RIMA
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PESQUISA MINERAL

MINA DE ALEGRIA

JULHO 2021

01 APRESENTAÇÃO

Pág. 005

02 CONHECENDO O PROJETO

Pág. 009

03 DIAGNÓSTICO MEIO FÍSICO

Pág. 023

04 DIAGNÓSTICO MEIO BIÓTICO

Pág. 045

05 DIAGNÓSTICO MEIO SOCIOECONÔMICO

Pág. 075

06 IMPACTOS AMBIENTAIS

Pág. 085

07 ÁREAS DE INFLUÊNCIA

Pág. 091

08 AÇÕES AMBIENTAIS

Pág. 099

09 PROGNÓSTICO

Pág. 105

10 CONCLUSÃO

Pág. 113

11 EQUIPE TÉCNICA

Pág. 119

SUMÁRIO

01
APRESENTAÇÃO

A

empresa Amplo Engenharia e Gestão de

DADOS DO EMPREENDEDOR

Projetos Ltda foi contratada pela mineradora
Vale para elaborar este Relatório de Impacto
Ambiental – RIMA, assim como o Estudo de

Razão Social: VALE S/A.
CNPJ

33.592.510/0412-68
49322
Fazenda Mina de Alegria, S/N – Zona Rural – Caixa Postal 2 –
Mariana/MG – CEP: 35.420-000
Diogo Monteiro

que tem como objetivo alcançar os mais diferentes públicos.

Cadastro Técnico Federal
Endereço do empreendimento
Responsável legal
Responsável pelos Estudos
Ambientais
Telefone
Endereço para correspondência

O empreendimento consiste na execução de furos de

E-mail

licenciamento@vale.com

Impacto Ambiental – EIA, referente ao Projeto Pesquisa
Mineral Mina de Alegria, localizado no município de Mariana.
O RIMA busca apresentar à comunidade quais as
características do ambiente e as informações de engenharia
relativas ao projeto. O diferencial dessa apresentação do
RIMA é o uso de uma linguagem simples e descomplicada,

Daniela Faria Scherer
(31) 3916-3622
Av. Doutor Marco Paulo Simon Jardim, 3580 – Mina de
Águas Claras – Nova Lima/MG – CEP 34.006-270

sondagem que serão realizados em locais estratégicos com o
objetivo de determinar as reservas de jazida mineral, definir
os recursos e descrever as características do mineral .

DADOS DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELOS ESTUDOS AMBIENTAIS

O RIMA irá apresentar práticas que deverão ser empregadas
na área do empreendimento com a intenção de reduzir,

Razão Social: Amplo Engenharia e Gestão de Projetos LTDA.

evitar e/ou compensar impactos ambientais negativos
Área de atuação

Consultoria especializada em engenharia consultiva, treinamentos, instrução e aperfeiçoamento profissional nas áreas
de Estudos Ambientais, Planejamento e Gestão de Projetos.

fornecer subsídios à Secretaria de Meio Ambiente do Estado

CNPJ

04.590.934/0001-81

de Minas Gerais, para obtenção da autorização de execução

Cadastro Técnico Federal

1444133

da pesquisa mineral através do licenciamento simultâneo

Inscrição Estadual

Isento

Endereço

Rua Engenheiro Carlos Antonini, número 37, bairro São Lucas, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.
CEP: 30240-280

Telefone

(55) (31) – 2534-4100

Responsável Técnico

Jackson Cleiton Ferreira Campos

atividades econômicas e seu bem-estar. A fim de enriquecer

Cadastro Técnico Federal
do Responsável Técnico

248955

o trabalho e aumentar o conhecimento sobre as diferentes

Coordenação

Lucas Soares Vilas Boas Ribeiro

temáticas, também foram utilizados dados de diversos

E-mail

amplo@amploengenharia.com.br

causados pela execução do projeto em questão. Além disso,
a apresentação deste documento junto com o EIA visa

(licença prévia + licença de instalação + licença de operação)
LAC 1 .
O Diagnóstico Ambiental considerou os temas referentes aos
aspectos da natureza como a vegetação, a fauna, os solos, o
ar, as águas, bem como os aspectos da sociedade e suas

estudos disponíveis para a região.

APRESENTAÇÃO
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02
CONHECENDO O PROJETO

O PROJETO

A

Pesquisa Mineral envolve trabalhos de campo e de escritório.
Os trabalhos de campo consistem na execução de sondagens
geológicas, coleta de amostras, inspeções visuais in situ e
ensaios de laboratório, cujos resultados são interpretados

posteriormente em escritório, para a confirmação ou não das reservas
minerais estimadas com base em estudos geológicos anteriores.
O objetivo de pesquisas minerais é avaliar o potencial geológico mineral de
determinada área, localizar as ocorrências minerais, definir os recursos das
eventuais ocorrências, determinar as reservas da jazida mineral e descrever
as características do corpo mineralizado.
Para o projeto em questão, a sondagem geológica em áreas estratégicas é
necessária, tendo em vista a necessidade de testemunhos/amostras que são
retirados do terreno para que seja possível avaliar se as reservas estimadas
se confirmam. Nesse processo de pesquisa mineral, é necessária a
apresentação a ANM (Agência Nacional de Mineração) de relatórios sobre a
jazida.

VOCÊ SABIA
O processo de sondagem consiste na realização de furos no
terreno e retirada de amostras para possibilitar a sua
caracterização físico-química e o tamanho da jazida mineral, o que
auxilia do desenvolvimento de projeto para a sua exploração.

CONHECENDO O PROJETO
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LOCALIZAÇÃO
O projeto Pesquisa Mineral está inserido nas proximidades da Mina de Alegria, localizada em um distrito ferrífero isolado do Quadrilátero Ferrífero, muito
conhecido no âmbito do Complexo Minerador de Mariana que, por sua vez é formado pelas minas de Alegria, Fazendão, Fábrica Nova e Timbopeba. O Projeto
está inserido na bacia hidrográfica do rio Piracicaba.

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
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Para a campanha atual de sondagens foi definida uma malha com 28 furos de sondagens rotativas diamantadas, com profundidade média estimada em 150
metros. Para cada furo será necessária a abertura de uma praça de sondagem, com dimensões de 400 m². A interferência completa abrangerá uma área de 6,83

ha, somando-se áreas para abertura de acessos, praças de sondagem e viradouros (áreas de manobras em acessos para caminhões maiores).
Área de inserção do Projeto Pesquisa Mineral Mina de Alegria
Estruturas
Acessos
Praças e viradouros
Total

Área (ha)
5,47
1,36
6,83

MAPA DO PLANO DIRETOR
A etapa de planejamento do projeto Pesquisa Mineral Mina de Alegria já foi concluída e envolveu principalmente trabalhos de escritório desenvolvidos por
equipes da própria Vale.

CONHECENDO O PROJETO
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Classe de cobertura vegetal nativa e uso do solo na ADA
O projeto foi validado em campo, por uma equipe de topografia que verifi-

Uso do solo*

cou a viabilidade técnica da execução dos acessos, viradouros e das praças
de sondagem. Essa validação foi realizada junto à equipe de meio ambiente,
ambas as equipes pertencentes ao corpo técnico da Vale.

ETAPA DE IMPLANTAÇÃO

Campo Rupestre
Ferruginoso
Floresta
Semidecidual

Avançado
Médio/avançado
Médio
Avançado
Médio

Uso antrópico
Para a execução das atividades de sondagem será necessária a realização de
atividades preliminares como supressão vegetal, abertura de acessos e
praças, terraplenagem, entre outras que são descritas a seguir.

Total Geral

ADA

ha

%

2,65
0,59
0,14
0,90
2,00
0,54
6,83

38,83%
8,62%
2,09%
13,25%
29,25%
7,96%
100,00%

*Para a soma dos quantitativos foi feito um arredondamento de forma conservadora, de modo que o valor considerado foi 6,83.

ABERTURA DE ACESSOS, VIRADOUROS E PRAÇAS DE SONDAGEM

SUPRESSÃO VEGETAL

A construção de acessos provisórios na área do projeto se faz necessária

A supressão vegetal e a limpeza das áreas-alvo seguirão alguns

para que seja permitida a entrada de equipamentos, assim como a abertura

procedimentos:

das praças de sondagem e viradouros.

- corte seletivo, remoção e estocagem de madeira em forma de pilhas próximas às áreas suprimidas;

As vias de acesso devem apresentar uma largura entre 6 e 8 metros para

- utilização de equipamento Feller Buncher para supressão em áreas de florestas. Essas atividades poderão ser complementadas por emprego de serviços manuais, foices ou motosserras, se necessário.
- depósito do top-soil e galhada durante a supressão às margens dos acessos
e praças e, posteriormente, devolução para o local de origem, visando a revegetação das áreas impactadas;

tráfego de veículos e equipamentos, onde 3 m está previsto para a pista, 0,5
m de cada lado para implantação de leiras e o restante será ocupado para
corte e aterro, quanto necessário.
Nas áreas de campo rupestre, serão implantadas leiras nas margens dos
acessos para evitar possíveis erosões da área e também direcionar o

escoamento de águas das chuvas.

VOCÊ SABIA

VOCÊ SABIA
Leiras são formações de montes de terra que tem como objetivo

O Feller Buncher é um veículo motorizado capaz de agrupar e cortar

delimitar estradas e acessos, evitando que veículos saiam da pista.

árvores antes de derrubá-las, otimizando assim a retirada da vegetação

Além disso, as leiras são muito eficazes no sistema de drenagem,

do local desejado.

orientando o fluxo de água e evitando a ocorrência de erosões.
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Praça de Sondagem

VIRADOUROS
Leiras de top-soil

Os viradouros são áreas que tem como finalidade diminuir corte/aterro e
inclinações de estradas para facilitar a circulação de veículos e equipamentos

ACESSOS QUE CRUZAM CURSOS DE ÁGUA (TRAVESSIAS)
Para as travessias de cursos de água serão implantadas manilhas de concreto
ou tubos, de acordo com as características do local. Estes dispositivos de

de forma segura. Estão planejados 6 viradouros com 400 m² cada e todos
eles irão apresentar dispositivos para contenção de sedimentos gerados por
chuvas em áreas de solo exposto.

drenagem serão implantados com o auxílio de uma retroescavadeira e uso
de argamassa de cimento e areia para o rejunte. A passagem será aterrada
com material excedente de forma controlada para evitar o carreamento de
sedimentos para os cursos d´água.

TERRAPLENAGEM
Com o apoio de um trator de esteira, serão abertos os acessos para as praças
de sondagem e em pontos específicos serão utilizados retroescavadeiras e

Nos locais de travessias em áreas rupestres o projeto adotará a premissa de

caminhão de pequeno porte. Os aterros serão realizados com o próprio

realizar a forragem da manilha com pedras de mão, areia e brita como um

material de escavação e está prevista a execução de cortes feitos nas laterais

berço para a implantação das mesmas. Após o assentamento será feito um

da pista com o objetivo de direcionar o escoamento de água da chuva.

aterro sobre a manilha.

PRAÇAS DE SONDAGEM
As sondas utilizadas na pesquisa mineral serão instaladas nas praças de
sondagem que constituem as frentes de serviço. Para esse projeto serão 28
praças com aproximadamente 400 m² cada, onde será possível implantar

EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA
Para a etapa de implantação serão necessários alguns equipamentos como,
trator de esteira, retroescavadeira, caminhão basculante, caminhão pipa,
motosserra, entre outros.

contêineres para a guarda dos equipamentos e materiais, área de vivência,

Está prevista a utilização de 12 profissionais já mobilizados de empresas

caixa d’água, e um depósito temporário de resíduos.

prestadoras de serviço para a atuação nessa etapa do projeto. Além disso,
também está previsto o suporte do quadro permanente de empregados da
Vale.

CONHECENDO O PROJETO
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ETAPA DE OPERAÇÃO
EXECUÇÃO DAS SONDAGENS
A sondagem para pesquisa mineral consiste na execução de furos no terreno
através de sondas rotativas diamantadas que “cortam” o solo e as rochas e
coletam amostras ou testemunhos para análises posteriores.

VOCÊ SABIA
As amostras ou testemunhos permitem analisar as características
físicas, químicas e geológicas das rochas atravessadas pela sonda.

Hastes de sondagem

EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA
Na etapa de operação, serão realizados os furos de sondagem e nessa etapa
o trabalho deve ocorrer em 3 turnos de 8 horas contando com 14
trabalhadores terceirizados/turno, já mobilizados e atuando em outras frentes de serviço da Vale. A sonda funcionará 24h por dia .
Os trabalhadores ficarão hospedados em Mariana e Ouro Preto e as equipes
irão utilizar caminhonetes 4x4 devidamente equipadas e seguindo a política
de saúde e segurança ocupacional da Vale.
Materiais e insumos serão transportados com caminhões e em relação às

estruturas de apoio, serão disponibilizados 2 contêineres em cada praça de
sondagem. Além disso, haverá áreas de vivência e fornecimento de
alimentação e água potável aos trabalhadores.
Testemunho de sondagem

VOCÊ SABIA
Barriletes são tubos inseridos entre a coroa da sonda e as hastes.
Barrilete
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Eles são destinados a acomodar e proteger os testemunhos.

MATERIAIS PREVISTOS PARA AS SONDAGENS
Matéria prima
Haste de sondagem
Barriletes
Brocas Diamantadas
Óleos Lubrificantes
Tubo de revestimento 117mm
Tubo Galvanizado de 3” para encanamento
Caixas de testemunho
Polímero de Perfuração

Consumo
350 unidades
06 unidades
50 unidades
100 litros/mês
350 unidades

Origem
Contratada
Contratada
Contratada
Contratada
Contratada

Meio de transporte
Caminhão
Caminhão
Caminhão
Caminhão
Caminhão

Forma de estocagem
Granel
Granel
Granel
Tambores
Granel

Processo
Sondagem
Sondagem
Sondagem
Sondagem
Sondagem

2500 unidades

Contratada

Caminhão

Granel

Sondagem

2.500
Conforme demanda

Contratada
Contratada

Caminhão
Caminhão

Granel
Bacias de Contenção

Sondagem
Sondagem

INSUMOS

ETAPA DE DESATIVAÇÃO

Os insumos necessários para execução das atividades de sondagem e que se

Após a finalização dos furos de sondagem, serão realizadas as seguintes

aplicam em todas as etapas do projeto são:

atividades:

- Energia elétrica que é gerada por motor próprio da sonda e em torres de
iluminação específicas que são suficientes para iluminar praça e contêiner de
apoio. As torres de iluminação serão movidas a diesel, com um consumo
previsto de 300 litros por dia. A distribuição de energia é realizada por meio
de cabos elétricos e todo o sistema possui chave de emergência para
desligamento geral em caso de acidentes.

- Retirada de equipamentos de cada praça (sonda e acessórios);
- Conformação do terreno no limite das praças;
- Descaracterização dos acessos e retirada das estruturas para travessia de
drenagens (manilhas e tubos);
- Recuperação das áreas das praças e acessos provisórios com base no Plano
de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).
Além dessas atividades já citadas, também serão fechados todos os furos de

- Combustível para os automóveis e para as sondas. Um caminhão comboio

sondagem, sendo mantido somente o marco de cada furo, que corresponde

fará o abastecimento da sonda, enquanto os veículos menores serão

a um bloco de concreto com identificação do nome do furo, coordenadas e

abastecidos em postos nas cidades próximas ao empreendimento ou em

demais dados técnicos.

postos dentro da Vale, estabelecidos com contrato.
- Água para suprir as demandas durante os trabalhos de pesquisa mineral,
estruturas e sistema de controle ambiental. A captação de água será feita
em pontos já outorgados e o transporte será feito por caminhões pipa das
empresas contratadas. Vale lembrar que, a água utilizada no resfriamento da
coroa e dos demais equipamentos da sonda será armazenada e reutilizada
no processo de sondagem, reduzindo a necessidade de captação de água
nova nas drenagens. Prevê-se um consumo total de 635 mil litros de água
bruta durante todas as etapas do projeto.

Marco de furo da sonda

CONHECENDO O PROJETO
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MÃO DE OBRA
A etapa de desativação contará com um efetivo de 8 trabalhadores internos e externos, incluindo operadores, motoristas, encarregados, fiscais, analistas ambientais e técnico de segurança. Esses profissionais já prestam serviço pra Vale, portanto não configuram novas contratações.

SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL
Para a execução do Projeto Pesquisa Mineral Mina de Alegria estão previstos os seguintes sistemas de controle:

DRENAGEM E CONTROLE DE SEDIMENTOS
A fim de evitar o carreamento de sedimentos aos cursos d’água o projeto considera a utilização dos seguintes sistemas de drenagem e controle de sedimentos.
a) Leiras de proteção nas bordas das praças e acessos e também em praças em áreas de cangas com a finalidade de controlar os sedimentos e evitar o carreamento de sedimentos aos cursos de água.
b) Dispositivo de drenagem do tipo bico/canto de lâmina nas bordas da plataforma, com a implantação de medidas de controle de carreamento de sedimentos.
c) Canaletas que permitirão o escoamento da água direcionando suas saídas para caixas de contenção espaçadas, que tem como objetivo garantir a saída controlada das águas.
d) Caixas de contenção formadas por pedra de mão argamassadas, paliçadas, mantas geotêxteis filtrantes aplicadas no ponto de fluxo final que serão ligadas a
dissipadores que permitem a redução da energia no ponto de lançamento da água no terreno.
e) Sumps em locais não declivosos fora de ambientes rupestres em substituição as caixas de contenção, onde o material porventura carreado ficará contido permitindo uma infiltração controlada das águas.

Esquema de contenção de sedimentos
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EFLUENTES LÍQUIDOS SANITÁRIOS
Os efluentes provenientes dos banheiros serão coletados duas vezes por
semana por uma empresa especializada para tratamento em local licenciado.
Não serão gerados resíduos oleosos, já que a manutenção dos equipamentos
é de responsabilidade da empresa contratada e será feita em oficinas
externas à área da Vale.
Por fim, os motores a diesel utilizados nas sondagens devem apresentar
sistema de contenção de eventuais vazamentos acidentais e as praças de
sondagem devem possuir kit para emergências ambientais para controle de
eventual vazamento de óleo.

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Resíduos gerados durante as atividades de sondagem serão recolhidos todos
os dias e depois destinados ao Depósito Intermediário de Resíduos - DIR
existente na Mina de Alegria. Esses resíduos serão transportados por
empresa especializada para a Central de Materiais Descartáveis - CMD da
Mina de Timbopeba para posterior destinação final.
Nas praças de sondagem, serão instalados coletores padronizados, com
tampas e suportes para que não fique em contato direto com o solo e, após
a conclusão das atividades, as praças serão desmobilizadas e recuperadas.

Drenagem canto de lâmina
Coletores de resíduos

CONHECENDO O PROJETO
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CONTROLE DE MATERIAL PARTICULADO
Para controle de poeira será feita a umectação das vias de acesso por
caminhão pipa em intervalos estabelecidos em função das condições
meteorológicas, considerando vento, umidade e chuva.

CONTROLE DE GASES DA COMBUSTÃO
O controle de emissão dos gases poluentes por motores a combustão será
feito a partir de manutenções preventivas nos equipamentos e do
monitoramento de emissões veiculares (fumaça preta) a cada semestre.

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA NOS ACESSOS
A sinalização de segurança para circulação de veículos deverá seguir

recomendações do Código Nacional de Trânsito, considerando as
características de cada via. Todas as frentes de trabalho devem ser
sinalizadas durante toda a execução do projeto, desde a etapa de
implantação até a desativação. Além disso, todos os trabalhadores devem
ser treinados para seguir as indicações de sinalização.

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS
Medidas de prevenção e de combate a incêndios florestais serão tomadas na
forma de ações de conscientização e sinalização. Aceiros serão construídos
em áreas de fronteira, quando necessário, impedindo o avanço de um
possível evento com fogo.
Os empregados terceirizados já possuem treinamentos de combate a incêndios florestais, podendo executar os procedimentos em caso de emergência
nas frentes de serviço. Importante lembrar que, em todas as sondas estarão
disponíveis kits de emergências ambientais.
A Vale também firmou em 2021 contrato com a Brigadista AMDA –
Associação Mineira de Defesa do Ambiente - definindo critérios mínimos
para prevenção e combate a incêndios florestais, nos municípios de atuação
da Vale em Minas Gerais e entorno.
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Umectação das vias com caminhão pipa.

Todas as obras para o planejamento, desenvolvimento, execução e fechamento do projeto pesquisa mineral Mina de Alegria estão previstas para ocorrer durante 18 meses. Neste período os dois primeiros meses do cronograma são exclusivos para mobilização de pessoas assim como planejamento e treinamento de
equipe. A partir do terceiro mês do cronograma, as obras para implantação do projeto já serão iniciadas. Considerando o cronograma previsto, 16 meses serão
efetivos para implantação, operação e fechamento do projeto. A figura a seguir ilustra o cronograma macro do projeto.

CRONOGRAMA DAS ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E DESATIVAÇÃO DO PROJETO PESQUISA MINERAL MINA DE ALEGRIA
Meses

Atividades Pesquisa
Mineral

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Mobilização de equipes,
planejamento das atividades e treinamentos
Implantação
Operação
Desativação
(Fonte: Vale/2021)

CONHECENDO O PROJETO
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03
DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO

ÁREA DE ESTUDO

C

om o objetivo de se conhecer os atributos do meio físico do
projeto, sendo estes - clima, rochas, relevo, solos, cavernas,
águas superficiais e subterrâneas - inicialmente foram definidos
limites espaciais para as informações produzidas no Estudo de

Impacto Ambiental—EIA. Estes limites correspondem as áreas de estudo as
quais são apresentadas em sequência.
Para a delimitação da Área de Estudo levou-se em consideração as principais
características hidrográficas da região, chegando-se a uma delimitação
elaborada a partir da reunião das sub-bacias do córrego das almas e da subbacia do alto rio Piracicaba, esta última de forma parcial.
A Área de Estudo das Cavernas foi elaborada com base nos limites da área de
intervenção do projeto (ADA) acrescidos 250 metros. Tal área avaliada está
de acordo com a legislação destinada à proteção das cavernas e conforme
Instrução Normativa a SEMAD Nº 8 de 2017 Revisão 1.
Para a delimitação da Área Diretamente Afetada (ADA) levou-se em
consideração as áreas que serão interferidas pelo empreendimento, ou seja,
aquelas áreas que serão destinadas a construção de acessos, travessias,
praças de sondagem e viradouros. Cabe destacar que a delimitação da ADA é
a mesma para os meios físico, biótico e socioeconômico.

DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO
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CLIMA

TEMPERATURA

De acordo com os resultados obtidos no Estudo de Impacto Ambiental, o

As maiores temperaturas médias, de acordo com dados de 30 anos do

clima da região apresenta inverno seco e verão chuvoso. A seguir serão

Instituto o Nacional de Meteorologia (INMET), concentram-se de dezembro a

apresentadas as principais características das chuvas e das temperaturas que

março e as menores temperaturas médias ocorrem no período

ocorrem na região da Área de Estudo do Projeto Pesquisa Mineral Mina de

compreendido entre junho a agosto, sendo a temperatura média anual de

Alegria.

21,8°C. A distribuição das temperaturas medidas pela Estação Climatológica
EAMA 91, acompanha os dados da longa série de dados do INMET, também

CHUVAS

conhecida como Normal Climatológica, conforme apresentado no gráfico a

O período chuvoso vai de novembro a março, sendo os meses de abril e maio
considerados transição para o período seco. O trimestre mais chuvoso na
área é representado pelos meses de novembro, dezembro e janeiro (56% do

total anual de precipitação). Por sua vez o trimestre mais seco corresponde
aos meses de junho, julho e agosto (englobando 3% do total anual de prepicitação).
O gráfico a seguir apresenta as médias de dados de chuvas observadas nos
pluviômetros (instrumentos que medem a quantidade de chuva) da Agência
Nacional da Água (ANA) e os dados de chuva da Normal Climatológica.

Temperaturas máximas, médias e mínimas registradas na região da Mina
da Alegria (2013 a 2018) – Estação Climatológica EAMA 91 – Vila Samarco e
Temperatura Média Anual da Normal Climatológica (1981 a 2010), baseada
nos dados da estação convencional de Belo Horizonte.

Média de Chuvas nos pluviômetros ANA e Comportamento previsto na
Normal Climatológica do INMET (1981 a 2010)
Estação Convencional de Belo Horizonte. Fonte: Vale e INMET.
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A PAISAGEM DO PROJETO (ROCHAS, RELEVOS E SOLOS)
De acordo com os dados obtidos no Estudo de Impacto Ambiental foram identificadas seis principais paisagens predominantes na área de estudo do projeto.
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ROCHAS E SOLOS RASOS RECOBERTOS POR VEGETAÇÃO
DE CAMPO EM ROCHAS DO TIPO QUARTZITO
Na porção norte da Área de Estudo, à margem esquerda do córrego das
Almas, predominam relevos com alta declividade, caracterizados pela Serra
do Caraça. Nesta paisagem ocorre afloramentos de rocha, e de solos
arenosos (quando existentes), com baixo grau de desenvolvimento (rasos e
pedregosos), associados a vegetação de campos rupestres em rochas

Paisagem composta por floresta associada a solos rasos em encostas.

CAMPOS ASSOCIADOS A ROCHAS FERRUGINOSAS E CANGA
Próximo

as

bordas

da

cava

da

Mina

de

Alegria

a

paisagem

predominantemente é marcada pela presença de vegetação de pequeno a
médio porte, de forma semelhante a alta vertente esquerda do córrego das
Almas, porém, nessa área a vegetação está associada a rochas com alto teor
de ferro, também chamadas de rochas ferruginosas. O relevo nesta porção é
relativamente plano, e a vegetação é adaptada a ambientes pobres em
nutrientes, pedregosos, com escassez de água, submetidos a ventos fortes e
a uma grande variação de temperatura ao longo do dia.
Paisagem composta por vegetação de campo em rochas quartzíticas.

FLORESTA ASSOCIADA A SOLOS RASOS EM ENCOSTAS
A paisagem encontrada nos relevos de médias e baixas vertentes (encostas)
inseridos principalmente na sub-bacia do córrego das Almas é composta por
áreas de florestas altas e densas. Nestas encostas a declividade favorece a
formação de solos intermediários de média espessura e a cobertura vegetal
protege as vertentes da ação dos processos erosivos ocasionados pelos
fortes fluxos de água provenientes das chuvas.
Campos rupestres sobre canga laterítica
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ÁREAS COM INTERFERÊNCIA HUMANA
Nas áreas localizadas próximas as porções oeste e central encontram-se

ÁREAS COM INTERFERÊNCIA HUMANA ASSOCIADA A SOLOS
PROFUNDOS

paisagens com formas resultantes da ação humana sobre o ambiente,

Na porção sudeste da Área de Estudo ocorrem paisagens modificadas pelo

sobretudo formadas por áreas no qual o substrato vegetal e o solo foram

homem para usos distintos da mineração. Nestes locais as áreas de vegeta-

retirados e o relevo foi alterado para que fosse possível extrair o minério de

ção natural foram em grande parte retiradas e substituídas por eucaliptos,

ferro e instalar as estruturas de operação da Mina de Alegria. As principais

ou deixadas sem nenhum tipo de cobertura vegetal, com o solo exposto. O

formas notadas nessa paisagem correspondem aos taludes sequenciais das

relevo desta paisagem apresentam formas menos inclinadas o que favorece

cavas e pilhas, que formam espécies de “degraus”, e vias de acessos,

a existência de solos profundos e desenvolvidos, formados a partir do intem-

destinadas ao deslocamento de equipamentos, pessoas e cargas.

perismo das rochas ricas em elemento ferro.

É no contexto dessa paisagem que ocorre o processo mineral de número
6499/1961, requerido pela Vale que se encontra em fase de concessão de
lavra e tem como substância a ser explorada o Ferro. A totalidade da Área
Diretamente Afetada se encontra inserida neste processo.

Paisagem marcada pelo uso minerário (vista para cava de Mina Alegria)
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Paisagem marcada pelo uso humano para plantio de eucalipto e estrada

ÁREAS BAIXAS PRÓXIMAS A RIOS
Outra importante paisagem da Área de Estudo refere-se aos locais mais
baixos associados aos cursos hídricos principais (córrego das Almas e rio
Piracicaba) e suas margens. Em alguns trechos adjacentes a estes cursos
hídricos ocorrem pequenas áreas planas (planícies) que podem ser alagadas
temporariamente durante o período chuvoso. O solo normalmente é
composto por sedimentos desagregados de partes mais altas do relevo e
depositados pela ação das águas fluviais. Ao longo das margens e várzeas
nota-se uma faixa espessa de vegetação arbórea, que constitui uma mata
ciliar, responsável por proteger os cursos hídricos.

VOCÊ SABIA
O Intemperismo é o processo natural de decomposição ou
desintegração de rochas, solos e seus minerais. É causado pela ação da
água, da temperatura e também dos agentes biológicos (vegetação e
microrganismos).

Planícies de inundação dos cursos hídricos
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CAVERNAS
Os estudos sobre cavernas foram baseados em informações de estudos ambientais elaborados pela Vale na mesma região do projeto de Pesquisa Mineral Mina de Alegria. Os resultados demonstraram a inexistência de feições de cavernas interceptadas pela Área Diretamente Afetada do projeto.
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RECURSOS HÍDRICOS
O Projeto aqui avaliado se insere no contexto de trechos das sub-bacias do córrego das Almas e alto rio Piracicaba, que se inserem na bacia do rio Piracicaba.
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RECURSOS HÍDRICOS
Sobre a sub-bacia do córrego das Almas algumas características podem ser
destacadas. Trata-se de uma região com menor interferência humana, que
apresenta áreas íngremes recobertas por florestas que ajudam a reduzir a
velocidade da água durante as chuvas.
O córrego das Almas possui várias nascentes ao longo de seu percurso e
apresenta pequenos trechos com pouca sinuosidade e trechos retilíneos que
são condicionados pelas posições das rochas que se encontram sob ele.
A sub-bacia do Alto Piracicaba na região do projeto, se insere no contexto de
áreas industriais da Vale e fazem fronteira com as áreas da Samarco. Quando
relacionado as nascentes, os dados obtidos foram retirados dos estudos
elaborados pela empresa Watergeo (2018) no qual foi realizado uma

compilação de vários cadastros de nascentes existentes na região do projeto.
Foram delimitadas um universo de 37 nascentes no contexto da Área de
Estudo. Não foram notadas ocorrência de nascentes na Área Diretamente
Afetada.

Córrego das Almas
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USO DAS ÁGUAS

TRAVESSIAS

Com base nos dados levantados pelo IGAM (2020) e disponibilizados no

A Amplo Engenharia avaliou em campo, em 2020, os locais da ADA do

banco de cadastro de outorgas e na Infraestrutura de Dados Espaciais do

Projeto Pesquisa Mineral Mina de Alegria que interceptarão corpos hídricos.

Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IDE-SISEMA), foram

Foram identificados cinco pontos de travessias, dois ao sul da Mina de

identificadas na área de estudo a ocorrência de outorgas para a área de

Alegria (TR-1 e TR-02) e três ao norte (TR-03, TR-04 e TR-05).

estudo com o período de vencimento superior a janeiro de 2021.
Os pontos foram reunidos em dois grupos com base nas características do
Quanto ao registro de outorgas com o período de vencimento indicado

relevo e na cobertura vegetal encontrada próxima aos pontos. Logo, foram

acima, foram identificados vinte e um (21) processos no total, onze (11) para

enquadrados em:

uso de água superficial e dez (10) para utilização de água subterrânea.
Dentre os processos, oito (8) são referentes a outorgas deferidas; oito (8)

•

Pontos com fundo do vale e entorno sobre rochas ou canga e

processos estão formalizados, porém aguardando análise técnica e

vegetação nos arredores de porte herbáceo a arbustivo (TR-03, TR-04 e

deferimento; quatro (4) se encontram em análise técnica; um (1) consta

TR-05).

como outorga renovada e retificada.
•
O principal usuário refere-se a empresa Vale que é detentora de quatorze

Pontos com fundo de vale e entorno sobre solos com algum grau de
desenvolvimento, com vegetação de porte florestal.(TR-1 e TR-02).

(14) processos seguidos da Samarco Mineração, detentora de sete (7
processos).

Quanto a disponibilidade de água em superfície nos locais de travessias,
notou-se que três pontos (TR1, TR-03 e TR-05) apresentaram pequenos
volumes de água e dois pontos não apresentaram nenhum volume (TR-02 e
TR-04) no momento da avaliação (novembro de 2020).

36
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QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS

Os valores obtidos por meio dos resultados das coletas foram comparados

Para os estudos do EIA a avaliação da qualidade das águas foi realizada

com os valores de referência presentes na Deliberação Normativa Conjunta

considerando informações de estudos ambientais produzidos na região pela

COPAM/CERH-MG

Vale.

enquadrados como Classe 2 de acordo com a Deliberação Normativa COPAM

Os dados consideraram os resultados de cinco pontos de coletas distribuídos

09/1994.

no território, de forma a abordar possíveis alterações na qualidade das águas
em função da presença da mina.

n°01/2008.

Os

principais

cursos

hídricos

foram

Na Área de Estudo do Projeto a análise dos dados de qualidade das águas
superficiais apontaram que a maioria dos valores registrados estava dentro
dos limites de referência fixados na norma (Deliberação Norma a Conjunta
COPAM/CERH-MG n°01/2008).
Dos valores encontrados que estavam fora dos limites de referência, notouse indícios de contaminação por esgoto nos pontos situados no rio

Piracicaba, à jusante da confluência com o córrego João Manoel e da
Barragem de Rejeitos Xingu (BA02) e, no córrego das Almas, próximo à sua
foz e a jusante da captação industrial (BA03). Os parâmetros ferro e
manganês também apresentaram valores alterados, provavelmente, em
decorrência da abundância destes metais nas rochas da área de estudo.
As amostras de água superficial contemplaram a identificação de valores
para um total de 47 parâmetros.
Também foi utilizado para entendimento da qualidade das águas superficiais
o Índice de Qualidade das Águas (IQA). Nos pontos avaliados em campo, o
Índice classificou a qualidade das águas como boa. Dos pontos avaliados por

meio do índice de Contaminação por Tóxicos, apenas o ponto BA04
apresentou valores de contaminação acima do limite estipulado pela
legislação, sendo notado neste ponto valores de concentração de mercúrio
Rio Piracicaba
Os pontos foram distribuídos nas sub-bacias do rio Piracicaba e córrego das
Almas. Dois pontos localizado no rio Piracicaba (BA01 e BA02) e três no
córrego das Almas (BA03; BA04; BA05). As amostragens ocorreram por meio
da realização de duas campanhas de coleta nos meses de junho de 2018, no
período seco e novembro de 2018, durante o período chuvoso.
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que excederam o limite máximo de 0,0002 mg/L, em junho de 2018. Os
demais pontos demonstraram-se conformes com a legislação e com o Índice
de Contaminação por Tóxicos.

VOCÊ SABIA
O enquadramento dos cursos d'água é definido pela Resolução Conama 357/05 e se refere ao estabelecimento da meta ou
objetivo de qualidade da água (classe) a ser, obrigatoriamente, alcançado ou mantido em um segmento de corpo de água, de
acordo com os usos preponderantes pretendidos, ao longo do tempo.
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ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
Com base no tipo predominante de rocha, no comportamento da rocha
quanto a capacidade de absorver e de repassar a água para as demais
rochas, e, nas características estruturais do relevo, as formações rochosas
presentes nas áreas de estudo foram agrupadas em três predominantes:

Zonas Aquíferas
Zonas constituídas por rochas e materiais que reúnem as propriedades
hidráulicas de maior capacidade de armazenamento e condução das águas
subterrâneas.
Zonas Aquíferas Pobres
Zonas formadas por rochas que reúnem materiais que possuem média a
baixa capacidade de armazenamento e condução de água subterrânea.
Zonas Não Aquíferas
Zonas construídas por rochas de baixa porosidade e permeabilidade,
implicando em aproveitamentos de água que são consideravelmente
pequenos ou nulos.

40
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QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
Para avaliar a qualidade das águas subterrâneas foram utilizados informações de estudos ambientais produzidos na região pela Vale. Desta forma,
foram utilizados os resultados físico-químicos provenientes das duas
campanhas de amostragem realizadas em outubro e novembro de 2020, nos
10 poços de rebaixamento presentes na AE do Projeto Pesquisa Mineral
Mina de Alegria. Para avaliar estas águas os valores de referência foram
comparados com a Resolução CONAMA 396/08.
Foram avaliados um total de 37 parâmetros. Todos eles apresentaram
concentrações abaixo do limite estabelecido pela Resolução CONAMA
396/08. As águas apresentaram tendência levemente ácida, com boa
oxigenação e baixa carga de sólidos dissolvidos, suspensos e turbidez.
Considerando-se o contexto das águas subterrâneas avaliado, não foi
verificado nenhum padrão de resultado ou alteração negativa em nenhum
dos parâmetros específicos.

Poço de rebaixamento
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CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE NATURAL
O Projeto Pesquisa Mineral Mina de Alegria está inserido na região central
de Minas Gerais, mais especificamente na porção leste do Quadrilátero Ferrífero, em uma área onde a atividade minerária já possui um histórico de atividades que remete à década de 60. A região apresenta também uma grande
importância ambiental, à medida em que comporta grande diversidade de
fisionomias vegetais e elevada diversidade de espécies, sendo algumas delas
consideradas ameaçadas de extinção, outras raras e/ou endêmicas.
Para análise do meio biótico foram definidas duas áreas de estudo, para que
fossem estudados quais os tipos de animais e plantas existentes ali e, para
avaliar qual seu estado de conservação.

GRUPOS:

PLANTAS

MAMÍFEROS DE MÉDIO E GRANDE PORTE

AVES

RÉPTEIS E ANFÍBIOS (COBRAS, SAPOS E LAGARTOS)

PEIXES
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A Área de Estudo Regional (AER)
A Área de Estudo Regional (AER) delimitada para os estudos foi mais
abrangente e situa-se na bacia do rio Doce, especificamente na sub-bacia do
rio Piracicaba. Abrange, de modo geral, as sub-bacias do córrego das Almas,
córrego dos Macacos, do Alto Piracicaba, córrego Congonhas, córrego
Brumado e margem esquerda do rio Santarém.
Para estudar a AER, a equipe especializada consultou diversos estudos que já
haviam sido realizados na área, enriquecendo os conhecimentos sobre
animais e plantas presentes na região.

A Área de Estudo Local (AEL)
A Área de Estudo Local (AEL) definida para este estudo concentrou o território onde está prevista a implantação do empreendimento (Área Diretamente
Afetada - ADA) e seu entorno imediato. Sua delimitação engloba principalmente, parte da sub-bacia do córrego das Almas e da sub-bacia do Alto Piracicaba.
Para estudar a AEL, a equipe técnica realizou coletas em campo, com o
objetivo de inventariar com maior nível de detalhe as espécies que habitam
a área do empreendimento e seu entorno. O inventário foi completado com

os dados levantados no diagnóstico regional.

A seguir são apresentadas resumidamente as principais informações
obtidas a partir dos dados secundários (estudos consultados) e primários
(coletas em campo) levantados para a AER e AEL.
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BIOMAS
O projeto Pesquisa Mineral Mina de Alegria e suas áreas de estudo, estão inseridos dentro dos limites legais do bioma Mata Atlântica. A utilização e a proteção
da vegetação nativa deste bioma são regulamentadas por uma série de legislações específicas aplicáveis no nível estadual e no nível federal.
MAPA DE ENQUADRAMENTO FITOGEOGRÁFICO

50

DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO
As áreas de estudo estão inseridas em áreas consideradas prioritárias para a conservação da flora e de alguns grupos da fauna, de acordo com o Ministério do
Meio Ambiente (MMA, 2018) e de acordo com o Atlas da Biodiversidade de Minas Gerais, elaborado pela Fundação Biodiversitas (Drummond et al., 2005).
MAPA DE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO (MMA)

As Áreas Prioritárias para Conservação são mecanismos de política pública que auxiliam na tomada de

VOCÊ SABIA

decisão, no planejamento e implantação de ações como criação de unidades de conservação, licenciamento,
fiscalização e estímulo ao uso sustentável.
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MAPA DE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO (FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS)
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RESERVA DA BIOSFERA
O projeto está inserido nas zonas de amortecimento das Reservas da Biosfera da Mata Atlântica e da Serra do Espinhaço.
RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA

VOCÊ SABIA
54

As Reservas da Biosfera (RB) compõem uma rede mundial de áreas que têm por finalidade a pesquisa, a
conservação do patrimônio natural e cultural e a promoção do desenvolvimento sustentável.
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RESERVA DA BIOSFERA DA SERRA DO ESPINHAÇO
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UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
As Unidades de Conservação (UCs) são áreas protegidas por lei, criadas com
o objetivo de proteger a biodiversidade (animais e plantas, p.ex.) e as águas.
Elas são divididas em diferentes grupos e podem ser parques, reservas,
estações ecológicas, corredores naturais, dentre outros.
O empreendimento não se sobrepõe a nenhuma UC, mas em seu entorno há
UC’s de proteção integral e uso sustentável.
Classificado como Unidade de Proteção Integral, foi identificado nas
adjacências da área de estudo, o Parque Nacional (PARNA) da Serra do
Gandarela. Já como Unidade de Uso Sustentável foram identificadas duas
Áreas de Proteção Ambiental (APA), quatro Reservas Particulares do
Patrimônio Natural (RPPN) e uma Floresta Estadual (FLOE).
Apesar da proximidade de algumas Unidades de Conservação à área do
empreendimento, é importante ressaltar que as atividades que serão
executadas não interferem diretamente em nenhuma das UC’s, apenas na
Zona de Amortecimento do PARNA da Serra do Gandarela.

ÁREA DE PROTEÇÃO ESPECIAL
A área de inserção do empreendimento está inserida em uma Área de
Proteção Especial (APE) intitulada APE Ouro Preto Mariana, criada para fins

VOCÊ SABIA
Existem dois grupos de Unidades de Conservação (UC’s): 1) UC de

paisagístico.

Proteção Integral, que têm como principal objetivo preservar a

Importante ressaltar que as Áreas de Proteção Especial (APE’s) foram criadas

natureza e 2) UC de Uso Sustentável, que tem como objetivo

no âmbito de uma legislação que visa regular o parcelamento do solo urbano

conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável dos

e, portanto, não estão contempladas no Sistema Nacional de Unidades de

recursos naturais. No entorno da UC de uso integral tem uma zona

Conservação. Apesar disso, as APE’s exigem do poder público atenção

de amortecimento, onde as atividades humanas estão sujeitas a

especial a determinados espaços territoriais de relevância ambiental,

diretrizes específicas, com o propósito de minimizar os impactos

cultural, paisagística, histórica, científica, dentre outros.

negativos sobre a unidade.
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de preservação, conservação e valorização do patrimônio cultural, histórico e
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FLORA
COBERTURA VEGETAL E USO DO SOLO
O mapeamento realizado para a Área de Estudo Local indicou predomínio de
áreas naturais, sendo que estas representam cerca de 73% da área total
mapeada. As áreas antropizadas somam cerca de 26% e os corpos d´água
cerca de 1% da área de estudo.
Dentre

as

coberturas

vegetais

nativas,

destacam-se

as

Florestas

Semideciduais, que ocupam aproximadamente 43% da AEL e os Campos
Rupestres, que podem estar sobre rochas quartzíticas (16% da AEL), ou
ferríferas (10% da AEL).

A área de estudo do Projeto apresenta, portanto, um quadro ambiental
marcado por uma grande expressividade de coberturas vegetais nativas em
meio a um domínio de áreas antrópicas associadas, sobretudo, à presença da
mineração no território.

VOCÊ SABIA
A floresta semidecidual constitui uma vegetação pertencente ao
bioma da Mata Atlântica, ocorrendo também no Cerrado. É uma

formação florestal típica do Brasil Central e condicionada à duas
estações climáticas, uma estação com chuvas intensas de verão,
seguidas por outra com um período seco.
Já o campo rupestre é um ambiente encontrado sobre topos de
serras e chapadas de altitudes normalmente superiores a 900m.
Ocorrem tipicamente sobre afloramentos rochosos onde
predominam ervas, gramíneas e arbustos, com árvores bem
distribuídas e pouco desenvolvidas.
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Em relação à Área Diretamente Afetada pelo empreendimento (6,83 ha), 49,5% é referente às áreas de Campo Rupestre Ferruginoso e 42,5% de Floresta
Semidecidual. Os demais 8% correspondem às áreas de Uso Antrópico.
Para efeito de análise da supressão vegetal, devem ser consideradas as áreas de vegetação nativa inseridas nos limites da ADA, que representa 6,29 ha.
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Da área total referente à área diretamente afetada, 0,18 ha correspondem
às Áreas de Preservação Permanente associadas aos cursos d´água e
declividade.

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NA ADA
Tipologia de
APP
Curso d'água
Declividade >
45º

Classes de Cobertura Vegetal Nativa e Uso
do Solo / Estágio Sucessional
Floresta Semidecidual – Médio
Campo Rupestre Ferruginoso Avançado
Floresta Semidecidual – Avançado
Total Geral

ADA Pesquisa Mineral
(Fora da Cava
Licenciada)
ha
%
0,09
50%
0,06

33,33%

0,03

16,67%

0,18

100%

Segundo o atual Código Florestal, Lei nº 12.651/12:
Art.3º
(…)
II – Área de Preservação Permanente – APP: área protegida, coberta
ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o

solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.
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DIVERSIDADE E RIQUEZA DE ESPÉCIES DA FLORA
O Projeto Pesquisa Mineral Mina de Alegria está inserido em uma área que
comporta uma vegetação com características transicionais, ou ecotonais, e
uma elevada heterogeneidade ambiental, ou seja, uma maior diversidade de
fisionomias e, logo, de espécies.

VOCÊ SABIA

Medição de Indivíduo Florestal

Placa de Identificação

Ecótonos são regiões resultantes do contato entre dois ou mais
biomas. São áreas de transição ambiental, onde diferentes
comunidades ecológicas entram em contato umas com as outras.

Os estudos de campo de flora foram desenvolvidos ao longo das campanhas,
realizadas entre maio 2018 e setembro de 2020. Essas campanhas foram
direcionadas para o levantamento qualitativo (observação e coleta de
material botânico) e quantitativo (levantamento fitossociológico), nas
formações florestais e rupestres ocorrentes na área de estudo.

Parcela de Amostragem
O levantamento de espécies realizado nos ambientes florestais registrou 493
morfoespécies vegetais. Este valor é similar a outros valores registrados em
estudos na região. Já nos Campos Rupestres Ferruginosos foram

inventariadas 229 morfoespécies nas áreas, sendo este valor aproximado ao
encontrado em estudos florísticos de Campos Rupestre na região.
Dentre as espécies registradas no levantamento florístico, sete são espécies
ameaçadas, de extinção, de acordo com a Lista das Espécies Ameaçadas de
Extinção da IUCN (IUCN, 2020), em relação a Lista das Espécies Ameaçadas
de Extinção da Flora Brasileira (MMA, 2014) foram registradas 12 espécies
ameaçadas e, com base na lista de espécies ameaçadas da flora do estado de
Minas Gerais (BIODIVERSITAS, 2007) foram registradas 30 espécies presentes
Lippia origanoides Kunth
(alecrim-pimenta)

Cattleya caulescens (Lindl.) Van
den Berg (orquídea)

em alguma categoria de ameaça.
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Em relação ao endemismo, foram identificadas 10 espécies, sendo três endêmicas das cangas do Quadrilátero Ferrífero e sete endêmicas do Quadrilátero
Ferrífero. Por fim, quando avaliada a raridade, foram registradas quatro espécies raras com ocorrência para a área do projeto em questão.
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FAUNA
Para o levantamento dos grupos de fauna foram realizadas duas campanhas,
uma no período de seca e outra no período chuvoso. Essa estratégia é
adotada porque existe uma grande variação na atividade dos bichos, tanto
em relação à temperatura quanto ao período do dia. Realizando as
amostragens dessa forma, pode-se registrar o máximo de espécies existentes
da região.
Ave capturada durante os estudos

Uma equipe de biólogos com diferentes especialidades foi formada e cada
um deles realizou levantamento de campo em locais pré-definidos, buscando
contemplar ambientes variados, terrestres e aquáticos. Os grupos de fauna
selecionados para esse estudo foram: mamíferos de médio e grande porte,

aves, répteis e anfíbios e peixes. A amostragem dos grupos de fauna
terrestre foi feita em seis pontos (FT01 a FT06) e de biota aquática foram
cinco pontos (BA01 a BA05).
Além das coletas em campo realizadas pela equipe da Amplo, também foram
considerados os registros obtidos no monitoramento de fauna (ALE1 a ALE4)
realizado na Mina de Alegria pela Vale. Somados, os resultados de ambos
estudos ajudaram a compor a riqueza da fauna existente na região do
empreendimento.
Instalação de armadilha fotográfica
A fim de enriquecer ainda mais os resultados do projeto, a equipe consultou
diversos estudos que já tinham sido realizados em diferentes momentos

sobre os bichos que habitam a região da área de estudo.
A seguir serão apresentados os dados obtidos pelos pesquisadores na área
de estudo local, com destaque para algumas espécies que se enquadram em
níveis de maior importância, por exemplo, ameaçadas, raras e/ou
endêmicas.

Armadilha aquática para captura de cágado
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MAPA COM PONTOS DE AMOSTRAGEM DA FAUNA TERRESTRE
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MAPA COM PONTOS DE AMOSTRAGEM DA BIÓTA AQUÁTICA
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MAMÍFEROS DE MÉDIO E GRANDE PORTE

VOCÊ SABIA

O grupo de mamíferos de médio e grande porte foi amostrado utilizando
armadilhas fotográficas e busca por vestígios em trilhas como pelos, fezes e
pegadas. Além disso, também foram considerados registros ocasionais de

O QUE É UMA ESPÉCIE RARA?

indivíduos do grupo, desde que não houvesse dúvida quanto à identificação.
Ao todo, foi registrado um total de 29 espécies, considerando tanto as

É aquela menos frequente e/ou encontrada em poucas localidades em

campanhas feitas pela Amplo quanto o monitoramento da Vale. Foram

um contexto local ou regional ou ainda com poucos registros na natu-

registradas 10 espécies que estão em alguma lista de ameaça de extinção, a

reza.

saber: três gatos-do-mato (Herpailurus yagouarondi, Leopardus guttulus e
Leopardus pardalis), a onça-parda (Puma concolor), o lobo-guará
(Chrysocyon brachyurus), a raposinha (Lycalopex vetulus), o porco-do-mato

O QUE É UMA ESPÉCIE ENDÊMICA?

(Pecari tajacu), a lontra (Lontra longicaudis), o macaco bugio-ruivo (Alouatta

guariba clamitrans) e a anta (Tapirus terrestris). Consideradas como
É aquela que só ocorre em um determinado local. O endemismo pode

endêmicas, foram registradas quatro espécies. Não foram registradas

ser ocasionado por barreiras físicas, geográficas ou ecológicas. Existem

espécies consideradas raras.

espécies endêmicas de um determinado bioma (Mata Atlântica,
Cerrado) ou de topos de uma ou algumas serras (Serra do Espinhaço,
e/ou Serra da Mantiqueira e/ou Serra da Canastra).

O QUE É UMA ESPÉCIE AMEAÇADA?
É uma espécie cuja população está diminuindo a ponto de colocá-la

em algum grau de risco de existência na natureza. Há diferentes listas
e diferentes níveis e de ameaças, uns mais críticos e outros menos
críticos e esses níveis de ameaças podem variar em cada estado
brasileiro e no mundo, de acordo com a lista considerada.

cateto - Pecari tajacu
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AVES
A amostragem de aves foi realizada com aplicação de duas metodologias
distintas: redes de captura, por visualização ou pelo canto em pontos
específicos e caminhadas na área de estudo. Algumas espécies registradas
fora dos pontos de amostragem foram incluídas como dado qualitativo, a fim
de incrementar a riqueza de espécies. Somando os registros de Amplo e Vale
foram encontradas 244 espécies de aves na área do projeto, sendo quatro
delas consideradas ameaçadas de extinção, a saber: águia-cinzenta
(Urubitinga coronata), gavião-pombo-grande (Pseudastur polionotus), macuquinho-da-várzea (Scytalopus iraiensis) e cigarra (Sporophila falcirostris).
Também foram consideradas 57 espécies endêmicas e 12 espécies raras.
macaco-prego - Sapajus nigritus

onça-parda - Puma concolor

murucutu-de-barriga-amarela - Pulsatrix koeniswaldiana

jaguatirica - Leopardus pardalis

gavião-pombo-grande - Pseudastur polionotus
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tangará - Chiroxiphia caudata

pichororé - Synallaxis ruficapilla
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caburé-acanelado - Aegolius harrisii

RÉPTEIS (COBRAS, LAGARTOS, CÁGADOS) E ANFÍBIOS (SAPO, RÃ,
PERERECA, COBRA-CEGA)
O grupo da herpetofauna contempla diferentes bichos, dentre eles sapos,
cobras, lagartos e cágados, portanto é necessária a aplicação de uma maior
variedade de metodologias para a captura desses indivíduos. Os répteis e
anfíbios foram registrados com o uso de baldes de captura e procurando
ativamente por esses animais em trilhas e estradas na área de inserção do
empreendimento. Com base nos resultados obtidos em campo pela equipe
da Amplo e também do monitoramento feito pela Vale, foram registradas 36
espécies de anfíbios e 20 espécies de répteis, sendo apenas uma de todas
essas espécies considerada ameaçada de extinção, o cágado-da-serra
(Hydromedusa maximiliani). Quando analisado o endemismo, foram

identificadas 26 espécies de anfíbios e 10 espécies de répteis, já para
raridade, houve o registro de sete anfíbios e seis répteis.

cágado-da-serra - Hydromedusa maximiliani

perereca-da-mata - Bokermannohyla circumdata

sapo-cururu (girino) - Rhinella crucifer
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PEIXES
A amostragem de peixes na área de estudo foi realizada utilizando diferentes
tipos de apetrechos de pesca, como peneiras e redes de diferentes
tamanhos. Ao todo, somados os registros da Amplo e da Vale, foram
identificadas sete espécies de peixes na área do projeto. De todas as
espécies coletadas, apenas o cascudinho (Pareiorhaphis scutula) está
presente na lista de ameaça de extinção e também é considerado endêmico,
com ocorrência restrita à bacia do rio Piracicaba.

rã-da-mata - Ischnocnema izecksohni

cascudinho - Pareiorhaphis scutula

cobra-desenhada - Echinanthera melanostigma

perereca-das-pedras (girino) - Bokermannohyla alvarengai
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DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO

ÁREA ESTUDADA

O meio socioeconômico foi estudado
considerando três áreas:

•

A Área de Estudo Regional é
representada pelo estudo do
município de Mariana.

•

A Área de Estudo Local é

representada pelo estudo da
comunidade

de

Santa

Rita

Durão, aglomerado urbano mais
próximo da pesquisa mineral.

•

A Área Diretamente Afetada
(ADA), trata-se do estudo da
área onde ocorrerá a pesquisa
mineral.

A figura ao lado mostra o limite das
três áreas estudadas e a rodovia MG129, por onde se pode chegar ao
conjunto de minas da Vale na região.

DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO

77

COMO O ESTUDO FOI ELABORADO

A ECONOMIA

As informações do estudo foram obtidas através de dados coletados com

Do ponto de vista econômico, Mariana produziu em 2017 uma riqueza total

órgãos públicos e em materiais de estudos ambientais recentes de

na ordem de 1,7 bilhões de reais. A indústria é o motor da economia, em

empreendimentos localizados na mesma região onde se dará a pesquisa

especial a mineração.

mineral.

VOCÊ SABIA

A POPULAÇÃO
Mariana apresentou em 2020 (IBGE) um total de 61.288 habitantes. No
município a maior parte das pessoas vive nas cidades (88% da população).

A riqueza gerada pela população ou por empresas dentro do território

Quando analisada a relação numérica entre homens e mulheres há um

de um município é expressa a partir do Produto Interno Bruto (PIB).

equilíbrio, enquanto o nível de fecundidade reduziu-se a um patamar inferior
a 2 filhos por mulher, resultando em uma diminuição da população jovem.
Com relação ao mercado de trabalho, em 2019 Mariana contava com 1.256
Por outro lado, as melhorias estruturais e dos serviços de saúde
empresas e 16.553 empregos. Importante destacar que o ano de 2019 foi
aumentaram a esperança de vida da população.
positivo no município para a criação de novas vagas, comportamento diferente dos anos anteriores, visto que o quadro de desemprego era crescente.

Painel de Indicadores Demográficos
Territórios

Mariana

População Total (2020)

61.288

População que Vive na Cidade (2010)

88%

Razão de Sexos (2010)

96,2

Número de Filhos por Mulher (2010)

1,7

Esperança de Vida ao Nascer (2010)

73,9

Fonte: IBGE, 2021.

Painel de Indicadores Econômicos
Territórios
Riqueza do Município (Produto Interno Bruto) para
o ano de 2010
Riqueza do Município (Produto Interno Bruto) para
o ano de 2017
Setor da economia com maior riqueza gerada

Mariana
1,2 bilhões de reais
1,7 bilhões de reais
Indústria

Empresas Formais (2019)

1.256

Empregos Formais (2019)

16.553

Salário Médio em Salários Mínimos (2019)

2,5 Salários Mínimos

Fonte: IBGE, 2021. Ministério da Economia, 2021.

78

DIAGNÓSTICO DO SOCIOECÔMICO

O SANEAMENTO BÁSICO

SAÚDE E EDUCAÇÃO

Segundo o Ministério da Infraestrutura, em 2018 o fornecimento de água

Em relação à infraestrutura de saúde, Mariana possui um hospital e 18

para Mariana atinge 100% da população.

postos de saúde. As doenças com tratamento simples são atendidas no

No caso do esgoto o percentual de cobertura é menor, está na casa de 80%.

município, enquanto os casos mais complexos são atendidos em Belo

Na zona rural ainda predominam as fossas rudimentares.

Horizonte.

Já no que se refere à coleta de lixo, Mariana atende praticamente toda a

No caso da educação, em 2020 o município possuía 54 escolas. Cerca de 14%

população (99,80%), com coleta diária para 70% da população.

dos alunos de Mariana do ensino fundamental foram repetentes em relação

Painel do Saneamento Básico – 2018
Município

Mariana

à etapa de ensino que deveriam estar, enquanto para o ensino médio esse
problema alcança 33%.
No caso do IDEB, em 2017, o município superou as metas estabelecidas pelo

Abastecimento de Água

Governo Federal para os anos iniciais do ensino fundamental, ao passo que

População atendida pela rede geral de
abastecimento de água

60.142

% da população atendida pela rede
geral de abastecimento de Água

100%

VOCÊ SABIA
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é o

Destinação do Esgoto

principal método de avaliação de qualidade de ensino utilizado pelo

População atendida pela rede geral de
esgoto

48.114

% da população atendida pela rede
geral de esgoto

80%

poder público.

Painel de Indicadores Sociais (Saúde e Educação)

Destinação dos Resíduos Sólidos

Município

População atendida pelo serviço de
coleta de lixo

60.000

Percentual da população atendida pelo serviço de coleta de lixo

99,80%

Percentual da população atendida
com frequência diária

70%

Percentual da população atendida
com frequência de 2 ou 3 vezes por
semana

18%

Percentual da população atendida
com frequência de 1 vez por semana

13%

Fonte: Ministério da Infraestrutura, 2020

Mariana

Número de Unidades Básicas de
Saúde - 2020
Número de Hospitais Gerais 2020
Número de Leitos – 2020
Número de Médicos - 2020
Estabelecimentos de Ensino –
2020
Matrículas – 2020

13.799

Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB) - 2017

Acima da meta para os anos iniciais e
Abaixo da meta para os anos finais

18
1
67
108
54

Fonte: Ministério da Saúde, 2020, INEP, 2019.
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CARACTERIZAÇÃO DE SANTA RITA DURÃO

distrito não possui ambulância e para os casos extremos, o Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência – SAMU é acionado.

POPULAÇÃO

Em termos de infraestrutura de educação, o distrito de Santa Rita Durão
Em 2020 a localidade conta com cerca de 1.800 habitantes, com equilíbrio
conta com duas escolas: Escola Municipal Sinhô Machado, que oferece os
entre homens e mulheres e maior parcela de jovens, em especial aqueles
níveis de pré-escola, ensino fundamental (Municipal). O Censo Escolar de
entre 0 e 9 anos, 10 e 19 anos e 20 e 29 anos.
2020 apontou que a escola Municipal Sinhô Machado conta 295 alunos ao
todo.

Pirâmide etária de Santa Rita Durão, município de Mariana (MG), 2010.
Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010.

SANEAMENTO BÁSICO
Os dados do saneamento básico (Censo de 2010), apontam universalização
do abastecimento de água e de destinação de esgoto para a rede geral, com

cobertura de 98%.
Segundo informações dos gestores públicos, atualmente 100% do lixo é
coletado pelo serviço de limpeza do município.

SAÚDE E EDUCAÇÃO
Com relação à infraestrutura de saúde, o distrito conta com a Unidade Básica
de Saúde Dona Georgina Neves Moreira. Os casos mais graves, são
Posto de Saúde
encaminhados para unidades especializadas na sede urbana de Mariana. O
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Santa Rita Durão

PATRIMÔNIO CULTURAL E NATURAL
Em relação ao patrimônio cultural as características predominantes estão relacionadas à arquitetura colonial e ao acervo barroco. A área de estudo é
representativa no que se refere à construção do território mineiro, com importantes monumentos e edificações protegidas enquanto patrimônio material, além
do patrimônio imaterial, como as festas religiosas populares. Os níveis de proteção estão nas escalas federal, estadual e municipal.

Igreja Matriz - Nossa Senhora de Nazaré

Igreja - Nossa Senhora do Rosário

02/08/2017

07/08/2017
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Enquanto Patrimônio Natural, tem-se como principais elementos a Área de
Proteção Especial Mariana, onde o empreendimento se insere e o Parque
Nacional Serra do Gandarela, que são áreas protegidas e recebem visitação
pública, principalmente pelas belezas naturais que abrigam.
Tanto o patrimônio cultural, quanto o patrimônio natural são importantes
atrativos turísticos na região, e recebem turistas de diversas regiões do
estado e até mesmo de outras partes do país, para turismo cultural,
religioso, ecológico e de aventura.
Com relação às Terras indígenas e Comunidades Remanescentes de
Quilombo, não foram identificadas na área de inserção do empreendimento,
e, tampouco, na distância à 8 quilômetros da área da pesquisa mineral.
As pesquisas foram realizadas principalmente, por meio de informações dos
órgãos oficiais: Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Fundação Cultural
Palmares (FCP) e Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).
Tratando-se do patrimônio arqueológico, durante a fase de prospecção foi
identificado próximo a área prevista para o empreendimento, enquanto
ocorrência arqueológica, um canal histórico formado por uma mureta de pedra a aproximadamente 5 metros da ADA do projeto. De acordo com as pesquisas, ele se encontra ao sul da ADA, e sua extensão está voltada para o
sentido oeste-leste, aparentemente direcionando-se contrariamente à ADA.
A verificação da inexistência de interferências se dará após os resultados da
topografia, que ainda será realizada a fim de obter a delimitação final do canal para análise do IPHAN. Entretanto, é importante observar que não foram
identificados sítios arqueológicos, durante a fase de prospecção.

Santa Rita Durão
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06
IMPACTOS AMBIENTAIS

A

pós a avaliação das características físicas, sociais e
biológicas da região de implantação do projeto, a equipe
técnica avaliou possíveis impactos ambientais relacionados
ao empreendimento. Essa avaliação considerou que as

obras serão desenvolvidas em curto intervalo de tempo e que os 28 furos e
acessos às praças de sondagem não serão feitos todos de uma única vez,
diluindo as intervenções ao longo do tempo e do espaço. Ainda, para essa
avaliação de impacto foram considerados os sistemas de controle previstos e
as medidas mitigadoras propostas. Diante desse contexto, foram elencados
os impactos ambientais para cada meio, apresentados abaixo de forma mais
detalhada.

MEIO FÍSICO
ALTERAÇÕES DO RELEVO E DA PAISAGEM
O projeto causará modificações no relevo, uma vez que será necessária a
abertura de acessos, viradouros e praças de sondagem em uma pequena fração da vertente da margem direita do córrego das Almas e da margem es-

querda do rio Piracicaba, marcadas pela presença de vegetação do tipo floresta em áreas com solos moderadamente desenvolvidos, e vegetação de
porte herbáceo a arbustivo em áreas de canga, sem solos ou com solos rasos.
Pontualmente nestes locais, o terreno será modificado em função de obras
necessárias para a execução da pesquisa mineral que contempla poucos furos de sondagem e poucos acessos o que contribui para a baixa importância
do impacto.
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ALTERAÇÃO DA DINÂMICA EROSIVA

em que serão necessárias obras para a configuração das travessias.
Destaca-se que essas alterações têm baixo potencial de afetar o ambiente,

O projeto causará alterações na dinâmica erosiva, uma vez que será
visto o tipo de terreno em que grande parte das sondagens se instalarão e o
necessário retirar a cobertura vegetal, deixando assim os terrenos expostos à
número reduzidos de furos. De todo modo, ainda que tenha baixo potencial,
ação das chuvas, o que pode favorecer a geração de sedimentos, alterando a
esse impacto foi avaliado.
dinâmica erosiva existente.
A movimentação de veículos e cargas poderá resultar em solos compactados
em função do grande peso aplicado sobre a camada superficial do solo, o
que resultará em sua compressão, aumentando o potencial erosivo.

MEIO BIÓTICO

A construção dos acessos e das travessias (locais onde os acessos passarão

ALTERAÇÃO E REDUÇÃO DE HABITAT

sobre os cursos d'água) também poderá alterar a dinâmica erosiva, uma vez

O habitat dos animais e das plantas pode ser entendido como o local onde

que propiciará maior movimentação de sedimentos nestes pontos.

eles vivem, se alimentam e se reproduzem. Mudanças nas características

A dimensão do impacto é prevista principalmente em locais onde serão ins-

biológicas ou físicas desses locais podem ser consideradas como alterações

taladas as estruturas inerentes ao projeto e seu entorno imediato, o que

de habitat. Algumas atividades previstas para a Pesquisa Mineral Mina de

equivale a uma pequena fração das unidades ambientais afetadas. Os terre-

Alegria podem provocar mudanças negativas nos ambientes, conforme

nos da ADA são em parte marcados por substratos rochosos cuja geração de

descrito a seguir. Na implantação/operação do empreendimento serão

sedimentos é menor. Tais aspetos reduzem a expressividade do impacto.

necessárias atividades de retirada da cobertura vegetal e de abertura de
acessos provisórios até as praças de sondagem. Planeja-se a retirada de uma
área com 6,29 hectares de vegetação nativa e a remoção superficial de parte

ALTERAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

do solo. Como essa vegetação e o solo servem como parte do hábitat para

Durante as etapas do projeto poderão ser observadas mudanças na

animais e plantas, a retirada da vegetação e de parte do solo poderá resultar

qualidade das águas e também na dinâmica dos cursos d'água. Isso pode

em alteração e redução pontual desses habitats. Isso, somado ao trânsito de

ocorrer porque as obras para instalação dos acessos, praças e viradouros

veículos, à iluminação artificial durante à noite e ao aumento do ruído e

poderão causar aumento da geração de sedimentos, podendo alterar

vibração, bem como da poeira, podem provocar o deslocamento dos animais

padrões de turbidez em cursos d’água localizados próximos às obras.

para áreas menos afetadas, principalmente daqueles mais sensíveis a

Em relação à dinâmica hídrica, a necessidade de instalação de travessias

alterações ambientais.

sobre cursos d’ água poderá implicar na alteração dessa dinâmica, na medida

No entanto, essas alterações irão ocorrer em locais próximos a áreas já
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modificadas pela ação humana, como a Mina de Alegria. Portanto, de certa
maneira, alguns animais já convivem com ruído, vibração, poeira etc. Ainda,

MEIO SOCIOECONÔMICO
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

essas alterações serão restritas aos locais das intervenções e ao seu entorno
imediato, e irão ocorrer em um curto espaço de tempo, com duração total

Para o meio socioeconômico não foram identificados impactos para a pes-

prevista de 16 meses, considerando implantação, operação e desativação.

quisa mineral. Tal conclusão se deu em razão das atividades ocorrerem den-

Na etapa de desativação do projeto, as áreas alteradas serão recuperadas

tro do Complexo Minerador de Mariana, uma área industrial que conta com

por meio de revegetação e reconfiguração do terreno, retornando com o

diversos controles ambientais e dista 6 Km da localidade mais próxima, Santa

solo que foi removido. Assim, nessa última etapa, a recuperação das áreas

Rita Durão. Diante disso, descartou-se a ocorrência de incômodos relaciona-

modificadas resultará em uma melhoria no ambiente impactado, tendo

dos a fatores ambientais do meio físico. Além disso, a mão de obra da pes-

potencial para beneficiar espécies de animais e plantas a longo prazo.

quisa mineral já encontra-se mobilizada e por esse motivo não haverá criação de postos e os consequentes impactos ambientais positivos e negativos

PERDA DE INDIVÍDUOS DA BIOTA

derivados do processo.
Em relação ao patrimônio cultural, também não existem impactos

Algumas atividades programadas para o empreendimento podem provocar a
considerando que as atividades ocorrerão dentro da área industrial, estando
perda de plantas e animais, principalmente a retirada de parte da vegetação
distante dos bens materiais e tradições culturais do município. Tratando-se
nativa. Durante essa atividade, tanto nos ambientes de floresta quanto nos
do patrimônio arqueológico, durante a fase de prospecção foi identificado
de campos nativos, plantas serão cortadas e removidas da área. Alguns
próximo a área prevista para o empreendimento, enquanto ocorrência aranimais eventualmente escondidos na vegetação, que não puderem ser afuqueológica, um canal histórico formado por uma mureta de pedra a aproxigentados ou devidamente resgatados, podem se machucar e até mesmo
madamente 5 metros da ADA do projeto. De acordo com as pesquisas, ele se
morrer durante esse processo. Ainda, a remoção superficial de parte do solo
encontra ao sul da ADA, e sua extensão está voltada para o sentido oeste-

nas áreas destinadas aos acessos, praças de sondagem e viradouros, também
leste, aparentemente direcionando-se contrariamente à ADA. A verificação
pode causar perda de animais, pois algumas espécies vivem ou passam
da inexistência de interferências se dará após os resultados da topografia,
grande parte do tempo sob o solo. Além disso, o trânsito de veículos,
que ainda será realizada a fim de obter a delimitação final do canal para anámáquinas e equipamentos, em função das obras do projeto pode aumentar
lise do IPHAN. Entretanto, é importante observar que não foram identificao risco de atropelamento. Para minimizar a perda de animais e plantas, o
dos sítios arqueológicos, durante a fase de prospecção.
projeto irá realizar ações de resgate das plantas e de afugentamento da
fauna e, quando necessário, resgate dos animais.
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ÁREAS DE INFLUÊNCIA

MEIO FÍSICO
As áreas de influência referente ao Meio Físico foram delimitadas com base
no diagnóstico e na avaliação de impacto ambiental.
Para a Área de Influência Direta - AID, o limite definido englobou a área
geográfica de entorno imediato da ADA, sujeita aos impactos ambientais
diretos gerados pelo empreendimento, sejam eles de natureza positiva ou
negativa.

Neste sentido considerou-se um limite referente às principais microbacias
localizadas na ADA, área onde serão instaladas as estruturas do projeto

(acessos, praças de sondagem e viradouros). Tal limite foi considerado visto
que os impactos levantados para o meio físico em sua maioria são pontuais
ou locais, não sendo previstos impactos que ocorram além desse limite.
Por sua vez, a Área de Influência Indireta – AII foi delimitada considerando
que o plano de sondagem é reduzido e os controles adotados serão todos
devidamente instalados e executados, abordando como limite porções da
sub-bacia do córrego das Almas, considerando sua margem direita e porções
da sub-bacia do Alto Piracicaba, considerando sua margem esquerda.

ÁREAS DE INFLUÊNCIA
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ÁREAS DE INFLUÊNCIA

MEIO BIÓTICO
Para o meio biótico, a definição da AID e da AII levou em consideração os
possíveis locais onde podem ocorrer efeitos diretos e indiretos das
atividades do empreendimento e que podem resultar em alteração e perda
de habitat, bem como perda de indivíduos da biota (fauna e flora). Para essa
definição, considerou-se a área onde estão inseridas as microbacias que,
potencialmente, poderiam ser afetadas por sedimentos gerados pelo
empreendimento, já que esse é o aspecto ambiental que tem a maior
abrangência para o meio biótico. Dessa forma, essa área contempla não
apenas o alcance das alterações provenientes da geração de sedimentos,

mas também alterações decorrentes dos demais aspectos relacionados ao
meio biótico, com a remoção da vegetação nativa, a iluminação noturna, a
geração de tráfego, ruído e vibração. Nesse sentido, os cursos de água da
região foram utilizados para delimitar essas áreas de influência. Assim, a AID
corresponde às microbacias que cruzam a ADA. A AII, por sua vez, conecta
todas as microbacias da AID.

ÁREAS DE INFLUÊNCIA
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ÁREAS DE INFLUÊNCIA

MEIO SOCIOECONÔMICO
Pelo fato de não terem sido identificados impactos ambientais na área de
estudo para o meio socioeconômico, não foram definidas as áreas de influência direta e indireta.

ÁREAS DE INFLUÊNCIA
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AÇÕES AMBIENTAIS

MEIO FÍSICO
PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL DAS OBRAS
Este programa visa uma gestão ambiental adequada pelas empresas
contratadas para a execução da Pesquisa Mineral, por meio da adoção de
medidas, padrões e recomendações técnicas e do atendimento da legislação
ambiental federal, estadual e municipal específica. Neste plano as diretrizes
técnicas a serem observadas pelas empresas contemplam:

•

Diretrizes para implantação e operação do projeto (cuidados com

curso d’água, cuidados com instalação de sistemas de drenagem e de
controle de sedimentos, coleta seletiva e outros)
•

Diretrizes para sinalização e segurança

•

Diretrizes para treinamento e mão de obra

•

Ações para controle de erosão e sedimentação

•

Ações para controle de material particulado e gases de combustão

•

Ações para gestão de resíduos sólidos

•

Ações para gestão de efluentes sanitários

•

Ações para prevenção de combate a incêndios florestais

AÇÕES AMBIENTAIS
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PROGRAMA DE CONTENÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS E GESTÃO DE SEDIMENTOS
Este programa visa estabelecer os procedimentos necessários para a
prevenção e, quando necessário, a contenção de processos erosivos e o
consequente aporte de sedimentos para as áreas adjacentes ao projeto
considerando suas etapas de implantação, operação e desativação.

PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Este programa visa a gestão de resíduos sólidos de forma a assegurar

práticas adequadas, em conformidade com os requisitos da legislação e das
normas técnicas aplicáveis. Neste plano as diretrizes técnicas a serem
observadas pelas empresas contemplam:

•

Orientação dos profissionais envolvidos no projeto para a gestão dos
resíduos

•

Minimização da geração de resíduo

•

Execução de controle quantitativo e qualitativo dos resíduos gerados

•

Maximização da reutilização e reprocessamento de resíduos

•

Classificação, separação e destinação adequada dos resíduos
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MEIO BIÓTICO
PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DA SUPRESSÃO VEGETAL E
EVENTUAL RESGATE DE FAUNA
O objetivo geral do programa é minimizar impactos da supressão vegetal
utilizando técnicas de manejo florestal de impacto reduzido, aplicando-se
procedimentos de manejo florestal que buscam um melhor aproveitamento
e destinação adequada dos produtos madeireiros. Ainda, a fim de reduzir os
impactos diretos e indiretos causados pelo empreendimento sobre a fauna
local, haverá afugentamento e resgate eventual dos animais silvestres que
forem avistados durante as atividades de supressão vegetal e terraplenagem.
Esses procedimentos serão realizados com materiais e métodos adequados
para o manejo de fauna. Os animais resgatados serão soltos em áreas de
soltura previamente definidas e, caso haja necessidade, o atendimento
veterinário estará disponível.

PROGRAMA DE RESGATE DE FLORA
Propõe metodologia para o resgate e transplante de espécies vegetais
ocorrentes nas áreas de intervenção do projeto. Para isso conta com
atividades de resgate de material vegetativo em áreas de formações nativas
rupestres e florestais, assim como o transporte deste material até o viveiro e

posteriormente para as áreas de reintrodução/transplante. O resgate de
flora será planejado de acordo com o cronograma de supressão e conforme
a direção da operação no empreendimento.

PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO
Este programa busca estabelecer diretrizes e procedimentos voltados ao
cumprimento dos requisitos legais de compensação ambiental e florestal
devido à interferência do empreendimento em áreas de vegetação nativa e
em áreas de preservação permanente – APP.

AÇÕES AMBIENTAIS
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PROGNÓSTICO

OS CENÁRIOS DO PROJETO

A

análise do prognóstico (cenário) foi dividida em duas
partes. A primeira considera a análise do cenário
socioambiental da área de estudo sem a implantação do
projeto Pesquisa Mineral Mina de Alegria. A segunda

abordagem leva em consideração a efetiva implantação do empreendimento
e realização da pesquisa mineral. Neste último caso, a abordagem segue uma
análise mais geral, visto que os efeitos decorrentes da dinâmica associada à
efetivação do projeto foram analisados no texto referente à avaliação dos
impactos ambientais.
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CENÁRIO SEM A IMPLANTAÇÃO DA PESQUISA
MINERAL MINA DE ALEGRIA

nas sub-bacias do córrego das Almas e sub-bacia do Alto rio Piracicaba.

Além disso, a não implantação do projeto, representaria a manutenção de

Em um cenário sem a implantação da pesquisa mineral manteria o contexto

uma paisagem localmente marcada por ambientes já antropizados

atual de exploração minerária que atualmente é observado através da

característicos das estruturas de mineração presentes no território associada

operação da Mina de Alegria. A não implantação do projeto limitaria novas

a ambientes florestais na margem esquerda do rio Piracicaba e ambientes

possibilidades de avanços de conhecimento das jazidas no entorno da mina,

variando de florestais a rupestres na margem direita do córrego das Almas,

uma vez que novas áreas não teriam seu potencial avaliado para expansão

destacando, nessa porção, ambientes mais conservados.

do uso minerário. Do ponto de vista do patrimônio cultural e natural, o

manteria com a existência de vertentes marcadas pela presença de

cenário sem a Pesquisa Mineral Mina de Alegria permaneceria o mesmo,

substratos ferruginosos aliados a ambientes marcados por solos com maior

uma vez que não existem bens culturais materiais e imateriais na área a ser

espessura que sustentam vegetações de porte variado.

afetada pelo empreendimento. Ressalta-se que, em relação ao patrimônio

A área estudada abriga uma relevante diversidade de flora e fauna, com es-

arqueológico, durante a fase de prospecção foi identificado, próximo a área

pécies generalistas e especialistas de habitat, além de espécies endêmicas,

prevista para o empreendimento, um canal histórico formado por uma mu-

raras e/ou ameaçadas de extinção. Sem o empreendimento, não haverá in-

reta de pedra, a aproximadamente 5 metros da ADA do projeto, indicado

cremento de atividades geradoras de impactos pontuais no território. Po-

enquanto ocorrência arqueológica. Ainda será necessário realizar a topogra-

rém, as comunidades biológicas, processos ecológicos e serviços ecossistêmi-

fia dessa ocorrência, a fim de obter sua delimitação final para análise do

cos existentes na ADA e adjacências já se encontram, de certo modo, sob

IPHAN. Portanto, o que se pode afirmar é que sem o projeto a identificação

influência de aspectos ambientais relacionados à mineração.

de ocorrências arqueológicas na área de estudo poderia permanecer desco-

Em relação às fisionomias vegetais nativas inseridas na ADA do projeto, os

nhecida.

remanescentes vegetacionais atualmente existentes seriam, ao menos

Em relação às Terras Indígenas e Comunidades Remanescentes de

temporariamente, preservados. Diante disso, destaca-se a manutenção de

Quilombos, também não haveria nenhuma alteração, pelo fato de não terem

3,38 ha de Campo Rupestre Ferruginoso e de 2,9 ha de Florestas

sido identificadas comunidades indígenas e tradicionais nas áreas adjacentes

Semideciduais, para os quais o projeto em análise prevê a supressão.

ao empreendimento. O mesmo se aplica para o patrimônio espeleológico,

Deste modo, em um cenário sem o empreendimento espera-se a

uma vez que não existem cavernas na ADA do projeto.

manutenção dos ambientes atualmente cobertos por vegetação nativa na

Do ponto de vista das características físicas dos terrenos, considerando a não

ADA, bem como a manutenção da atual dinâmica das populações locais de

implantação do projeto, espera-se a manutenção dos atributos existentes

espécies da fauna e da flora.
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CENÁRIO COM A IMPLANTAÇÃO DA PESQUISA
MINERAL MINA DE ALEGRIA

amente à ADA, ou seja, não há indicação de interferência. A verificação da

inexistência de interferências se dará após os resultados da topografia, que

A execução do projeto resultaria na elaboração de novos modelos de

ainda será realizada a fim de obter sua delimitação final para apresentação e

exploração mineral, com possíveis identificações de novas áreas viáveis para

análise do IPHAN. É importante observar, contudo, que não foram identifica-

extração de minério de ferro no entorno da Mina de Alegria.

dos sítios arqueológicos pela equipe durante a fase de prospecção.

Do ponto de vista socioeconômico, cabe ressaltar que as intervenções

Do ponto de vista do meio físico, a implantação do projeto alteraria pontual-

previstas serão realizadas no Complexo Minerador de Mariana, inseridas em

mente áreas marcadas por substratos ferruginosos e áreas marcadas com

uma porção do território de Mariana com aptidão e histórico minerário.

solos espessos, possibilitando a alteração pouco expressiva da dinâmica

Diante do exposto e, pelo fato da comunidade mais próxima estar a cerca de

erosiva pré-estabelecida. Por se tratar de uma sondagem com poucos furos

6km de distância, não são identificados impactos sociais.

e, considerando o correto funcionamento dos controles ambientais

Sob a ótica da socioeconomia, a dinâmica do emprego formal não seria

previstos, a probabilidade de alteração da qualidade das águas pelo projeto

afetada, visto que os trabalhadores próprios e terceiros atuantes na

é baixa. Tal alteração poderá ocorrer, por exemplo, por meio das obras para

implantação, operação e desativação já encontram-se mobilizados. Além

a implantação dos acessos e praças que podem ocasionar alterações

disso, as obras serão pontuais e com tempo de desenvolvimento restrito,

pontuais no terreno, provocando o acréscimo de sedimento temporário ao

anulando assim, o efeito econômico local de uma demanda por insumos,

ambiente. Esse acréscimo poderá alterar temporariamente, parâmetros da

equipamentos e serviços. Sendo assim, estima-se que a Pesquisa Mineral não

água, principalmente relacionados à turbidez.

é capaz de gerar impactos socieconômicos positivos ou negativos.

Quanto ao meio biótico, a execução do projeto implicará na intervenção em

Em relação ao patrimônio cultural, considerando o cenário com o

uma área total de 6,83 ha, dos quais 6,29ha correspondem à vegetação nati-

empreendimento, não haverá alterações, pois não existem bens dessa

va, sendo 3,38 ha de Campo Rupestre Ferruginoso e 2,9 ha de Florestas Se-

natureza na área a ser afetada pelo projeto. Situação similar se aplica às

mideciduais. Dos 6,83 ha, 0,18 ha correspondem a áreas de preservação per-

Terras Indígenas e Comunidades Remanescentes de Quilombo, que não

manente, sendo 0,09 ha correspondente à declividade e 0,09 ha aos cursos

foram identificadas em áreas próximas ao projeto.

d’água. Nesse sentido, o cenário resultante será de uma perda direta da co-

No que tange ao patrimônio arqueológico, durante a fase de prospecção foi

bertura vegetal e eventualmente de indivíduos da fauna, bem como altera-

identificado enquanto ocorrência arqueológica um canal histórico formado

ção e redução pontual de habitats para biota. No entanto, considera-se que

por uma mureta de pedra, a aproximadamente 5 metros da ADA do projeto.

as atividades do projeto são de pequena relevância e pontuais, ocorrendo

De acordo com as pesquisas, ele está posicionado ao sul do projeto e sua ex-

em um curto período de tempo, de forma gradual e em localidades restritas.

tensão está no sentido oeste-leste, aparentemente direcionando-se contrari-

Para a flora, a perda de indivíduos pode ser considerada mais relevante para
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espécies ameaçadas de extinção, raras e com distribuição restrita, como é o

caso de parte das espécies existentes em áreas de Campo Rupestre
Ferruginoso.
Na ADA do projeto foram registradas espécies com distribuição mais restrita
no Quadrilátero Ferrífero, como a bromélia Hoplocryptanthus ferrarius, a
orquídea Gomesa gracilis e o Cinnamomum quadrangulum, conhecido como
canelinha. Apesar disso, essas espécies foram registradas na área de estudo
local do meio biótico e em outras localidades no QF, incluindo áreas
protegidas, como parques e reservas particulares. Desta forma, a
intervenção prevista e a consecutiva perda de indivíduos não oferecem risco

à sobrevivência dessas espécies. Cabe ressaltar que restarão no entorno da
ADA significativos remanescentes de vegetação nativa sem alteração direta
do empreendimento. Ainda, estão previstas ações de resgate de flora antes
e durante as intervenções, além da recuperação das áreas afetadas pelo
empreendimento após o fim das atividades.
Para a fauna espera-se que os indivíduos das espécies que habitam a ADA
projeto consigam se deslocar para áreas remanescentes mais próximas e que
acidentes e óbitos, caso ocorram, sejam eventuais. Considerando o tamanho
da área a ser suprimida e as ações de afugentamento e eventual resgate de

fauna previstos, entende-se que o empreendimento não ameaça a
manutenção e viabilidade das populações no território, e que os efeitos do
impacto serão pontuais e pouco expressivos.
Por fim, destaca-se que o empreendimento resultará em um acréscimo
pontual e momentâneo de alguns aspectos ambientais impactantes que já
existem na área. Espera-se, portanto, apenas um aumento pontual das
perturbações à biota durante a execução do projeto, porém, sem
comprometer a viabilidade das populações locais de plantas e animais.
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CONCLUSÃO

N

este RIMA foram apresentados, em linhas gerais, a
caracterização do empreendimento, os diagnósticos
socioambientais desenvolvidos na área do projeto, os
possíveis impactos resultantes da implantação, operação

e desativação do projeto, as ações ambientais e os controles para diminuição
dos impactos previstos.
Pelo fato das reservas minerais licenciadas do Complexo Minerador de
Mariana estarem inclinadas a um possível esgotamento, faz-se necessário
estudos que busquem ampliar o conhecimento sobre as jazidas existentes
nesse território, proporcionando a continuidade das atividades de mineração
na região.
O objetivo do Projeto Pesquisa Mineral Mina de Alegria é realizar o
detalhamento geológico das jazidas minerais na área de estudo por meio de
sondagens realizadas através de furos em locais estratégicos do terreno.
Estão previstos 28 furos com profundidade média de 150 metros, abertura
de praças de sondagem, acessos e viradouros, além de travessias sobre curso
d’água. A intervenção do projeto está prevista em uma área total de 6,83 ha,
sendo 6,29 ha correspondente às áreas de supressão de vegetação nativa.
A realização do projeto em questão está prevista para uma área de grande
importância para a mineração, visto o potencial e a aptidão da região para
essas atividades. A Pesquisa Mineral é considerada de porte reduzido, tendo
em vista que são poucos furos de sondagem e o curto tempo de duração do
projeto. É importante destacar que as intervenções previstas no projeto
serão realizadas na área do Complexo Minerador de Mariana, locais que não
possuem ocupações humanas ou atividades que não sejam da própria
mineração. Portanto, não se espera incômodo em Santa Rita Durão, que é a
comunidade mais próxima. A Pesquisa Mineral não trará implicações para o
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patrimônio cultural, Terras Indígenas ou Comunidades Remanescentes, uma

eventualmente, da fauna.

vez que estes não ocorrem na área. No que se refere ao patrimônio arqueo-

O levantamento florístico realizado na área de estudo indicou a ocorrência

lógico, durante a fase de prospecção foi identificado um canal histórico en-

de espécies com distribuição restrita do Quadrilátero Ferrífero (QF), como

quanto ocorrência arqueológica. De acordo com as pesquisas, ele se encon-

Hoplocryptanthus

tra ao sul da ADA, e sua extensão está voltada para o sentido oeste-leste,

quadrangulum, Cambessedesia pityrophylla e Gomesa gracilis. Apesar disso,

aparentemente direcionando-se contrariamente à ADA, ou seja, não há indi-

foram identificados registros destas espécies na área de estudo local do meio

cação de interferência. A verificação da inexistência de interferências se dará

biótico e em outras localidades no Quadrilátero Ferrífero (QF), incluindo

após os resultados da topografia que ainda será realizada. Entretanto, é im-

áreas protegidas, como parques e RPPNs.

portante observar que não foram identificados sítios arqueológicos pela

Para a fauna, foi identificada na área a presença de algumas espécies

equipe de arqueólogos, durante a fase de prospecção.

relevantes, como 16 espécies classificadas em categorias de ameaça nas

A implantação dos acessos e a execução das sondagens poderão resultar no

listas de espécies ameaçadas de extinção consultadas. Dentre essas, pode-se

aumento temporário de sedimentos nos cursos d’água, podendo alterar,

citar o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), a jaguatirica (Leopardus

temporariamente, parâmetros de qualidade das águas, principalmente

pardalis), a anta (Tapirus terrestirs), o cágado-da-serra (Hydromedusa

turbidez. Porém, considerando o número reduzido de furos, acessos e

maximiliani) e o cascudinho (Pareiorhaphis scutula).

viradouros, e também a correta aplicação das ações de controle e

Apesar de consideradas ameaçadas de extinção, as espécies registradas

recuperação das áreas, espera-se que esse impacto seja de baixa de

apresentam uma distribuição relativamente ampla em suas áreas de

importância.

ocorrência e já foram registradas em unidades de conservação e em outros

No contexto do meio biótico, o empreendimento resultará na redução e

remanescentes de vegetação nativa. Diante do exposto, e considerando que

alteração pontuais de ambientes que, embora se encontrem no entorno de

os impactos serão pontuais, temporários e de baixa importância, o

áreas antrópicas, especialmente associadas à mineração, são habitats que

empreendimento não provocará risco de extinção local ou regional às

contribuem com o suporte a processos ecológicos locais.

espécies registradas.

Como as atividades do projeto serão pontuais e temporárias, não haverá

É importante sinalizar que todas as espécies registradas, incluindo as

modificações que possam comprometer a manutenção da viabilidade de

ameaçadas, endêmicas e raras, serão incluídas no Programa de

populações dos animais e das plantas. Apesar disso, alterações na estrutura

Acompanhamento da Supressão Vegetal e Eventual Resgate de Fauna,

da vegetação poderão ser observadas, principalmente com a atividade de

estabelecido como uma das principais ações para controle e redução dos

supressão vegetal, reduzindo habitats de ocupação de espécies, provocando

impactos previstos para o meio biótico.

o afugentamento de animais, a perda de indivíduos da flora e,

Diante do cenário exposto e considerando: i) a inexistência de indicadores de
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ferrarius,

Vriesea

longistaminea,

Cinnamomum

natureza socioambiental que não possam ser colocados ao convívio das
atividades associadas à implantação e operação do empreendimento; ii) a
capacidade do empreendedor em gerenciar todo o ciclo relacionado ao
desenvolvimento do Projeto, iii) o cenário estabelecido com a aptidão e o
histórico minerário que predomina nesta porção do QF, associado a
necessidade de ampliar o conhecimento das jazidas de minério de ferro no
território para se avaliar novas possibilidades de exploração mineral, iv) a
inexistência de aspectos de natureza legal que sejam impeditivos ao projeto,
a equipe responsável pela elaboração deste estudo prévio de impacto
ambiental se posiciona favorável ao pleito que ora se apresenta.
É importante considerar que tal posição da equipe técnica está vinculada ao
cumprimento de toda a pauta dos requisitos legais cabíveis ao projeto, bem
como ao cumprimento das ações apontadas como necessárias à redução,
controle e acompanhamento dos atributos socioambientais considerados
importantes no presente trabalho. As equipes que executarão o Plano de
Controle Ambiental, incluindo os de monitoramento de impactos ambientais,
deverão ter autonomia para propor ações de controle e mitigação de
impactos caso detectem alguma anormalidade significativa durante as
atividades de implantação, operação e desativação do empreendimento.
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