde a década de 1970. Nesse 

período, ocorreu em muitos municípios brasileiros redução significativa das 

atividades relacionadas ao setor agropecuário. Paralelo a isso houve um 

movimento de migração populacional para os centros urbanos em busca de 

maiores oportunidades nos setores industriais, de comércio e serviços.   

 

 



           
_________________________________________________________________________ 

  

495 

 

Tabela 85  - População Residente 1970 – 2010. 

ANO URBANA RURAL TOTAL 

1970 6.012 5.917 11.929 

1980 12.108 6.549 18.657 

1991 19.580 7.453 27.033 

2000 20.382 3.742 24.124 

2007 - -  25.627* 

2010 24.679 3.177 27.856 

                                                  * estimativa da população. 
                                         Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

 

Segundo o Portal ODM de Acompanhamento Municipal dos Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio, o crescimento anual da população de 2000 a 

2010 foi de 1,44%. A taxa de natalidade registrada em 2010 foi de 378 nascidos 

vivos e o grau de urbanização observado na cidade foi de 88,58%. A estimativa 

da população em 2014 é de 29.873 habitantes.  

O envelhecimento da população, com diminuição das faixas etárias 

mais jovens e aumento da população de adultos e idosos, é observado 

nacionalmente e, em especial, na região sudeste, devido a crescente 

industrialização e urbanização, com seus efeitos na diminuição da taxa de 

natalidade e aumento da expectativa de vida.  

Em 2010, a população de Mateus Leme se concentrou em maior 

percentual na faixa etária de 25 a 29 anos com 8,82%, seguida da faixa entre 10 a 

14 anos com 9,07%. Ao somar o percentual de jovens (que corresponde a faixa 

etária de menos de 1 a 24 anos), adultos (de 25 a 59 anos) e idosos (de 60 a 100 

anos) verificam-se respectivamente 41,54%, 47% e 11,34%. Portanto, pode-se 

considerar que nesse município grande parte da população ainda é composta por 

adultos e jovens. 

 

Tabela 86 - População residente dividida por sexo e grupos de idade. 

Grupos de idade 
Sexo 

Total de pessoas Percentual 
Homens Mulheres 

Menos de 1 ano 187 166 353 1,26% 

1 a 4 anos 840 750 1.590 5,70% 

5 a 9 anos 1.144 1.146 2.290 8,22% 

10 a 14 anos 1.270 1.258 2.528 9,07% 
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Grupos de idade 
Sexo 

Total de pessoas Percentual 
Homens Mulheres 

15 a 19 anos 1.230 1.191 2.421 8,69% 

20 a 24 anos 1.202 1.195 2.397 8,60% 

25 a 29 anos 1.221 1.238 2.459 8,82% 

30 a 34 anos 1.089 1.146 2.235 8,02% 

35 a 39 anos 967 1.002 1.969 7,06% 

40 a 44 anos 939 908 1.847 6,63% 

45 a 49 anos 882 938 1.820 6,53% 

50 a 54 anos 714 789 1.503 5,39% 

55 a 59 anos 594 678 1.272 4,56% 

60 a 64 anos 524 544 1.068 3,83% 

65 a 69 anos 360 403 763 2,73% 

70 a 74 anos 305 272 577 2,07% 

75 a 79 anos 177 199 376 1,34% 

80 a 84 anos 108 137 245 0,87% 

85 a 89 anos 42 53 95 0,34% 

90 a 94 anos 14 23 37 0,13% 

95 a 99 anos 02 06 08 0,02% 

100 anos ou mais 02 01 03 0,01% 

Fonte: IBGE cidades 2010 

 

5.3.3.5 - ATIVIDADES ECONÔMICAS  

A economia do município de Mateus Leme baseia-se 

fundamentalmente em suas atividades do setor terciário, secundário e primário. 

De acordo com dados disponíveis em 2012 (IBGE) com relação ao 

Produto Interno Bruto municipal, 48,71% correspondem ao setor de serviços, 

6,97% ao setor de agropecuário e 33,59% ao setor industrial. 

 

Tabela 87 - Distribuição do PIB por setor de atividade econômica. 

Ano 
Agropecuário 

 (R$ 1000) 

Indústria 

 (R$ 1000) 

Serviços  

(R$ 1000) 

Total       

(R$ 1000) 

2002 18.753 50.887 71.007 140.637 

2003 21.960 62.992 80.014 164.966 

2004 21.626 110.210 91.945 223.780 

2005 21.736 97.655 102.334 221.725 

2006 19.171 95.377 107.007 221.555 

2007 22.250 102.940 112.520 237.710 

2008 33.710 123.971 134.334 292.015 

2009 30.532 132.229 145.875 308.636 
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2010 31.533 177.433 170.958 420.099 

2011 27.898 177.288 191.652 439.757 

2012 30.798 148.363 215.138 441.647 

                Fonte: IBGE. 2010 

 

Dentre as 23.577 pessoas residentes no município de 10 anos ou mais 

de idade contabilizada no censo do IBGE 2010, 12.810 pessoas eram 

economicamente ativas, sendo 11.883 pessoas ocupadas e 926 desocupadas, 

enquanto 10.767 eram não economicamente ativas: 

 

Tabela 88 - População economicamente ativa em Mateus Leme. 

Condição na semana de referência da pesquisa Número de pessoas 

Economicamente ativa 12.810 

Economicamente Ativa - ocupada 11.883 

Economicamente Ativa - desocupada 926 

Não economicamente ativa 10.767 

Fonte: IBGE - 2010 

 

Há no município 557 empresas e outras organizações no total 

registradas de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

(CNAE 2.0), classificação utilizada pelo IBGE no censo 2010. 48,65% das 

empresas são do setor de Comércio, reparação de veículos automotores e 

motocicletas, enquanto 11,67% são de Indústrias de transformação.  

Assim como demonstra o próximo quadro, o setor de Indústria de 

transformação foi responsável por empregar a maior parte da população ocupada 

(1.941pessoas) seguido do setor de Comércio, reparação de veículos 

automotores e motocicletas (1.800 pessoas). Outros setores responsáveis por 

absorver significativa parte da população foram os setores de Construção (1.338 

pessoas) e Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura (1.185 

pessoas). Já em relação às pessoas que alegaram estarem ocupadas em 

atividades mal especificadas estas somaram 1.072 pessoas.  
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Tabela 89 - Empresas e outras organizações existentes e população ocupada por setores 
econômicos em Mateus Leme – 2010. 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

(CNAE 2.0) 

Número de 

empresas e 

outras 

organizações 

cadastradas 

(Unidades) 

Número de 

pessoas 

ocupadas por 

setores de 

atividades 

econômicas 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e 

aquicultura 
05 1.185 

Indústrias extrativas 02 252 

Indústrias de transformação  65 1.941 

Eletricidade e gás - 21 

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e 

descontaminação  
02 94 

Construção 12 1.338 

Comércio, reparação de veículos automotores e 

motocicletas 
271 1.800 

Transporte, armazenagem e correio 29 603 

Alojamento e alimentação 28 316 

Informação e comunicação 11 23 

Atividades financeiras, de seguros e serviços 

relacionados 
01 134 

Atividades imobiliárias 03 27 

Atividades profissionais, cientificas e técnicas  27 310 

Atividades administrativas e serviços complementares 16 242 

Administração pública, defesa e seguridade social 02 506 

Educação  22 409 

Saúde humana e serviços sociais 19 416 

Artes, cultura , esporte e recreação  07 68 

Outras atividades de serviços  35 198 

Serviços domésticos  - 930 

Organismos internacionais e outras instituições 

extraterritoriais  
- - 

Atividades mal especificadas - 1.072 

* - corresponde à zero (0) empresa de determinado setor 
Fonte: SIDRA (http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?z=p&o=1&i=P&c=993. Última coluna (Ibge 
cidades(http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1) tabela “Censo demográfico 2010:resultado geral das 
amostras”) 

 

Um indicador geral para aferição do nível do crescimento da economia 

de um município é a sua arrecadação de impostos. Segue um quadro com os 

valores arrecadados no município de 2002 a 2011.  
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Tabela 90 - Arrecadação Municipal (2002 - 2011 / reais correntes). 

Ano ICMS Outros Impostos Total 

2002 6.206.395,00 1.470.010,00 7.676.405,00 

2003 6.830.102,00 1.718.830,00 8.548.932,00 

2004 12.268.364,00 2.309.769,00 14.578.133,00 

2005 13.527.447,00 2.885.930,00 16.413.377,00 

2006 11.341.379,00 3.308.370,00 14.649.749,00 

2007 14.977.106,93 3.358.745,26 18.335.852,19 

2008 18.301.819,51 5.326.465,81 23.628.285,32 

2009 18.310.684,92 6.493.839,25 24.804.524,17 

2010 21.805.191,41 7.348.786,54 29.153.977,95 

2011 23.835.665,42 7.267.402,20 31.103.067,62 

                                 Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda - SEF/MG 

 

Em 2011, o ICMS teve maior participação no valor total arrecadado 

comparado aos outros impostos, sendo observado isso também nos anos 

anteriores desde 2002.   

O setor agropecuário refere-se às atividades relacionadas com a 

exploração dos recursos naturais, sem a manufaturação. Neste setor estão as 

atividades de mineração, agricultura, silvicultura, pesca e pecuária (ZEE MG, 

2008). 

O setor primário tornou-se atividade integrada aos setores industriais e 

de serviços, portanto, quanto maior o índice do setor agropecuário, melhor a 

situação do município (ZEE MG, 2008).  

O total de estabelecimentos agropecuários no município corresponde a 

477 unidades e a área dos estabelecimentos soma 12.478 hectares. Os 

produtores se dividem em proprietários individuais, condomínio ou consórcio, 

sociedade anônima e outras condições. A seguir relacionamos as condições dos 

produtores, o número de propriedades e a área ocupada pelos respectivos 

estabelecimentos mapeados pelo IBGE em 2006. 
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Tabela 91 - Estrutura Fundiária do município de Mateus Leme. 

Condição do produtor Nº Propriedades 
Área dos estabelecimentos 

(em hectares) 

Proprietário individual 457 11.017 

Condomínio, consórcio ou 
sociedade de pessoas 

17 669 

Cooperativa 01 10 

Sociedade Anônima 02 782 

Outra Condição - - 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário. Ano 2006. 

 

De acordo com o censo agropecuário realizado pelo IBGE em 2006, 

havia no município 102 lavouras permanentes e 231 lavouras temporárias que 

juntas abrangem 1.535 ha.  

 

Tabela 92 - Caracterização da utilização das terras por estabelecimentos agropecuários no 
município de Mateus Leme – 2006. 

Utilização das terras 
Mateus Leme 

Unidade Área (ha) 

Lavouras permanentes 102 54 

Lavouras temporárias  231 1.481 

Lavouras com área plantada com forrageiras para corte  361 1.288 

Lavouras com área para cultivo de flores (inclusive hidroponia 

e plasticultura), viveiros de mudas, estufas de plantas e casas 

de vegetação  

08 27 

Pastagens naturais  167 2.141 

Pastagens plantadas degradadas  14 118 

Pastagens plantadas em boas condições  161 2.830 

Matas e/ou florestas naturais destinadas à preservação 

permanente ou reserva legal  
147 1.578 

Matas e/ou florestas naturais (exclusive área de preservação 

permanente e as em sistemas agroflorestais) 
64 243 

Matas e/ou florestas plantadas com essências florestais  06 509 

Sistemas agroflorestais com área cultivada com espécies 

florestais também usada para lavouras e pastejo por animais 
26 375 

Tanques, lagos, açudes e/ou área de águas públicas para 

exploração da aquicultura 
67 91 

Construções, benfeitorias ou caminhos  254 1.006 

Terras degradadas (erodidas/desertificadas/salinizadas/etc)  06 53 

Terras inaproveitáveis para agricultura ou pecuária (pântanos, 

areais, pedreiras, etc.)  
36 217 

             Fonte – Censo Agropecuário 2006. Fonte - http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 
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Na tabela a seguir estão listados os principais produtos cultivados nas 

lavouras temporárias e permanentes em Mateus Leme no ano de 2013: 

 

Tabela 93 - Principais produtos cultivados no município em 2013. 

LAVOURAS Produto 

Quantidade 

produzida 

(t) 

Valor da 

produção 

(mil reais) 

Área 

Plantada 

(ha) 

Área 

Colhida 

(ha) 

Rendimento 

médio 

(Kg/ha) 

TEMPORÁRIAS 

Tomate 1.050 840 15 15 70.000 

   cana-de-açúcar 12.500 938 250 250 50.000 

Mandioca 780 624 39 39 20.000 

Milho (em grão) 600 270 200 200 3.000 

Feijão (em grão) 14 42 15 15 933 

PERMANENTES 

Goiaba 520 1.040 13 13 40.000 

Banana (cacho) 210 210 7 7 30.000 

Maracujá 45 54 3 3 15.000 

Tangerina 48 24 4 4 12.000 

Abacate 100 100 10 10 10.000 

Café (em grão) 24 96 20 20 1.200 

Fonte: IBGE, Lavouras permanentes e temporárias 2013. 

 

Observa-se que os produtos que se destacaram quanto ao rendimento 

médio nas lavouras temporárias e permanentes foram tomate , cana-de-açucar, 

goiaba e banana respectivamente. Mateus Leme é o 3º maior produtor de 

Hortigranjeiros de Minas Gerais. 

Na tabela a seguir estão relacionados os rebanhos criados na região, 

referentes aos dados de 2013:  

 

Tabela 94 - Principais rebanhos criados na região em 2013. 

REBANHO 
Quantidade de 

cabeças 

Bovinos 13.100 

Vacas ordenhadas 4.400 

Suínos – outros 1.550 

Galináceos – total - efetivo dos rebanhos 116.000 

Galináceos – galinhas – efetivo dos rebanhos 50.200 

Eqüinos 691 

Ovinos 212 
Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2013. 
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Na pecuária, os principais rebanhos são: galináceos e bovino. 

Produção para abate, ovos e derivados do leite. O plantel avícola é expressivo 

gerando significativa produção de ovos.  

 

Tabela 95 -  Caracterização da produção da pecuária do município. 

Produtos da pecuária Quantidade Valor da Produção 

Leite de vaca 9.600 mil litros 8.640 mil reais 

Ovos de galinha 384.000 mil dúzias 845 mil reais 

Mel de abelha 3.500 Kg 23 mil reais 

                                                            Fonte: IBGE, Censo Demográfico Pecuária 2010. 

 
A arrecadação total da Compensação Financeira pela Exploração de 

Recursos Minerais - CFEM em 2015 foi de R$ 1.011.501,53. Do total do recurso 

arrecadado, 65% são destinados ao município, 23% para o estado de Minas 

Gerais e 12% para a União (sendo 9,8% para o DNPM, 0,2% para o IBAMA e 

2,0% para o MCT/FNDCT). O recurso municipal deve ser investido em melhorias 

da infraestrutura, qualidade educacional, ambiental e da área de saúde. Abaixo 

está disposto o valor arrecadado por mês de cada substância referente ao ano de 

2015. 

 
Tabela 96 - Arrecadação CFEM por substância de Mateus Leme em 2015. 

Meses Agalmatolito Ferro Grafita Minério de ferro Total 

Janeiro 10.907,18 70.679,78 203,27 26.276,02 108.066,25 

Fevereiro 9.078,88 136.112,00 194,46 55.724,27 201.109,61 

Março 8.974,82 48.567,17 196,14 51.465,41 109.203,54 

Abril 9.655,51 57.215,16 200,13  67.070,80 

Maio 8.688,62 34.715,91 200,97  43.605,50 

Junho 8.510,69 45.018,97 202,43  53.732,09 

Julho 8.900,38 71.394,34 199,50  80.494,22 

Agosto 7.427,70 64.253,53 195,72  71.876,95 

Setembro 10.729,94 47.266,57 196,98  58.193,49 

Outubro 14.421,76 63.735,34 198,66  78.355,76 

Novembro 13.662,75 64.969,13 201,59  78.833,47 

Dezembro 10.747,89 50.012,67 199,29  60.959,85 

Total por 

Substância 
121.706,12 753.940,57 2.389,14 133.465,70 1.011.501,53 

Fonte: Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). 
https://sistemas.dnpm.gov.br/arrecadacao/extra/Relatorios/arrecadacao_cfem_substancia.aspx 
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No período de janeiro de 2016 o município já arrecadou R$ 15.006,36  

referente às substâncias agalmatolito, ferro e grafita.  

 

5.3.3.5.1 - SETOR SECUNDÁRIO  

O setor industrial inclui os processos de transformação das matérias 

primas. Neste setor estão as indústrias de siderurgia, indústrias químicas, 

mecânicas, têxteis, as de bens de consumo, entre outras (ZEE MG, 2008). 

Mateus Leme possui pequenas indústrias de fabricação de móveis, 

artefatos plásticos, peças para automotivos dentre outras relacionados abaixo:  

 

Quadro 44 - Principais indústrias de Mateus Leme. 

Atividade Nome das empresas 

Avicultura - Criação de aves Alimenta Avícola 

Fabricação de Móveis Andrade Pinto Indústria e Comércio Ltda 

Artefatos Plásticos C.G.E Minas e Indústria de Artefatos Plásticos 

Embalagens Plásticas Flexopack Indústria e Comércio de Embalagens Plásticas 

Peças para automotivos Sogefi. Indústria de Autopeças Ltda 

Chicotes Elétricos para o setor 

Automobilístico 
Sumidenso do Brasil Indústrias Elétricas Ltda 

Centro de tecnologia e 

desenvolvimento 
Mineirinha Indústria e Comércio Ltda 

 Fonte: http://www.mateusleme.mg.gov.br/index.php/pt/component/content/article.html?id=141 

 

5.3.3.5.2 - SETOR TERCIÁRIO 

O setor terciário é caracterizado pelas atividades de prestação de 

serviços que cobrem uma série de demandas como o transporte, lazer, turismo, 

comunicação ou as transações financeiras, entre outras (ZEE MG, 2008).  

De acordo com o cadastro central de empresas do IBGE de 2012 havia 

755 empresas atuantes e um total de 7.776 indivíduos ocupados2, em Mateus 

Leme. O salário médio mensal era de 2 salários mínimos. 

                                            
2
 Esse dado corresponde a pessoas ocupadas no setor de serviço o que não necessariamente 

corresponde ao número de pessoas com emprego formal nesse setor.  
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Entre os serviços disponíveis no município cita-se: correios, farmácias, 

casa lotéricas, associações, lojas de vestuário, supermercados, lojas diversas, 

lanchonetes, restaurantes, entre outros.    

 

5.3.3.6 - INFRAESTRUTURA E NÍVEL DE VIDA  

O nível de vida da população, aqui abordado, tem relação direta com 

as infraestruturas básicas e os serviços disponíveis no município. Estas variáveis 

se referem neste caso à disponibilidade de recursos de energia, água e esgoto, 

coleta de lixo e a oferta de bens e serviços sociais básicos, como educação, 

saúde e lazer. 

 

5.3.3.6.1 - ENERGIA ELÉTRICA 

A concessionária Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) 

informa que o maior consumo de energia elétrica e o maior número de 

consumidores, de Mateus Leme em 2003, refere-se ao setor industrial 

(18454221KWh consumidos e 106 consumidores), seguido do setor residencial. O 

quadro abaixo demonstra o perfil de consumo de energia elétrica no município, 

por classe de consumidores no período 1999-2003.   

 

Tabela 97 - Consumo de energia 1999-2003. 

CLASSE 1999 2000 2001 2002 2003 

Industrial 
consumo (KWh) 
n°consumidores 

 
17657064  
91 

 
19982013  
90 

 
19316989  
100 

 
16900227  
104 

 
18454221  
106 

Comercial 
consumo (KWh) 
n°consumidores 

 
2265962  
505 

 
2366605  
550 

 
2287693  
592 

 
2226963  
596 

 
2213074  
625 

Residencial 
consumo (KWh) 
n°consumidores 

 
10160976  
6016 

 
10421353  
6411 

 
9266638  
6840 

 
9038382  
7117 

 
9041662  
7416 

Rural 
consumo (KWh) 
n°consumidores 

 
5691201  
570 

 
5715653  
569 

 
5338545  
575 

 
5513704  
580 

 
5258473  
605 

Outros 
consumo (KWh) 
n°consumidores 

 
3195288  
76 

 
2794057  
82 

 
2355775  
78 

 
2644683  
85 

 
2898554  
86 

Total 
consumo (KWh) 
nºconsumidores 

 
38970491  
7258 

 
41279681  
7702 

 
38565640  
8185 

 
36323959  
8482 

 
37865984  
8838 

Fonte: Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG. 
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São 37865984 Kwh de consumo total de energia elétrica distribuídas 

ao consumo industrial (18454221 Kwh), residencial (9041662 Kwh), rural 

(5258473 Kwh) e comercial (2213074 Kwh), conforme dados de 2003 da CEMIG. 

No censo IBGE 2010 foram apurados 8.521 domicílios com energia 

elétrica no município. Segue a tabela com o número de domicílios que possui 

acesso a fontes de energia elétrica: 

 

Tabela 98 - Domicílios com energia elétrica em Mateus Leme. 

Fontes de energia elétrica 
Número de 

domicílios 

Companhia distribuidora - com medidor - de 

uso exclusivo 
7.890 

De companhia distribuidora - com medidor - 

comum a mais de um domicílio 
495 

Companhia distribuidora - sem medidor 109 

Tinham de outra fonte 27 

Não tinham 41 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

5.3.3.6.2 - CONDIÇÕES DE MORADIA E SANEAMENTO BÁSICO 

A companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) é 

responsável pelo tratamento e abastecimento da água no município (INDI, 2008).  

As formas de abastecimento de água utilizada nos domicílios estão 

discriminadas a seguir:  

 

Tabela 99 - Abastecimento de água em Mateus Leme. 

Formas de abastecimento de água Número de domicílios que utilizam 

Rede geral 7.150 

Poço ou nascente na propriedade 915 

Poço ou nascente fora da propriedade 449 

Carro-pipa 19 

Água de chuva armazenada em cisterna 15 

Água de chuva armazenada de outra forma - 

Rio, açude, lago ou igarapé 02 

Poço ou nascente na aldeia - 

Poço ou nascente fora da aldeia - 

Outra forma 12 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
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No censo IBGE 2010, foram contabilizados 8.562 domicílios 

particulares permanentes, sendo que 8.428 são domicílios particulares 

permanentes do tipo casa, 106 são apartamentos e 11 domicílios encaixam-se na 

categoria casa de vila ou em condomínio e 17 domicílios são considerados casa 

de cômodos ou cortiço. As condições de ocupação dos domicílios no município 

podem ser verificadas na tabela abaixo: 

 
Tabela 100 - Condições de ocupação dos domicílios em Mateus Leme. 

Condições de ocupação Números de domicílios 

Próprio 6.663 

Próprio já quitado 6.189 

Próprio em aquisição 474 

Alugado 1.185 

Cedido 678 

Cedido por empregador 349 

Cedido de outra forma 329 

Outra condição 36 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

Quanto aos domicílios que possuíam banheiro de uso exclusivo foram 

registradas 8.506 habitações. Outros 30 domicílios tinham sanitários sem uso 

exclusivo do mesmo, sendo a forma de esgotamento sanitário de 10 residências a 

rede geral de esgoto ou pluvial, 17 domicílios utilizavam de fossa rudimentar, 1 de 

fossa séptica, 1 de rio ou lago e 1 de vala. E por fim, 26 domicílios não tinham 

banheiro, nem sanitário. Abaixo, segue tabela das formas de esgotamento 

sanitário utilizada pela maioria dos domicílios que possuem banheiro de uso 

exclusivo do domicílio: 

 
Tabela 101 - Formas de esgotamento sanitário utilizada em Mateus Leme. 

Formas de Esgotamento Sanitário 
Número de domicílios que 

utilizam 

Rede geral de esgoto ou pluvial 4.763 

Fossa séptica 483 

Fossa rudimentar 3.131 

Vala 07 

Rio , lago ou mar 114 

outro 08 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
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Dentre o total de domicílios apurados (8.562) no censo IBGE 2010, na 

cidade de Mateus Leme, 57,4% possuem formas de saneamento adequadas. 

Entre os domicílios urbanos, do total de 7.536 domicílios apurados, 65,1% 

utilizavam de formas adequadas de saneamento e dos 1.026 domicílios da zona 

rural mais da metade (66,4%) dispunham de saneamento semi-adequado. A 

região rural, portanto, ainda apresenta grande parte dos domicílios com 

saneamento inadequado e maioria com saneamento semi-adequado. A tabela 

abaixo relaciona as condições de saneamento básico presentes na área urbana e 

rural de Mateus Leme: 

 

Tabela 102 - Condições de saneamento básico no município de Mateus Leme. 

Tipo de 
saneamento 

Total de domicílios 
no município 

Domicílios urbanos Domicílios rurais 

Adequado 57.4% 65.1% 0.4% 

Semi-adequado 35.7% 31.5% 66.4% 

Inadequado 7.0% 3.4% 33.2% 

Total de 
domicílios 

8.562 7.536 1.026 

                                    Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

5.3.3.6.3 - LIXO 

A pesquisa do IBGE, 2010, apurou que 7.583 domicílios têm serviço de 

coleta de lixo ou por serviço de limpeza ou coletado em caçamba de serviço de 

limpeza dentre outras formas. Os demais destinos do lixo podem ser verificados 

abaixo: 

 

Tabela 103 - Destino do lixo. 

Destino do lixo 
Número de domicílios que tem o 

lixo: 

Coletado por serviço de limpeza 7.492 

Coletado em caçamba de serviço de limpeza 91 

Queimado (na propriedade) 899 

Enterrado (na propriedade) 16 

Jogado em terreno baldio ou logradouro 30 

Jogado em rio, lago ou mar 01 

Outro destino 33 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
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5.3.3.6.4 - EDUCAÇÃO  

O município dispõe de escolas de ensino fundamental e médio para o 

atendimento da população. A tabela seguinte demonstra o número de escolas, 

matrículas e docentes e o nível de ensino das instituições presentes no município 

no ano de 2012:  

 

Tabela 104 -  Caracterização das instituições de ensino em Mateus Leme - 2012. 

Escola Nível do ensino 
Número de 

escolas 

Número de 

matrículas 

Número de 

docentes 

Estadual 
Fundamental 4 2.122 97 

Médio 4 810 64 

Municipal 
Pré-escolar 9 358 17 

Fundamental 11 2.503 113 

Privada 

Pré-escolar 2 90 4 

Fundamental 1 283 21 

Médio 1 80 13 

Fonte - http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 

 

A taxa de analfabetismo da população total de 15 anos ou mais de 

idade em Mateus Leme, em 2000, foi de 11,7%, enquanto que em 2010 foi de 

7,8%. Observa-se que houve queda significativa da taxa de analfabetismo 

comparando os anos de 2000 e 2010 em todos os grupos de idade: 

 

Tabela 105 - Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade. 

Ano       Grupos de idade Taxa de analfabetismo 

2000 

15 a 24 anos 2.9% 

25 a 39 anos 11.1% 

40 a 59 anos 37.0% 

2010 

15 a 24 anos 1.1% 

25 a 39 anos 6.0% 

40 a 59 anos 25.5% 

Fonte - http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 

 

O IDEB é um índice que combina o rendimento escolar às notas do 

exame Prova Brasil, aplicado no último ano das séries iniciais e finais do ensino 

fundamental, podendo variar de 0 a 10. 
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Segundo o ODM – Acompanhamento Municipal de Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio – em 2013, o município de Mateus Leme alcançou 

no índice IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – a 504ª 

posição, na avaliação dos alunos da  4ª série, e a 1.549ª posição na avaliação 

dos alunos da 8ª série, entre os 5.565 municípios do país. Em relação apenas aos 

municípios de Minas Gerais,  Mateus Leme ficou em 199ª posição na avaliação 

dos anos iniciais e 551ª dos anos finais.3 

 

5.3.3.6.5 - SAÚDE  

No setor da saúde, Mateus Leme conta com 19 estabelecimentos de 

saúde, 13 públicos e 6 privados. Os estabelecimentos possuem atendimento de 

emergência, ambulatorial e odontológico, assim, como discriminado abaixo:  

 

Tabela 106 -   Estabelecimentos de saúde de Mateus Leme - 2009. 

Categoria do estabelecimentos de 

saúde 

Número de 

estabelecimentos 

Total de estabelecimentos de saúde 19 

Público municipal 13 

Público SUS 13 

Público com internação 11 

Público sem internação 03 

Privado 06 

Privado com fins lucrativos 03 

Privado sem fins lucrativos 03 

Privado SUS 02 

Privado com internação 01 

Privado sem internação 03 

Com atendimento de emergência 01 

Com atendimento ambulatorial 15 

Com atendimento ambulatorial e  

atendimento odontológico 
09 

                      Fonte - http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 

 

                                            
3
 Fonte: http://www.relatoriosdinamicos.com.br/portalodm/2-educacao-basica-de-qualidade-para-

todos/BRA003031470/mateus-leme---mg 
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No censo 2012 foram registrados 28 óbitos na cidade, tendo sido 13 

óbitos de homens e 15 de mulheres.  

As maiores causas de mortes, naquele ano, foram devido a doenças do 

aparelho circulatório, seguido de doenças respiratórias. Todas as enfermidades 

abaixo relacionadas correspondem aos óbitos por morbidades hospitalares 

ocorridos na cidade em 2012:  

 

Tabela 107 -  Morbidades hospitalares em Mateus Leme – 2012. 

Tipos de Doenças 
Número de óbitos 

devido à enfermidade 

Aparelho respiratório 5 

Aparelho circulatório 4 

Endócrinas, nutricionais e metabólicas 2 

Infecciosas e parasitárias 13 

Aparelho digestivo 2 

doenças - pele e do tecido subcutâneo  2 

Fonte: IBGE censo 2010. 

 

5.3.3.7 - PATRIMÔNIO CULTURAL, LAZER E TURISMO   

As festas populares que ocorrem na cidade são: Festa de Santo 

Antônio e São Sebastião, Cavalhada, Congado (guarda de Congo e Moçambique 

de Azurita e Guarda de São Benedito Moçambiqueiro), Enduro de Motos, 

Aniversário da Cidade (em 17 de dezembro) e Enduro a Pé. 

Anualmente no mês de junho, é realizada uma festa em homenagem a 

Santo Antônio e São Sebastião. Neste festejo, além dos outros atos religiosos e 

vários shows artísticos, é executada a “Cavalhada”, através de 24 cidadãos 

montados a cavalos. Os 12 de uniformes brancos representam os cristãos; o 

principal deles, com vestes de soberano, é considerado o Imperador Carlos 

Magno. Os outros 12 vestidos de marrom representam os ateus (mouros) dos 

quais, o de traje mais luxuoso é o Rei de Mouro. Estes cavaleiros encenam 

alguns fatos e batalhas realmente ocorridos na idade Média - Século VIII, na 

Europa entre cristãos e mouros.4 

                                            
4
 Fonte: Prefeitura Municipal de Mateus Leme. 

http://www.mateusleme.mg.gov.br/index.php/pt/component/content/article.html?id=141 
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Dentre os conjuntos arquitetônicos de destaque da região encontra-se 

a estação de Mateus Leme inaugurada em 1911, utilizada como estação pela 

FCA, restaurada em 2006 e a Igreja Matriz de Santo Antônio, construída por 

Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, toda em pedra, por volta de 1766.  

 

  
Estação Ferroviária. Igreja Matriz de Santo Antônio. 

 

 
            Cachoeira no Morro do Elefante. 

 

A Serra do Elefante está situada a aproximadamente 58 km de Belo 

Horizonte, na divisa natural das cidades de Juatuba e Mateus Leme. O nome da 

serra é devido ao seu formato que visto de longe parece com a figura de um 

elefante deitado. A Serra também é conhecida como Morro de Mateus Leme, em 

homenagem ao bandeirante Mateus Leme que nomeia a cidade. O local possui 

várias cachoeiras e nascentes acessíveis por trilhas. 
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Vista da Serra do Elefante em Mateus Leme. 

 

A prefeitura de Mateus Leme identificou alguns bens culturais móveis e 

imóveis da cidade, passíveis de tombamento pelo Conselho Municipal de 

Patrimônio Histórico e Cultural para preservação da memória da cidade devido a 

sua importância no processo de evolução social da população local. São eles: 

 

1 - A igreja Matriz de Santo Antônio, edificada na Segunda metade do século 

XVII, já tombada em nível estadual pelo IEPHA em 1976. 

2 - A capela do Distrito de Serra Azul que apesar de reformada recentemente 

justifica a sua preservação enquanto símbolo de identidade da comunidade local. 

3 - O cassarão Nardeli e possivelmente o seu entorno, local do início do 

povoamento da região, pelo caráter arquitetônico preservado. 

4 - O prédio da Estação Ferroviária pertencente à antiga Rede Mineira de Viação, 

que futuramente poderá transformar-se em Centro Cultural, proporcional à 

população local a possibilidade de produzir e consumir cultura. 

5 - A banca de revistas pertencente ao senhor Valtinho, local já apropriado pela 

população como guardião da memória da cidade pela presença do seu 

proprietário. 

6 - O prédio da Escola Estadual Domingos Justino Ribeiro, datado de 1950, 

quando abrigou a 1ª escola de Mateus Leme. 

7 - A Casa França, que apesar de algumas alterações, possui grande valor 

arquitetônico e histórico. 
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8 - O conjunto de livros vindos da Biblioteca da Azurita e que se encontra hoje 

Biblioteca Municipal de Mateus Leme, onde foram encontradas obras raras. 

9 - Os outros bens móveis, instrumentos, fotografias, confessionário e projetor de 

cinema, símbolos da memória musical e religiosa local, que se encontram 

também na Biblioteca Municipal de Mateus Leme.5 

 

5.3.3.8 - CARACTERIZAÇÃO DOS POVOADOS DA AID 

As localidades identificadas como áreas de influência direta (AID) 

foram o centro do distrito Serra Azul localizado em Mateus Leme e o povoado 

Samambaia pertencente à área rural de Itatiaiuçu. 

A seguir apresenta-se um mapa com a localização6 da região abordada 

nesse estudo e a caracterização de cada localidade:  

 

                                            
5
 Prefeitura de Mateus Leme 

http://www.mateusleme.mg.gov.br/index.php/pt/component/content/article.html?id=141 
 
6
 A linha rosa corresponde a AID localizada em Mateus Leme e a linha azul a AID situada em 

Itatiaiuçu. 
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Figura 116 - Mapa de localização das regiões que compreendem a AID do empreendimento. 
Fonte: Google Earth  - mapa de Itatiaiuçu e Mateus Leme. 

 

5.3.3.8.1 - DISTRITO DE SERRA AZUL – MATEUS LEME 

O município de Mateus Leme é constituído de 3 distritos: Mateus Leme 

(sede), Azurita e Serra Azul. O distrito de Serra Azul é o mais próximo da 

respectiva ADA.  

O IBGE realizou um recorte do município de Mateus Leme em vários 

setores censitários para a pesquisa do censo 2010. O presente estudo utilizará 

dos dados do censo dos respectivos setores que correspondem à área da AID do 

empreendimento. Cada setor censitário representa o limite que cada pesquisador 
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percorreu para recolher os dados que serão apresentados a seguir.7 Dentre as 

linhas pretas divisórias, a parte sublinhada de vermelho corresponde a totalidade 

da área do distrito de Serra Azul. Nesse terreno encontra-se o povoado de 

Freitas, simbolizado pelo ponto rosa8, e o centro do distrito Serra Azul 

representado pelo ponto azul no mapa, onde se concentra a maior parte da 

população. 

 

 

Fonte: http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/?nivel=st 
Ponto azul = povoado de Freitas 
Ponto vermelho = centro do distrito 
Linha sublinhada de vermelho = Toda a área do distrito Serra azul 

Figura 117 - Mapa do Censo IBGE Resultados da Sinopse por Setores Censitários. 

 

Os setores sublinhados de amarelo (no mapa acima) correspondem a 

quatro (4) setores censitários numerados pelo IBGE – 314070420000001, 

314070420000002, 314070420000008 e 314070420000009. Esses setores 

englobam a Área De Influência Direta - AID do empreendimento no município de 

Mateus Leme detalhada no mapa a seguir.  

 

                                            
7
 O setor é a menor unidade territorial, formada por área contínua, integralmente contida em área 

urbana ou rural, com dimensão adequada à realização da coleta de dados por um pesquisador 
que vai a campo por ocasião do censo. O setor constitui um conjunto de quadras, no caso de área 
urbana, ou uma área do município, no caso de uma área não urbanizada. 
8
 Os pontos azul e rosa representam aproximadamente a localização das comunidades. 
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Fonte: IBGE - 314070420000001, 314070420000002, 314070420000008 e 314070420000009. 

Figura 118 - Mapa de localização dos setores censitários do IBGE. 

 

Segundo o Censo IBGE, somando os dados dos quatro setores 

anteriormente especificados, havia 956 domicílios particulares e coletivos, e 1963 

pessoas residentes em 2010, como pode ser observado no gráfico abaixo:   
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Fonte: IBGE 2010 http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/?nivel=st0 

Gráfico 41 - Distribuição da população versus domicílios 

 

A população dos setores onde está situada a AID representa 58% da 

população total do distrito Serra Azul. A população do distrito é de 3366 pessoas 

enquanto a da AID é 1963. 

                              

 
Fonte: IBGE 2010 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/?nivel=st0 
Gráfico 42 - Distribuição da população entre setores da AID e a do Distrito. 

 

A população de homens e mulheres nos respectivos setores, no ano de 

2010, segundo fontes do IBGE foi de 999 (51%) e 964 (49%) respectivamente, 

como apresenta o gráfico a seguir: 
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Fonte: IBGE 2010 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/?nivel=st0 
Gráfico 43 – Distribuição da população por sexo. 

 

A seguir apresentamos uma tabela do IBGE de dados detalhados dos 

setores que englobam a AID especificados acima.  

 

Tabela 108 – Sumário dos dados populacionais da AID. 

População 

Pessoas Residentes 1963 

Homens Residentes 999 

Mulheres Residentes 964 

Pessoas residentes - Domicílios Particulares ocupados 1963 

Pessoas residentes - Domicílios particulares permanentes ocupados - com entrevista 
realizada 1955 

Pessoas residentes - Domicílios particulares permanentes ocupados - sem entrevista 
realizada 8 

Pessoas residentes – Domicílios particulares improvisados ocupados 0 

Pessoas residentes - Domicílios coletivos - com morador 0 

Homens residentes - Domicílios particulares ocupados 999 

Homens residentes - Domicílios particulares permanentes ocupados - com entrevista 
realizada 997 

Homens residentes - Domicílios particulares permanentes ocupados - sem entrevista 
realizada 2 

Homens residentes – Domicílios particulares improvisados ocupados 0 

Homens residentes - Domicílios coletivos - com morador 0 

Mulheres residentes - Domicílios particulares ocupados 964 

Mulheres residentes - Domicílios particulares permanentes ocupados – com entrevista 
realizada 958 

Mulheres residentes - Domicílios particulares permanentes ocupados – sem entrevista 
realizada 6 

Mulheres residentes – Domicílios particulares improvisados ocupados 0 
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População 

Mulheres residentes - Domicílios coletivos - com morador 0 

Domicílios 

Domicílios Particulares e Coletivos 956 

Domicílios Particulares Permanentes 955 

Domicílios Particulares Permanentes Ocupados 649 

Domicílios Particulares Permanentes Ocupados - com entrevista realizada 645 

Domicílios Particulares Permanentes Ocupados - sem entrevista realizada 4 

Domicílios Particulares Permanentes não Ocupados 306 

Domicílios Particulares Permanentes não Ocupados - uso ocasional 118 

Domicílios Particulares Permanentes não Ocupados - vago 188 

Domicílios Particulares Improvisados Ocupados 0 

Domicílios Particulares Ocupados 649 

Domicílios Coletivos 1 

Domicílios Coletivos - com morador 0 

Domicílios Coletivos - sem morador 1 

Pessoas por faixas etárias Total Homens Mulheres 

0 anos de idade 28 17 11 

1 ano de idade 14 5 9 

2 anos de idade 25 16 9 

3 anos de idade 27 13 14 

4 anos de idade 27 16 11 

5 anos de idade 30 19 11 

6 anos de idade 25 11 14 

7 anos de idade 22 12 10 

8 anos de idade 43 23 20 

9 anos de idade 25 11 14 

10 anos de idade 37 17 20 

11 anos de idade 33 18 15 

12 anos de idade 23 11 12 

13 anos de idade 42 16 26 

14 anos de idade 27 6 21 

15 anos de idade 41 29 12 

16 anos de idade 34 14 20 

17 anos de idade 27 10 17 

18 anos de idade 32 20 12 

19 anos de idade 29 19 10 

20 anos de idade 30 14 16 
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Pessoas por faixas etárias Total Homens Mulheres 

21 anos de idade 37 17 20 

22 anos de idade 23 10 13 

23 anos de idade 32 17 15 

24 anos de idade 35 18 17 

25 a 29 anos de idade 155 93 62 

30 a 34 anos de idade 160 78 82 

35 a 39 anos de idade 162 77 85 

40 a 44 anos de idade 141 74 67 

45 a 49 anos de idade 147 71 76 

50 a 54 anos de idade 111 53 58 

55 a 59 anos de idade 110 55 55 

60 a 64 anos de idade 75 42 33 

65 a 69 anos de idade 59 25 34 

70 a 74 anos de idade 37 25 12 

75 a 79 anos de idade 31 12 19 

80 a 84 anos de idade 14 10 4 

85 a 89 anos de idade 8 1 7 

90 a 94 anos de idade 5 4 1 

95 a 99 anos de idade 0 0 0 

100 anos ou mais de idade 0 0 0 

                   Fonte: IBGE 2010 http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/?nivel=st0. 
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6 - QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 

6.1 - INTRODUÇÃO 

Neste item será avaliada a qualidade das águas superficiais na área 

diretamente afetada (ADA) pelo futuro empreendimento da ArcelorMittal Brasil 

S/A, qual seja, ampliação da lavra a céu aberto, situado no local denominado 

Mina Serra do Itatiaiuçu, em um trecho da Serra Azul, Municípios de Mateus 

Leme e Itatiaiuçu, Estado de Minas Gerais.  

Esta avaliação tem o objetivo de se levantar um histórico das atuais 

características das águas, ou seja, antes de novas intervenções na área, como a 

ampliação da área de lavra, objeto do presente estudo, possibilitando futuras 

análises comparativas, além de servirem como referência para o monitoramento 

dos eventuais impactos ambientais identificados no presente estudo, sejam 

presentes ou futuros. Também servirá para subsidiar a tomada de decisões, 

visando à implementação de ações preventivas e/ou corretivas, com objetivo de 

melhoria da qualidade ambiental.    

O monitoramento da qualidade das águas também tem como objetivo 

avaliar a eficiência dos sistemas de controle adotados pela empresa, permitindo 

assim a tomada de ações preventivas e corretivas adequadas às diferentes 

situações percebidas. Desta forma, é possível estudar as tendências ao longo do 

tempo, ou seja, verificar as condições presentes, projetando situações futuras, de 

forma a evitar ou minimizar consequências indesejadas.  

Os pontos de coleta estão distribuídos na área de influência direta do 

futuro empreendimento e servirão de comparativo com os resultados de análises 

a serem efetuadas durante a operação do novo empreendimento, permitindo 

assim, avaliar possíveis impactos sobre a qualidade das águas e a tomada de 

medidas corretivas caso seja necessário. 

Os pontos de monitoramento a serem discutidos no presente estudo 

estão inseridos em áreas que convergem para a sub-bacia do ribeirão Serra Azul, 

o qual deságua no rio Paraopeba, sendo que os cursos d’água mais próximos à 

área diretamente afetada são o os córregos Capão contribuinte do córrego 

Grande (margem direita do ribeirão Serra Azul) e córrego contribuinte do córrego 



           
_________________________________________________________________________ 

  

522 

 

Garimpo (encosta norte da margem direita do ribeirão Serra Azul). Os pontos 

estão inseridos na encosta norte da serra. 

Para a elaboração deste item foram compilados dados de análises 

físico-químicas e microbiológicas extraídos do relatório anual de monitoramento 

hídrico encaminhado ao órgão ambiental de campanhas de monitoramento 

realizadas no período de janeiro a novembro de 2014 e médias anuais de 2006 

a 2013.  

A empresa vem realizando de forma sistemática um programa de 

monitoramento hídrico desde 2006. Este programa atualmente realizado na Mina 

Serra do Itatiaiuçu é composto por 3 (três) pontos de coleta de águas superficiais. 

A frequência de análise é mensal e o envio de relatório a SUPRAM CENTRAL 

anual. 

No presente estudo serão contemplados os três (3) pontos de águas 

superficiais já monitorados pela empresa e que estão na área de influência da 

futura ampliação da lavra. A descrição dos mesmos com suas respectivas 

coordenadas georreferenciadas encontra-se a seguir: 

  

 P9 - Córrego Capão – Contribuinte córrego Grande – Margem direita do 

Ribeirão Serra Azul. UTM: 558200, 7773110; 

 P10 - Córrego Grande – Margem direita do ribeirão Serra Azul. UTM: 

557984; 7774543 e; 

 P11 - Córrego contribuinte do córrego Garimpo encosta norte da margem 

direita do ribeirão Serra Azul. UTM: 559031; 7774299. 

 

Os cursos d’água onde estão inseridos os pontos de coleta, quais 

sejam, córregos Capão, contribuinte do córrego Grande; córrego contribuinte do 

córrego Garimpo e córrego Grande pertencem à bacia hidrográfica do rio 

Paraopeba. 

A Figura 119  seguir ilustra uma imagem de satélite exibindo a área do 

futuro empreendimento destacando-se o local dos pontos de monitoramento 

hídrico. 
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Figura 119 - Imagem satélite do empreendimento destacando o alvo do licenciamento, ampliação da área de lavra, DNPM nº 812.593/73 da ArcelorMittal e 
os pontos de monitoramento hídrico. 
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Os pontos de coleta a serem avaliados no presente estudo estão 

locados na vertente norte da Serra. Será proposto um programa de 

monitoramento hídrico contendo os três pontos mencionados anteriormente, 

acrescidos de pontos a serem inseridos em cursos d’água na vertente sul, por 

estarem também na área de influência do futuro empreendimento. 

 

6.2 - METODOLOGIAS DE COLETA E DE ANÁLISE 

Conforme o Art. 36 (Capítulo VI – Disposições finais e transitórias) da 

DN conjunta COPAM/CERH-MG nº 1, de 05 de maio de 2008, os métodos de 

coleta e de análises de águas são os especificados em normas técnicas 

cientificamente reconhecidas. 

 

6.2.1 - METODOLOGIA DE COLETA 

A coleta de amostras é realizada pelo laboratório, sendo que o plano 

de amostragem é realizado segundo PO – 012 e PO – 053 - Preservação e 

Coletas de Amostras - Físico-Químico e Microbiológico, Cadeia de Custódia e 

Check  - List, conforme Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater - SMEWW 1060 B e C e SMEWW 9060 A e B. 

 

6.2.1.1 - METODOLOGIA DE ANÁLISE QUÍMICA  

A metodologia de análise utilizada para as amostras de águas 

superficiais foi realizada segundo o STANDARD METHODS for the Examination 

of Water and Wastewater, 22th Edition. 

 

6.3 – ENQUADRAMENTO DOS CURSOS D’ÁGUA E LIMITES MÁXIMOS 

PERMITIDOS DE ACORDO COM A DELIBERAÇÃO NORMATIVA CONJUNTA 

COPAM/CERH – MG 01/2008.  

Para a discussão dos resultados das amostragens realizadas sobre os 

cursos d’água superficiais, serão tomados como referência os limites 

estabelecidos pela legislação ambiental relativos ao seu enquadramento, 

conforme a Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH - MG Nº 01, de 05  

de maio de 2008. 
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Os pontos de monitoramento hídrico a serem discutidos neste estudo 

estão inseridos na sub-bacia hidrográfica do ribeirão Serra Azul, a qual pertence a 

bacia do rio Paraopeba. 

A hidrografia da região da Mina Itatiaiuçu é balizada pela Serra Azul, 

que atua como um divisor de águas local. Para noroeste, as drenagens através 

das cabeceiras do córrego Grande, córrego do Garimpo e tributários integram-se 

à bacia do ribeirão Serra Azul. Para sudeste, através das cabeceiras dos córregos 

Mata da Onça, Jatobá e Mota direcionam-se para a bacia do rio Veloso, que é um 

afluente do rio Manso. Todos estes cursos d’água integram-se à sub-bacia do rio 

Paraopeba. 

Nos dois lados da serra existem importantes barragens de captação 

para o abastecimento de água da região metropolitana de Belo Horizonte, que 

constituem os sistemas “Serra Azul” e “Rio Manso”, da Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais – COPASA, que juntas são responsáveis por 

aproximadamente 31% do suprimento total, cabendo ao Sistema Rio Manso uma 

vazão média captada de 2.470 L.s-1 e ao Sistema Serra Azul uma vazão de 1.200 

L.s-1. 

 

 

 
Sistema Rio Manso. 

Fonte: http://www.hojeemdia.com.br/noticias/metade-do-
programa-de-ppp-de-minas-esta-atrasada-1.132940 

 

 

Sistema Serra Azul. 
Fonte:http://blogdohelenomaia.blogspot.com.br/2012/01/geren
te-de-producao-da-copasa-admite.html 

Figura 120 – Sistemas Rio Manso e Serra Azul. 

 

A bacia do rio Paraopeba situa-se a sudeste do Estado de Minas 

Gerais e possui uma área aproximada de 13.643 km², o que corresponde a 2,5% 

da área total do Estado de Minas Gerais e sedia 48 municípios dentre eles 
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Mateus Leme e Itatiaiuçu onde está localizado o empreendimento da 

ArcelorMittal. 

 

 

Fonte: http://www.aguasdoparaopeba.org.br/texto.php?p=baciahidrografica 

Figura 121 – Sub-bacia do rio Paraopeba. 

 

O rio Paraopeba, que na língua Tupi significa “rio de águas rasas e de 

pouca profundidade”, tem como seus principais afluentes o rio Águas Claras, 

Macaúbas, o rio Betim, o rio Camapuã e o rio Manso. Ele é também um dos mais 

importantes tributários do rio São Francisco, percorrendo aproximadamente até a 

sua foz no lago da represa de Três Marias, no município de Felixlândia, 510 km 

(http://www.aguasdoparaopeba.org.br/texto.php?p=baciahidrografica). 
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Figura 122 – Municípios adjacentes ao rio Paraopeba. 

 

A bacia hidrográfica do rio Paraopeba tem grande importância para o 

estado de Minas Gerais como um todo, sobretudo a região metropolitana de Belo 

Horizonte, que tem 53% da sua população servida dessa bacia hidrográfica, por 

meio dos sistemas integrados da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – 

COPASA MG: sistemas Várzea das Flores, Serra Azul e Rio Manso . 

A Serra Azul é, localmente, o divisor de águas entre as bacias do rio 

Veloso, ao sul, e do ribeirão Serra Azul, ao norte; ambos pertencentes à bacia 

hidrográfica do rio Paraopeba. 
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A bacia do rio Paraopeba teve os cursos d’água de sua bacia 

enquadrados através da Deliberação Normativa COPAM nº 14, de 28/12/1995, 

onde tem-se: 

 

 Sub-bacia do ribeirão Serra Azul (Trecho 81) – Ribeirão Serra Azul, das 

nascentes até o barramento do reservatório Serra Azul e para o qual está 

definido o enquadramento das águas na Classe 1.  

 

Na Tabela 109  seguir constam os limites máximos permitidos para os 

parâmetros físico-químicos e microbiológicos analisados segundo a Deliberação 

Normativa Conjunta COPAM/CERH Nº 01, de 05 de maio de 2008 e de acordo 

com o enquadramento dos cursos d’água. 

 

Tabela 109 - Limites máximos permitidos segundo a DN CONJUNTA COPAM/CERH 01/2008 
para os parâmetros físico-químicos e microbiológicos analisados para as águas superficiais Classe 
1. 

PARÂMETRO UNIDADES 
LIMITES MÁXIMOS PERMITIDOS 

CLASSE 1 

pH - 6,0 a 9,0 

Cor mg Pt.L
-1 

Nível de cor natural do corpo de água 

Turbidez UNT 40 

Condutividade elétrica a 25º C µS.cm
-1 

- 

DBO(5) mg.L
-1

 O2 3 

Ferro solúvel mg.L
-1

 de Fe 0,3 

Ferro Total mg.L
-1

 de Fe - 

Manganês solúvel mg.L
-1

 de Mn - 

Manganês Total mg.L
-1

 de Mn 0,1 

Sólidos em suspensão mg.L
-1

 50 

Sólidos Sedimentáveis mL.L
-1 

- 

Sólidos Totais mg.L
-1

 - 

Sólidos dissolvidos totais mg.L
-1

 500 

Oxigênio Dissolvido mg.L
-1

 O2  

Óleos e graxas mg.L
-1

 Virtualmente ausentes 
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Surfactantes (ABS) mg.L
-1

 0,5 

Coliformes totais NMP.100 mL
-1 

- 

Coliformes fecais NMP.100 mL
-1 

200 

Estreptococos fecais NMP.100 mL
-1 

- 

Enterococos faecium faecalis NMP.100 mL
-1

 - 

E.coli NMP.100 mL
-1

 200 

 

6.4 - SIGNIFICADOS AMBIENTAIS DE ALGUNS PARÂMETROS FÍSICO-

QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS.  

 

Parâmetros Físico-químicos 

 Cor 

A cor da água é produzida pela reflexão da luz em partículas 

minúsculas de dimensões inferiores a 1μm - denominadas coloides - finamente 

dispersas, de origem orgânica (ácidos húmicos e fúlvicos) ou mineral (resíduos 

industriais, compostos de ferro e manganês). Corpos d’água de cores 

naturalmente escuras são encontrados em regiões ricas em vegetação, em 

decorrência da maior produção de ácidos húmicos. Um exemplo 

internacionalmente conhecido é o do rio Negro, afluente do rio Amazonas, cujo 

nome faz referência a sua cor escura, causada pela presença de produtos de 

decomposição da vegetação e pigmentos de origem bacteriana 

(Chromobacterium violaceum). 

 

 
Figura 123 - Modelo da estrutura do ácido húmico. 
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Fonte: http://maritimo.blogspot.com.br/2012/06/amazoneando-1886-amazonia.html 

Figura 124 – Rio Negro, cuja cor escura, causada pela presença de produtos de decomposição da 
vegetação e pigmentos de origem bacteriana 

 

 Sólidos suspensos e sólidos dissolvidos 

Os sólidos presentes na água podem estar distribuídos da seguinte 

forma: Sólidos totais que é a soma de sólidos dissolvidos (voláteis e fixos) e 

sólidos suspensos (sedimentáveis e não sedimentáveis). 

Os sólidos em suspensão podem ser definidos como as partículas 

passíveis de retenção por processos de filtração. 

Os sólidos dissolvidos são constituídos por partículas de diâmetro 

inferior a 10-3 µm e que permanecem em solução mesmo após a filtração. 

 A entrada de sólidos na água pode ocorrer de forma natural 

(processos erosivos, organismos e detritos orgânicos) ou antropogênica 

(lançamento de lixo e esgotos). 

 

 

 
Figura 125 - Filtragem de uma Amostra de água (sólidos suspensos e dissolvidos). 

 

Sólidos 

suspensos totais 

Sólidos 

dissolvidos totais 

Rio Negro 
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 Sólidos sedimentáveis 

Sólidos sedimentáveis é a  porção  dos sólidos em suspensão que se 

sedimenta sob a ação da gravidade durante um período de uma hora, a partir de 

um litro de amostra mantida em repouso em um cone Imhoff.  

 

 
Figura 126 - Cone Imhoff. 

 

 Sólidos totais 
Os sólidos totais (ST) presentes na água correspondem à soma dos 

sólidos suspensos (SS) com os sólidos dissolvidos (SD). 

Sólidos Totais - resíduo  que  resta na cápsula após a evaporação em 

banho-maria de uma porção de amostra e sua posterior secagem em estufa a 

103-105°C até peso constante. Também denominado resíduo total. 

 

 Turbidez 
A turbidez pode ser definida como uma medida do grau de interferência 

à passagem da luz através do líquido. A alteração a penetração da luz na água 

decorre da presença de material em suspensão, sendo expressa por meio de 

unidades de turbidez (também denominadas unidades de Jackson ou 

nefelométricas). 

A turbidez natural das águas está, geralmente, compreendida na faixa 

de 3 a 500 unidades. Para fins de potabilidade, a turbidez deve ser inferior a uma 

unidade. Tal restrição fundamenta-se na influência da turbidez nos processos 

usuais de desinfecção, atuando como escudo aos microorganismos patogênicos e 

assim minimizando a ação do desinfetante. 

 

Sólidos 

Sedimentáveis 
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 pH  
O pH representa a concentração de íons hidrogênio H+ (em escala 

antilogarítmica), dando uma indicação de acidez, neutralidade ou alcalinidade. A 

faixa de pH é de 0 a 14.  

 

pH = - log [H+] 

 

 
Fonte: http://marmisterioso.blogspot.com/2009/07/o-ph.html 

Figura 127 - Escala de pH. 

 

A influência do pH sobre os ecossistemas aquáticos naturais dá-se 

diretamente devido a seus efeitos sobre a fisiologia das diversas espécies. 

Também o efeito indireto é muito importante podendo, determinadas 

condições de pH, contribuírem para a precipitação de elementos químicos tóxicos 

como metais pesados. Outros fatores, além do pH, podem exercer efeitos sobre a 

solubilidade de nutrientes. 

 

 Ferro 

O ferro aparece principalmente em águas subterrâneas devido à 

dissolução do minério pelo gás carbônico da água, conforme a reação: 
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O carbonato ferroso é solúvel e frequentemente é encontrado em 

águas de poços contendo elevados níveis de concentração de ferro.  

Nas águas superficiais, o nível de ferro aumenta nas estações 

chuvosas devido ao carreamento de solos e à ocorrência de processos de erosão 

das margens. Também poderá ser importante a contribuição devida a efluentes 

industriais, pois muitas indústrias metalúrgicas desenvolvem atividades de 

remoção da camada oxidada (ferrugem) das peças antes de seu uso, processo 

conhecido por decapagem, que normalmente é procedida através da passagem 

da peça em banho ácido. 

Basicamente, o ferro pode se apresentar nas águas nos estados de 

oxidação Fe+2 e Fe+3. O íon ferroso (Fe2+) é mais solúvel do que o férrico (Fe+3). 

Portanto, os inconvenientes que o ferro traz às águas devem ser atribuídos 

principalmente ao ferro “ferroso”, que, por ser mais solúvel, é mais frequente. 

Os elementos ferro e manganês não apresentam inconvenientes à 

saúde nas concentrações normalmente encontradas nas águas naturais, 

entretanto, eles podem provocar problemas de ordem estética (manchas em 

roupas) ou prejudicar determinados usos industriais da água. 

 

 Manganês 

O comportamento do manganês nas águas é muito semelhante ao do 

ferro em seus aspectos os mais diversos, sendo que a sua ocorrência é mais rara. 

O manganês desenvolve coloração negra na água, podendo-se se apresentar os 

estados de oxidação Mn+2 (forma mais solúvel) e Mn+4 (forma menos solúvel).  

 

 Óleos e graxas 

Os óleos e graxas são substâncias orgânicas de origem mineral, 

vegetal ou animal. Estas substâncias geralmente são hidrocarbonetos, gorduras, 

ácidos graxos, ésteres, sabões, ceras, óleos minerais, etc. 

Óleos e graxas, de acordo com o procedimento analítico empregado, 

consiste no conjunto de substâncias que um determinado solvente consegue 

extrair da amostra e que não se volatiliza durante a evaporação do solvente a 

100ºC. Estas substâncias ditas solúveis em n-hexano compreendem ácidos 
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graxos, gorduras animais, sabões, graxas, óleos vegetais, ceras, óleos minerais, 

etc. Este parâmetro costuma ser identificado também por MSH - Material Solúvel 

em Hexano. 

 

 ABS (substâncias tensoativas) 

Analiticamente, detergentes ou surfactantes são definidos como 

compostos que reagem com o azul de metileno sob certas condições 

especificadas. Estes compostos são designados “Substâncias Ativas ao Azul de 

Metileno” (MBAS - Methilene Blue Active Substances) e suas concentrações são 

relativas ao sulfonato de alquil benzeno linear (LAS) que é utilizado como padrão 

na análise. 

A diferença das duas substâncias está no tipo de cadeia e na 

biodegradabilidade. O ABS (Alquilbenzeno sulfonato de sódio) possui cadeia 

ramificada e biodegradabilidade lenta, enquanto o LAS (Sulfonato de alquil 

benzeno linear– Biodegradável) possui cadeia linear e é biodegradável. 

 

 
Figura 128 - Modelo da estrutura química do Alquilbenzeno sulfonato de sódio. 

 

 
Figura 129 - Modelo da estrutura química do Alquilbenzeno sulfonato de sódio. 

 

 Oxigênio dissolvido (OD) 

O OD é um dos principais parâmetros de caracterização dos efeitos da 

poluição das águas decorrentes de despejos orgânicos. A solubilidade do OD é 
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função da altitude e da temperatura do corpo de água. Em geral, ao nível do mar 

e à temperatura de 20°C, a concentração de saturação é de 9,2 mg.L-1. 

 

 Entrada de oxigênio na água 

 

- Atmosfera: refere-se ao oxigênio atmosférico, transferido para a água 

através da difusão. Aumenta com qualquer tipo de turbulência (ondas, 

ventos, quedas, etc.). 

- Fotossíntese: o oxigênio é produzido através da fotossíntese dos 

organismos aquáticos fotossintetizantes. Muitos fatores (fonte de 

nutrientes, temperatura, luz, etc.). 

 

 Saídas do oxigênio  

 Atividade respiratória de plantas e animais;  

 Combustão;   

 Degradação, principalmente pela ação de raios ultravioleta, com 

formação de ozônio (O3);  

 Combinação com metais do solo (principalmente o ferro), formando 

óxidos metálicos e; 

 Nitrificação. 

 

 
Figura 130 - Formas de entrada e saída do oxigênio dissolvido da água. 
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 DBO 

DBO é a abreviatura de Demanda Bioquímica de Oxigênio. A DBO é 

medida, em geral, em miligramas por litro (mg/L) e traduz indiretamente a 

quantidade de matéria orgânica presente no corpo de água. A matéria orgânica é 

formada por inúmeros componentes, como compostos de proteína, carboidratos, 

uréia, surfactantes (detergentes), gordura, óleos, fenóis, pesticidas, etc. 

 

Parâmetros Microbiológicos 

 

 Coliformes totais (bactérias do grupo coliforme) 

São bacilos gram-negativos, aeróbios facultativos, não formadores de 

esporos, oxidase-negativos, capazes de desenvolver na presença de sais biliares 

ou agentes tensoativos que fermentam a lactose com produção de ácido, gás e 

aldeído a 35,0 ± 0,5ºC em 24-48 horas, e que podem apresentar atividade da 

enzima β – galactosidase. A maioria das bactérias do grupo coliforme pertence 

aos gêneros Escherichia, Citrobacter, Klebsiella e Enterobacter, embora vários 

outros gêneros e espécies pertençam ao grupo. 

 

 

 

Enterobacteriaceae 

 

 

Coliforms/E.coli 

 

Klebsiella 

 

Citrobacter 

Fonte: http://higieneialiments.blogspot.com.br/2011_04_01_archive.html 

Figura 131 - Bactérias do grupo coliformes. 
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 Coliformes Termotolerantes 

Segundo a DN Conjunta COPAM/CERH 1/2008, os coliformes 

termotolerantes são bactérias gram-negativas, em forma de bacilos, oxidase-

negativas, caracterizadas pela atividade da enzima β-galactosidase. Podem 

crescer em meios contendo agentes tenso-ativos e fermentar a lactose nas 

temperaturas de 44° - 45°C, com produção de ácido, gás e aldeído. Além de 

estarem presentes em fezes humanas e de animais homeotérmicos, ocorrem em 

solos, plantas ou outras matrizes ambientais que não tenham sido contaminados 

por material fecal. 

Dentro dessa família, o subgrupo “Coliformes fecais” é constituído por 

bactérias aeróbicas, anaeróbicas facultativas, gram-negativas, sem formação de 

esporos e tendo como principal componente a bactéria Escherichia coli.  

Segundo a DN Conjunta COPAM/CERH 1/2008, a Escherichia coli 

(E.coli) é uma bactéria pertencente à família Enterobacteriaceae caracterizada 

pela atividade da enzima-glicuronidase. Produz indol a partir do aminoácido 

triptofano. É a única espécie do grupo dos coliformes termotolerantes cujo habitat 

exclusivo é o intestino humano e de animais homeotérmicos, onde ocorre em 

densidades elevadas. 

 

 

Fonte: http://www.britannica.com/blogs/2011/06/evil-coli/ 

Figura 132 - Escherichia coli. 

 

Os coliformes fecais não são considerados organismos patogênicos, 

porém a sua detecção na amostra é um indicador da existência potencial de 
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agentes verdadeiramente patogênicos nas águas, tais como o vibrião colérico, o 

vírus da hepatite e bactérias patogênicas (Salmonella, outros). 

 

6.5 - DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM E 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DE ÁGUA. 

6.5.1 - DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO HÍDRICO  

A qualidade das águas superficiais foi avaliada em três (3) pontos de 

coleta distribuídos nos córregos Capão, Grande e contribuinte do córrego 

Garimpo, sendo estes inseridos na vertente norte da serra. Estes pontos 

encontram-se na área de influência direta do novo empreendimento.   

A localização, contextualização e coordenadas georreferenciadas dos 

pontos de água superficial são apresentadas através do Quadro 45 . 

Em síntese, no presente EIA serão objetos de discussão os pontos de 

monitoramento listados abaixo: 

 

 P9 - Córrego Capão – Contribuinte Córrego Grande – Margem direita do 

Ribeirão Serra Azul. UTM: 558200, 7773110; 

 P10 - Córrego Grande – Margem direita do Ribeirão Serra Azul. UTM: 

557984; 7774543 e; 

 P11 - Córrego contribuinte do Córrego Garimpo encosta norte da 

margem direita do Ribeirão Serra Azul. UTM: 559031; 7774299. 
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Quadro 45 - Pontos de amostragem da qualidade físico-química e microbiológica das águas. 

Pontos de Amostragens 

P9 - Córrego Capão – Contribuinte Córrego Grande – Margem direita 
do Ribeirão Serra Azul. UTM: 558200 E, 7773110 N. 

 

P10 – Córrego Grande, margem direita do ribeirão Serra Azul. UTM: 
557984 E; 7774543 N 

 

P11 - Córrego contribuinte do córrego Garimpo encosta norte da margem direita 
do contribuinte do córrego Garimpo. UTM: 559031 E; 7774299N 
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Cabe ressaltar que, a numeração dos pontos utilizada no presente estudo 

será a mesma do programa de monitoramento atualmente executado pela empresa.  

A contextualização dos pontos será feita de forma geral, ou seja, 

englobando os três pontos de monitoramento localizados na área de influência da 

mina e também por ponto de coleta. As fotos apresentadas a seguir também são 

representativas da área de influência correspondente aos três pontos.  

Os resultados das análises físico-químicas e microbiológicas serão 

discutidos por ponto de monitoramento. 

O empreendimento está inserido em zona rural, com ocupação esparsa 

onde há algumas propriedades, a partir das quais poderiam dar origem a esgotos 

domésticos diretamente em cursos d’água, áreas de pastagem e agricultura, além 

de ser caracterizada pela atuação intensiva da atividade mineraria voltada para a 

exploração e beneficiamento de minério de ferro, no alto da Serra Azul e suas 

encostas, incluindo a mina da própria titular, a ArcelorMittal Brasil S/A, que se situa a 

uma distância aproximada de 3,5 Km da área em tela. 

 

 
Área do empreendimento demonstrando as possíveis contribuições para os pontos de monitoramento 

localizados a jusante deste.  

 

Residência 

Área de Mineração 
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Área do empreendimento demonstrando as possíveis contribuições para os pontos de monitoramento 
localizados a jusante deste.  

 

Na Prancha 4 constam fotos contendo áreas de pasto e presença de 

fezes de animais próximas aos locais de coleta dos pontos P9 a P11. 

 

Prancha 4 - Fotos apresentando áreas de pastagem próximas aos pontos de coleta. 

 
Área de pasto próxima ao P9. 

 
Criação de gado próxima ao P9. 

Residência 

Área de Mineração 

Área de pastagem 

Área do empreendimento 
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Área de pasto próxima ao P10. 

 
Fezes de animais em área próxima ao P11. 

 

6.5.2 - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS 

DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS  

Neste subitem serão apresentados os resultados obtidos com a análise 

dos diversos parâmetros listados na Tabela 109  e agrupados sob os seguintes 

tópicos: dados físicos - químicos e microbiológicos.  

Como já mencionado anteriormente os resultados das análises das 

amostras de águas superficiais serão comparados com a Deliberação Normativa 

Conjunta COPAM/CERH 1/2008 respeitando a classe dos cursos d’água (Classe 1 – 

águas doces). 

As águas dos pontos P9 a P11 foram enquadradas como classe 1, ou 

seja, águas destinadas ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

simplificado conforme o Art. 4º da Seção I – das águas doces da DN CONJUNTA 

COPAM/CERH 1/2008.  

A seguir serão apresentadas as contextualizações e as discussões dos 

resultados obtidos das análises realizadas no período de janeiro a novembro de 

2014 e médias anuais de 2006 a 2013 para cada ponto de amostragem. Os 

mesmos serão apresentados na forma de tabelas e gráficos. Os gráficos 

representam os parâmetros avaliados e são inseridos ao longo da discussão dos 

resultados.  

 

 

F

ezes 
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 P9 - CÓRREGO CAPÃO – CONTRIBUINTE CÓRREGO GRANDE – MARGEM DIREITA DO 

RIBEIRÃO SERRA AZUL. UTM: 558200 E, 7773110 N. 

 

A - CONTEXTUALIZAÇÃO DO PONTO DE AMOSTRAGEM P9 - CÓRREGO CAPÃO – 

CONTRIBUINTE CÓRREGO GRANDE – MARGEM DIREITA DO RIBEIRÃO SERRA AZUL. UTM: 

558200 E, 7773110 N. 

 

 
Registro fotográfico da localização do ponto de coleta P9, Córrego Capão. 

 

Contextualização do ponto: 

Este ponto, situado na encosta vertente norte da Serra Azul, localiza-se a 

jusante do novo empreendimento da ArcelorMittal Brasil S/A.  O ponto em questão 

está localizado próximo a duas fazendas com criação de bovinos e plantações em 

geral – montante e jusante – onde não há coleta e nem tratamento de efluentes 

sanitários, sendo que as mesmas utilizam fossas “negras” conforme informação 

fornecida pela empresa. 

Possui uma estrada vicinal de terra ao lado, onde há tráfego de tratores 

agrícolas e de veículos de passeio em geral, conforme demonstram às fotografias 

abaixo. 
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Detalhe da estrada vicinal ao lado do ponto de coleta. 

 

 
Demonstra à criação de bovinos 

 

 
Demonstra à água com pouca movimentação no ponto de coleta.  
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B - RESULTADOS DAS ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS CORRESPONDENTES 

AO PONTO P9 – CÓRREGO CAPÃO – CONTRIBUINTE CÓRREGO GRANDE – MARGEM DIREITA 

DO RIBEIRÃO SERRA AZUL 

Os resultados das análises físico-químicas e microbiológicas para as 

amostras de águas superficiais no ponto P9, nos meses de janeiro a novembro de 

2014, assim como as médias anuais de 2006 a 2013, estão apresentados através 

da Tabela 110  e gráficos ao longo do texto.  

As águas do ponto P9 foram enquadradas como classe 1, ou seja, águas 

destinadas ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado 

conforme o Art. 4º da Seção I – das águas doces da DN CONJUNTA COPAM/CERH 

1/2008.  

Cabe ressaltar que, na data 13/10/14 o ponto encontrava-se seco. 

A qualidade das águas superficiais verificada nas dez últimas 

amostragens (07/01/14, 18/02/14, 20/03/14, 03/04/14, 12/05/14, 17/06/14, 11/07/14, 

20/08/14, 02/09/14 e 11/11/14) no ponto P9 pode ser considerada como razoável, 

pois embora a maioria dos parâmetros tenha apresentado valores em conformidade 

com os padrões estabelecidos pela DN Conjunta COPAM/CERH 1/2008, alguns 

acusaram valores acima dos limites. Os parâmetros que acusaram valores fora dos 

limites máximos permitidos são: oxigênio dissolvido, turbidez, manganês total, ferro 

solúvel e coliformes fecais. 

Os valores encontrados para pH nas datas supracitadas oscilaram de 6,0 

a 6,81, ou seja, dentro da faixa limite de 6 a 9, indicando águas com características 

ligeiramente ácidas, o que pode ser verificado através do Gráfico 44. Observa-se ao 

longo de todo o histórico de monitoramento que apenas em 31/08/10 e 15/04/11 

ocorreram inconformidades para pH.  As médias anuais (2006 a 2013) variaram de 

6,5 a 7,67 caracterizando as águas como ligeiramente ácidas a ligeiramente 

alcalinas.  
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Gráfico 44 - Gráfico dos resultados de pH obtidos no ponto P9,  no período de 2006 a 2013 (médias 

anuais) e de janeiro a novembro de 2014. 

 

Segundo MAIER (1987), o pH é muito influenciado pela quantidade de 

matéria orgânica a ser decomposta, sendo que quanto maior a quantidade de 

matéria orgânica disponível, menor o pH, pois para haver decomposição desse 

material, muitos ácidos são produzidos (como os ácidos húmicos). As águas 

conhecidas como Pretas (por exemplo, o rio Negro, na Amazônia) possuem pH 

muito baixo, devido ao excesso de ácidos húmicos em solução”. Observa-se que, no 

local de coleta há presença de matéria orgânica nas proximidades do ponto, o que 

pode ter contribuído para os valores ligeiramente ácidos detectados ao longo do 

programa de monitoramento. 

“O pH de um corpo d'água também pode variar, dependendo da área (no 

espaço) que este corpo recebe as águas da chuva, os esgotos e a água do lençol 

freático. Quanto mais ácido for o solo da Bacia, mais ácidas serão as águas deste 

corpo d'água. Por exemplo, um Cerrado, que tem excesso de alumínio, quando 

drenado, leva uma grande quantidade de ácidos para os corpos d'água, reduzindo o 

pH. Mais um bom motivo para se estudar todas as características da bacia 

hidrográfica antes de recolher amostras, pois a variável em questão, o pH, é muito 

influenciável pelo espaço e no tempo. 

A acidificação das águas pode ser também gerada pela poluição 

atmosférica através da chuva ácida. 
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Pode também existir ambientes aquáticos naturalmente alcalinos em 

função da composição química das suas águas, é o exemplo de alguns lagos 

africanos onde o pH pode chegar a 10”. 

Em relação aos parâmetros indicadores dos teores de sólidos e 

compostos dissolvidos nas águas, foram registrados baixos teores de sólidos 

sedimentáveis, suspensos, turbidez e sólidos dissolvidos se comparados com os 

seus respectivos limites máximos permitidos, com exceção de turbidez, que na data 

11/07/14 acusou um valor acima do seu LMP. 

Os sólidos dissolvidos apresentaram teores bastante reduzidos se 

comparados com o seu LMP de 500 mg.L-1 e variaram de 16 a 62,8 mg.L-1 (Gráfico 

45) e os resultados obtidos para os sólidos suspensos nas dez amostragens 

acusaram valores oscilando de <5 a 42,8 mg.L-1, sendo todos inferiores ao limite 

máximo permitido de 50 mg.L-1. As médias anuais (2008 a 2013) também acusaram 

valores reduzidos de sólidos suspensos e variaram de 0,7 a 18,8 mg.L-1. 

 

 
Gráfico 45 - Gráfico dos resultados de sólidos dissolvidos (mg.L

-1
) obtidos no ponto P9, no período 

de 2006 a 2013 (médias anuais) e de janeiro a novembro de 2014. 
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Gráfico 46 - Gráfico dos resultados de sólidos suspensos (mg.L

-1
) e turbidez (UNT) obtidos no ponto 

P9, no período de 2006 a 2013 (médias anuais) e de janeiro a novembro de 2014. 

 

Os sólidos sedimentáveis nas dez últimas datas de coleta oscilaram de 

0,0 a 1 mL.L-1 sendo que o valor de 1 mL.L-1 foi detectado na data 20/08/14 e nas 

demais datas acusou 0,0 mL.L-1 (Gráfico 47). As médias anuais de 2008 a 2013 

apresentaram valores reduzidos e oscilaram de 0,1 a 0,7 mL.L-1.    

 

 
Gráfico 47 - Gráfico dos resultados de sólidos sedimentáveis (mL.L

-1
), obtidos no ponto P9, no 

período de 2008 a 2013 (médias anuais) e de janeiro a novembro de 2014. 

 

A turbidez apresentou valores oscilando de 10,8 a 80 UNT, quando o LMP 

é de 40 UNT. A turbidez esteve abaixo do LMP no período de janeiro a junho de 

2014 (Gráfico 46). Observa-se também através dos resultados obtidos para turbidez, 

que desde 2006 vêm acusando valores inferiores ao limite máximo permitido. No 
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período de 2006 a 2013 (médias anuais) a turbidez oscilou de 2,18 a 31,4 UNT, 

mantendo os valores abaixo do LMP.  

De acordo com a literatura, as principais causas da turbidez da água são: 

presença de matérias sólidas em suspensão (silte, argila, sílica, coloides), matéria 

orgânica e inorgânica finamente divididas, organismos microscópicos e algas. A 

origem desses materiais pode ser o solo (quando não há mata ciliar); a mineração 

(com a retirada de areia ou a exploração de argila); as indústrias; ou o esgoto 

doméstico, lançado no manancial sem tratamento. 

(http://www.ufrrj.br/institutos/it/de/acidentes/turb.htm) 

Este ponto encontra-se a jusante do futuro empreendimento e está 

próximo a uma estrada vicinal. A montante existe uma fazenda a aproximadamente 

50 m do local de coleta. Também há presença de vegetação e áreas de pastagem. 

Os teores detectados para o ferro solúvel nas dez últimas coletas 

variaram de 0,87 a 14,0 mg.L-1, quando o limite máximo permitido – LMP é de 0,3 

mg.L-1 (Gráfico 48).   

 

 
Gráfico 48 - Gráfico dos resultados de ferro solúvel (mg.L

-1
) e ferro total (mg.L

-1
), obtidos no ponto 

P9, no período de 2006 a 2013 (médias anuais) e de janeiro a novembro de 2014. 

 

O manganês solúvel oscilou de 0,04 a 1,38 mg.L-1, sendo superiores ao 

limite máximo permitido para manganês total de 0,1 mg.L-1 em nove das dez datas 

analisadas (Gráfico 49). As médias anuais (2006 a 2013) variaram de 0,04 a 0,17 

mg.L-1. 

http://www.ufrrj.br/institutos/it/de/acidentes/turb.htm
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Gráfico 49 - Gráfico dos resultados de manganês solúvel (mg.L
-1

), obtidos no ponto P9, no período 

de 2006 a 2013 (médias anuais) e de janeiro a novembro de 2014. 

 

A presença de ferro e manganês está sendo interpretada como normal, 

em decorrência da percolação das águas dos cursos amostrados em materiais 

geológicos ricos nestes elementos, quais sejam, as não raras passagens 

manganesíferas presentes em filitos e quartzitos do Grupo Caraça e Grupo 

Piracicaba e, obviamente, o minério de ferro. 

Os elementos ferro e manganês não apresentam inconvenientes à saúde 

nas concentrações normalmente encontradas nas águas naturais, entretanto eles 

podem provocar problemas de ordem estética (manchas em roupas) ou prejudicar 

determinados usos industriais da água. 

Cabe salientar que, a diferença ocorrida nos limites de detecção dos 

métodos analíticos utilizados para alguns parâmetros como ferro solúvel, manganês 

solúvel e óleos e graxas se deve à mudança de laboratório ocorrida em agosto de 

2011 e agosto de 2013. 

A cor apresentou nas dez últimas amostragens valores superiores ao 

máximo detectável pelo método (>50 e >100 mgPt.L-1) (Gráfico 50). Através das 

análises realizadas desde 2006, observa-se que a cor em 2014 vem apresentando 

valores constantemente superiores a 50 mgPt.L-1, se comparados com o LMP de 

acordo com a DN 10/86 que foi revogada em 2008, determinando a característica do 

corpo de água. A DN Conjunta COPAM/CERH 1/2008 estabelece como limite para 

cor o nível de cor natural do corpo d’água, que por ser subjetivo torna difícil um 

comparativo com os valores numéricos encontrados.  
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Gráfico 50 - Gráfico dos resultados de Cor (Pt/Co), obtidos no ponto P9, no período de 2006 a 2013 

(médias anuais) e de janeiro a novembro de 2014. 

 

“A presença da cor na água pode ser de origem natural inorgânica, devida 

a presença de compostos metálicos, principalmente de ferro e manganês, assim 

como de origem orgânica, animal ou vegetal, além da origem industrial devida à 

descarga de efluentes industriais (têxteis, pasta de papel, refinarias, indústrias 

químicas, etc.)”.  

Com relação aos parâmetros que interferem na cor da água, nas dez 

últimas amostragens, o ferro e o manganês estiveram presentes e apresentaram 

valores superiores aos limites máximos permitidos, o que pode ter contribuído para a 

presença de cor na água além de outros fatores, como a presença de sólidos 

dissolvidos e de ácidos húmicos e fúlvicos, estes últimos provenientes de 

substâncias naturais resultantes da decomposição parcial de compostos orgânicos 

presentes em folhas, dentre outros substratos. 

A cor de uma amostra de água está associada ao grau de redução de 

intensidade que a luz sofre ao atravessá-la (e esta redução dá-se por absorção de 

parte da radiação eletromagnética), devido à presença de sólidos dissolvidos, 

principalmente material em estado coloidal orgânico e inorgânico. No caso da 

ArcelorMittal, os resultados de cor se referem à cor aparente e não a cor verdadeira. 

A cor verdadeira é influenciada pela presença de turbidez a qual causa interferência, 

absorvendo parte da radiação eletromagnética. Esta coloração é considerada como 

aparente, pois é como o ser humano a vê, mas é, na verdade em parte resultado da 
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reflexão e dispersão da luz nas partículas em suspensão. Para a obtenção da cor 

real ou verdadeira há a necessidade de se eliminar previamente a turbidez através 

de centrifugação, filtração ou sedimentação. A centrifugação é o método mais 

aconselhável porque na filtração ocorre adsorção de cor da amostra no papel de 

filtro e, na sedimentação, existem sólidos em suspensão que se sedimentam muito 

lentamente e não são removidos. 

O oxigênio dissolvido nas dez últimas datas acusou concentrações 

variando de 3,7 a 5,8 mg.L-1, quando o mínimo exigido é de 6,0 mg.L-1 para águas 

consideradas como classe 1 (Gráfico 51). Observa-se através do Gráfico 51 que o 

oxigênio dissolvido vem apresentando valores abaixo do mínimo exigido desde 

janeiro de 2014. As médias anuais de 2011 a 2013 variou de 6,2 a 6,8 mg.L-1.  

 

 
Gráfico 51 - Gráfico dos resultados de Oxigênio Dissolvido (mg.L

-1
), obtidos no ponto P9, no período 

de 2011 a 2013 (médias anuais) e de janeiro a novembro de 2014. 

 

A redução nos valores de oxigênio dissolvido na água pode ocorrer 

devido à respiração de organismos aquáticos, perda para a atmosfera, nitrificação 

(amônia é oxidada a nitrito e o nitrito é oxidado a nitrato), decomposição de matéria 

orgânica, pela oxidação de substâncias como íons metálicos – ferro (II) e manganês 

(II), por exemplo. Quanto a possíveis lançamentos de carga orgânica (aumento de 

DBO) na água e que consequentemente reduzem a concentração de oxigênio 

dissolvido devido à oxidação da matéria orgânica, tem-se que a DBO tem 

apresentado valores inferiores ao LMP, o que não justifica os valores de oxigênio 
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dissolvido abaixo do mínimo exigido. Uma possível contribuição para a redução 

deste parâmetro é a oxidação do ferro e do manganês. Além disso, há pouca água 

neste ponto e com pouca movimentação, o que não favorece a entrada de oxigênio 

dissolvido na água através do processo de difusão.  

O oxigênio se dissolve nas águas naturais proveniente da atmosfera, 

devido à diferença de pressão parcial. Este mecanismo é regido pela Lei de Henry, 

que define a concentração de saturação de um gás na água, em função da 

temperatura: 

CSAT = .pgás 

onde  é uma constante que varia inversamente proporcional à 

temperatura e pgás é a pressão exercida pelo gás sobre a superfície do líquido. No 

caso do oxigênio, considerando-o como constituinte de 21% da atmosfera, pela lei 

de Dalton, a pressão exercida é de 0,21 atm. 

A taxa de introdução de oxigênio dissolvido na água natural através da 

superfície depende das características hidráulicas e é proporcional à velocidade, 

sendo que a taxa de reaeração  superficial em uma cascata é maior do que a de um 

rio de velocidade normal, que por sua vez apresenta taxa superior à de uma represa, 

onde a velocidade normalmente é bastante baixa. 

(http://www.leb.esalq.usp.br/disciplinas/Fernando/leb360/Fasciculo%2010%20-

%20Oxigenio%20Dissolvido%20e%20Materia_Organica.pdf). 

A foto que se segue demonstra o local da coleta do P11, onde é possível 

observar que há pouca água no local, pouca movimentação da água e muita 

vegetação no entorno. 
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Demonstra à água com pouca movimentação no ponto de coleta e também com pouco volume. 

 

A presença de matéria orgânica no ponto P9 detectada em várias datas 

de coleta ao longo do programa de monitoramento, provavelmente se deve a 

lançamento de esgoto bruto pela comunidade rural (residências e áreas de 

pastagem) que reside próximo ao local de coleta e proveniente da vegetação de 

entorno.  

A DBO variou nas dez últimas coletas de <2 a 3 mg.L-1, quando o LMP é 

de 3 mg.L-1 (Gráfico 52). A DBO vem se mantendo inferior ao LMP desde 2006. No 

período de 2006 a 2013 (médias anuais) oscilou de 0,9 a 2,96 mg.L-1. 

 

 
Gráfico 52 - Gráfico dos resultados de DBO (mg/L), obtidos no ponto P9, no período de 2006 a 2013 

(médias anuais) e de janeiro a novembro de 2014. 
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Quanto ao parâmetro óleos e graxas, este apresentou valores 

“virtualmente ausentes” nas águas coletadas no período de amostragem (Gráfico 

53). As médias anuais variaram de <0,1 a 1,62 mg.L-1, sendo que de 2006 a 2010 o 

valor de óleos e graxas foi <0,1 mg.L-1. Observa-se do gráfico abaixo que os óleos e 

graxas sofreram uma queda significativa nos seus valores a partir de janeiro de 

2014. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
Gráfico 53 - Gráfico dos resultados de Óleos e Graxas (mg.L

-1
), obtidos no ponto P9, no período de 

2006 a 2013 (médias anuais) e de janeiro a novembro de 2014. 

 

Com relação à questão da metodologia de determinação dos óleos e 

graxas, o método mais utilizado para a determinação de óleos e graxas nas águas é 

o de extração com solvente orgânico, conhecido como Método Soxhlet. Este método 

inclui a determinação não só de óleos e graxas, mas também de outras substâncias 

não oleosas extraíveis pelo solvente orgânico.    

Os surfactantes (ABS) apresentaram valores oscilando de <0,1 a 0,27 

mg.L-1 nas dez últimas datas de coleta, ou seja, inferiores ao limite máximo permitido 

de 0,5 mg.L-1 (Gráfico 54). As médias anuais de 2011 a 2013 variaram de 0,01 a 

0,16 mg.L-1. 
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Gráfico 54 - Gráfico dos resultados de ABS (mg.L

-1
), obtidos no ponto P9, no período de 2011 a 2013 

(médias anuais) e de janeiro a novembro de 2014. 

 

No que se refere à qualidade sanitária das águas amostradas no ponto P9 

nas datas analisadas, constatou-se a presença de coliformes totais que 

apresentaram valores oscilando de 122 a 61.310 NMP.100 mL-1 (Gráfico 55). Os 

coliformes fecais oscilaram de 100 a 630 NMP.100 mL-1, quando o LMP é de 200 

NMP.100 mL-1. 

 

 
Gráfico 55 - Gráfico dos resultados de coliformes, obtidos no ponto P9, no período de 2006 a 2013 

(médias anuais) e de janeiro a novembro de 2014. 

 

Cabe salientar que, o ponto de monitoramento P9 trata-se de um local 

onde há áreas de pastagem para gado, presença de vegetação e de residências as 

quais provavelmente não tratam seu esgoto sanitário. 
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Tabela 110 - Resultados das análises físico-químicas e microbiológicas do ponto P9. 

ARCELORMITTAL BRASIL S/A 
P9 - CÓRREGO CAPÃO – CONTRIBUINTE CÓRREGO GRANDE – MARGEM 

DIREITA DO RIBEIRÃO SERRA AZUL. 
EXPLOTAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO 

Tipo de Ponto: Córrego                                      Tipo de Amostra: Água Superficial                                         Classe 1                                  Ano: 2014 

Data pH  
Cor 

aparente 
(Pt.Co

-1
) 

Turbidez 
(UNT) 

DBO 
(mg.L

-1
) 

Ferro 
solúvel 

(mg.L
-1

) 

Ferro Total 
(mg.L

-1
) 

Manganês 
solúvel 

(mg.L
-1

) 

Oxigênio 
dissolvido 
(mg.L

-1
) 

Sólidos 
Dissolvidos 

(mg.L
-1

) 

Sólidos Totais 
(mg.L

-1
) 

Sólidos em 
Suspensão 

(mg.L
-1

) 
 

07/01/14 6,80 >50 16,10 2,1 6,76 6,94 0,93 5,8 30,6 52,3 21,7  

18/02/14 6,52 >50 21,0 2,9 3,19 6,83 0,15 5,0 29,2 53,8 24,6  

20/03/14 6,48 >50 31,0 3,0 3,19 6,95 0,70 3,7 37,2 68,4 31,2  

03/04/14 6,78 >50 10,80 2,0 3,53 4,16 0,43 5,8 44,6 59,6 15,0  

12/05/14 6,75 >50 32,0 2,2 8,23 9,19 0,04 4,8 19,6 60,8 41,2  

17/06/14 6,00 >50 31,0 <2,0 0,87 1,81 1,38 5,1 16,0 19,8 <5,0  

11/07/14 6,81 >50 75,0 2,1 4,80 7,01 1,09 5,6 62,8 68,0 5,2  

20/08/14 6,40 >50 68,0 2,3 1,34 3,02 0,67 5,8 31,4 74,2 42,8  

02/09/14 6,64 >50 80,0 2,4 14,0 19,5 1,35 5,2 37,8 74,2 36,4  

13/10/14 SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO  

11/11/14 6,81 >100 49,0 2,1 7,60 10,9 0,76 5,1 49,2 74,8 25,6  

Média 2006 7,67 3,4 11,3 2,96 0,17 ND 0,04 ND 22,4 ND NA  

Média 2007 7,50 11,8 31,4 2,35 0,19 ND 0,08 ND 26,5 ND NA  

Média 2008 6,76 11,1 6,0 1,5 0,37 ND 0,17 ND 34,9 37,9 3,0  

Média 2009 6,60 27,8 9,9 1,7 0,18 ND 0,09 ND 36,1 49,0 12,8  

Média 2010 6,5 4,0 3,0 1,3 0,06 ND 0,06 ND 31,4 32,0 0,7  

Média 2011 6,67 7,7 2,18 0,92 0,38 0,6 0,05 6,8 26,9 38,6 6,4  

Média 2012 7,1 9,0 3,9 0,9 0,1 0,6 NA 6,2 26,7 34,4 8,7  

Média 2013 6,85 34,8 7,56 2,03 3,17 3,95 0,4 6,33 37,4 53,9 18,8  

Limites 6 a 9 - 40 3 0,3 - - ≥6 500 - 50  

Mínimo 6,00 >50 10,8 <2 0,87 1,81 0,04 3,7 16 19,8 <5  

Média 6,60 55 41,4 2,3 5,4 7,63 0,75 5,2 35,8 60,6 24,9  

Máximo 6,81 >100 80 3 14 19,5 1,38 5,8 62,8 74,8 42,8  

Responsáveis Técnicos: Patrícia de Pádua Marques – CRQ 02100091 2ªR & Felipe Augusto de Pádua Marques – CRQ 02101160 2ªR                                                   Laboratório: 
C.S.Q.A.      Rodrigo Antônio de Pontes – CRQ 02301056 2

a
 Região  Laboratório: Visão Ambiental;   Célio O. Guimarães CRQ 02404846 II Região. Laboratório Terra 
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ARCELORMITTAL BRASIL S/A 
P9 - CÓRREGO CAPÃO – CONTRIBUINTE CÓRREGO GRANDE – MARGEM 

DIREITA DO RIBEIRÃO SERRA AZUL 
EXPLOTAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO 

Tipo de Ponto: Córrego                                           Tipo de Amostra: Água Superficial                                        Classe 1                                   Ano: 2014 

Data 
Sólidos 

Sedimentáveis 
(mL.L

-1
) 

Surfactantes (ABS) 
(mg.L

-1
) 

Óleos e 
graxas 
(mg.L

-1
) 

Coliformes Totais 
(NMP.100 mL

-1
) 

Coliformes fecais 
(NMP.100 mL

-1
) 

    

07/01/14 0,0 0,11 VA 122 ND     

18/02/14 0,0 0,26 VA 2030 ND     

20/03/14 0,0 0,1 VA 200 ND     

03/04/14 0,0 0,27 VA 2130 410     

12/05/14 0,0 0,10 VA 61310 630     

17/06/14 0,0 <0,1 VA 1800 100     

11/07/14 0,0 0,1 VA 980 100     

20/08/14 1,0 <0,1 VA 410 100     

02/09/14 0,0 <0,1 VA 1450 100     

13/10/14 SECO SECO SECO SECO SECO     

11/11/14 0,0 <0,1 VA 2720 100     

          

Média 2006 NA NA <0,1 157,8 67,8     

Média 2007 NA NA <0,1 9203 397     

Média 2008 0,14 NA <0,1 846 416     

Média 2009 0,7 NA <0,1 838 553     

Média 2010 0,2 NA <0,1 1132 376     

Média 2011 0,1 0,013 0,9 1071,0 164     

Média 2012 0,2 0,07 1,4 2.301,4 NA     

Média 2013 0,55 0,16 1,62 1377 -     

Limites - 0,5 VA - 200     

Mínimo 0,0 <0,1 VA 122 100     

Média 0,1 0,13 VA 7315 220     

Máximo 1,0 0,27 VA 61310 630     

Responsáveis Técnicos: Patrícia de Pádua Marques – CRQ 02100091 2ªR & Felipe Augusto de Pádua Marques – CRQ 02101160 2ªR                                                   Laboratório: 
C.S.Q.A.        Rodrigo Antônio de Pontes – CRQ 02301056 2

a
 Região.  Laboratório: Visão Ambiental. ND – não determinado. VA – Virtualmente ausente Célio O. Guimarães CRQ 

02404846 II Região. Laboratório Terra 
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 P10- CÓRREGO GRANDE – MARGEM DIREITA DO RIBEIRÃO SERRA AZUL.  

 
A - CONTEXTUALIZAÇÃO DO PONTO DE AMOSTRAGEM P10 - CÓRREGO GRANDE, MARGEM 

DIREITA DO RIBEIRÃO SERRA AZUL. UTM: 557984 E, 7774543 N. 

 

 
Registro fotográfico da localização do ponto de coleta P10, Córrego Grande. 

 

Contextualização do ponto: 

Este ponto, situado na encosta vertente norte da Serra Azul, localiza-se a 

jusante do novo empreendimento da ArcelorMittal Brasil S/A.  Este ponto de coleta 

encontra-se situado próximo a uma comunidade rural - jusante - onde não há coleta 

e nem tratamento de efluentes sanitários e a comunidade em geral utiliza de fossas 

“negras”, e há um pasto de criação de bovinos – montante. O local do ponto 

apresenta uma mata densa, com 10 metros de raio, aproximadamente. 

 

 
Presença de fezes de animais próximas ao ponto de coleta 
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B - RESULTADOS DAS ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS CORRESPONDENTES 

AO PONTO P10 – CÓRREGO GRANDE – MARGEM DIREITA DO RIBEIRÃO SERRA AZUL 

Os resultados das análises físico-químicas e microbiológicas para as 

amostras de águas superficiais no ponto P10, nos meses de janeiro a novembro de 

2014, assim como as médias anuais de 2006 a 2013, estão apresentados através 

da Tabela 111  e gráficos ao longo do texto. 

Cabe informar que nos meses de março a novembro de 2014 não foi 

possível efetuar a coleta de água e respectivamente as análises da água no ponto 

P10, pois este se encontrava sem vazão no momento das coletas. Os resultados 

apresentados no presente estudo são referentes aos meses de janeiro e fevereiro, 

de 2014 quando havia vazão neste ponto. 

As águas do ponto P10 foram enquadradas como classe 1, ou seja, 

águas destinadas ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

simplificado conforme o Art. 4º da Seção I – das águas doces da DN CONJUNTA 

COPAM/CERH 1/2008.  

 

 
Demonstra o ponto de coleta “seco”. 

 

A qualidade das águas superficiais verificada nas duas últimas 

amostragens (07/01/14 e 18/02/14) no ponto P10 foi razoável, pois embora a maioria 

dos parâmetros analisados tenha acusado valores em conformidade com os padrões 
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estabelecidos para as águas de Classe 1, alguns acusaram valores acima dos 

limites. Os parâmetros que excederam os limites são: ferro solúvel, manganês total e 

oxigênio dissolvido. 

Os valores de pH encontrados nas duas últimas datas de amostragem 

variaram de 6,38 a 6,83, ou seja, dentro da faixa limite de 6 a 9, caracterizando as 

águas como ligeiramente ácidas no período analisado (Gráfico 56).  

A explicação para pH é mesma descrita para o ponto P9. 

 

 
Gráfico 56 - Gráfico dos resultados de pH, obtidos no ponto P10, no período de 2006 a 2013 (médias 

anuais) e de janeiro a novembro de 2014. 

 

Em relação aos parâmetros indicadores dos teores de sólidos e 

compostos dissolvidos nas águas, foram registrados baixos teores de sólidos 

suspensos totais, sólidos sedimentáveis, turbidez e sólidos dissolvidos se 

comparados com os seus respectivos limites máximos permitidos. Os sólidos totais 

dissolvidos apresentaram valores oscilando de 25 a 54,4 mg.L-1, ou seja, bem 

inferiores ao limite máximo permitido de 500 mg.L-1 (Gráfico 57) e sólidos 

sedimentáveis que acusaram o valor de 0,0 mL.L-1 nas duas últimas datas de coleta 

(Gráfico 58).  
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Gráfico 57 - Gráfico dos resultados de sólidos dissolvidos (mg.L

-1
) obtidos no ponto P10, no período 

de 2006 a 2013 (médias anuais) e de janeiro a novembro de 2014. 

 

 
Gráfico 58 - Gráfico dos resultados de sólidos sedimentáveis (mL.L

-1
), obtidos no ponto P10, no 

período de 2008 a 2013 (médias anuais) e de janeiro a novembro de 2014. 

 

Os sólidos suspensos acusaram nas datas analisadas teores oscilando de 

6,4 a 14,0 mg.L-1, ou seja, inferiores ao limite de 50 mg.L-1 (Gráfico 59). As médias 

anuais também acusaram baixos teores e inferiores ao LMP, oscilando de 4,3 a 11,3 

mg.L-1. 
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Gráfico 59 - Gráfico dos resultados de sólidos em suspensão (mg.L

-1
) e turbidez (UNT), obtidos no 

ponto P10, no período de 2006 a 2013 (médias anuais) e de janeiro a novembro de 2014. 

 

Como consequência das baixas concentrações de sólidos suspensos 

detectados nas últimas datas de amostragem (máximo de 14 mg.L-1), a turbidez 

também acusou valores reduzidos, variando de 1,95 a 5,5 UNT, ou seja, bem 

inferiores ao limite máximo permitido de 40 UNT. As médias anuais de 2006 a 2013 

acusaram valores reduzidos oscilando de 5,89 a 17,8 UNT, sendo inferiores ao LMP. 

O ferro solúvel apresentou nas duas últimas amostragens, valores acima 

do limite máximo permitido, oscilando de 1,94 a 4,32 mg.L-1, quando o limite máximo 

permitido é de 0,3 mg.L-1 (Gráfico 60). As médias anuais oscilaram de 0,03 a 2,25 

mg.L-1. O ferro vem acusando valores acima do LMP desde 2008, antes das 

atividades, indicando que o valor de background é mais elevado. 

 

 
Gráfico 60 - Gráfico dos resultados de ferro solúvel (mg.L

-1
) e ferro total (mg.L

-1
), obtidos no ponto 

P10, no período de 2006 a 2013 (médias anuais) e de janeiro a novembro de 2014. 



           

_________________________________________________________________________ 
 

564 

 

O manganês solúvel acusou nas últimas duas datas de coleta 

concentrações variando de 0,06 a 1,44 mg.L-1, sendo superior ao LMP de 0,1 mg.L-1 

para manganês total  na data 07/01/14 (Gráfico 61). Observa-se através dos 

resultados que mesmo antes de qualquer atividade na mina, os teores de manganês 

já ultrapassavam o LMP, indicando ser devido a um background mais elevado. 

A presença de ferro e manganês nas águas amostradas está sendo 

interpretada como normal em decorrência da percolação das águas dos cursos 

amostrados em materiais geológicos ricos nestes elementos, quais sejam as não 

raras passagens manganesíferas presentes em filitos e quartzitos do Grupo Caraça 

e Grupo Piracicaba e, obviamente, o minério de ferro. 

 

 
Gráfico 61 - Gráfico dos resultados de manganês solúvel (mg.L

-1
), obtidos no ponto P10, no período 

de 2006 a 2013 (médias anuais) e de janeiro a novembro de 2014. 

 

Uma possível explicação para os valores anômalos registrados para ferro 

e manganês solúvel deve-se a ex posição de materiais nas áreas de serra a sul dos 

pontos de coleta. Estas áreas correspondem à zona de recarga do aquífero local 

que abastece as drenagens nas quais encontram-se locados os pontos de coleta. 

Nestas áreas serranas encontram-se locadas as áreas da empresa em questão e 

das demais empresas instaladas na região promovendo a exposição superficial de 

rochas ricas em manganês e ferro não oxidadas. Estes materiais sob ação das 

águas pluviais no sistema de drenagem fechado das cavas promove a lixiviação do 

ferro e manganês presentes, durante o processo de infiltração. Esta água infiltrada 
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promove a recarga do aquífero e a presença anômala destes elementos nos pontos 

de coleta.  

Durante o processo de infiltração este material sofre oxidação. A oxidação 

dos compostos de Fe e Mn em subsuperfície é evidenciado pelos baixos teores de 

oxigênio dissolvidos que a água coletada apresenta nos pontos P10 e P11 em 

algumas datas de coleta.  

Quanto aos metais ferro e manganês, estes apresentam um 

comportamento químico semelhante. Apesar destes elementos não apresentarem 

inconvenientes à saúde nas concentrações normalmente encontradas nas águas 

naturais, eles podem provocar problemas de ordem estética (manchas em roupas) 

ou prejudicar determinados usos industriais da água. 

A cor apresentou nas duas últimas amostragens valores oscilando de 

12,5 a 50 mPt.L-1 (Gráfico 62). De acordo com a DN Conjunta COPAM/CERH 

01/2008 as águas devem manter o nível de cor natural do corpo de água para 

Classe 1, o que dificulta fazer um comparativo com os valores numéricos 

encontrados. As médias anuais de 2006 a 2013 oscilaram de valores mais reduzidos 

a mais elevados (7,0 a 70,0 mgPt.L-1). Observa-se que a cor também apresentou 

valores oscilando entre reduzidos (12,5 mgPt.L-1) a valores mais elevados (50 

mgPt.L-1) considerando o período de janeiro e fevereiro de 2014. 

 

 
Gráfico 62 - Gráfico dos resultados de cor (Pt.Co

-1
), obtidos no ponto P10, no período de 2006 a 

2013 (médias anuais) e de janeiro a novembro de 2014. 
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A cor da água é resultante dos processos de decomposição da matéria 

orgânica que ocorrem no meio aquático, presença de alguns íons metálicos (Fe e 

Mn); presença de plâncton, substâncias vegetais como taninos, ácidos orgânicos 

(húmico e fúlvico), algas, plantas aquáticas ou ainda de componentes orgânicos e 

inorgânicos de origem industrial ou de atividades agrícolas.  

Com relação aos parâmetros que interferem na cor da água, verificou-se 

uma correlação positiva deste índice com as concentrações de manganês solúvel e 

ferro solúvel, o que pode dentre outros fatores ter contribuído para os resultados 

obtidos para a cor.  

Quanto aos sólidos dissolvidos que também contribuem para a presença 

da cor, neste caso específico apresentou valores reduzidos de 25 e 54,4 mg.L-1 se 

comparados com o seu limite máximo permitido de 500 mg.L-1 . 

O oxigênio dissolvido apresentou nas duas últimas datas de coleta 

valores respectivos de 6,6 e 4,7  mg.L-1, quando o mínimo exigido para águas classe 

1 é de 6 mg.L-1 (Gráfico 63), indicando que a oxigenação das águas neste ponto 

esteve boa somente na data 07/01/14. 

 

 
Gráfico 63  - Gráfico dos resultados de oxigênio dissolvido (mg.L

-1
), obtidos no ponto P10, no período 

de 2011 a 2013 (médias anuais) e de janeiro a novembro de 2014. 

 

A redução nos valores de oxigênio dissolvido na água pode ocorrer 

devido à respiração de organismos aquáticos, perda para a atmosfera, nitrificação 

(amônia é oxidada a nitrito e o nitrito é oxidado a nitrato), decomposição de matéria 
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orgânica, pela oxidação de substâncias como íons metálicos – ferro (II) e manganês 

(II), por exemplo. Quanto a possíveis lançamentos de carga orgânica (aumento de 

DBO) na água e que consequentemente reduzem a concentração de oxigênio 

dissolvido devido à oxidação da matéria orgânica, observa-se que os valores de 

DBO foram inferiores ao LMP, o que não justifica o teor baixo de OD no mês de 

fevereiro de 2014. Uma possível fonte de matérias orgânica é a vegetação no 

entorno do ponto de coleta. Outra possível contribuição para a redução de oxigênio 

é a oxidação dos metais ferro e manganês.  

O nível de matéria orgânica pode ser demonstrado através dos resultados 

da Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO, a qual apresentou nas duas últimas 

datas valores respectivos de 2,0 e 3,0 mg.L-1, sendo inferior ou igual ao limite 

máximo permitido de 3,0 mg.L-1 (Gráfico 64).  

Quanto aos valores de DBO encontrados no ponto P10 ao longo do 

monitoramento, provavelmente se devem a presença de matéria orgânica 

proveniente de lançamento de esgoto bruto pela comunidade rural (residência e 

áreas de pastagem) que reside próximo ao local de coleta e proveniente da 

vegetação de entorno. O ponto de monitoramento P10 está localizado em um local 

onde há áreas de pastagem para gado, com presença de vegetação e de 

residências segundo informação da empresa. 

 

 
Gráfico 64 - Gráfico dos resultados de DBO (mg.L

-1
), obtidos no ponto P10, no período de 2006 a 

2013 (médias anuais) e de janeiro a novembro de 2014. 
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Quanto ao parâmetro óleos e graxas, este apresentou-se o como 

virtualmente ausente nas duas últimas coletas, sendo que o LMP é virtualmente 

ausente (Gráfico 65). Observa-se através dos resultados que de 2013 para janeiro 

de 2014 ocorreu uma queda significativa nos valores de óleos e graxas, passando 

de 1,93 mg.L-1 para virtualmente ausente. 

 

 

Gráfico 65 - Gráfico dos resultados de óleos e graxas (mg.L
-1

), obtidos no ponto P10, no período de 

2006 a 2013 (médias anuais) e de janeiro a novembro de 2014. 

 

Os surfactantes (ABS) apresentaram os valores de <0,1 e 0,45 mg.L-1 nas 

duas últimas coletas, ou seja, inferiores ao limite máximo permitido de 0,5 mg.L-1 

(Gráfico 66). 

 

 
Gráfico 66 - Gráfico dos resultados de ABS (mg.L

-1
), obtidos no ponto P10, no período de 2011 a 

2013 (médias anuais) e de janeiro a novembro de 2014. 
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No que se refere à qualidade sanitária das águas amostradas no ponto 

P10, verificou-se a presença de coliformes totais. Nas duas últimas datas variou de 

395 a 2920 NMP.100 mL-1 (Gráfico 67).  

 

 
Gráfico 67 - Gráfico dos resultados do grupo coliformes (NMP.100 mL

-1
), obtidos no ponto P10, no 

período de 2006 a 2013 (médias anuais) e de janeiro a novembro de 2014. 

 

A presença dessas bactérias nas águas amostradas deve-se 

provavelmente pelo fato das mesmas estarem situadas em área rural, onde há 

presença de animais (gado, etc.) e residências que podem estar lançando esgoto 

sanitário sem tratamento adequado nos cursos d’água próximos aos locais de 

amostragem. Verificam-se áreas de pasto próximas ao local de coleta do ponto P10.  

A foto abaixo demonstra a presença de gado próximo ao local de coleta 

do P10. 

 
Registro fotográfico da presença de gado próximo ao ponto P10. 
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Tabela 111 – Resultados das análises físico-químicas e microbiológicas do ponto P10. 

ARCELORMITTAL BRASIL S/A 
 P10 - CÓRREGO GRANDE, MARGEM DIREITA DO RIBEIRÃO SERRA 

AZUL 
 EXPLOTAÇÃO DE MINÉRIO 

DE FERRO  

Tipo de Ponto: Córrego                               Tipo de Amostra: Água Superficial                                 Classe 1                                    Ano: 2014 

Data pH 
Cor 

aparente 
(Pt.Co

-1
) 

Turbidez 
(UNT) 

DBO 
(mg.L

-1
) 

Ferro 
solúvel 
(mg.L

-1
) 

Ferro 
Total 

(mg.L
-1

) 

Manganês 
solúvel 
(mg.L

-1
) 

Oxigênio 
dissolvido 
(mg.L

-1
) 

Sólidos 
Dissolvidos 

(mg.L
-1

) 

Sólidos em 
Suspensão 

(mg.L
-1

) 

Sólidos Totais 
(mg.L

-1
) 

07/01/14 6,83 12,5 1,95 2,0 1,94 2,15 1,44 6,6 54,4 6,4 60,8 

18/02/14 6,38 50,0 5,5 3,0 4,32 4,64 0,06 4,7 25,0 14,0 39,0 

20/03/14 SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO 

03/04/14 SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO 

12/05/14 SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO 

17/06/14 SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO 

11/07/14 SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO 

20/08/14 SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO 

02/09/14 SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO 

13/10/14 SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO 

11/11/14 SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO 

            

            

Média 2006 7,82 7,0 15,1 3,60 0,03 NA 0,33 NA 17,0 NA NA 

Média 2007 7,29 10,0 14,9 2,7 0,23 NA 0,39 NA 17,2 NA NA 

Média 2008 6,62 58,2 14,6 1,8 0,85 NA 0,47 NA 39,7 5,1 0,1 

Média 2009 6,45 70,0 17 1,7 1,26 NA 0,75 NA 39,6 21 0,8 

Média 2010 6,2 67,0 17,8 1,8 0,7 NA 0,46 NA 32,8 4,3 0,2 

Média 2011 6,40 51,4 9,7 1,2 1,28 2,87 0,35 6,34 23,6 8,8 0,3 

Média 2012 6,99 32,9 14,3 1,0 2,25 3,47 - 5,71 29,8 11,3 0,3 

Média 2013 6,91 31,9 5,89 1,49 1,73 2,35 2,03 6,44 43 10,1 0,35 

Limites 6 a 9 - 40 3 0,3 - - ≥6 500 50 - 

Mínimo 6,38 12,5 1,95 2 1,94 2,15 0,06 4,7 25,0 6,4 0,0 

Média 6,61 31,3 3,73 2,5 3,13 3,4 0,75 5,65 39,7 10,2 0,0 

Máximo 6,83 50 5,5 3 4,32 4,64 1,44 6,6 54,4 14 0,0 

Responsáveis Técnicos: Patrícia de Pádua Marques – CRQ 02100091 2ªR & Felipe Augusto de Pádua Marques – CRQ 02101160 2ªR                                                   
Laboratório: C.S.Q.A.      Rodrigo Antônio de Pontes – CRQ 02301056 2

a
 Região  Laboratório: Visão Ambiental  NA - Não analisado. Célio O. Guimarães CRQ 02404846 II 

Região. Laboratório Terra Seco – sem vazão. 
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ARCELORMITTAL BRASIL S/A P10 - CÓRREGO GRANDE, MARGEM DIREITA DO RIBEIRÃO SERRA AZUL 
EXPLOTAÇÃO DE MINÉRIO DE 

FERRO 

Tipo de Ponto: Córrego                            Tipo de Amostra: Água Superficial                          Classe 1                                    Ano: 2014 

Data 
Sólidos Totais 

(mg.L
-1

) 
Surfactantes (ABS) 

(mg.L
-1

) 
Óleos e graxas 

(mg.L
-
) 

Coliformes Totais 
(NMP.100 mL

-1
) 

Coliformes fecais 
(NMP.100 mL

-1
) 

    

07/01/14 60,8 <0,1 VA 395 NA     
18/02/14 39,0 0,45 VA 2920 NA     

20/03/14 SECO SECO SECO SECO SECO     
03/04/14 SECO SECO SECO SECO SECO     
12/05/14 SECO SECO SECO SECO SECO     
17/06/14 SECO SECO SECO SECO SECO     
11/07/14 SECO SECO SECO SECO SECO     
20/08/14 SECO SECO SECO SECO SECO     

02/09/14 SECO SECO SECO SECO SECO     

13/10/14 SECO SECO SECO SECO SECO     
11/11/14 SECO SECO SECO SECO SECO     

          

Média 2006 NA NA 0,1 71,6 21,4     
Média 2007 NA NA 0,51 859 68,6     
Média 2008 44,3 NA 0,1 838 364     
Média 2009 60,6 NA 0,1 988 632     
Média 2010 37,9 NA 0,1 801 183     
Média 2011 35,3 0,53 0,6 1432,3 212,9     
Média 2012 40,7 0,08 1,5 2.357,2 -     
Média 2013 48,9 0,13 1,93 2810,3 -     

Limites - 0,5 VA - 200     

Mínimo 39,0 <0,1 - 395 -     
Média 49,9 0,28 - 1657,5 -     

Máximo 60,08 0,45 - 2920 -     
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 P11- CÓRREGO CONTRIBUINTE DO CÓRREGO GARIMPO, ENCOSTA NORTE DA MARGEM 

DIREITA DO RIBEIRÃO SERRA AZUL.  

 

A - CONTEXTUALIZAÇÃO DO PONTO DE AMOSTRAGEM P11 - CÓRREGO CONTRIBUINTE DO 

CÓRREGO GARIMPO, ENCOSTA NORTE DA MARGEM DIREITA DO RIBEIRÃO SERRA AZUL. 

UTM: 0559031 E, 7774299 N 

 

 
Registro fotográfico da localização do ponto de coleta P11, Córrego contribuinte do córrego Garimpo. 

 

Contextualização do ponto: 

Este ponto, situado na encosta vertente norte da Serra Azul, localiza-se 

também a jusante do novo empreendimento da ArcelorMittal Brasil S/A e está 

situado próximo a uma fazenda com criação de bovinos e plantações em geral – 

jusante – onde não há coleta e nem tratamento de efluentes sanitários, sendo que a 

mesma utiliza de fossas “negras”.  

Possui uma estrada vicinal de terra ao lado, onde há tráfego de tratores 

agrícolas e de veículos de passeio em geral, e uma mata densa com 100 metros de 

raio, aproximadamente, conforme demonstram às fotografias abaixo. 
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Registro fotográfico da estrada vicinal próximo ao ponto de coleta P11. 

 

 
Foto demonstrando a mata densa no ponto de coleta. No entorno do ponto em questão existe uma 

mata bem densa e não há atividade antrópica próximo ao ponto. 

 

B - RESULTADOS DAS ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS CORRESPONDENTES 

AO PONTO P11 – CÓRREGO CONTRIBUINTE DO CÓRREGO GARIMPO, ENCOSTA NORTE DA 

MARGEM DIREITA DO RIBEIRÃO SERRA AZUL. 

Os resultados das análises físico-químicas e microbiológicas para as 

amostras de águas superficiais no ponto P11, nos meses de janeiro a novembro de 

2014, assim como as médias anuais de 2006 a 2013 estão apresentados através da 

Tabela 112  e gráficos ao longo do texto.  
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As águas do ponto P11 foram enquadradas como classe 1, ou seja, 

águas destinadas ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

simplificado conforme o Art. 4º da Seção I – das águas doces da DN CONJUNTA 

COPAM/CERH 1/2008.  

Observa-se através dos resultados obtidos para os diversos parâmetros 

físico-químicos e microbiológicos analisados nas onze datas de amostragem 

(07/01/14, 18/02/14, 20/03/14, 03/04/14, 12/05/14, 17/06/14, 11/07/14, 20/08/14, 

02/09/14, 13/10/14 e 11/11/14) no ponto P11, que foram detectados alguns valores 

fora dos padrões estabelecidos para a Classe 1, pela DN Conjunta COPAM/CERH 

1/2008, embora a maioria dos parâmetros pesquisados tenha apresentado níveis 

que atendem a esses padrões, apontando no sentido de uma água com razoável 

qualidade físico-química e microbiológica. 

Os parâmetros que excederam os limites máximos permitidos em 

algumas datas de coleta são: DBO, manganês, oxigênio dissolvido e coliformes 

fecais. 

Os valores de pH nas onze últimas amostragens variaram de 6,17 a 7,78, 

ou seja, dentro da faixa limite de 6 a 9 (Gráfico 68). As águas apresentaram 

condições variando de levemente ácidas a levemente alcalinas. As médias anuais 

(2006 a 2013) variaram de 6,5 a 8,16, onde se mantiveram dentro da faixa limite.  

A explicação para o pH é a mesma descrita no ponto P9. 

 

 
Gráfico 68 - Gráfico dos resultados de pH obtidos no ponto P11, no período de 2006 a 2013 (médias 

anuais) e de janeiro a novembro de 2014. 
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Os parâmetros do grupo de sólidos apresentaram valores bastante 

reduzidos, notadamente os sólidos totais dissolvidos, que variaram de 18,4 a 72,2 

mg.L-1 nas onze últimas datas de coleta, ou seja, bem inferiores ao limite de 500 

mg.L-1 (Gráfico 69) e os sólidos suspensos que apresentaram valores oscilando de 2 

mg.L-1 a 40,0 mg.L-1, ou seja, inferiores ao limite máximo permitido de 50 mg.L-1. 

Com exceção da data 02/09/14 que acusou um valor mais alto, mas inferior ao LMP, 

as demais datas apresentaram valores reduzidos e também inferiores ao LMP. As 

médias anuais (2008 a 2013) variaram de 1,4 a 18 mg.L-1, também inferiores ao 

LMP.  

 

 
Gráfico 69 - Gráfico dos resultados de sólidos dissolvidos (mg.L

-1
) e condutividade elétrica (µS.cm

-1
) 

obtidos no ponto P11, no período de 2006 a 2013 (médias anuais) e de janeiro a novembro de 2014.  

 

Os sólidos sedimentáveis acusaram nas onze últimas datas de coleta o 

valor de 0,0 mL.L-1 (Gráfico 70). Observa-se através da Tabela 112  que os 

resultados de sólidos vêm apresentando baixos teores desde 2006.  
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Gráfico 70 - Gráfico dos resultados de sólidos sedimentáveis (mL.L
-1

) e sólidos totais (mg.L
-1

) obtidos 
no ponto P11, no período de 2008 a 2013 (médias anuais) e de janeiro a novembro de 2014. 

 

Como consequência dos baixos teores encontrados para os sólidos 

suspensos (máximo de 40,0 mg.L-1) nas onze últimas datas de coleta, também foram 

detectados índices muito baixos para turbidez, a qual apresentou valores inferiores 

ao limite de detecção do método de análise <1,0 UNT em dez das onze datas em 

que foram efetuadas as análises. Os resultados variaram de <1,0 a 1,15 UNT, ou 

seja, bem inferiores ao LMP de 40 UNT (Gráfico 71). As médias anuais de 2006 a 

2013 também acusaram baixos índices de turbidez onde oscilaram de 4,02 a 8,9 

UNT.  

 
Gráfico 71 - Gráfico dos resultados de sólidos suspensos (mg.L

-1
) e turbidez (UNT) obtidos no ponto 

P11, no período de 2006 a 2013 (médias anuais) e de janeiro a novembro de 2014. 
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Os resultados obtidos para o ferro solúvel nas onze últimas datas de 

coleta variaram de 0,02 a 0,3 mg.L-1, frente ao limite de 0,3 mg.L-1, estando abaixo 

do LMP nas onze datas (Gráfico 72) e os valores de ferro total oscilaram de 0,05 a 

0,75  mg.L-1
.  

 
Gráfico 72 - Gráfico dos resultados de ferro solúvel (mg.L

-1
) e ferro total (mg.L

-1
) obtidos no ponto 

P11, no período de 2006 a 2013 (médias anuais) e de janeiro a novembro de 2014. 

 

O manganês solúvel oscilou de <0,05 a 0,20 mg.L-1, quando o limite 

máximo permitido é de 0,1 mg.L-1 para manganês total (Gráfico 74). O manganês 

solúvel esteve mais alto somente nas datas 07/01/14 (0,11 mg.L-1) e 12/05/14 (0,20 

mg.L-1).  

 

Gráfico 73 - Gráfico dos resultados de manganês solúvel (mg.L-1) e manganês total (mg.L-1) obtidos 

no ponto P11, no período de 2006 a 2013 (médias anuais) e de janeiro a novembro de 2014. 
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Uma provável explicação para a presença de ferro e manganês no 

período analisado é a mesma descrita para o ponto P10. 

Os elementos ferro e manganês não apresentam inconvenientes à saúde 

nas concentrações normalmente encontradas nas águas naturais, entretanto eles 

podem provocar problemas de ordem estética (manchas em roupas) ou prejudicar 

determinados usos industriais da água. 

A cor apresentou nas onze últimas amostragens valores oscilando de 2,5 

a 12,5 mgPt.L-1 (Gráfico 74). De acordo com a DN Conjunta COPAM/CERH 01/2008 

as águas devem manter o nível de cor natural do corpo de água para Classe 1, o 

que dificulta fazer um comparativo com os valores numéricos encontrados, por ser 

subjetivo. Ao longo do período de 2006 a 2013 (médias anuais) a cor oscilou de 

valores bem reduzidos (1 mgPt.L-1) a um pouco mais altos (26,7 mgPt.L-1). 

 

 
Gráfico 74 - Gráfico dos resultados de cor (Pt/Co) obtidos no ponto P11, no período de 2006 a 2013 

(médias anuais) e de janeiro a novembro de 2014. 

 

A cor de uma água é consequência de substâncias dissolvidas. Quando 

pura, e em grandes volumes, a água é azulada. Quando rica em ferro, é arroxeada. 

Quando rica em manganês, é negra e, quando rica em ácidos húmicos, é 

amarelada. A medida da cor de uma água é feita pela comparação com soluções 

conhecidas de platina-cobalto ou com discos de vidro corados calibrados com a 

solução de platina-cobalto.  
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A presença da cor na água pode ser de origem natural inorgânica, devida 

a presença de compostos metálicos, principalmente de ferro e manganês, assim 

como de origem orgânica, animal ou vegetal, além da origem industrial devida à 

descarga de efluentes industriais (têxteis, pasta de papel, refinarias, indústrias 

químicas, etc.).  

Pelas características do local de coleta (vegetação no entorno do ponto), 

tudo indica que uma das possíveis contribuições para os valores encontrados para a 

cor ao longo do monitoramento se deve a substâncias naturais (ácidos húmico e 

fúlvico) resultantes da decomposição parcial de compostos orgânicos presentes em 

folhas, dentre outros substratos, além da presença de ferro e manganês e sólidos 

dissolvidos.  

Quanto aos sólidos dissolvidos que também contribuem para a presença 

de cor, neste caso específico apresentaram valores muito abaixo do limite máximo 

permitido de 500 mg.L-1, onde o teor máximo foi de 72,2 mg.L-1. 

Os óleos e graxas apresentaram-se na condição de “virtualmente 

ausentes” nas últimas onze datas de coleta (Gráfico 75). Provavelmente, a presença 

de óleos e graxas nas águas amostradas em algumas datas de coleta em 2012 e 

2013, se deve a fontes externas à empresa ou a problemas de coleta ou análise. 

 

 
Gráfico 75 - Gráfico dos resultados de óleos e graxas (mg.L

-1
) obtidos no ponto P11, no período de 

2006 a 2013 (médias anuais) e de janeiro a novembro de 2014. 
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Com relação à questão da metodologia de determinação dos óleos e 

graxas, o método mais utilizado para a determinação de óleos e graxas nas águas é 

o de extração com solvente orgânico, conhecido como Método Soxhlet. Este método 

inclui a determinação não só de óleos e graxas, mas também de outras substâncias 

não oleosas extraíveis pelo solvente orgânico.    

Os níveis de matéria orgânica podem ser demonstrados através dos 

resultados de DBO, os quais apresentaram nas onze últimas coletas valores 

variando de inferior ao limite de detecção do método analítico utilizado (<2,0 mg.L-1) 

a 3,8 mg.L-1, sendo inferiores ao limite máximo permitido de 3,0 mg.L-1 em dez das 

onze datas de coleta. O valor de 3,8 mg.L-1 que esteve acima do LMP foi detectado 

em 12/05/14 (Gráfico 76).  

 

 
Gráfico 76 - Gráfico dos resultados de DBO (mg.L

-1
) obtidos no ponto P11, no período de 2006 a 

2013 (médias anuais) e de janeiro a novembro de 2014. 

 

Os valores de DBO encontrados ao longo do monitoramento se devem 

provavelmente a presença de matéria orgânica proveniente de lançamento de 

esgoto bruto pela comunidade rural (residência e áreas de pastagem) que reside 

próximo ao local de coleta e proveniente da vegetação de entorno. O ponto de 

monitoramento P11 está inserido em um local onde há áreas de pastagem para 

gado, com presença de vegetação e de residências as quais provavelmente não 

tratam seu esgoto sanitário. As médias anuais de 2006 a 2013 acusaram valores 

inferiores ao LMP e oscilaram de 1,2 a 2,68 mg.L-1. 
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O oxigênio dissolvido - OD variou nas onze últimas coletas de 5,9 a 8,1 

mg.L-1, quando o mínimo exigido para águas classe 1 é de 6 mg.L-1, indicando águas 

com boa oxigenação (Gráfico 77). Somente na data 13/10/14 o teor de oxigênio 

dissolvido esteve um pouco abaixo do mínimo exigido. 

 

 
Gráfico 77 - Gráfico dos resultados de OD (mg.L

-1
) obtidos no ponto P11, no período de 2011 a 2013 

(médias anuais) e de janeiro a novembro de 2014. 

 

Observa-se ao longo do histórico do monitoramento (2011 a 2014) que os 

resultados de OD vêm apresentando valores superiores ao mínimo exigido pela 

legislação como pode ser verificado através da Tabela 112 , indicando águas bem 

oxigenadas, com exceção da data 13/10/14. As médias anuais (2011 a 2013) 

variaram de 6,0 a 7,12 mg.L-1, quando o mínimo exigido é de 5 mg.L-1 pela DN 

Conjunta COPAM/CERH 1/2008. Na data 13/10/14, onde o oxigênio esteve mais 

baixo, a DBO foi inferior ao seu limite, o que não justifica uma redução na 

concentração de OD.  

O OD é um dos principais parâmetros de caracterização dos efeitos da 

poluição das águas decorrentes de despejos orgânicos. A solubilidade do OD é 

função da altitude e da temperatura do corpo de água. Em geral, ao nível do mar e à 

temperatura de 20°C, a concentração de saturação é de 9,2 mg.L-1. 

A redução nos valores de oxigênio dissolvido na água pode ocorrer 

devido à respiração de organismos aquáticos, perda para a atmosfera, nitrificação 
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(amônia é oxidada a nitrito e o nitrito é oxidado a nitrato), decomposição de matéria 

orgânica, pela oxidação de substâncias como íons metálicos – ferro (II) e manganês 

(II), por exemplo. Quanto a possíveis lançamentos de carga orgânica (aumento de 

DBO) na água e que consequentemente reduzem a concentração de oxigênio 

dissolvido devido à oxidação da matéria orgânica, ressalta-se que a empresa não 

lança esgoto tratado em curso d’água, mas sim em solo. No caso da Mina de 

Itatiaiuçu a empresa utiliza banheiros químicos na área de lavra. 

A DBO na data 13/10/14 acusou uma concentração de 2,1 mg.L-1, ou 

seja, um valor inferior ao LMP de 5 mg.L-1, o que não justifica uma redução na 

concentração de oxigênio dissolvido nesta mesma data (5,9 mg.L-1). A temperatura 

que também influencia na concentração de oxigênio na água não estava elevada, o 

que também não justifica uma redução na concentração de OD na água em função 

deste parâmetro. outra possível contribuição para a redução deste parâmetro é a 

oxidação do ferro e do manganês. Nesta mesma data o manganês e o ferro 

estiveram inferiores aos respectivos limites máximos permitidos. Outra explicação 

para um valor mais reduzido de oxigênio dissolvido na água é o pouco volume de 

água e o fato da água ter pouca movimentação, o que dificulta a entrada de OD por 

difusão.  

 

 
Registro fotográfico do local da coleta demonstrando mata densa no entorno do ponto e a água com 

pouca movimentação e pouco volume. 
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Os surfactantes (ABS) apresentaram valores oscilando de <0,1 a 0,23 

mg.L-1 nas onze últimas coletas, ou seja, inferiores ao limite máximo permitido de 0,5 

mg.L-1 (Gráfico 78). 

 

 
Gráfico 78 - Gráfico dos resultados de ABS (mg.L

-1
), obtidos no ponto P11, no período de 2011 a 

2013 (médias anuais) e de janeiro a novembro de 2014. 

 

No que se refere à qualidade sanitária da água amostrada no ponto P11, 

verificou-se a presença de coliformes totais e fecais ao longo do monitoramento. A 

presença dessas bactérias deve-se ao fato do ponto de monitoramento P11 sofrer 

influência da área de entorno na qual há residências que não tratam o seu esgoto 

doméstico, áreas de pastagem e agricultura (Gráfico 79).  

 

 
Gráfico 79 - Gráfico dos resultados do grupo coliformes (NMP.100 mL

-1
) obtidos no ponto P11, no 

período de 2006 a 2013 (médias anuais) e de janeiro a novembro de 2014. 
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Os coliformes totais variaram de 231 a 9850 NMP.100 mL-1. Os coliformes 

fecais oscilaram de 100 a 1090 NMP.100 mL-1, quando o LMP é de 200 NMP.100 

mL-1. Somente nas datas 11/07/14 e 13/10/14 os valores obtidos para os coliformes 

fecais estiveram acima do LMP. 

Ressalta-se novamente que, o monitoramento atualmente realizado pela 

empresa tem como objetivo obtenção de dados para a composição da série histórica 

da qualidade das águas antes e durante as novas atividades da empresa. 
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Tabela 112 – Resultados das análises físico-químicas e microbiológicas do ponto P11. (NA - Não analisado) 

ARCELORMITTAL BRASIL S/A 
P11 - CÓRREGO CONTRIBUINTE DO CÓRREGO GARIMPO ENCOSTA NORTE DA 

MARGEM DIREITA DO CONTRIBUINTE DO CÓRREGO GARIMPO 
EXPLOTAÇÃO DE MINÉRIO 

DE FERRO 

Tipo de Ponto: Córrego                               Tipo de Amostra: Água Superficial                               Classe 1                                                     Ano: 2014 

Data 
 

pH 
Cor 

aparente 
(Pt.Co

-1
) 

Turbidez 
(UNT) 

DBO 
(mg.L

-1
) 

Ferro 
solúvel 
(mg.L

-1
) 

Ferro Total 
(mg.L

-1
) 

Manganês 
solúvel 
(mg.L

-1
) 

Oxigênio 
dissolvido  
(mg.L

-1
) 

Sólidos 
Dissolvidos 

(mg.L
-1

) 

Sólidos em 
Suspensão 

(mg.L
-1

) 

Sólidos Totais 
(mg.L

-1
) 

 
07/01/14 6,17 2,5 1,15 <2,0 0,02 0,05 0,11 7,5 40,2 <5,0 43,0 

18/02/14 6,39 2,5 <1,0 3,0 0,10 0,38 <0,05 7,9 41,6 2,6 39,0 

20/03/14 6,97 12,5 <1,0 3,0 0,28 0,29 0,07 6,2 31,6 <5,0 34,4 

03/04/14 6,96 12,5 <1,0 2,0 0,19 0,21 0,07 6,0 72,2 7,2 79,4 

12/05/14 7,78 12,5 <1,0 3,8 0,20 0,26 0,20 8,1 34,6 19,6 54,2 

17/06/14 6,62 12,5 <1,0 2,1 0,30 0,75 <0,05 6,4 18,4 <5,0 21,8 

11/07/14 7,59 12,5 <1,0 2,0 0,19 0,36 0,15 6,8 43,8 <5,0 47,4 

20/08/14 6,79 12,5 <1,0 2,6 0,04 0,13 <0,05 6,4 41,6 5,4 47,0 

02/09/14 7,15 12,5 <1,0 2,3 0,09 0,11 0,08 7,4 40,0 40,0 43,8 

13/10/14 6,41 2,5 <1,0 2,1 0,13 0,20 <0,05 5,9 37,8 <5,0 40,6 

11/11/14 7,46 2,5 <1,0 2,4 0,10 0,19 <0,05 7,0 45,0 6,6 51,6 

            

Média 2006 8,16 1,0 5,1 2,68 0,13 NA 0,22 NA 19,9 NA NA 

Média 2007 7,45 7,2 8,9 1,32 0,1 NA 0,02 NA 19,2 NA NA 

Média 2008 6,56 25,2 6,0 1,5 0,4 NA 0,15 NA 40,1 5,2 45,6 

Média 2009 6,6 18,4 7,6 1,1 0,61 NA 0,46 NA 42 2,1 44,1 

Média 2010 6,5 21,8 8 1,8 0,44 NA 0,22 NA 40,5 1,4 41,8 

Média 2011 6,55 17,0 4,3 1,2 0,58 0,720 0,8 6,0 35,6 4,4 43,9 

Média 2012 7,17 26,7 8,2 1,8 0,68 1,44 NA 6,6 31 8,1 42,3 

Média 2013 7,21 9 4,02 1,62 0,39 0,54 0,1 7,12 41,5 18 55,8 

Limites 6 a 9 - 40 3 0,3 - - ≥6 500 50 - 
Mínimo 6,17 2,5 <1,0 <2 0,02 0,05 <0,05 5,9 18,4 2,6 21,8 

Média 6,94 8,9 1,01 2,5 0,15 0,27 0,08 6,9 40,6 9,7 45,7 

Máximo 7,78 12,5 1,15 3,8 0,3 0,75 0,2 8,1 72,2 40 79,4 
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ARCELORMITTAL BRASIL S/A 
P11 - CÓRREGO CONTRIBUINTE DO CÓRREGO GARIMPO ENCOSTA NORTE DA 

MARGEM DIREITA DO CONTRIBUINTE DO CÓRREGO GARIMPO 
EXPLOTAÇÃO DE MINÉRIO DE 

FERRO 

Tipo de Ponto: Córrego                                        Tipo de Amostra: Água Superficial                                          Classe 1                                   Ano: 2014 

Data 
Sólidos 

Sedimentáveis 
(mL.L

-1
) 

Surfactantes 
(ABS) 

(mg.L
-1

) 

Óleos e graxas 
(mg.L

-1
) 

Coliformes Totais 
(NMP.100 mL

-1
) 

Coliformes fecais 
(NMP.100 mL

-1
) 

    

07/01/14 0,0 <0,1 VA 231 ND     
18/02/14 0,0 0,23 VA 2160 ND     
20/03/14 0,0 <0,1 VA 1340 ND     
03/04/14 0,0 <0,1 VA 5940 200     
12/05/14 0,0 <0,1 VA 2030 100     
17/06/14 0,0 <0,1 VA 1890 100     
11/07/14 0,0 <0,1 VA 2950 1090     
20/08/14 0,0 <0,1 VA 2260 100     
02/09/14 0,0 <0,1 VA 2950 100     
13/10/14 0,0 <0,1 VA 4350 350     
11/11/14 0,0 0,14 VA 9850 100     

Média 2006 NA NA <0,1 101,4 94,2     

Média 2007 NA NA <0,1 1531,3 25,1     
Média 2008 0,1 NA 0,13 1144 442     
Média 2009 0,1 NA <0,1 1299 772,4     
Média 2010 0,2 NA <0,1 1198,2 359     
Média 2011 0,2 0,006 0,4 1341,7 427     
Média 2012 0,2 0,07 1,4 2.380,2 NA     
Média 2013 0,35 0,15 1,5 2206,1 -     

Limites - 0,5 VA - 200     

Mínimo 0 <0,1  231 100     

Média 0 0,12  3268 267,5     

Máximo 0 0,23  9850 1090     

Responsáveis Técnicos: Patrícia de Pádua Marques – CRQ 02100091 2ªR & Felipe Augusto de Pádua Marques – CRQ 02101160 2ªR                                                   Laboratório: 
C.S.Q.A. Rodrigo Antônio de Pontes – CRQ 02301056 2

a
 Região   Laboratório: Visão Ambiental  NA – Não analisado. Não foram exigidos em condicionante. Célio O. Guimarães CRQ 

02404846 II Região. Laboratório Terra VA – Virtualmente ausente. ND – Não determinado. 
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6.5.3 - CONCLUSÕES  

A seguir serão apresentadas algumas conclusões de acordo com o tipo 

de ponto de monitoramento.  

ÁGUAS SUPERFICIAIS 

Com relação à qualidade das águas superficiais nos córregos: Capão 

contribuinte do córrego Grande (P9); Grande, margem direita do ribeirão Serra 

Azul (P10) e córrego contribuinte do córrego Garimpo encosta norte da margem 

direita do contribuinte do córrego Garimpo (P11), os resultados das análises 

permitiram evidenciar que, de modo geral, a maioria dos parâmetros físico-

químicos e microbiológicos foram inferiores aos limites máximos permitidos 

estabelecidos pela DN Conjunta COPAM/CERH 1/2008 para águas classe 1.  

Cabe informar que, o ponto P10 (Córrego Grande, margem direita do 

ribeirão Serra Azul) esteve seco no período de março a novembro de 2014.  

Através das análises realizadas no período de janeiro a novembro de 

2014, os vários parâmetros físico-químicos e microbiológicos analisados 

acusaram valores reduzidos e dentro dos limites máximos permitidos nos três 

pontos de coleta P9 a P11, com exceção de: turbidez (P9); ferro solúvel (P9 e 

P10); manganês (P9 a P11); DBO (P11); OD (P9 e P10); cor (P9) e coliformes 

fecais (P9 e P11).  

Com base nos resultados obtidos para os três pontos de coleta que, 

verifica-se que o córrego contribuinte do córrego Garimpo (P11) foi o que 

apresentou melhor qualidade, águas com melhor oxigenação, menores teores de 

ferro, manganês, cor, turbidez, sólidos. 

O pH no período de janeiro a novembro de 2014 esteve dentro da faixa 

limite de 6 a 9 e variou de 6,0 (P9) a 7,78 (P11), apresentando águas com 

características ligeiramente ácidas a ligeiramente alcalinas.  

Em termos de sólidos, tem-se que todos os resultados estiveram 

abaixo dos limites máximos permitidos estabelecidos pela DN Conjunta 

Copam/CERH 1/2008 nos três pontos de coleta. 

Os sólidos sedimentáveis estiveram ausentes nos três pontos no 

período de janeiro a novembro de 2014.Já os sólidos suspensos acusaram teores 
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oscilando de 2,6 (P11) a 42,8 mg.L-1 (P9) e os sólidos dissolvidos de 16 (P10) a 

72,2 mg.L-1 (P11). 

A turbidez nos pontos P10 e P11 acusaram valores reduzidos e 

inferiores ao LMP de 40 UNT, onde variaram de <1 (P11) a 5,5 UNT (P10). Já o 

ponto P9 acusou valores oscilando de 10,8 a 80 UNT. 

A cor acusou valores mais reduzidos nos pontos P10 e P11, onde 

oscilou de 2,5 (P11) a 50 mgPt.L-1 (P10). O ponto P9 apresentou valores 

oscilando de >50 a >100 mgPt.L-1 no período analisado. Para águas consideradas 

como classe 1 a DN Conjunta Copam/CERH 1/2008 estabelece como limite para 

a cor verdadeira o nível de cor natural do corpo d’água em mgPt.L-1.   

Ressalta-se que, a cor determinada pela Arcelormittal é a cor aparente, 

ou seja, a amostra não foi centrifugada e nem filtrada para a eliminação dos 

sólidos suspensos o que causa interferência na análise da cor, absorvendo parte 

da radiação eletromagnética. Esta coloração é considerada como aparente, pois é 

como o ser humano a vê, mas é, na verdade em parte resultado da reflexão e 

dispersão da luz nas partículas em suspensão. Para a obtenção da cor real ou 

verdadeira há a necessidade de se eliminar previamente a turbidez através de 

centrifugação, filtração ou sedimentação. A centrifugação é o método mais 

aconselhável porque na filtração ocorre adsorção de cor da amostra no papel de 

filtro e, na sedimentação, existem sólidos em suspensão que se sedimentam 

muito lentamente e não são removidos. 

O oxigênio dissolvido, um dos parâmetros mais importantes no estudo 

da qualidade das águas, acusou valores dentro do exigido pela DN Conjunta 

COPAM/CERH 1/2008 para águas consideradas como classe 1, com exceção do 

ponto P9 em todas as coletas efetuadas em 2014 e P10 em uma coleta. O ponto 

P11 foi o que apresentou melhor oxigenação, com todos os teores acima do 

mínimo exigido de 6 mg.L-1, com exceção da data 13/10/14 (5,9 mg.L-1). 

Quanto à presença de matéria orgânica, determinada indiretamente 

pela análise de Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO, acusou valores 

inferiores ou igual ao LMP de 3 mg.L-1 nos três pontos de coleta, com exceção da 

data 12/05/14 no ponto P11 (3,8 mg.L-1). Considerando os três pontos a DBO 

apresentou concentrações variando de <2 (P9 e P11) a 3,8 mg.L-1 (P11).  
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Cabe lembrar que, próximos aos pontos de coleta (P9 e P10) há 

presença de fazendas, áreas de pastagem e presença de gado, o que podem 

estar contribuindo para a DBO. Além disto, também há presença de vegetação. 

Em termos do ponto P11, existe uma mata bem densa e não há atividade 

antrópica próxima ao ponto conforme informação da empresa. 

Em termos dos metais inorgânicos ferro e manganês, tem-se que o 

ferro solúvel esteve inferior ao limite máximo permitido de 0,3 mg.L-1 somente no 

ponto P11, onde o teor máximo foi de 0,3 mg.L-1. Nos pontos P9 e P10, os teores 

foram elevados e acima do LMP em todas as datas de coleta, onde oscilou de 

0,87 (P9) a 14 mg.L-1 (P9).  

Com base nos resultados de ferro ao longo do monitoramento, 

incluindo as médias anuais, observa-se que mesmo antes de qualquer atividade, 

este elemento já acusava valores acima do LMP. 

Em relação ao manganês solúvel, este acusou teores oscilando de 

0,04 (P9) a 1,44 mg.L-1 (P10). 

A presença de ferro e manganês nas águas amostradas está sendo 

interpretada como normal em decorrência da percolação das águas dos cursos 

amostrados em materiais geológicos ricos nestes elementos, quais sejam as não 

raras passagens manganesíferas presentes em filitos e quartzitos do Grupo 

Caraça e Grupo Piracicaba e, obviamente, o minério de ferro. 

Uma possível explicação para os valores anômalos registrados para 

ferro e manganês solúvel deve-se a exposição de materiais nas áreas de serra a 

sul dos pontos de coleta. Estas áreas correspondem à zona de recarga do 

aquífero local que abastece as drenagens nas quais encontram-se locados os 

pontos de coleta. Nestas áreas serranas encontram-se locadas as áreas da 

empresa em questão e das demais empresas instaladas na região promovendo a 

exposição superficial de rochas ricas em manganês e ferro não oxidadas. Estes 

materiais sob ação das águas pluviais no sistema de drenagem fechado das 

cavas promove a lixiviação do ferro e manganês presentes, durante o processo 

de infiltração. Esta água infiltrada promove a recarga do aquífero e a presença 

anômala destes elementos nos pontos de coleta.  
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Os óleos e graxas não foram detectados nos pontos P9 a P11 no 

período de janeiro a novembro de 2014, sendo considerados como virtualmente 

ausentes, ou seja, que não é perceptível pela visão, olfato ou paladar. 

Quanto aos parâmetros microbiológicos detectou-se nos três pontos de 

coleta os coliformes totais e fecais, sendo que os coliformes fecais acusaram 

duas inconformidades nos pontos P9 e P11, provavelmente devido a fontes 

externas a mina.  
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7 - DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

7.1 - INTRODUÇÃO 

Para a avaliação dos impactos ambientais da ampliação da lavra da 

ARCELORMITTAL BRASIL S/A na área do Processo DNPM nº 812.593/1973, 

foram consideradas as possíveis interrelações e correlações entre os meios físico, 

biótico e antrópico nas áreas diretamente afetadas (ADA’s), e sob a influência 

direta ou indireta das intervenções a serem realizadas, até a sua desativação. 

De acordo com a Resolução CONAMA 01/86, impactos ambientais 

podem ser definidos como “qualquer alteração das propriedades físicas, químicas 

e biológicas do meio ambiente, que afetem a saúde, segurança e bem estar da 

população, as atividades sociais e econômicas, as condições estéticas, sanitárias 

e a qualidade dos recursos ambientais”. 

Esta avaliação de impactos ambientais é resultante de uma sequência 

de análises que permite selecionar as informações relevantes para o 

empreendimento e das características ambientais da área onde o mesmo será 

implantado. São aproximações sucessivas que se realizam através do 

Diagnóstico  Prognóstico  Avaliação de Impacto Ambiental. 

Na fase de Prognóstico procurou-se estabelecer premissas e/ou 

cenários, de maneira qualitativa, cuja ocorrência seja provável. 

Já na fase de Avaliação do Impacto Ambiental procurou-se determinar 

a importância ou valoração dos impactos, as condições do parâmetro ambiental a 

ser atingido em relação ao seu estado atual, às dimensões a serem 

comprometidas, o tipo de impacto e seus respectivos desdobramentos em 

impactos indiretos. 

 

7.2 - PROGNÓSTICO 

São apresentadas as premissas que orientaram a análise frente aos 

dois cenários básicos: “com o empreendimento” e “sem a ampliação da lavra”. 

O estabelecimento de cenários para as fases de expansão e operação, 

visando ter um prognóstico das relações entre a atividade minerária e os aspectos 

ambientais, estão condicionados às seguintes premissas: 

 Estagnação do mercado de exportação de produtos minerais e siderúrgicos, 
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em cenário de incertezas econômicas em escala mundial; 

 Aumento progressivo da aplicação dos instrumentos da Política Nacional de 

Meio Ambiente e o consequente aumento da sua eficiência; 

 Manutenção do Sistema Rio Manso como fundamental para a continuidade 

do abastecimento de água da região metropolitana de Belo Horizonte, reforçando 

a necessidade de proteção do complexo envolvendo barragem, bacia hidrográfica 

e manancial hidrogeológico. 

 Necessidade de preservação/conservação dos remanescentes florestais da 

região, como estratégia de proteção da fauna e flora e de mananciais, com a 

valorização das Unidades de Conservação já implantadas no município em tela. 

 

O grau de incertezas de que se revestem os cenários reflete, 

principalmente, as seguintes variáveis: 

 Modelo de gestão das Unidades de Conservação; 

 Incertezas do setor mineral, devido às oscilações no mercado nacional e 

internacional, agravadas pela crise financeira mundial; 

 Ação de monopólios de empresas extrativistas e exportadoras do minério de 

ferro da região central de Minas Gerais, interferindo na livre concorrência do 

mercado interno e na permanência, no mercado, de empresas pertencentes a 

grupos diferentes; 

 Modificação das leis ambientais aplicáveis. 

 

Ressalta-se que a empresa pertence a um grupo empresarial 

internacional, com capacidade de fechamento de contratos de longo prazo e 

manutenção de preços competitivos, o que sem dúvida atenua as incertezas 

anteriormente levantadas. Mais ainda, o grupo empresarial é grande consumidor 

do próprio minério (mercado cativo). 

A seguir são apresentadas quadros com os prognósticos tanto para a 

ampliação da lavra, bem como para a hipótese de não efetivação desta atividade.  
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Quadro 46 - Prognóstico com a ampliação da lavra. 

C 
O 
M 
 

O 
 

E 
M 
P 
R 
E 
E 
N 
D 
I 
M 
E 
N 
T 
O 

V 
A 
N 
T 
A 
G 
E 
N 
S 

Desenvolvimento racional da lavra do depósito mineral, com a extensão das 
frentes de lavra dentro dos limites do direito minerário, em área de concessão 
federal devidamente regularizada, promovendo o desejado e correto 
aproveitamento de suas reservas, como preconizado pela legislação. 

Aproveitamento de uma área contígua ás atuais frentes de lavra da ARCELOR 
na área do Processo DNPM nº 812.593/73, restrita ao estritamente 
imprescindível, evitando o impacto em áreas externas mais sensíveis. 

Desenvolvimento dos trabalhos minerários em áreas onde já estão sendo 
praticadas rotineiramente as ações de controle ambiental. 

Manutenção das condições operacionais do empreendimento, mantendo o fluxo 
de suprimento de run of mine (ROM) para a usina de beneficiamento, mantendo 
o equilíbrio técnico, ambiental e econômico do empreendimento 

D 
E 
S 
V 
A 
N 
T 
A 
G 
E 
N 
S 

Aumento da área impactada. 

Perda de vegetação e de solos. 

Afugentamento da fauna. 

Redução de habitats e biodiversidade. 

Aumento do nível de ruídos / poeiras 

 

Quadro 47 - Prognóstico sem a ampliação da lavra. 

S 
E 

 M 
 

O 
 

E 
M 
P 
R 
E 
E 
N 
D 
I 

M 
E 
N 
T 
O 

 
V 
A 
N 
T 
A 
G 
E 
N 
S 

Manutenção da flora e fauna existentes na área de ampliação da lavra.  

Permanência dos solos naturais, já estruturados, menos propensos a 
processos erosivos, minimizando o potencial de ocorrência de assoreamento 
das bacias a jusante. 

Inexistência dos impactos negativos gerados durante a ampliação da lavra e os 
respectivos efeitos da movimentação de equipamentos. 

 
D 
E 
S 
V 
A 
N 
T 
A 
G 
E 
N 
S 

Comprometimento de parte importante das reservas minerais, e diminuindo os 
horizontes de vida útil do empreendimento e, consequentemente, dos seus 
benefícios socioeconômicos. 

Comprometimento do equilíbrio econômico da atividade, em vista da 
dificuldade de manutenção dos atuais níveis de produção.  

Dificuldades socioeconômicas resultantes da impossibilidade de manutenção 
dos atuais postos de trabalho associdados à mão de obra já alocada na lavra 
desse direito minerário. 
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7.3 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

Na identificação, avaliação e interpretação dos impactos ambientais 

decorrentes do empreendimento focalizado, serão considerados vários aspectos 

pertinentes destacando-se: 

 Determinação dos impactos, ponderando se são positivos ou negativos; 

 O seu meio de incidência, discernindo se afetam os meios físico, biótico e 

antrópico, bem como os respectivos efeitos encadeados; 

 Determinação da frequência dos eventos, se estes são eventuais (de 

ocorrência esporádica), se são frequentes ou se são contínuos; 

 Abrangência dos efeitos (ADA, AID, AII); 

 Duração dos efeitos (ampliação / desativação); 

 

Procurando apresentar essas informações de um modo mais claro, 

foram elaborada a Matriz de Análise dos Impactos e a Matriz de Leopold, nas 

quais diversos parâmetros são correlacionados. 

 

7.3.1 - MATRIZ DE LEOPOLD 

Nessa matriz, utilizam-se os parâmetros magnitude, que se refere ao 

grau de alteração provocado pela ação sobre o fator ambiental, e importância, 

que atribui um peso relativo ao fator ambiental afetado. Para cada par ação-

impacto, atribui-se um valor de um (1) a dez (10) tanto para a magnitude quanto 

para a importância, procurando-se definir o significado desses parâmetros no 

contexto ambiental. 

Para os valores até três (3), considerou-se o impacto como sendo de 

pequena magnitude/importância; para valores entre quatro (4) e seis (6) como 

sendo de média magnitude/importância; enquanto que para valores iguais ou 

maiores do que sete (7) o impacto é considerado como de grande 

magnitude/importância. 

O sinal negativo (-) ou positivo (+) identifica o caráter ou a qualidade do 

impacto. Deste modo, se o impacto apresentar um sinal negativo significa que o 

impacto é nocivo ao meio ambiente, portanto, não desejável. Já os impactos que 

apresentam um sinal positivo são os desejáveis, que justificarão a implantação do 
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empreendimento, trazendo benefícios para a sociedade como um todo. 

 

7.3.2 - MATRIZ DE ANÁLISE DOS IMPACTOS 

Os impactos são determinados pelo resultado da multiplicação dos 

pesos atribuídos aos parâmetros Magnitude (M), Frequência (F), Abrangência (A), 

Duração (D) e Importância (I), conforme segue: 

 

Quadro 48 - Parâmetros utilizados na classificação dos impactos ambientais. 

Magnitude (M) Frequência (F) Abrangência (A) Duração (D) Importância (I) 

Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição 

1 Baixa 1 

Eventual  
Efeito de 

ocorrência 
esporádica 

1 

ADA  
Efeito restrito 

a área de 
ampliação da 

lavra 

1 

Efeito 
restrito a 
fase de 

implantação 
da 

ampliação 
da lavra 

1 
Efeito de 
pequena 

importância 

2 Média 2 

Frequente 
 Eventos que 
ocorrem com 
frequência, 

em intervalos 
fixos ou não 

2 

AID - Efeito 
se estende 
pelas áreas 
de entorno 

2 

Efeito 
restrito às 
fases de 

implantação 
e operação 

da lavra 

2 

Efeito de 
média 

Importânci
a 

3 Alta 3 

Constante  
Manifestação 
contínua do 

efeito 

3 

AII - Efeito 
atinge área 
maior de 
extensão 

3 

Efeito 
permanece 
após o fim 
da vida útil 

da lavra 
(irreversível) 

3 
Efeito de 
grande 

importância 

 

Para classificação dos impactos considerou-se a seguinte faixa de 

valores: 

Tabela 113 - Faixa de valores para classificação dos impactos. 

Faixa de valores Classificação 

1 - 4 Muito baixo 

5 - 8 Baixo 

9 - 27 Médio 

28 - 81 Alto 

82 - 162 Muito Alto 

163 - 243 Extremo 

 

Assim como na Matriz de Leopold, na matriz de análise dos impactos o 

sinal negativo (-) ou positivo (+) define o caráter ou a qualidade do impacto. 

Assim, um impacto com sinal negativo representa um impacto nocivo ao meio 

ambiente, não desejável, para o qual deverão ser adotadas medidas mitigadoras. 



           
________________________________________________________________________ 

 

596 

 

Por outro lado, os impactos positivos são aqueles desejáveis, que justificarão a 

implantação do empreendimento, trazendo benefícios para a sociedade como um 

todo. 

Foi inserida também nesta matriz de impactos uma coluna com as 

medidas mitigadoras necessárias no caso de impactos adversos, que serão mais 

bem detalhadas no capítulo a seguir. No caso de impactos positivos, esta coluna 

foi utilizada para o detalhamento das ações a serem tomadas a fim de que este 

impacto alcance os resultados esperados, ou mesmo que estes efeitos positivos 

sejam potencializados. 

A utilização destas matrizes justifica-se pela necessidade de se buscar 

uma relação quantitativa entre as ações do empreendimento e seus respectivos 

impactos. Mesmo considerando-se a subjetividade na distribuição dos valores 

expressos, considera-se que elas retratam de forma coerente a inter-relação entre 

os parâmetros analisados, servindo como uma forma objetiva de visualização e 

análise dos mesmos. 

É importante ressaltar que não há sentido na realização do somatório 

dos impactos por não terem sido estabelecidos os pesos para cada impacto e 

pela possibilidade de correlação entre os mesmos. 

 

7.4 - CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PRINCIPAIS IMPACTOS 

AMBIENTAIS 

Serão identificados, descritos e avaliados a seguir os principais 

impactos ambientais, negativos e positivos, decorrentes da ampliação da lavra da 

ARCELORMITTAL na área do Processo DNPM nº 812.593/73, Mina Oeste, em 

suas fases de implantação, operação e desativação: 

 

7.4.1 - IMPACTOS SOBRE O MEIO FÍSICO 

7.4.1.1 - ALTERAÇÕES SOBRE A TOPOGRAFIA E A PAISAGEM 

As operações envolvendo os cortes necessários para a retirada do 

minério e do estéril na área do Processo DNPM nº 812.593/73 em questão, 

visando  ampliação da área de lavra objeto do licenciamento, promoverão uma 

alteração inevitável na topografia e, consequentemente, na paisagem. 
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Considerando o quantitativo correspondente à cava proposta para o 

avançamento da lavra, que totalizará uma massa da ordem de 14 milhões de 

toneladas, o volume equivalente a ser removido será em torno de 4,8 milhões de 

metros cúbicos, incidindo em uma área nova de cerca de 20 hectares. 

Tais intervenções são potencialmente geradoras de processos erosivos, 

com a movimentação de materiais granulares e a desproteção do solo pela ação 

mecânica das máquinas pesadas, podendo repercutir sobre as águas superficiais 

a jusante do empreendimento.  

A severidade destes processos erosivos estará relacionada aos períodos 

chuvosos, quando ocorrerão processos de carreamento de maior quantidade de 

partículas e assoreamento das calhas das drenagens, com a consequente perda 

da qualidade das águas superficiais.  

Entretanto, deve-se enfatizar no presente caso a feição final dos 

terrenos com a ampliação da lavra. Com o domínio das técnicas empregadas na 

mineração, consegue-se desenvolver a lavra com geometria organizada, em 

bancos regulares e simétricos, propiciando um arranjo esteticamente harmonioso 

e favorável ao controle ambiental. A implantação de dispositivos de drenagem 

superficial, como canaletas, estruturas dissipadoras de energia e bacias de 

retenção de sedimentos, além da revegetação de parte das superfícies, são as 

medidas clássicas para esse controle. 

Desta forma, o impacto a ser causado pela ampliação da lavra à 

topografia e à paisagem pode ser considerado como adverso, direto, de média 

magnitude, em face do tamanho da área a sofrer a nova intervenção  e do volume 

a ser retirado da cava, mas de grande importância, considerando os aspectos 

críticos da intervenção, potencialmente capazes de gerar impactos sobre a 

dinâmica e a qualidade das águas superficiais a jusante do sítio selecionado para 

as intervenções, bem como das águas subterrâneas. 

Os efeitos adversos sobre a topografia e à paisagem serão constantes 

ao longo do empreendimento, diminuindo com o seu término, quando são 

adotadas as medidas derradeiras de vegetação, drenagem e harmonização 

paisagística. 
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Magnitude (M) Frequência (F) Abrangência (A) Duração (D) Importância (I) 
Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição 

2 Média 3 

Constante 
Manifestação 
contínua do 

efeito 

1 

AID - Efeito 
restrito à 
área de 

ampliação 
da lavra 

3 

Efeito 
permanece 

após a 
desativação 

da lavra 

3 
Efeito de 
grande 

importância 

 

7.4.1.2 - ALTERAÇÕES SOBRE O SOLO 

Na ampliação da lavra da Mina Oeste (Processo DNPM nº 812.593/73), 

avalia-se que o impacto sobre o solo será considerável, pois incidirá parcialmente 

em área vegetada, em 11,50 hectares do total de 20 hectares a sofrerem 

intervenção direta pela ampliação da lavra. Nestes locais, ainda existe cobertura 

de solo e vegetação campestre, a qual detém um banco genético de sementes e 

propágulos da vegetação. Com a intervenção do empreendimento, com a retirada 

de solos virgens, caso não sejam tomadas medidas adequadas de proteção, este 

material poderá ser perdido.  

Portanto, consideram-se os impactos sobre os solos em decorrência do 

empreendimento como diretos, adversos; de média magnitude, em face da 

superfície moderada que será afetada, de 11,5 hectares; porém de grande 

importância, especialmente quando se leva em conta que os solos são materiais 

nobres, que levam centenas a milhares de anos em sua gênese, e sua 

importância para a recomposição de áreas degradas pelo próprio 

empreendimento 

Os efeitos adversos sobre os solos serão constantes ao longo do 

empreendimento até que toda a área coberta por este material pedológico seja 

atingida, sendo também irreversíveis, uma vez que não será possível à retomada 

à condição inicial com o término das intervenções. 

 

Magnitude (M) Frequência (F) Abrangência (A) Duração (D) Importância (I) 
Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição 

2 Média 3 

Constante 
Manifestação 
contínua do 

efeito 

1 

AID - Efeito 
restrito à área 
de ampliação 

da lavra 

3 

Efeito 
permanece 

após a 
desativação 

da lavra 

3 
Efeito de 
grande 

importância 
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7.4.1.3 - ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DO AR 

Quanto à qualidade do ar, conclui-se que os impactos decorrentes da 

ampliação da lavra serão de média magnitude, tendo em vista que o número de 

equipamentos que serão empregados nos trabalhos de explotação destas novas 

frentes, tais como escavadeiras, perfuratrizes e pás-mecânicas será moderado, 

implicando em geração de baixas quantidades de poluentes gasosos relacionados 

aos motores a combustão, sendo mais severos, entretanto, na geração de poeiras 

durante as operações de lavra e transporte de material (minério e estéril). 

As emissões de materiais particulados serão mais intensas em 

decorrência das detonações nas frentes de lavra de material mais duro/compacto, 

que não ocorrerão com frequência muito grande, já que boa parte do minério 

destas novas áreas será removido pelo trabalho da escavadeira, por ser friável. 

Os materiais superiores exigirão detonações por serem em parte significativa 

cimentadas por limonita (cangas estruturais e detríticas). 

O trânsito de caminhões carregados de minério, provenientes da área 

do Processo DNPM nº 812.593/73, ao longo da estrada que liga as frentes de 

lavra à usina de beneficiamento da ArcelorMittal, situada há cerca de 3 km na 

Mina Córrego Fundo, será a principal fonte de degradação da qualidade do ar, 

sobretudo na estação seca, quando a geração de poeiras no piso das vias será 

bastante intensa. 

Em suma, consideram-se as alterações da qualidade do ar em razão 

da ampliação da lavra como um impacto direto, adverso, de média magnitude, 

considerando, especialmente, a somatória dos efeitos decorrentes na explotação 

e no transporte, sendo reversíveis com o final da atividade; atribuindo-lhes média 

importância, em face do ambiente totalmente aberto, com excelentes condições 

de dispersão atmosférica na região montanhosa do empreendimento, situação 

que não propiciará níveis de concentração elevados, a despeito do potencial de 

se propagar para além dos locais diretamente afetados. 

 
Magnitude (M) Frequência (F) Abrangência (A) Duração (D) Importância (I) 

Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição 

2 Média 3 

Constante 
Manifestação 
contínua do 

efeito 

2 

ADA - Efeito 
se estende 
pelas áreas 
de entorno 

2 

Efeito restrito 
às fases de 
implantação 
e operação 

da lavra  

2 
Efeito de 

média 
importância 
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7.4.1.4 - GERAÇÃO DE RUÍDOS E VIBRAÇÕES 

O aumento de ruído em decorrência da ampliação da lavra na área do 

Processo DNPM nº 812.593/73 será proveniente da movimentação de máquinas e 

veículos pesados e das detonações realizadas para promover o desmonte de 

rochas, assim como dos caminhões que farão o transporte do material explotado, 

sendo o minério conduzido das frentes de lavra até a planta de tratamento e o 

estéril até as pilhas do gênero, em ambos os casos nas dependências da Mina 

Córrego Fundo. 

Com respeito às vibrações, os incrementos decorrentes das 

movimentações de máquinas pesadas podem ser considerados insignificantes, 

atribuindo-se às detonações para desmonte de rocha os impactos mais severos, 

pelos efeitos associados de ruídos, vibrações e pressão sonora, ressaltando-se a 

distância razoável entre os pontos de geração e as edificações de terceiros no 

entorno da mina.  

Em suma, considera-se a geração de ruídos e vibrações em 

decorrência da ampliação da lavra como um impacto direto, adverso, constante, 

porém reversível com o fim das operações; de média magnitude, em razão das 

características das fontes de emissão, escavadeiras e caminhões e detonações; e 

de média importância, em face da contextualização dos pontos de geração no 

ambiente minerário, não contribuindo significativamente para a elevação dos 

índices já existentes, atenuados pela distância dos pontos habitados na área de 

influência da mina. 

 
Magnitude (M) Frequência (F) Abrangência (A) Duração (D) Importância (I) 

Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição 

2 Média 3 

Constante 
Manifestação 
contínua do 

efeito 

2 

AID - Efeito 
se estende 
pelas áreas 
de entorno 

2 

Efeito 
restrito à 

implantação 
e operação 

da lavra 

2 
Efeito de 

média 
importância 

 

7.4.1.5 - GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Na mobilização de máquinas, equipamentos e pessoal durante as 

operações de lavra, certamente serão gerados resíduos sólidos relacionados aos 

trabalhos de manutenção, tais como sucatas, filtros usados, embalagens plásticas 

ou metálicas de óleos lubrificantes, além de papel, papelão e outros, o que 
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ocorrerá nas dependências da Mina Córrego Fundo, e não na área do Processo 

DNPM nº 812.593/73, onde já está implantada toda a infraestrutura para o 

controle e gestão destes materiais, promovendo a sua adequada destinação.  

O principal resíduo sólido gerado no processo de lavra in locu se trata 

do material estéril cuja remoção será imprescindível para promover os 

avançamentos para a retirada do minério de ferro. Na Serra Azul, o estéril é 

constituído predominantemente por rochas itabiríticas compactas, que na 

atualidade ainda não são beneficiadas, as quais serão desmontadas, carregadas 

e transportadas por caminhões até a pilhas do gênero situadas na Mina Córrego 

Fundo, há cerca de 3,6 km das frentes de lavra, constituindo estoques para futuro 

aproveitamento. A relação estéril/minério calculada para a cava projetada de 14,4 

Mt, e que está sendo objeto do presente licenciamento, é de aproximadamente 

1,0 : 1,0. Ou seja, para cada tonelada de ROM (run of mine) desmontado, material 

a ser beneficiado, uma tonelada de itabirito compacto será gerada. 

Em suma, considerando-se o estéril como o principal resíduo sólido 

associado ao presente empreendimento, avalia-se a sua geração como um 

impacto direto, uma vez que tem origem na própria área da ampliação da lavra, 

adverso, irreversível, constante ao longo do processo de lavra, de grande 

magnitude, em razão do significativo volume, e de grande importância, em face da 

necessidade  de disposição adequada, demandando espaços para esse fim. 

 
Magnitude (M) Frequência (F) Abrangência (A) Duração (D) Importância (I) 

Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição 

3 Alta 3 

Constante 
Manifestação 
contínua do 

efeito 

3 

AID - Efeito 
atinge área 
de maior 
extensão 

2 

Efeito restrito 
à implantação 
e operação da 

lavra 

3 
Efeito de 
grande 

importância 

 

7.4.1.6 - RISCOS GEOTÉCNICOS 

Durante a fase de implantação e operação da ampliação da lavra, 

deve-se atentar para as questões que tem implicação na estabilidade 

geomecânica dos taludes resultantes das escavações para a retirada do minério e 

e do estéril, as quais serão fundamentais para a garantia de segurança das 

frentes de explotação.  
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Como a estabilidade dos taludes é condição imprescindível para o 

controle ambiental e para a minimização dos riscos operacionais na mina a ser 

ampliada, impedindo a ocorrência de rupturas, conclui-se que o impacto ambiental 

relativo aos riscos geotécnicos associados à ampliação da lavra é direto, adverso; 

constante ao longo da fase de operação, irreversível, exigindo cuidados mesmo 

após o término ou suspensão das operações. Pode ser considerado como de 

média magnitude, com base nas atenuantes associadas ao pleno conhecimento 

sobre o comportamento geomecânico das rochas da mina, pela experiência 

acumulada, que orienta a utilização de ângulos de taludes compatíveis com a 

segurança, mas de grande importância por envolver uma questão de suma 

gravidade que é a exigência de um elevado nível de segurança e o potencial de 

dano que representa uma indesejada ruptura. 

 
Magnitude (M) Frequência (F) Abrangência (A) Duração (D) Importância (I) 

Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição 

2 Média 3 

Constante 
Manifestação 
contínua do 

efeito 

1 

ADA - Efeito 
restrito à área 
de ampliação 

da lavra 

3 

Efeito 
permanece 

após o fim da 
vida útil da 

lavra 

3 
Efeito de 
grande 

importância 

 

7.4.2 - IMPACTOS SOBRE O MEIO BIÓTICO 

7.4.2.1 - ALTERAÇÃO DA ÁREA COMO RESULTADO DA REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO E DO 

SOLO 

Uma das primeiras intervenções a ser promovida para a ampliação da 

lavra na área do Processo DNPM nº 812.593/73 (Mina Oeste) será a supressão 

da vegetação naqueles trechos onde esta é remanescente. A área que estará 

sujeita a esta supressão e posterior remoção do solo soma 11,50 hectares, que é 

um valor considerável, o que trará repercussões significativas sobre a fauna e 

flora locais.  

Estas implicações referem-se, principalmente, à diminuição de 

elementos da flora existente neste ambiente, resultando na perda de habitat da 

fauna, levando-a a buscar por refúgio em áreas próximas. Observa-se, entretanto, 

que isto ocorrerá principalmente com espécies que apresentam maior mobilidade, 

enquanto aquelas que não têm a mesma capacidade poderão ser eliminadas 

acidentalmente durante o processo de limpeza. Além do fato destes animais 
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buscarem por outros ambientes devido à redução de habitats, também haverá o 

afugentamento da fauna em decorrência da intensa movimentação de máquinas, 

veículos e pessoas no local. A ampliação da lavra virá acompanhada de uma 

intensificação das atividades de todo o empreendimento, com o aumento do fluxo 

interno de máquinas. 

Ressalta-se que o processo de redução dos habitats pode implicar na 

limitação da circulação de elementos da fauna pelo local, tornando-os mais 

vulneráveis às pressões externas, uma vez que será reduzida a conexão entre as 

áreas de mata da região. 

Trata-se, portanto, de um impacto negativo; irreversível; pela 

impossibilidade de recuperação plena do ambiente local, por suas características 

específicas (cerrado-rupestre), de média magnitude, proporcionalmente ao 

quantitativo de área vegetada a ser diretamente afetado; e de grande importância, 

em face da necessidade de preservação de remanescentes vegetacionais em um 

contexto de acentuada degradação. 

 
Magnitude (M) Frequência (F) Abrangência (A) Duração (D) Importância (I) 

Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição 

2 Média 3 

Constante 
Manifestação 
contínua do 

efeito 

2 

AID - Efeito se 
estende pelas 

áreas de 
entorno 

3 

Efeito 
permanece 
após o fim 
da vida útil 

da lavra  

3 
Efeito de 
grande 

importância 

 

7.4.2.2 - REDUÇÃO DE HABITATS 

A ampliação da lavra resultará na redução de área habitável para 

alguns elementos da fauna, sendo este impacto uma consequência direta da 

remoção da vegetação e do solo. 

As espécies da fauna existentes tenderão a se refugiar em outras 

áreas, agravando nestas os efeitos dos comportamentos predatórios motivados 

pela disputa por nichos de abrigo, alimentação e reprodução. 

É importante mencionar que, com a redução de habitats, alguns 

elementos da fauna não serão afetados drasticamente, são os chamados animais 

generalistas. Animais generalistas são pouco exigentes e apresentam alto grau de 

tolerância e capacidade de aproveitar eficientemente diferentes recursos 

oferecidos pelo ambiente. Têm condições de viver em áreas que apresentam 
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vegetação mais aberta ou mata secundária, não sendo, portanto, tão afetados 

com a redução de habitats. 

Já os animais especialistas serão diretamente afetados com a redução 

de seus habitats, e assim terão a necessidade de procurar por áreas que lhes 

ofereçam melhores condições de sobrevivência. 

A redução de habitats é considerada como um impacto adverso; com 

incidência direta no meio biótico, representado pelos remanescentes de 

vegetação a serem suprimidos, na ADA, e também nas vizinhanças imediatas, 

AID; com duração constante; abrangência local; de média magnitude, 

proporcional à área total a ser afetada; e de grande importância, pelo fato de 

serem cada vez mais escassos os redutos para o abrigo da fauna, a despeito da 

área da ampliação da lavra estar inserida em contexto minerário, o que atenua o 

referido impacto, pois o ambiente já apresenta reduzido número de espécies pelo 

ambiente. 

 
Magnitude (M) Frequência (F) Abrangência (A) Duração (D) Importância (I) 

Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição 

2 Média 3 

Constante 
Manifestação 
contínua do 

efeito 

2 

AID - Efeito se 
estende pelas 

áreas de 
entorno 

3 

Efeito 
permanece 
após o fim 
da vida útil 

da lavra 

3 
Efeito de 
grande 

importância 

 

7.4.2.3 - PERDA DA CONECTIVIDADE DOS AMBIENTES  

A remoção da vegetação remanescente e da camada de solos para a 

ampliação da lavra nos trechos em que isto for necessário resultará na perda de 

conectividade entre os domínios preservados, gerando áreas (corredores) 

menores de trânsito de animais no ambiente local. A eliminação destes trechos 

vegetados representa um aumento do isolamento entre as populações uma vez 

que a conectividade entre os ambientes já se encontra comprometida. Ressalta-

se que a área a ser afetada pela lavra em questão está inserida no cenário 

minerário onde, atualmente, o ambiente comporta poucas parcelas de matas. 

A perda de conectividade pode vir a exercer influência sobre alguns 

processos ecológicos, como o movimento e a dispersão de organismos, a 

utilização de recursos pelos animais, fluxo gênico, etc. Esta perda de conexão 
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pode levar a uma redução na taxa de imigração e de recolonização, ressaltando a 

importante característica ecológica de facilitar os fluxos biológicos. 

Outra consequência importante seria o isolamento espacial, 

ocasionando a limitação da fauna pela redução de área disponível para abrigo e 

alimentação, aumentando o índice de predação, uma vez que na tentativa de se 

deslocar para outras locais, os animais se tornarão mais vulneráveis ao homem 

ou a outras espécies da fauna (predação). 

Assim, a perda de conectividade em decorrência da ampliação da lavra 

em questão corresponde a um impacto adverso; de média magnitude, 

proporcional aos trechos de campo cerrado e cerrado rupestre a serem 

suprimidos; reversíveis em longo prazo com o fim das operações e a recuperação 

da área; e de grande importância visto que a conectividade existente na região já 

se encontrava reduzida.  

 
Magnitude (M) Frequência (F) Abrangência (A) Duração (D) Importância (I) 

Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição 

2 Média 3 

Constante 
Manifestação 
contínua do 

efeito 

2 

AID - Efeito 
se estende 
pelas áreas 
de entorno 

2 

Efeito restrito 
às fases de 

implantação e 
operação da 

lavra, 
reversível em 
longo prazo 

3 
Efeito de 
grande 

importância 

 

7.4.2.4 - AFUGENTAMENTO DA FAUNA 

A perturbação gerada no ambiente pelos ruídos, vibrações e poeiras, 

oriundos da atividade minerária, com detonações, movimentação de máquinas, 

pessoas e veículos na ampliação da lavra, ocasionará o afugentamento da fauna 

que se abriga nas áreas vegetadas existentes no entorno da mina.  

Como se trata da continuidade do processo lavra, em contexto de 

intensa movimentação de máquinas e veículos pesados, pode-se dizer que a 

fauna encontra-se ambientada com o empreendimento, tendo as espécies de 

fauna do local adquirido capacidade de adaptação com a interferência antrópica. 

No entanto, algumas espécies serão severamente impactadas por não possuírem 

mecanismos ágeis de deslocamento, dispersão e mobilidade que os permitam 

abandonar a área impactada. 
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Este impacto também repercute sobre a flora, pois os animais que 

auxiliam a polinização e dispersão de seus frutos e sementes (dispersão 

zoocórica) abandonam a área, dificultando ou eliminando a propagação da 

vegetação. 

Desta forma, o impacto relativo ao afugentamento da fauna pode ser 

classificado como adverso, com incidência direta no meio biótico, de média 

magnitude, uma vez que a fauna local já se encontra reduzida por causa do 

cenário minerário; e de grande importância por comprometer as áreas vegetadas 

vizinhas ao receber estes animais, resultando em aumento da pressão por 

abrigos e alimentos nestes ambientes. 

 

Magnitude (M) Frequência (F) Abrangência (A) Duração (D) Importância (I) 

Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição 

2 Média 3 

Constante 
Manifestação 
contínua do 

efeito 

2 

AID - Efeito se 
estende pelas 

áreas de 
entorno 

1 

Efeito restrito 
à fase de 

implantação e 
operação da 

lavra 

3 
Efeito de 
grande 

importância 

 

7.4.2.5 - AUMENTO DA ATIVIDADE PREDATÓRIA 

Na ampliação da lavra, durante as operações de retirada do solo, 

remoção da vegetação, com a decorrente movimentação de veículos e de 

pessoas pela área, haverá o aumento da pressão de caça e mortalidade de 

alguns animais.  

As serpentes, por exemplo, devido à resistência do homem em 

conviver com estes animais, normalmente são mortas pelos trabalhadores, assim 

como fazem com algumas espécies da ordem Carnívora, que acabam sendo 

perseguidas e executadas. Os ninhos, por estarem mais visíveis e 

consequentemente mais vulneráveis ao homem e a outros predadores, também 

se tornam alvo da atividade predatória (alimentação e caça).  

A necessidade de deslocamento de elementos da fauna pela área com 

o intuito de obter novos habitats faz com que haja o aumento da atividade 

predatória, uma vez que tais indivíduos se tornam mais frágeis diante da falta de 

refúgio (locais de abrigo) pelo percurso. 

Portanto, a atividade predatória da fauna é considerada como um 

impacto adverso; com incidência direta sobre meio biótico; de efeito contínuo 
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durante a implantação e operação da lavra ampliada, particularmente na 

instalação, quando serão efetuados os desmates e supressões; com média 

magnitude, em face dos quantitativos vegetados a sofrerem intervenção; e grande 

importância, tendo em vista a necessidade de ser preservar a fauna indígena 

local.  

 
Magnitude (M) Frequência (F) Abrangência (A) Duração (D) Importância (I) 

Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição 

2 Média 3 

Constante 
Manifestação 
contínua do 

efeito 

1 

ADA - Efeito 
restrito à área 
de ampliação 

da lavra 

2 

Efeito restrito a 
fase de 

implantação e 
operação da 

lavra 

3 
Efeito de 
grande 

importância 

 

7.4.3 - IMPACTOS SOBRE O MEIO ANTRÓPICO 

7.4.3.1 - SUPRIMENTO DE MATÉRIA PRIMA 

A ampliação da lavra na Mina Oeste e o concomitante aumento da 

escala de produção irão contribuir sobremaneira para o suprimento de matéria 

prima à indústria siderúrgica, especificamente, para indústria de ferro gusa e/ou 

para exportação. Este impacto é positivo, frequente e de manifestação contínua, 

com duração restrita à fase de operação do empreendimento, tendo efeito 

progressivo sobre a cadeia de produção, gerando receitas, impostos e benefícios 

socioeconômicos em setores econômicos que operam em função do setor 

mineral, apoiando-o, principalmente os setores de serviços, comércio de peças, 

combustíveis e outros insumos (explosivos), ou dele dependendo, como a 

siderurgia, fundições, e consumidores de aço. 

 

Magnitude (M) Frequência (F) Abrangência (A) Duração (D) Importância (I) 
Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição 

2 Média 3 

Constante 
Manifestação 
contínua do 

efeito 

3 

ADA - Efeito 
atinge maior 

área de 
extensão 

2 

Efeito restrito a 
fase de 

operação da 
lavra 

3 
Efeito de 
grande 

importância 

 

7.4.3.2 - MANUTENÇÃO DO NÍVEL DE EMPREGOS 

A ampliação da lavra na Mina Oeste pode ser considerada como 

necessária e imprescindível para continuidade das operações da ArcelorMittal na 

Serra Azul, no médio prazo. Isto porque essa ampliação propiciará a 

complementação do suprimento da ITM e a manutenção dos atuais níveis de 
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produção do empreendimento como um todo, com o incremento de ROM 

proveniente desta expansão (Processo DNPM nº 812.593/73). Isto decorre do fato 

de que a jazida da Mina Córrego Fundo (DNPM nº 13.845/67), por ser mais 

antiga, não dispõe de minérios friáveis em maiores volumes, facilmente 

acessíveis, para suprir adequamente a planta, estando entremeados a rochas 

compactas em volumes consideráveis que necessitam ser removidas em 

operações mais longas e onerosas. 

  Caso não seja possível promover a ampliação pleiteada, em curto 

prazo, a produção atualmente praticada sofrerá significativa redução, 

comprometendo o equilíbrio econômico do empreendimento. 

Portanto, a ampliação da lavra na Mina Oeste implica, em última 

análise, na continuidade das operações e, consequentemente, na perspectiva de 

manutenção do nível de empregos, tanto diretos, quanto indiretos, trazendo 

repercussões socioeconômicas importantes e benéficas. 

Em suma, considera-se a manutenção do nível de empregos em 

decorrência da ampliação da lavra em foco como um impacto positivo; contínuo 

ao longo da vida útil do empreendimento; de grande magnitude, pelo fato de 

poder repercutir sobre todo o contingente de mão de obra alocada na mina, e até 

mesmo sobre os seus dependentes; sendo de grande importância, por constituir 

em fator de equilíbrio socioeconômico da municipalidade em que a mina está 

inserida. 

 

Magnitude (M) Frequência (F) Abrangência (A) Duração (D) Importância (I) 
Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição 

3 Alta 3 

Constante 
Manifestação 
contínua do 

efeito 

3 

AII - Efeito 
atinge área 
maior de 
extensão 

2 

Efeito restrito 
a fase de 

implantação e 
operação da 

lavra 

3 
Efeito de 
grande 

importância 

 

7.4.3.3 - MANUTENÇÃO/INCREMENTO DO NÍVEL DE DEMANDA DE SERVIÇOS 

Para a realização das atividades minerárias voltadas para a produção 

de minério de ferro, a ArcelorMittal frequentemente necessita de contratar 

serviços de apoio, adicionais àqueles desenvolvidos na mina. 

Por exemplo, máquinas e equipamentos utilizados na explotação, 

transporte e beneficiamento do minério demandam serviços de abastecimento e 
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manutenção, que não raramente recorrem ao  setor de serviços desta natureza 

instalados na região, principalmente na cidade Itatiaiuçu. 

Os serviços prestados acabam por gerar mais tributos para o poder 

público municipal, representado pelo ISQS - Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza. Os técnicos e trabalhadores terceirizados contratados acabam por 

incrementar o comércio de alimentação e de hospedagem da região. 

Portanto, manutenção e, se possível,  o incremento dos serviços na 

região constitui um impacto positivo, de manifestação contínua, com abrangência 

na AII, principalmente nos aglomerados humanos vizinhos, com tendência de se 

manter durante toda a operação do empreendimento, considerado de média 

magnitude, mas de grande importância. 

 
Magnitude (M) Frequência (F) Abrangência (A) Duração (D) Importância (I) 

Pes
o 

Descrição Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição 

2 Média 3 

Constante 
Manifestação 
contínua do 

efeito 

3 

AII - Efeito 
atinge área 
maior de 
extensão 

2 

Efeito restrito 
a fase de 

implantação e 
operação da 

lavra 

3 
Efeito de 
grande 

importância 

 

7.4.3.4 - ALTERAÇÕES E PERDAS DE QUALIDADE AMBIENTAL 

Naturalmente, os impactos negativos causados nos meios físico e 

biótico em razão do empreendimento tem o potencial de atingir, direta ou 

indiretamente, o meio antrópico. 

No presente caso, há que se ressaltar o fato de que as novas áreas a 

sofrerem intervenções em razão da ampliação da lavra situam-se em contexto já 

fortemente alterado de suas feições naturais, sendo que, dos 20 hectares da 

ampliação, 8,5 ha já estão alterados por atividades minerárias anteriores, e 

somente 11,5 ha estão com sua vegetação preservada.  

Portanto, a perda de qualidade ambiental será moderada por também 

incidir em remanescentes vegetacionais cuja fauna já está adaptada à elevada 

pressão externa. 
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Em suma, a perda de qualidade ambiental em razão da ampliação da 

lavra constitui um impacto negativo; de média magnitude, proporcionalmente ao 

quantitativo de área vegetada a ser suprimida; de efeito constante e irreversível, 

já que as condições originais da fauna e da flora não serão reconstituídas no 

local; atribuindo-lhe grande importância, em razão da relevância de se preservar 

sempre que possível qualquer nicho de importância ecológica. 

 
Magnitude (M) Frequência (F) Abrangência (A) Duração (D) Importância (I) 

Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição 

2 Média 3 

Constante 
Manifestação 
contínua do 

efeito 

2 

AID - Efeito 
se estende 
pelas áreas 
de entorno 

3 

Efeito 
permanece 
após o fim 
da vida útil 

da lavra  

3 
Efeito de 
grande 

importância 

 

7.4.3.5 - MANUTENÇÃO / INCREMENTO NA ARRECADAÇÃO PÚBLICA 

Outro importante efeito benéfico identificado na presente análise será a 

manutenção da arrecadação pública em decorrência do empreendimento em 

pauta. Isto porque a ampliação da lavra na área do Processo DNPM nº 

812.593/73 representará um fator de equilíbrio do processo produtivo, pois não 

havendo o suprimento do minério na quantidade e qualidade exigidas para a 

alimentação da planta de beneficiamento, torna-se impossível manter os atuais 

níveis ou planejar qualquer acréscimo na produção. A arrecadação pública 

decorrente do empreendimento em pauta advém das seguintes fontes:  

 CFEM - Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Minerais; 

 Geração de ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços; 

 Aumento do PIB da região, com implicações no Valor Adicionado Fiscal; 

 Geração de PIS e COFINS; 

 Pagamento de Imposto de Renda; 

 Pagamento de ISS das empresas prestadoras de serviços; 

 Aumento da massa salarial, direta, indireta e decorrente; 

 Aumento no volume de vendas das empresas. 

 
A geração de CFEM - Compensação Financeira pela Exploração de 

Recursos Minerais é uma componente importante na arrecadação pública no 

município de Itatiaiuçu e, no caso de Mateus Leme, este município passará 
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também a receber a parcela da CFEM decorrente da extração de minério de ferro 

na área do Processo DNPM nº 812.593/73.  

A CFEM é calculada sobre o valor do faturamento líquido, obtido por 

ocasião da venda do produto mineral. Entende-se por faturamento líquido o valor 

da venda do produto mineral, deduzindo-se os tributos que incidem na 

comercialização, como também as despesas com transporte e seguro. A alíquota 

aplicada sobre o faturamento líquido, no caso do minério de ferro, é de 2%. Este 

montante é distribuído da seguinte maneira: 12% para a União, 23% para o 

Estado e 65% para o município produtor. 

Outra importante receita será o pagamento de ISS para os serviços 

executados no município. 

Em suma, a manutenção e/ou incremento da arrecadação pública em 

razão da ampliação da lavra objeto do presente licenciamento trata-se de um 

impacto positivo; de manifestação contínua; de grande magnitude, 

proporcionalmente ao volume de recursos arrecadados com os impostos 

provenientes da atividade minerária; com abrangência principalmente dos 

municípios de Itatiaiuçu e Mateus Leme (AID), mas não se restringindo a ele, com 

tendência de se manter durante toda a operação do empreendimento. 

 
Magnitude (M) Frequência (F) Abrangência (A) Duração (D) Importância (I) 

Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição 

3 Alta 3 

Constante 
Manifestação 
contínua do 

efeito 

3 

AII - Efeito 
atinge área 
maior de 
extensão 

2 

Efeito restrito à 
fase de 

ampliação e 
operação da 

lavra  

3 
Efeito de 
grande 

importância 

 

7.4.3.6 - ESTABILIDADE SOCIAL 

A ampliação do empreendimento da ArcelorMittal na área do processo 

DNPM nº 812.593/73 implica na manutenção de empregos diretos existentes, 

bem como no equilíbrio econômico e operacional do empreendimento da empresa 

na Serra Azul, como um todo, envolvendo a Mina Oeste, em questão, e a Mina 

Córrego Fundo. 

Com a manutenção dos postos de trabalho, advém a perspectiva de 

manutenção da renda familiar das pessoas envolvidas, no fortalecimento dos 

setores de serviços e da arrecadação municipal, isto em contexto fortemente 
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recessivo da economia. 

Estes efeitos somados produzem uma consequência benéfica 

representada pela estabilidade social dos municípios influenciados pelo 

empreendimento, por dois fatores básicos: 

 Redução da mão de obra desempregada, diminuindo a pressão 

pelos serviços assistenciais públicos; 

 Aumenta a renda para os investimentos sociais. 

De maneira a potencializar os efeitos positivos, deverão ser adotadas 

as seguintes medidas: 

 Programa de capacitação de mão de obra; 

 Programa de desenvolvimento dos fornecedores locais; 

 Programa de priorização da mão de obra e dos fornecedores locais; 

 

Assim, a estabilidade social pode ser considerada como um impacto 

positivo, de média magnitude, pelo porte do empreendimento, porém de grande 

importância, em face da necessidade de consolidação dos avanços sociais 

conquistados nas últimas décadas, que contribuem sobremaneira para o equilíbrio 

socioeconômico da região. 

 
Magnitude (M) Frequência (F) Abrangência (A) Duração (D) Importância (I) 

Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição Peso Descrição 

2 Média 3 

Constante 
Manifestação 
contínua do 

efeito 

3 

AII - Efeito 
atinge área 
maior de 
extensão 

2 

Efeito restrito 
à fase de 

ampliação e 
operação da 

lavra  

3 
Efeito de 
grande 

importância 
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8 - MEDIDAS MITIGADORAS, POTENCIALIZADORAS E 

COMPENSATÓRIAS 

Neste item serão apresentados os programas e ações de minimização 

ou reabilitação dos impactos ambientais negativos prognosticados e a 

maximização dos impactos positivos, avaliados durante os processos de 

ampliação da lavra, desde a sua implantação, operação, até a desativação do 

empreendimento, na área do Processo DNPM nº 812.593/73. 

As ações de controle ambiental serão apresentadas em dois níveis, 

quais sejam: 

 Medidas mitigadoras - correspondem às ações que visam reduzir ou eliminar 

impactos, além daquelas que visam corrigir impactos não minimizáveis. 

Quando as medidas adotadas têm por objetivo aumentar impactos positivos 

são denominadas medidas potencializadoras; 

 Medidas de compensação - são ações desenvolvidas no sentido de 

compensar impactos que não podem ser eliminados, reduzidos ou 

reabilitados. 

 

Ressalta-se que no presente documento, Estudo de Impacto Ambiental 

- EIA, estas medidas são tratadas de modo conceitual. Os projetos 

correspondentes serão detalhados no Plano de Controle Ambiental - PCA. 

 

8.1 - MEDIDAS MITIGADORAS E POTENCIALIZADORAS 

Para mitigar os impactos causados pela ampliação da lavra na área do 

Processo DNPM nº 812.593/73 serão adotadas as seguintes medidas e 

procedimentos: 

 

8.1.1 - ARMAZENAMENTO DO SOLO / APROVEITAMENTO DA BIOMASSA 

Para que não se perca o material fértil existente nas áreas vegetadas, 

quando for realizada a intervenção nestes locais, após o desmate ou a supressão 

de vegetação, a camada de 20 a 30 cm do solo advinda das operações de 

terraplenagem deverá ser armazenada. Como foi dito anteriormente, a mesma 
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possui um banco de sementes e propágulos de alto valor genético, sendo 

bastante utilizada na revegetação de áreas degradadas e taludes.  

Esta camada deverá ser cuidadosamente removida, através da lâmina 

de um trator ou pá-mecânica. Estas porções de solo selecionadas deverão ser 

empilhadas numa altura de 1,50 m, de modo que possam ser reutilizadas num 

breve espaço de tempo, especialmente na recomposição de outras áreas 

degradadas. Essa etapa deve ser supervisionada por um profissional de meio 

ambiente da empresa, para evitar que operadores de máquinas não desenvolvam 

esta atividade sem o devido critério. 

 

8.1.2 – PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DA SUPRESSÃO/DESMATE PARA PROTEÇÃO 

DA FAUNA 

As características de uso e ocupação do solo, assim como da 

vegetação nativa existentes nas áreas a serem diretamente afetadas pela 

ampliação da lavra na área do Processo DNPM nº 812.593/73 proposta no 

presente licenciamento, estão discriminadas na tabela apresentada a seguir. 

 

Tabela 114 - Uso e Ocupação da ampliação das frentes de lavra. 

Tipologia 
 
Estrutura 

Campo Sujo 
Campo 

Rupestre 
Cerrado 
Rupestre 

Cerrado 
Típico 

Total 

Ampliação da 

lavra 
0,94 0,70 6,50 3,36 11,50 

 

Tabela 115 - Sumário vegetacional da área a ser diretamente afetada. 

Ampliação da Lavra Área (ha) 

Áreas antropizadas/alteradas (mineração) 8,50 

Áreas com vegetação nativa 11,50 

Total das ampliações da lavra 20,00 

 

Diante do exposto, verifica-se que haverá a necessidade de que haja a 

supressão vegetal, e assim a possibilidade de serem atingidos indivíduos da 

fauna silvestre. 
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A ação de proteção da fauna consistirá em ações diretas voltadas à 

captura, coleta, transporte e destinação de animais que vierem a apresentar 

dificuldades naturais de locomoção ou que forem encontrados debilitados pela 

área a ser afetada pela ampliação da lavra. 

É importante que a equipe responsável pela proteção da fauna seja 

multidisciplinar, incluindo biólogos especialistas de cada grupo e veterinário para 

atendimento aos animais. 

Antes de serem iniciadas as atividades, deverão ser ministrados 

palestras e treinamentos com a equipe responsável pela supressão da vegetação, 

onde o (a) biólogo (a) coordenador (a) do programa abordará aspectos 

importantes para a necessidade de que haja o resgate da fauna local. E, ainda 

antes da limpeza da área, deverá ser realizada uma campanha de campo, 

abrangendo períodos diurnos e noturnos, no intuito de assegurar que a fauna 

existente seja protegida, independente de seu hábito, sendo identificados abrigos, 

pegadas e fezes (indícios indiretos) ou mesmo a detecção direta destes animais.  

Durante os desmates alguns animais, dotados de maior mobilidade, 

tenderão a buscar por abrigos em áreas de vegetação adjacente. Para tal, as 

ações de desmate devem ser executadas de maneira organizada e direcionada, 

favorecendo o deslocamento passivo de grande parte dos animais para as áreas 

localizadas no entorno da área afetada. Já os animais debilitados ou de hábito 

arborícola e fossoriais, assim como filhotes, que apresentam menor capacidade 

de migrarem para outras áreas durante esta fase inicial de preparação da área, 

devem ser adequadamente resgatados da área afetada. 

É importante frisar que serão capturadas somente as espécies com 

dificuldades de locomoção ou indivíduos debilitados. Já em relação aos animais 

sadios e sem dificuldade de locomoção espera-se que estes venham a se 

deslocar para as áreas de entorno por meios próprios. 

Aqueles animais que porventura venham precisar de resgate deverão 

ser transportados de maneira adequada até os locais onde receberão avaliação e 

tratamento veterinário.  

Os animais a serem translocados deverão ser soltos em ambientes (de 

preferência) situados na área de entorno ao local de captura. Caso não haja essa 
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opção, deverão ser escolhidos, de maneira criteriosa, possíveis locais na região e 

que possuam características adequadas à sobrevivência destes animais. Caso 

algum animal ferido venha a óbito, o mesmo deverá ser encaminhado para 

coleções científicas credenciadas.  

A etapa do desmate propriamente dita deverá ter, continuadamente, a 

supervisão de biólogos com a devida Licença para captura/coleta/transporte ou 

manutenção de animais silvestres expedida pela SUPRAM. Caberá a estes 

profissionais habilitados avaliarem e realizar possíveis resgates de indivíduos pela 

área onde ocorrerá a supressão da vegetação, ressaltando que deve ser evitado 

ao máximo qualquer contato com estes animais, de forma que as ações de 

resgate ocorrerão apenas quando for constatada a impossibilidade de 

determinado animal se locomover ou se dispersar por meios próprios.  

Em resumo, a etapa de limpeza será supervisionada por profissionais 

habilitados, os quais estarão designados a avaliar e realizar, sempre que 

necessário, o resgate da fauna local, gerando relatório de acompanhamento com 

a exposição das técnicas de resgate utilizadas, descrição e quantificação dos 

equipamentos utilizados e a relocação das espécies resgatadas. 

O programa de resgate, salvamento e destinação da fauna será 

apresentado integralmente no Plano de Controle Ambiental – PCA. O Programa 

seguirá o termo de referência expedido pela Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD, disponível em 

http://www.meioambiente.mg.gov.br/regularizacao-ambiental/manejo-da-fauna. 

 

8.1.3 - MEDIDAS DE PROTEÇÃO À FLORA 

O programa de proteção à flora consiste no resgate destes elementos 

da área onde se pretende implantar a ampliação da lavra. 

A metodologia a ser utilizada seguirá a seguinte sequência: 

 Reconhecimento da área: Esta área será percorrida por uma equipe de 

campo formada por um engenheiro florestal e dois mateiros, que definirá os 

indivíduos a serem resgatados, que sejam aptos a fornecer fontes propagativas 

viáveis e livres de doenças, e também a forma de resgate (mudas, estacas ou 

árvores matrizes). O critério de seleção será baseado na importância ecológica da 
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espécie, raridade, proteção por lei e potencial para recuperação de áreas 

degradadas; 

 Resgate da Flora. As espécies selecionadas serão coletadas, identificadas, 

quantificadas e georreferenciados (local de coleta), acompanhadas de profissional 

tecnicamente habilitado; 

 Resgate de Epífitas. Todas as orquídeas e bromélias serão coletadas, 

independente da condição de ameaça; 

 Coleta de sementes. Serão coletadas sementes dos espécimes a serem 

suprimidos, conforme o período fenológico de cada planta. 

 

Os espécimes resgatados serão removidos com o auxílio de 

ferramentas de mão, sendo transplantados de preferência no mesmo dia ou 

armazenados em sacos plásticos dentro de área sombreada e protegida (viveiro 

de mudas se houver) até que os trabalhos de plantio possam ser realizados em 

áreas seguras. No caso das sementes, estas serão semeadas em sacos plásticos 

e também mantidas em área protegida até que possam ser levadas ao campo.  

Após o término do resgate, será emitido um relatório final com o 

quantitativo de cada espécie resgatada, local de plantio e relatório fotográfico. 

 

8.1.4 - EXECUÇÃO CRITERIOSA DA LAVRA 

Fundamental para que seja exercido o controle ambiental sobre as 

área de lavra, possibilitando o trabalho eficiente e seguro e facilitando a futura 

reabilitação das áreas degradadas, será o desenvolvimento da lavra racional, de 

modo tecnicamente adequado, com bancadas bem definidas, estáveis e 

eficientemente drenadas, especialmente no seu nível superior de cobertura 

estéril, para evitar erosão e a queda de materiais. 

Nesse sentido, é importante que os avançamentos de lavra sigam 

rigorosamente o planejamento proposto pela área de engenharia da empresa, e 

que se faça o acompanhamento sistemático de campo, com o controle topográfico 

do desenvolvimento das bancadas. 

Outro aspecto de máxima importância é o que se refere ao controle dos 

procedimentos para o desmonte de rocha, essenciais para que se obtenha a 
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eficiência desejada na cominuição das rochas e os menores índices possíveis de 

geração de impactos indesejáveis, como ruídos, pressão sonora e vibrações. Este 

resultado se obtém através da adoção de um plano de fogo criterioso, que seja 

dimensionado com base nos dados de monitoramento sistemático. Essa 

discussão será apresentada com um maior detalhamento no item posterior e no 

Plano de Controle Ambiental. 

Outras medidas importantes no âmbito da lavra incluem a não 

utilização de fogachos (detonação secundária) para a redução dos matacões 

maiores gerados no desmonte primário, o que deverá ser realizado 

exclusivamente através da utilização de rompedor acoplado à escavadeira 

hidráulica, minimizando sobremaneira o risco de ocorrência de ultralançamentos. 

 

8.1.5 - DESMONTE CONTROLADO 

Por se tratar da operação que inequivocamente representa os maiores 

riscos em minerações deste gênero, a realização dos desmontes com explosivos 

constitui a questão que merecerá especial atenção por parte da ARCELOR, assim 

como já vem ocorrendo. 

Com os novos avançamentos propostos torna-se necessária como 

medida mitigadora para este impacto, a adoção de um plano de fogo ajustado, 

que utilizará cargas de explosivos (carga máxima por espera), compatíves com 

níveis aceitáveis de ruídos, pressão sonora e vibrações, estritamente em 

conformidade com os limites impostos pela legislação, e que garantam a 

segurança necessária. 

 

8.1.6 - DISPOSIÇÃO ADEQUADA DO ESTÉRIL 

Uma das questões mais importantes em empreendimentos deste 

gênero é encontrar espaços apropriados para a destinações dos materiais  não 

mineralizados, portanto, estéreis, que serão desmontados ao longo do processo 

de explotação para liberar o minério. Esses materiais frequentemente perfazerm 

volumes consideráveis, os quais dependem da relação estéril/minério da jazida. 

No trecho que será objeto da ampliação da lavra na área do Processo 

DNPM nº 812.593/73, que corresponde a uma porção do terreno ainda com 
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feições naturais que revelam passagens significativas de itabiritos compactos,  a 

relação estéril/minério estimada é da ordem de 1:1. 

Portanto, para a escala de produção projetada, que prevê a explotação 

anual de 3,3 milhões de toneladas ROM, será gerado, aproximadamente, o 

mesmo quantitativo de estéril.  Para a destinação adequada deste material, o 

mesmo será desmontado, carregado em caminhões e transportado para as pilhas 

do gênero existente na Mina Córrego Fundo, em trajeto aproximado de 3 km. 

Além da pilha de estéril atual, que ainda tem vida útil da ordem de 02 anos, 

existem dois projetos de pilhas com processo de licenciamento em andamento na 

SUPRAM (Processo 366/1990/021/2011 - Pilha de Codisposição e Processo 

366/1990/035/2014 - Pilha de Estéril.) 

 

8.1.7 - CONTROLE SOBRE A EMISSÃO E DISPERSÃO DE POEIRAS 

Para manter em níveis adequados de empoeiramento na mina e nas 

demais áreas de influência direta do empreendimento, sobretudo, levando-se em 

conta o aumento substancial que deverá ocorrer na movimentação geral em 

função do aumento proposto para a escala de produção, tanto dos desmontes 

primários, quanto do transporte de material bruto até as instalações de 

beneficiamento, particularmente no trajeto de caminhões carregados com minério 

bruto ou estéril nas estradas de ligação entre a Mina Oeste, cuja ampliação é 

objeto do presente licenciamento, até a ITM situada na Mina Córrego Fundo, 

especialmente na estação seca do ano, devem ser adotadas medidas eficazes. 

A medida essencial, que já é praticada mas que será aperfeiçoada, 

consiste na umidificação periódica nos acessos internos e pátios, estes junto às 

frentes de lavra no interior da área do processo DNPM nº 812.593/73, bem como 

nos acessos externos, ao longo do trecho de 3,6 km que liga a Mina Oeste à Mina 

Córrego Fundo, onde se situam a planta de beneficiamento e as pilhas de estéril,  

visando reduzir a emissão de poeira devido à movimentação de máquinas, 

caminhões e veículos diversos. 
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8.1.8 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM  

Com a incidência de águas pluviais sobre a área a ser ocupada pela 

ampliação da lavra, haverá a necessidade de controle da drenagem. O objetivo da 

implantação do sistema de drenagem será minimizar os impactos relativos à 

indução de processos erosivos, assoreamento de cursos d’água e alteração dos 

níveis de qualidade das águas. 

Deve-se atentar para o controle de drenagem nas fases iniciais dos 

trabalhos para evitar fugas indesejáveis relacionadas às primeiras movimentações 

de materiais, considerando que os trabalhos de ampliação da lavra, após o 

desmate/supressão, serão em encosta, com o desenvolvimento em bancadas, 

evoluindo para semi-cava em fase posterior e, ao final, configurando cavas 

fechadas, que permitem a drenagem completa para o interior das áreas 

mineradas. 

O dispositivos a serem implantados, assim como o dimensionamento 

de tais estruturas serão apresentados em detalhe no Plano de Controle Ambiental 

- PCA, anexo ao presente EIA/RIMA.  

 

8.1.9 - PROGRAMA DE CONTROLE DE EFLUENTES E DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 

SUPERFICIAIS 

Como o empreendimento já está em operação, a ARCELORMITTAL 

BRASIL S/A já vem adotando um programa de controle de efluentes que atende a 

Mina Oeste, o que inclui a utilização de banheiros químicos para atender aos 

operadores de máquinas e equipamentos (perfuratrizes) nas frentes de lavra,  e o 

desenvolvimento de monitoramento hídrico de qualidade de águas superficiais, 

com a realização de análises físico-químicas e o acompanhamento da evolução 

dos resultados. Tais medidas continuarão a ser realizadas e serão adaptadas aos 

novos locais onde serão desenvolvidas as atividades minerárias da ampliação da 

lavra. 

 

8.1.10 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A empresa deverá aperfeiçoar seu amplo programa de gerenciamento 

de resíduos sólidos, de forma bem abrangente, o qual tem como foco a 
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identificação de todos os pontos de operações, os processos geradores, a 

quantificação destes resíduos e, sobretudo, o controle sobre a destinação final.  

São os objetivos centrais deste programa: 

 reduzir ao máximo o volume de resíduos; 

 aumentar a eficiência da recuperação do reuso e da reciclagem de 

resíduos; 

 destinar adequadamente os resíduos gerados. 

 

A abrangência deste programa deverá alcançar o controle dos resíduos 

sólidos originados no processo minerário (estéril/rejeito), bem como daqueles 

resíduos sólidos originados nas áreas de apoio como oficinas, almoxarifados, 

cozinha/refeitório, alojamentos, sanitários e, evidentemente, a ampliação da lavra 

objeto do presente licenciamento. 

A empresa deverá implantar um sistema de registro mensal a ser 

adotado nos diferentes setores da empresa, de modo que a contabilização seja 

feita de forma descentralizada, e que venha a alimentar um banco de dados, que 

subsidiará as ações de gerenciamento.  

Durante a etapa de implantação, assim como da operação, da 

ampliação da lavra na área do Processo DNPM nº 812.593/73, a geração de 

resíduos estrá relacionada primordialmente à geração de estéril, o qual será 

transportado e disposto nas pilhas licenciadas existentes na Mina Córrego Fundo.  

Resíduos eventuais contendo óleos e graxas gerados na área de 

trabalho deverão ser recolhidos, pela raspagem da terra contaminada, e 

acondicionados em recipientes vedados para destinação final. 

Rotineiramente, serão realizadas as seguintes ações e medidas: 

 Inventário dos resíduos sólidos, conforme definido na Resolução 

CONAMA nº 357/2005; 

 Implantação de programa de coleta seletiva;  

 Treinamento dos funcionários e equipes de gestão de resíduos; 

 Educação ambiental no sentido de minimizar a geração de resíduos; 

 Constante atualização sobre oportunidades de reutilização de 

resíduos; 
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 Utilização de áreas adequadamente protegidas para manuseio dos 

resíduos. 

 

8.1.11 - CONTROLE DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

Para que seja garantida a manutenção da qualidade do ar na área de 

influência da ampliação da lavra deverão ser buscadas as seguintes metas: 

 Minimização da geração de poeiras nas operações de desmontes 

realizadas por meio de detonações, através de um dimensionamento correto dos 

planos de fogo, que conciliem eficiência na cominuição da rocha, mínimos valores 

de ruídos, vibrações e pressão sonora, e igualmente uma menor geração de 

poeiras lançadas no ambiente; 

 Minimização de poeiras nas vias não pavimentadas no entorno da 

área de ampliação da lavra, especialmente nas áreas de maior movimentação de 

máquinas. Este objetivo será atingido pela aspersão das vias de acesso do 

entorno; 

 Minimização de poeiras geradas ao longo das vias de acesso que 

interligam a Mina Oeste, local das frentes de lavra ampliadas, e a Mina Córrego 

Fundo, local da planta de beneficiamento e das pilhas de estéril. Este objetivo 

será atingido pela aspersão sistemática de água por meio dos caminhões-pipa, ao 

longo de todo o trajeto; 

 Minimização de emissões de fumaça de motores a diesel. Realizado 

pelo programa de manutenção veicular. 

 

8.1.12 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO VEICULAR 

A ARCELORMITTAL dispõe de um programa de manutenção de sua 

frota, envolvendo as máquinas pesadas e os veículos utilitários de apoio, que 

consiste na realização de inspeções rotineiras, verificando itens que tem 

implicações no desempenho,  segurança, bem como naqueles de qualidade 

ambiental, como o nível de emissões atmosféricas, nível de emissão de ruídos e a 

geração de efluentes oleosos ou contaminação direta por vazamentos.  

Serão realizadas assim paradas rotineiras nos veículos, programadas 

de forma a não prejudicar os processos operacionais de rotina. 
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A adoção deste programa deverá ser suficiente para mitigar os efeitos 

impostos pela movimentação de máquinas e equipamentos durante a implantação 

e operação do empreendimento, especificamente alteração do nível de ruídos e 

da qualidade do ar em razão das emissões gasosas de motores a combustão. 

 

8.1.13 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES 

A empresa conta com um amplo programa de segurança que envolve 

todos os setores operacionais do empreendimento, focalizados na mina, na 

unidade de beneficiamento de minérios, em todos os acessos internos, nas áreas 

de apoio, nos sistemas de controle de drenagem (bacias de decantação), dentre 

outros. 

Este programa envolve a adoção de procedimentos adotados na rotina 

operacional da empresa, bem como em todas as etapas do processo produtivo, 

integrando funcionários da empresa, fornecedores e visitantes. 

Todos estes procedimentos estão integrados no Plano de 

Gerenciamento de Riscos - PGR, que constitui uma obrigação legal da empresa. 

Para auxiliar na informação, além das palestras educativas programadas, são 

afixados panfletos no empreendimento e distribuídos “flyers” aos fornecedores e 

visitantes. 

 

8.1.14 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - PRAD 

O desenvolvimento da ampliação da lavra na área do processo 

focalizado no presente licenciamento ocasionará a supressão da vegetação 

original e plantada e alterações no solo, sendo necessária, à medida que for 

sendo atingida a posição de encosto final das bancadas de lavra, a realização de 

trabalhos de recuperação.  

O PRAD - Programa de Recuperação de Áreas Degradadas justifica-se 

pela necessidade de mitigação dos impactos da atividade minerária, conferindo as 

áreas utilizadas condições apropriadas para a recomposição florística e 

recolonização por elementos da fauna, bem como para definição do uso futuro da 

propriedade. 
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Trata-se de uma medida fundamental para mitigar os impactos visuais 

ocasionados pelas estruturas do empreendimento, sendo também de grande 

importância no controle de efluentes atmosféricos, evitando o carreamento dos 

materiais pela ação dos ventos, bem como reduzindo o aporte de sedimentos pela 

ação meteórica das chuvas. 

O conceito deste programa consiste basicamente na minimização dos 

impactos sobre o solo, restringindo a abertura de novas áreas ao estritamente 

necessário, e devolver, posteriormente, a adequada drenagem superficial e o 

plantio com vegetação nativa.  

Os detalhes e especificações de execução do PRAD serão descritos no 

Plano de Controle Ambiental - PCA, anexo ao presente EIA/RIMA. 

 

8.1.15 - PROGRAMA DE ABSORÇÃO E CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA LOCAL 

De maneira a privilegiar a contratação de funcionários das áreas de 

influência direta (município de Itatiaiuçu e Mateus Leme), a empresa deverá 

estabelecer um programa formal de absorção e capacitação desta mão de obra. 

Na verdade a empresa já privilegia a contratação de profissionais das 

localidades mais próximas, mas é de fundamental importância que estabeleça um 

programa formal, com avaliações periódicas, para verificação de seu sucesso. 

Através deste programa espera-se que ocorra um aumento gradativo 

do número de empregados da região. 

 

8.1.16 - PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL 

O desenvolvimento de ações planejadas, visando uma maior 

integração entre a empresa e as comunidades residentes na região de entorno do 

empreendimento, têm como objetivo primordial prestar esclarecimentos sobre os 

aspectos ambientais e socioambientais pertinentes à sua atividade. É de suma 

importância dirimir as dúvidas a respeito dos impactos ambientais negativos 

causados pela atividade minerária, suas dimensões e alcance, bem como as 

medidas mitigadoras adotadas pela empresa para minimizar estes efeitos, e ainda 

para divulgar os aspectos positivos que decorrem da manutenção de seus 

trabalhos, em particular os benefícios socioeconômicos. 
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Será implantado um  Plano de Comunicação Socioambiental - PCSA, o 

qual se constituirá em um canal de comunicação contínua entre o empreendedor 

e a sociedade, especialmente a população diretamente afetada pelo 

empreendimento, de forma a motivar e possibilitar a sua participação em suas 

diferentes fases.  

Dentre as linhas de atuação do Programa de Informação Ambiental 

destacam-se: 

Divulgação à comunidade das ações e obras de controle ambiental 

implantadas pela ARCELORMITTAL desde o início de suas atividades; 

 Esclarecimento da comunidade local sobre os diversos Programas 

de mitigação e potencialização de impactos que a empresa desenvolve 

atualmente e irá desenvolver no futuro; 

 Auxílio ao processo de recrutamento da mão de obra e da seleção 

de fornecedores locais, divulgando previamente os requisitos necessários e as 

condições com que se darão os diversos contratos; 

 Seleção dos meios de comunicação; 

 Criação de um canal de comunicação aberto e ativo, com ampla 

divulgação nos municípios afetos ao empreendimento. Através deste canal a 

população poderá fazer reclamações, explicitar seus anseios e sugestões. 

O Programa de Informação Socioambiental proposto será apresentado 

no Plano de Controle Ambiental - PCA. 

 

8.1.17 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADO PARA O RELACIONAMENTO 

COM AS COMUNIDADES 

As ampliações e modernizações do empreendimento acabam por 

ensejar a contratação de um contingente de pessoas, entre empregos diretos, 

indiretos decorrentes, atraindo mão de obra de outras regiões do próprio Estado 

ou do País. 

No sentido de mitigar os impactos que esse processo acaba trazendo, 

a ARCELORMITTAL deverá estabelecer medidas internas a serem aplicadas 

junto aos seus funcionários e contratados, visando conscientizá-los das 

peculiaridades das comunidades do entorno. 
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Estas medidas terão também caráter mitigador dos impactos sobre o 

meio biótico, conscientizando os trabalhadores sobre a importância da 

manutenção da flora e fauna local, para que possam desenvolver seus trabalhos 

de forma consciente e responsável.  

A ARCELORMITTAL já desenvolve um programa de educação 

ambiental, recentemente elaborado  a propósito dos seus últimos licenciamentos 

ambientais, com escopo e públicos alvos bastante abrangentes. 

Assim, deverão ser concebidos pequenos ajustes de modo que os seus 

efeitos também incidam sobre os operários que irão trabalhar nas frentes de lavra 

da ampliação objeto do presente licenciamento, e também envolvam o setor 

formal de ensino do município de Mateus Leme, adicionalmente ao município de 

Itatiaiuçu, que já era contemplado. 

As linhas de ação do Programa de Educação Ambiental - PEA, 

elaborado sob a coordenação técnica da empresa SOCIOAMBIENTAL, são 

dirigidos para os seguintes públicos alvo: 

1 - Empregados diretos; 

2 - Terceirizados; 

3 - Público externo - área de influência direta - representantes da 

sociedade civil; 

4 - Setor formal de ensino na área de influência direta, incluindo: 

4a - Professores das escolas públicas das comunidades de Varginha e 

Alto da Boa Vista (Município de Mateus Leme); 

4b - Alunos das escolas públicas da área de entorno do 

empreendimento; 

4c - Funcionários das escolas. 

 

A adoção do PEA tem como resultados esperados as seguintes metas: 

 Proporcionar o processo de educação ambiental, para o público 

interno e externo, fundamentado nos três momentos básicos de transformação: a 

sensibilização, a conscientização e a mobilização. 

 Contribuir para a formação e trabalho contínuo de Reeditores / 

Multiplicadores entre os colaboradores e a comunidade do entorno. 
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 Instrumentalizar os professores das comunidades do entorno do 

empreendimento para que eles trabalhem a temática ambiental de forma 

transdisciplinar com seus alunos. 

 Atuação da empresa no seu compromisso de responsabilidade 

social, agindo de forma proativa e visando melhorar a qualidade de vida dos 

colaboradores e das comunidades do entorno. 

 

8.1.18 - COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O PODER PÚBLICO MUNICIPAL 

Com o propósito de contribuir com o poder público municipal nos 

domínios da área de influência de seu empreendimento, a ArcelorMittal vem 

buscando disponibilizar apoio técnico em questões em que a empresa dispõe de 

alguma experiência, auferida em suas atividades minerárias, especialmente, no 

tocante às técnicas de captação e utilização de recursos hídricos, de modo a 

auxiliar na solução de problemas da população. 

Resultados concretos desta iniciativa já podem ser evidenciados por 

meio de um Acordo de Doação que está sendo entabulado com a Prefeitura de 

Mateus Leme, e que está em fase adiantada. 

Por meio deste Acordo entre a Arcelor e a Secretaria de Meio Ambiente 

deste município, a empresa irá contribuir para a realização de estudos técnicos e 

montagem dos processos de outorga, bem como a elaboração e dimensionamento do projeto 

para a Estação de Tratamento de Água - ETA para as captações de água que abastecem as 

comunidades de Alto da Boa Vista e Varginha.  

Em síntese, serão obrigações da Doadora, a ArcelorMittal Brasil SA: 

(i) Contratar os Estudos junto à terceiros habilitados e com a 

necessária capacidade técnica para elaboração dos mesmos, 

conforme especificações técnicas a serem fornecidas pelo 

Donatário; 

(ii) Suportar os custos de contração da elaboração dos Estudos; 

(iii) Entregar os Estudos ao Donatário no prazo previsto acordado. 
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8.2 - PROGRAMAS DE MONITORAMENTO 

Neste item serão descritos os diversos programas de monitoramento a 

serem implantados o para acompanhamento das ações de minimização dos 

impactos e dos indicadores de eficiência dos sistemas de controle ambiental a 

serem implantados. 

 

8.2.1 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA  

Este programa de monitoramento visa acompanhar, ao longo do 

tempo, os impactos ambientais sobre a fauna, proveniente da ampliação da lavra 

da ArcelorMittal Brasil S/A. O desenvolvimento de um programa de 

monitoramento e conservação da fauna permite identificar, planejar e executar as 

ações necessárias para a mitigação desses impactos durante as atividades do 

empreendimento. O conhecimento das causas e extensões da variação 

populacional, bem como das espécies remanescentes que estejam ou não em 

risco após a alteração de habitats, são fundamentais para o estudo do impacto da 

fragmentação de habitat sobre as espécies animais (DONATELLI et al.,2004). 

Entre as formas de levantar essas informações estão os levantamentos 

e monitoramentos faunísticos. De acordo com HELLAWELL (1991) o 

levantamento tem como objetivo catalogar as espécies locais, gerando dados 

qualitativos, e que orientam para a estimativa da biodiversidade. A partir disso, 

esta passa a ser monitorada através de um acompanhamento constante o qual 

verifica a magnitude de uma alteração ambiental, dentro de um contexto de 

variáveis que se estabelecem ao longo do tempo, em relação a uma base de 

dados coletadas a partir do levantamento (WILSON et al., 1996). Segundo 

SOULÉ (1987) in SILVA & REGO (2004), o monitoramento está entre os 

principais programas de conservação da diversidade biológica. 

Com a publicação da Instrução Normativa (IN) 146/2007 do IBAMA, as 

atividades de monitoramento da fauna contam com um instrumento norteador 

referente ao planejamento e procedimentos em campo, fazendo com que os 

estudos sobre a fauna de regiões sob a influência de empreendimentos 

impactantes forneçam dados mais precisos que possibilitem a detecção precoce e 

ação rápida no caso de alterações deletérias ao meio ambiente. O Programa de 
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Monitoramento justifica-se por oferecer ao empreendedor, órgãos ambientais e 

pesquisadores a oportunidade de conhecer a composição e estrutura de 

comunidades faunísticas ocorrentes na região do empreendimento e em especial 

avaliar essas populações em relação às atividades presentes e futuras da 

empresa em questão.  

É importante mencionar que, com base nos dados do Programa de 

Monitoramento de Fauna da Usiminas realizado nos domínios da Serra Azul/Serra 

da Samambaia e suas duas vertentes englobando o DNPM em tela, estudos 

estes disponibilizados à ArcelorMittal em um contexto de colaboração técnica 

existente entre estas empresas, foram registradas pela área estudada no 

monitoramento a ocorrência de cinco espécies de mamíferos ameaçados de 

extinção, estando a Jaguatirica (Leopardus pardalis) e a Lontra (Lontra 

longicaudis) inseridas na categoria Vulnerável na lista do estado de Minas Gerais 

(DN COPAM nº 147/2010), enquanto o Gato-do-mato (Leopardus tigrinus), a 

Onça-parda (Puma concolor) e o Lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) 

encontram-se na categoria Vulnerável da lista do estado de Minas Gerais (DN 

COPAM nº 147/2010) e na nacional (Portaria MMA nº 444/2014).  

Tais estudos também apontaram a ocorrências de espécies da 

avifauna ameaçadas de extinção, a seguir: 

 

Quadro 49 - Espécies da avifauna ameaçadas de extinção. 

Espécie Campanha 

Categoria de Ameaça 
Minas Gerais (DN 

COPAM 
147/2010) 

Brasil (Portaria 
MMA 444/2014) 

Global (IUCN, 
2015) 

Jacamaralcyon 
tridactyla 
(cuitelão) 

1ª - - VU 

Porphyrospiza 
caerulescens 
(Campainha-

azul) 

1ª - - QA 

Legenda: VU - Espécie Vulnerável à Extinção; QA - Espécie Quase-Ameaçada de Extinção 

 

Cabe ressaltar que nos estudos realizados pela ArcelorMittal também 

houve o registro de vestígios de uma espécie de felino (Leopardus sp.) pela área 

estudada. 
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Figura 133 - Locais onde houve registros de vestígios da mastofauna ameaçada de extinção em áreas situadas no entorno do objeto de licenciamento em 

tela, de acordo com os dados fornecidos pela USIMINAS. 
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Considerando terem sido encontradas espécies em extinção da 

mastofauna e da avifauna, os objetivos específicos do presente monitoramento 

serão: 

 Registrar a ocorrência das espécies, com foco especial, de 

mamíferos e aves, mas também de répteis, nas proximidades das 

áreas do empreendimento e no entorno, apresentando uma lista de 

espécies; 

 Obter dados sobre a composição, riqueza e abundância das 

comunidades sob influência do empreendimento. 

 Detectar e avaliar possíveis alterações sofridas pelas comunidades 

faunísticas; 

 Propor, caso necessário, medidas de controle ou de manejo para 

mitigar possíveis impactos sobre a comunidade em foco; 

 Expor informações específicas sobre a ocorrência de espécies 

ameaçadas de extinção nas áreas estudadas, com base na Instrução 

Normativa IBAMA 146/2007. 

 

Em resumo, pode-se considerar que, para o monitoramento da fauna, a 

amostragem deverá ser trimestral (IN 146 - IBAMA), contemplando a 

sazonalidade climática e deverá permanecer por dois anos durante a operação, 

podendo ser estendido de acordo com os resultados obtidos e recomendações 

dos órgãos ambientais. 

A equipe deverá ser composta por biólogos com experiência na 

execução de programas de monitoramento nos grupos focalizados e respectivos 

auxiliares de campo. 

 

8.2.2 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO HÍDRICO 

Para possibilitar o acompanhamento da qualidade das águas 

superficiais na área de influência direta e indireta da ampliação da lavra a céu 

aberto sem beneficiamento ou com beneficiamento a seco, será dada 

continuidade ao programa de monitoramento hídrico, com o acréscimo de três 

pontos localizados na vertente sul da serra. 
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Neste item será apresentada uma proposta de programa de 

monitoramento hídrico em função da ampliação da lavra. 

Propõe-se um programa de monitoramento composto por 6 (seis) 

pontos de água superficial, sendo três na vertente norte da serra e três na 

vertente sul da serra. Os pontos localizados na vertente norte já são monitorados 

pela empresa, sendo que os resultados das campanhas foram objeto de 

discussão nos itens anteriores do presente estudo. A frequência de análise 

proposta é mensal e o envio de relatório a SUPRAM anual. 

O Quadro 50  apresenta os pontos de monitoramento a serem 

avaliados, parâmetros físico-químicos e microbiológicos a serem analisados e 

frequências de análise e de envio de relatório ao órgão ambiental. 

 

Quadro 50 -  Pontos de Amostragem do Progama de Monitoramento. 

Pontos de Coleta 
Parâmetros físico-químicos e 

microbiológicos 

Frequência 

de análise 

P
o

n
to

s
 a

tu
a

lm
e

n
te

 

m
o

n
it
o

ra
d
o

s
 

P9 - Córrego Capão – Contribuinte Córrego 

Grande – Margem direita do Ribeirão Serra Azul. 

UTM: 558200, 7773110 

 

Parâmetros físicos: turbidez, 

sólidos dissolvidos totais, sólidos 

suspensos totais, sólidos 

sedimentáveis, sólidos totais e cor; 

 

Parâmetros químicos: pH, DBO, 

ferro solúvel, ferro total, manganês 

solúvel, manganês total, oxigênio 

dissolvido, óleos e graxas, 

surfactantes (ABS) e; 

 

Microbiológicos: coliformes totais 

e coliformes termotolerantes. 

Mensal 

P10 - Córrego Grande – Margem direita do 

Ribeirão Serra Azul. UTM: 557984; 7774543 

P11 - Córrego contribuinte do Córrego Garimpo 

encosta norte da margem direita do Ribeirão 

Serra Azul. UTM: 559031; 7774299 

P
o

n
to

s
 P

ro
p

o
s
to

s
 

P12 - Córrego Samambaia, a montante do 

córrego Mato da Onça. UTM: 559153,751; 

7770668,023 

P13 - Córrego Samambaia, a montante do 

córrego Mato da Onça. UTM: 560032,228; 

7771209,472 

P12 - Córrego Samambaia, a montante do 

córrego Mato da Onça. UTM: 560313,879; 

7770317,445 

 

A Figura 134 apresenta uma imagem de satélite exibindo a área do 

futuro empreendimento destacando-se o local dos pontos de monitoramento 

hídrico atualmente monitorados e os novos pontos propostos de coleta (P12 a 

P14). 
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Figura 134 - Imagem satélite do empreendimento destacando o alvo do licenciamento, ampliação da área de lavra, na mina em atividade da ArcelorMittal 

inserida o Processo DNPM nº 812.593/73 e os pontos de monitoramento hídrico já monitorados (P9 a P11) e os propostos (P12 a P14). 
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8.2.3 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE EFLUENTES 

O programa de monitoramento de efluentes líquidos desenvolvido pela 

ArcelorMittal na Mina Oeste tem como objetivo básico o controle dos efluentes 

sanitários gerados pelos funcionários da empresa que trabalham nas frentes de 

lavra do processo DNPM nº 812.593/73. 

Nesse sentido, cumpre ressaltar que a empresa implantou banheiros 

químicos nas frentes de lavra, recolhendo e destinando os resíduos aos sistemas 

que dispõe na Mina Córrego Fundo. 

 

8.2.4 - MONITORAMENTO GEOTÉCNICO DA ÁREA DE LAVRA  

As áreas das novas frentes de lavra serão monitoradas, assim como 

as demais frentes em atividade na área do Processo DNPM nº 812.593/73, em 

termos geotécnicos através de inspeções visuais e, se for necessário, por meio da 

implantação de instrumentos, para verificação de parâmetros que indiquem e/ou 

evidenciem que os taludes de corte para retirada do minério estejam estáveis, e 

que não estão desenvolvendo ou iniciando qualquer processo de ruptura. 

O monitoramento visual será realizado por funcionário da empresa 

devidamente treinado para a atividade, verificando a ocorrência de trincas ou 

outros indícios de movimentação, das condições de funcionamento do sistema de 

drenagem superficial, as condições de saída de água, e a ocorrência de 

surgências anômalas, dentre outros aspectos. 

O monitoramento por instrumentação poderá envolver a implantação 

de dispositivos para acompanhamento de movimentações do maciço, como os 

marcos superficiais, cuja posição é aferida regularmente por topografia de alta 

precisão. 

 

8.3 - MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

8.3.1 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL LEI FEDERAL Nº 9.885/2000 (SNUC) 

De acordo com a Lei do SNUC (Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 

2000, em seu Capítulo VIII, Artigo 31, Parágrafo Único): 
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Art. 31. Para os fins de fixação da compensação ambiental de que 

trata o art. 36 da Lei nº 9.985, de 2000, o órgão ambiental 

licenciador estabelecerá o grau de impacto a partir dos estudos 

ambientais realizados quando do processo de licenciamento 

ambiental, sendo considerados os impactos negativos, não 

mitigáveis e passíveis de riscos que possam comprometer a 

qualidade de vida de uma região ou causar danos aos recursos 

naturais. Parágrafo único. Os percentuais serão fixados, 

gradualmente, a partir de meio por cento dos custos totais 

previstos. 

 

Neste sentido, e com base na Deliberação Normativa COPAM nº 94 de 

12 de abril de 2006, a empresa deverá apresentar proposta de medida de 

compensação ambiental à Gerência de Compensação Ambiental - GCA/IEF, com 

base no investimento necessário para a implantação do empreendimento, e 

aplicar o que determina a Lei do SNUC, calculando-se o valor a ser destinado 

para a manutenção de unidade de conservação a ser definida pelo Instituto 

Estadual de Florestas - IEF. 

 

8.3.2 - COMPENSAÇÃO POR INTERVENÇÃO NO BIOMA MATA ATLÂNTICA (LEI FEDERAL Nº 

11.428/2006 E DELIBERAÇÃO NORMATIVA N° 73/2004) 

Pelo fato da ampliação da lavra vir a ser instalada dentro do Bioma 

Mata Atlântica, com supressão de vegetação nativa, deve-se apresentar a GCA-

IEF uma proposta de compensação ambiental nos termos da Lei nº 11.428/2006. 

Reforça o Artigo 4º da Deliberação Normativa n° 73/2004, a implantação e 

manutenção de vegetação nativa na proporção, no mínimo, duas vezes a área a 

ser suprimida (11,50 ha x 2 = 23,00 ha), considerando toda a vegetação 

contabilizada como em estágio sucessional médio de regeneração. 

A Portaria IEF nº 30, de 03 de fevereiro 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 
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8.3.3 - COMPENSAÇÃO FLORESTAL (LEI ESTADUAL Nº 20.922/2013) 

A Portaria do Instituto Estadual de Florestas - IEF nº 90, de 01/09/2014, 

estabelece procedimentos para cumprimento da medida compensatória a que se 

refere o Artigo 75 da Lei Estadual nº 20.922/2013. 

 

“Art. 75. O empreendimento minerário que dependa de supressão 

de vegetação nativa fica condicionado à adoção, pelo 

empreendedor, de medida compensatória florestal que inclua a 

regularização fundiária e a implantação de Unidade de 

Conservação de Proteção Integral, independentemente das 

demais compensações previstas em lei. 

§ 1º A área utilizada como medida compensatória nos termos do 

caput não será inferior àquela que tiver vegetação nativa 

suprimida pelo empreendimento para extração do bem mineral, 

construção de estradas, construções diversas, beneficiamento ou 

estocagem, embarque e outras finalidades. 

§ 2º O empreendimento minerário em processo de regularização 

ambiental ou já regularizado que ainda não tenha cumprido, até a 

data de publicação desta Lei, a medida compensatória instituída 

pelo art. 36 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, continuará 

sujeito ao cumprimento das obrigações estabelecidas no artigo 

citado.” 

 

A área total a ser compensada perfaz um total de 11,50 hectares, 

ocupada por vegetação nativa de Cerrado Típico, Cerrado Rupestre, Campo Sujo 

e Campo Rupestre (vide quadro uso e ocupação). 

 

Tabela 116 - Uso e ocupação do solo na área a ser diretamente afetada pelo empreendimento 
(ha). 

Tipologia 

 

Estrutura 

Campo Sujo Campo 

Rupestre 

Cerrado 

Rupestre 

Cerrado 

Típico Total 

Ampliação da 

lavra 
0,94 0,70 6,50 3,36 11,50 
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8.3.4 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL POR INTERVENÇÃO EM ÀREA DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE (RESOLUÇÃO CONAMA 369/2006) 

 

Tabela 117 - Uso e ocupação do solo na área a ser diretamente afetada pelo empreendimento 
(ha). 

Tipologia 

 

Estrutura 

Campo Sujo Campo 

Rupestre 

Cerrado 

Rupestre 

Cerrado 

Típico Total 

Ampliação da 

lavra 
0,94 0,70 6,50 3,36 11,50 

 

A área alvo de licenciamento para a ampliação da lavra do processo 

DNPM 812.593/1973 tem superfície de 11,50 hectares. 

Constatou-se através da planta topográfica que haverá intervenção em 

área de preservação permanente (APP) quanto ao terço superior de elevação 

topográfica. 

Em decorrência do impacto não mitigável pela intervenção em APP e 

de acordo com a RESOLUÇÃO CONAMA Nº 369, DE 28 DE MARÇO DE 2006, a 

ArcelorMittal deverá executar uma medida de compensação florestal que 

contemple a implantação e manutenção de vegetação nativa característica do 

ecossistema, na proporção de, no mínimo, duas vezes a área suprimida, em local, 

preferencialmente, na mesma bacia hidrográfica e Município, e, 

obrigatoriamente, no mesmo ecossistema em área de preservação permanente. A 

proposta deverá ser apresentada a GCA - IEF para sua aprovação e efetivação. 
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9 - AVALIAÇÃO DO RISCO DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTES 

AMBIENTAIS 

A seguir são apresentados e avaliados os principais riscos de 

acidentes ambientais verificados para a ampliação de lavra proposta no presente 

licenciamento. 

 

Quadro 51 – Avaliação dos principais riscos de acidentes ambientis verificados para a ampliação 

da lavra. 

Acidente Probabilidade 
Severidade 

Medidas Preventivas 

Incêndio da vegetação 

de entorno 

Improvável e 

severo 

- Construção e manutenção de aceiros em áreas de 

vegetação 

- Proibição para fumar próximo a áreas de vegetação 

- Educação Ambiental 

- Implementação de procedimentos de vigilância e controle 

das áreas 

- Equipe de prevenção e combate à incêndios 

Derramamento de 

óleos e graxas 

Frequente e de 

pequena 

severidade 

- Treinamento de motoristas e operadores; 

- Vistoria periódica das embalagens, cargas e áreas de 

armazenamento; 

- Programas de manutenção preventiva de equipamentos e 

veículos; 

- Recolhimento imediato do óleo porventura derramado. 

Escorregamento de 

taludes 

Improvável e 

severo 

- Realização de vistorias geotécnicas periódicas; 

- Funcionamento adequado do sistema de drenagem; 

- Realização de projeto executivo geotécnico. 

Atropelamento de 

animais 

Pouco 

Frequente e 

de moderada 

severidade 

- Educação ambiental; 

- Sinalização recomendando velocidades máximas e do 

risco de atropelamento de animais 

Erosão das 

drenagens de água 

pluvial 

Provável e de 

pequena 

severidade 

- Dimensionamento adequado das estruturas de 

drenagem; 

- Construção de estruturas de retenção de sólidos; 

- Fiscalização e manutenção periódicas das estruturas 

de drenagem 

Acidentes com 

veículos no 

transporte do 

minério e do estéril 

Provável e 

severo 

- Adoção de medidas para segurança do trabalhador 

motorista (avaliações médicas periódicas sistemáticas, 

combate ao alcoolismo, treinamento de direção 

defensiva); 

- Sinalização das vias de acesso; 

- Fiscalização das condições de transporte, 

especialmente velocidade dos veículos; 

- Manutenção das estradas e acessos em boas 

condições de rodagem. 
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10 - DESCOMISSIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

A empresa já conta com um plano de descomissionamento que 

contempla a solução de desativação criteriosa de toda a Mina do Córrego Fundo, 

envolvendo áreas de lavra, planta de beneficiamento, pilhas de estéril e 

estéril/rejeito, barragem de rejeitos, instalações de apoio, bem como todas as 

suas áreas impactadas.  

Ressalta-se que esse plano contém em seu escopo a perspectiva de 

ampliação da lavra objeto do presente EIA-RIMA, estabelecendo medidas para 

sua desativação e recuperação de áreas degradadas. 

Em linhas gerais o descomissionamento seguirá os seguintes 

parâmetros: 

 
• Estabilidade física 

Considerando-se o fato de que a geometria das bancadas de lavra 

utiliza ângulos maximizados de taludes, visando-se uma otimização das 

operações de desmonte, respeitando-se as condições de estabilidade dos 

maciços integrados pelas formações ferríferas, e que na fase de desativação os 

ângulos finais destes taludes deverão apresentar estabilidade geomecânica 

definitiva, condição necessária para o seu descomissionamento, ressalta-se que 

esta adequação da geometria final da mina é um dos mais importantes passivos 

ambientais relacionados às áreas de lavra a ser enfrentado. 

 Entretanto, é necessário observar que a Mina Oeste, assim como as 

demais minas da Serra Azul, caracteriza-se pela ampla predominância de minério 

itabirítico, incluindo passagens friáveis, outras semi-compactas e frequentes 

passagens compactas, estas últimas inclusive sendo consideradas como material 

estéril que, após desmontado, são acomodadas em pilhas do gênero. 

Por consequência, grande parte dos taludes de operação (56 a 64º), é 

suficientemente estável para permanecer com a mesma geometria após o 

encerramento dos trabalhos, exceto quando estes taludes forem sustentados por 

rochas friáveis. Assim, prevê-se, para efeito de previsão com vistas no 

fechamento, que cerca de 20% dos taludes finais necessitará de suavização. 
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Outro aspecto a ser observado, é que as áreas lavradas e seu entorno 

imediato devem ser dotadas de um eficiente sistema de drenagem superficial, que 

impeça o desenvolvimento de processos erosivos. 

Acrescenta-se ainda que o descomissionamento destas áreas lavradas 

não envolverá somente uma reconformação topográfica, quando julgada 

necessária, além da implantação de sistema de drenagens, para promoção de 

sua estabilidade física, ensejando também a melhoria de seus aspectos estéticos, 

o que remete à necessidade de se vegetar as faces dos taludes. 

 A necessidade de recobrimento vegetal dos taludes finais das áreas 

de lavra constitui-se também em passivo ambiental a ser recuperado. Observa-se 

que a vegetação dos taludes, além de promover a recomposição paisagística da 

área, também concorrerá para a sua estabilização, uma vez que a vegetação 

também protege as superfícies contra a possibilidade de ocorrência de processos 

erosivos. 

 

Riscos associados à paralisação das atividades de lavra 

Com o encerramento programado ou súbito da atividade de lavra na 

área do Processo DNPM nº 812.593/73, identificam-se o seguintes riscos 

associados: 

1. Aparecimento de ravinas nos taludes; 

2. Rompimento dos taludes das cavas; 

3. Escorregamento da vegetação dos taludes; 

4. Rompimento do sistema de drenagem pluvial; 

5. Incêndios das áreas vegetadas. 

6. Formação de lagos de acumulação de águas pluviais nas cavas, 

resultando em riscos de afogamento. 

 
 
• Estabilidade química 

A geologia da jazida de minério de ferro existente na área do Processo 

DNPM nº 812.593/73, assim como na Serra Azul de um modo geral, está 

representada por rochas metassedimentares pré-cambrianas, incluindo formações 

ferríferas itabiríticas predominantes, quartzitos e filtos, que são rochas 
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praticamente inertes e que não resultam em qualquer contaminação do meio 

ambiente, observando-se que nos cursos hídricos que drenam as áreas da Serra 

Azul apresentam verifica-se um background moderadamente diferenciado para 

alguns elementos químicos, como o ferro e o manganês, mas que refletem, a 

rigor, a geologia dos terrenos.  

Portanto, considerando-se as características geológicas da jazida, não 

será necessária a adoção de nenhuma medida específica para promover a 

estabilidade química das áreas, devendo-se, entretanto, promover a revegetação 

da maior área possível, de modo a estancar as fontes processos erosivos 

passíveis de atuarem como área fonte de sedimentos para as bacias a jusante da 

mina. 

 

• Uso futuro da área 

No caso das áreas remanescentes não há previsão de uso futuro da 

área, para fins econômicos. Apenas trabalhos de estabilização física serão 

realizados, com a área sendo revegetada e, onde possível, reflorestada, para a 

perfeita integração com o ambiente regional. 

O detalhamento das medidas de descomissionamento será 

apresentado no Plano de Controle Ambiental - PCA que acompanha o presente 

estudo. 
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11 - CONCLUSÃO 

Conforme pôde ser verificado na avaliação de impactos, o 

empreendimento tem pequeno potencial de modificação do meio, seja em termos 

positivos ou negativos. 

Foram identificados 12 impactos negativos, em grande parte mitigáveis, 

quais sejam: 

1 - Alterações sobre a Topografia e a Paisagem 

2 - Alterações sobre o Solo 

3 - Alteração da Qualidade do Ar 

4 - Geração de Ruídos e Vibrações 

5 - Geração de Resíduos Sólidos 

6 - Riscos Geotécnicos 

7 - Alteração da área como resultado da remoção da vegetação e do 

solo 

8 - Redução de Habitats 

9 - Perda da Conectividade dos Ambientes  

10 - Afugentamento da Fauna 

11 - Aumento da Atividade Predatória 

12 - Alterações e perdas da qualidade ambiental 

 

Em contrapartida, foram identificados 05 impactos reais positivos, tanto 

na fase de implantação quanto na de operação.  

1 - Suprimento de matéria prima 

2 - Manutenção do Nível de Empregos 

3 - Manutenção/Incremento do Nível de Demanda de Serviços 

4 - Manutenção / incremento na Arrecadação Pública 

5 - Estabilidade Social 

.  

Considerando-se que: 

 Os impactos ambientais associados ao empreendimento são plenamente 

mitigáveis pela adoção de medidas simples, que em grande parte já constam 

do dia a dia do empreendimento; 



   
_________________________________________________________________________ 

 

643 

 

 Aqueles impactos que não são mitigáveis podem ser compensados; 

 A área selecionada para ampliação da lavra encontra-se em ambiente 

integrado às atividade minerarias, contando com uma pequena parcela em 

área com vegetação moderadamente preservada; 

 A grande relevância dos impactos positivos, associados à garantia de 

continuidade operacional do empreendimento, contribuindo para o 

desenvolvimento do município de Itatiaiuçu; 

 Trata-se de um empreendimento fundamental para a continuidade dos 

trabalhos de lavra/beneficiamento do empreendimento, que, em virtude das 

restrições espaciais da ArcelorMittal, não conta com alternativa locacional 

técnica / economicamente viável. 

 

A equipe responsável pela elaboração do EIA/RIMA conclui, salvo 

melhor juízo, que o empreendimento é plenamente viável do ponto de vista 

ambiental. 

 

 

Belo Horizonte, 06 de junho de 2017. 

 

 

 

___________________________________ 

Geomil - Serviços de Mineração Ltda 
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