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O RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e adequada a
sua compreensão. As informações devem ser traduzidas em
linguagem acessível, ilustradas por mapas, cartas, quadros,
gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo
que se possam entender as vantagens e desvantagens do
projeto, bem como todas as consequências ambientais de sua
implementação (Art. 9º, § Único, CONAMA 01/1986)

MINÉRIOS NACIONAL S/A
09.294.881/0004-18RODOVIA
DOS INCONFIDENTES,
KM40,
MINA DE FERNANDINHO

RELATÓRIO DE IMPACTO
AMBIENTAL
Pilha de Rejeito e Estéril e Operações
Emergenciais

INFORMAÇÕES GERAIS
Processo Ambiental

Atividades da Operação

Pasta Técnica:

Atividade DN 217/2017:

Atendimento ao Decreto Estadual n° 46.933/2016 que instaurou A-05-04-5 Pilhas de rejeito/ estéril: 32 ha
auditoria técnica extraordinaria que solicitou realização de obras
emergenciais, e ampliação de pilha de rejeito e estéril
ANM n° 2.740/1947 Requerente/ Titular Minérios Nacional S/A –
Mineração Fernandinho – Rio Acima - MG.
Orientação SLA nº 2021.08.01.003.0001449

Para os devidos fins, compõe o RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL:
PÁGINAS INICIAIS, APRESENTAÇÃO, ASPECTOS LEGAIS, INTRODUÇÃO, CARACTERIZAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO, ALTERNATIVAS LOCACIONAIS, ÁREAS DE INFLUÊNCIA DE IMPACTO; DIAGNÓSTICO
AMBIENTAL, AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS, PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (SÍNTESE),
PROGNÓSTICO AMBIENTAL, E PARECER CONCLUSIVO.
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APRESENTAÇÃO
O presente estudo está sendo motivado pela necessidade
emergencial de diminuição da quantidade de água e descontinuação das

É imperativo demonstrar neste relatório a
sustentabilidade deste empreendimento, observado
pelo desenvolvimento desta atividade há anos no local,
garantindo que esta regularização não trará prejuízos
ao meio ambiente, em suas diversas esferas.

barragens de rejeitos. Dessa forma, por meio deste documento busca-se
a ampliação da pilha de Estéril e Rejeito (PDE-01) e a construção de

Os trabalhos tiveram como base, percepções de campo realizadas

rampas emergências em pontos estratégicos próximo as áreas onde na área de abrangência do projeto por profissionais capacitados nas suas
situam as barragens B2, B2 Auxiliar, Ecológica 1 e Ecológica 2, alvo desse respectivas áreas de conhecimento (meio físico, biótico e socioeconômico)
licenciamento, salienta-se ainda que juntamente com o pedido dessas cabendo por parte deles a revisão dos documentos ambientais anteriores,
atividades, esse documento visa a formalização das ações emergências dentro das mudanças do arcabouço técnico-legal vigente, e somado ao
propostas pela auditoria, que foram informadas aos devidos órgãos referencial teórico disponível para a área de inserção do empreendimento.
competentes e encontram-se já instaladas. As ações emergenciais A estruturação do presente Estudo é apresentada conforme capítulos
comtemplam a obra emergencial do canal de cintura das barragens e o abaixo, a saber:
descomissionamento das barragens B2 e B2 Auxiliar, que estão sendo
dispostas na Pilha Temporária.
O objetivo deste estudo é identificar e avaliar os impactos
ambientais inerentes a essa operação, desenvolvida pela Minérios
Nacional, na Mina de Fernandinho, no município de Rio Acima. Este
estudo faz parte da documentação necessária para o pedido de Licença
Ambiental em única fase (LP+LI+LO) do processo de licenciamento
ambiental, modalidade LAC1 (conforme previsto na DN 217/2017) com
instrução por este Estudo de Impacto Ambiental – EIA e Plano de Controle
Ambiental – PCA.

1. Aspectos Legais,
2. Introdução,
3. Caracterização do Empreendimento,
4. Alternativas Locacionais,
5. Áreas de Influência de Impacto
6. Diagnóstico ambiental,
7. Avaliação dos impactos ambientais,
8. Plano de Controle Ambiental (síntese),
9. Prognóstico ambiental; e
10. Parecer conclusivo.
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Empresa Responsável pelo Estudo de
Impacto Ambiental/ Relatório de
Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e
Plano de Controle Ambiental (PCA)
Endereço ou Local
CNPJ
Representante Legal
CTF da Empresa

AMBIENTE VIVO ENGENHARIA LTDA.
Av. Raja Gabaglia, 2000, Sala 931, Torre 2, Alpes, Belo Horizonte, MG. CEP:30.494-170
10.727.670/0001-68
Fabrício Teixeira de Melo
4902854

Equipe Envolvida

Formação Acadêmica

Função/ Temática

Conselho

ART

CTF

Fabrício Teixeira de Melo

Engenheiro Agrônomo

Resposável Técnico

CREA MG 89016/D

MG20220945891

5860601

Victor Hugo Sampaio Santos

Engenheiro Agrônomo

Analista Ambiental

Não cabe

Não cabe

Não cabe

Fabiano Teixeira de Melo

Gestor do Agronegócio

Consolidação

Não cabe

Não cabe

Não cabe

Analista Ambiental

Crea MG 119311/D

Não cabe

Não cabe

Analista Ambiental

Não cabe

Não cabe

Não cabe

Analista Ambiental

CRBio:128399/04-D

Não cabe

Não cabe

CREA MG 128304/D

MG20220942220

5917154

Não cabe

Não cabe

Não cabe

Não cabe

Não cabe

Não cabe

Eng Ambiental, Especialização
Pedro Torquetti

Recuperação

de

Áreas

degradadas e contaminadas
Rayanne Suellen Dias de Oliveira

Engenheira Ambiental
Licenciatura

Veronica Guedes Sena

em

Ciencias

Biologicas, Mestre em Biologia
Animal

Elaboração

do

Diagnóstico
Leylane Silva Ferreira

Espeleológico

Geógrafa

Prospectivo
Responsável

e
Técnica

Espeleo
Anael de Freitas Espeschit Braga

Wanderson Luiz Evangelista

Técnico em Geoprocessamento
Graduando
Ambiental

em

Técnico

Coordenação de Campo
e Geoprocessamento
Auxiliar de campo
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Bacharel
Carlos Eduardo

e

licenciado

em

Ciências Biológicas, Mestre em
Ecologia

de

Ecossistemas

Terrestres
Licenciado
Diogo França

e

Bacharel

em

Ciências Biológicas, Mestre em

Licenciado

e

Bacharel

em

Ciências Biológicas

- Licenciatura e Bacharelado com
Ênfase em Gestão Ambiental

Licenciado
Rúbia Praxedes Quintão

e

Bacharel

em

Ciências Biológicas, Mestre em

Biológicas, Mestre e Doutor em
Ecologia, Conservação e Manejo
da Vida Silvestre

em

Zoologia

de

Vertebrados

Henrique Meni Costa Rabello

Giordano Maximo dos Santos

Graduação

20211000109099

1.913.268

CRBio 62775/04

Não cabe

3826260

CRBio 117892/04-D

Não cabe

6260417

CRBio 087621/04-D

Não cabe

5545833

CRBio 104637/04-D

Não cabe

5737185

CRBio 037706/04-D

Não cabe

1909697

CRBio 098753/04-D

Não cabe

6233388

CRBio 093553/04-D

Não cabe

5660024

Não cabe

Não cabe

Não cabe

Técnico

Levantamento

de

entomofauna
Levantamento

de

Levantamento

de

herpetofauna

para

elaboração

de

Atividade de campo e
elaboração de relatório
técnico de diagnóstico da

Levantamento
mastofauna
não
Chiroptera,

de
(pequenos
voadores,

medios

e

grandes mamiferos)

Bacharel em Ciências Biológicas,
Mestrado

Responsável

CRBio:49.709/04-D

ictiofauna

Bacharel licenciado em Ciências

Daniel Moreira Roriz Lemes

diagnóstico ambiental /

diagnóstico

Biologia de Vertebrados

Marcelo Juliano Rabelo Oliveir

avifauna e elaboração de

entomofauna

Graduado em Ciências Biológicas
Rodrigo Gomes Tinoco

de

Fauna

Zoologia
Stéfany Orhana Soares Machado

Levantamento

em

Ciências

Biológicas
Sem formação específica

Levantamento de fauna
(pequenos mamiferos)
Coordenação do grupo
de pequenos mamíferos
terrestres
Auxíliar de campo
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Júnior Lacerda Alves de Oliveira

Luiz Gustavo Catizani Carvalho

Thiago Assis Tavares

Eng. Florestal

Eng. Florestal especialista em
Geoprocessamento

Eng. Florestal

Coordenação do projeto /
Revisão do PIA

CREA MG-235419/D

Não cabe

6754449

CREA MG-199915/D

MG20220942488

6352849

CREA/MG
242204/D

Não cabe

7573712

Levantamento de campo
/ Elaboração do PIA /
Responsável Técnico PIA
Levantamento de campo
/ Identificação botânica
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1. ASPECTOS LEGAIS
A Constituição, em seu artigo 18, estabelece que a organização
política administrativa da República compreende a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios, sendo todos autônomos, o que põe
a análise do empreendimento em foco sob o arcabouço legal destes

O empreendimento será licenciado, e,
consequentemente, fiscalizado, pelo órgão ambiental
estadual, no caso, a Superintendência Regional de Meio
Ambiente – SUPRAM Central, tendo em vista que o
mesmo não está englobado pelas atribuições da União e
dos Municípios.

três níveis da administração pública brasileira.
No que se refere à questão da competência para o
licenciamento e fiscalização ambiental, a Lei Complementar nº
140/2011 fixou as normas de cooperação para o exercício da
competência material comum na defesa do meio ambiente. Nos
termos do parágrafo único do artigo 23 da Constituição Federal, “Leis
complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio
do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional”.
Dessa forma, a atribuição dos Estados quanto ao licenciamento
ambiental é residual, ou seja, todos os empreendimentos e atividades
não englobados pelas atribuições da União e dos Municípios são de
responsabilidade estadual. Além da atribuição residual, há previsão
expressa

para

que

os

Estados

licenciem

empreendimentos

Lei Federal nº 6.938/81

Em linhas gerais, a Política Nacional do Meio
Ambiente traça o panorama desejado para o meio
ambiente nacional, buscando o desenvolvimento
de maneira sustentável, com a manutenção da
qualidade de vida e do equilíbrio ecológico. Nesse
sentido, a Lei Federal nº 6.938/81 cita, em diversas
oportunidades, o conceito de “utilização racional
dos recursos ambientais” e estabelece os
princípios aos quais devem se pautar quem utilizar
os recursos ambientais.

localizados em Unidades de Conservação que instituir, exceto APA,
além da autorização para manejo e supressão de vegetação em
florestas públicas estaduais, nas unidades de conservação citadas,
nos empreendimentos que licenciar e ainda em imóveis rurais,
ressalvadas as atribuições da União e Municípios (artigo 7º, inciso XIV
e artigo 9º, inciso XIV).
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1. ASPECTOS LEGAIS

Diante disso, apresenta-se a Avaliação de Impacto Ambiental sob a
forma de EIA para a licença ambiental requerida, que segundo a CONAMA

O licenciamento ambiental tem por finalidade auxiliar, como

237 Licença é por conseguinte:

fonte de informação técnica, a consecução plena e total dos objetivos
fixados pela Política Nacional do Meio Ambiente, sendo eles:

Ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece as

condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser
I - à compatibilização do desenvolvimento econômicoobedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar,
social com a preservação da qualidade do meio ambiente
ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos
e do equilíbrio ecológico;
ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que,
II - à definição de áreas prioritárias de ação governamental
sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental” (Resolução
relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo
aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal,
CONAMA 237/1997).
dos territórios e dos Municípios;
LAC 1 (LP+LI+LO), conforme Formulário de
III - ao estabelecimento de critérios e padrões de
Orientação Básica 2021.08.01.003.0001449,
qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e
conforme previsto Art 8º da DN 217/2017
manejo de recursos ambientais;
Assim, podem-se classificar as atividades do
IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias
nacionais orientadas para o uso racional de recursos empreendimento Minérios Nacional sob código da
ambientais;
DN 217 “A-05-04-5 Pilhas de rejeito/ estéril: 32ha” –
V - à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente,
Classe 05, Critério Locacional 02 e Fase
à divulgação de dados e informações ambientais e à
formação de uma consciência pública sobre a
necessidade de preservação da qualidade ambiental e do
1.2.
Intervenção Ambiental em Recurso Florestal
equilíbrio ecológico;
A Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº 1905, de 12 de agosto de 2013,
VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais
com vistas à sua utilização racional e disponibilidade dispõe sobre os procedimentos para autorização da intervenção ambiental no
permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio Estado de Minas Gerais. Para fins desta Resolução, conforme artigo 1º
ecológico propício à vida;
considera-se intervenção ambiental e uso alternativo do solo:
VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação
a) supressão de cobertura vegetal nativa, com ou sem destoca, para uso
de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao
alternativo do solo; (grifo nosso)
usuário, da contribuição pela utilização de recursos
ambientais com fins econômicos.
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b) intervenção com ou sem supressão de cobertura vegetal nativa
em áreas de preservação permanente – APP..;

Consideramos o mais importante instrumento da Política Nacional de
Recursos Hídricos, pois permite avaliar a real condição da bacia em termos
de potencial hídrico. É através do cadastro dos usos outorgados que se torna

Decreto Federal de N° 47.749, de 11 de novembro
de 2019

possível conhecer a capacidade de suporte da bacia para o desenvolvimento
almejado.
O Art. 12 da Lei 9.433/1997 elenca os seguintes usos de recursos

1.1.

Intervenção Ambiental em Recurso Hídrico

A Lei 9.433/1997 disciplinou a Política Nacional de Recursos
Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, cumprindo o disposto no art. 21, inciso XIX, da Lei Maior, que
atribui à União a incumbência de instituir o Sistema Nacional de

hídricos que estão, necessariamente, sujeitos a outorga pelo Poder Público:
I – Derivação ou captação para consumo final, inclusive
abastecimento público, ou insumo de processo produtivo;
II – Extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final
ou insumo em processo produtivo;
III – Lançamento em corpo de água de esgotos e resíduos, tratados
ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final;

Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de

IV – Aproveitamento dos potenciais hidroelétricos;

direitos de seu uso.

V – Outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a
qualidade das águas. (grifo nosso)

Lei 9.433/1997
De acordo com o art. 2º estão entre seus principais objetivos:
Assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade
de água com qualidade adequada para seu uso; O uso racional e
integrado dos recursos hídricos, com vistas ao desenvolvimento
sustentável; A prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos
críticos, quer sejam de origem natural, que decorrentes do uso
inadequado, não só das águas, mas também dos demais recursos
naturais.
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1.3.

Compensação Ambiental por Supressão em

Floresta Estacional Semidecidual em Estágio

1.4.

Compensação Ambiental por Intervenção em APP

O mesmo Decreto nº 47.749, de 11 de novembro de 2019, que dispõe

Médio e Avançado de Regeneração do Bioma Mata sobre os processos de autorização para intervenção ambiental, mas também
dá outras providências, por exemplo a compensação por intervenção em APP,

Atlântica
A lei 11.428, de 22 de dezembro de 2006 através de seu decreto
regulamentador 6.660, de 21 de novembro de 2008, dispõe sobre a
utilização e poda de vegetação nativa no Bioma Mata Atlântica, a qual

estágios

da Resolução CONAMA nº 369, de 28 de março de 2006, por

seguintes formas:

Art. 17. O corte ou a supressão de vegetação primária ou
nos

Art. 75 – O cumprimento da compensação definida no art. 5º

intervenção ambiental em APP, deverá ocorrer em uma das

em seu Artigo 17 tem-se a seguinte menção:

secundária

conforme Art. 75:

médio

ou

avançado

de

I – recuperação de APP na mesma sub-bacia hidrográfica

regeneração do Bioma Mata Atlântica, autorizados por esta

e, prioritariamente, na área de influência do empreendimento

Lei, ficam condicionados à compensação ambiental, na

ou nas cabeceiras dos rios.

forma da destinação de área equivalente à extensão da

Nesse processo de regularização de licenciamento, a
regularização da intervenção em APP é devida em virtude de
ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que
intervenções realizadas na APP de tributários e do próprio
possível na mesma microbacia hidrográfica, e, nos casos
córrego Fazenda Velha. A proposta consiste na doação de
previstos nos arts. 30 e 31, ambos desta Lei, em áreas
25,116ha, dentro do Parque Nacional das Sempre Vivas,
localizadas no mesmo Município ou região metropolitana.”
localizado nos municípios Mineiros de Buenópolis, Diamantina,
Olhos d'Água e Bocaiúva, na serra do Espinhaço, que
corresponde a proporção de 1 hectare para 1 hectare
Ainda segundo o Art. 48 do Decreto Estadual 47.749/2019 a
intervindo.
área

desmatada,

com

as

mesmas

características

área de compensação será na proporção de duas vezes a área
suprimida, na forma do art. 49, e obrigatoriamente localizada no
Estado.

Assim sendo, a proposta será de compensação ambiental
através de destinação de área em área privada ou dentro
de UC ao poder público.
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1.5.

Compensação

Ambiental

por

Corte

de

Indivíduos Ameaçados de Extinção e Protegidos de
Corte
Da compensação pelo corte de espécies ameaçadas de extinção,
disposto no DECRETO Nº 47.749, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.
Da compensação pelo corte de espécies protegidas, conforme Lei
nº 20.308, de 27 de julho de 2012.
A intervenção a qual se pretende regularizar em virtude da
ampliação da Pilha de Estéril estima-se a supressão de vegetação FESD
em estágio médio e avançado de regeneração. Verificou-se a incidência

área em relação a paresentada no Inventário Florestal de
Minas Gerais (SCOLFORO et al, 2008).
Nesse contexto, as mudas de ipê-amarelo a serem
compensadas serão incluídas no rol de espécies a serem
implantadas nas áreas de compensação das espécies
ameaçadas, compondo o quantitativo proposto nas
proporções definidas. Assim, dentre o total de mudas
implementadas, 10.218 mudas serão de ipês-amarelos para
atender à lei Lei Estadual nº 20.308/2012. Ressalta-se que
na época do plantio, caso não haja disponibilidade de
alguma espécie no mercado, essa pode ser substituída por
espécie de ipê-amarelo disponível, desde que ela tenha
ocorrência confirmanda na área de recuperação e mantendo
o quantitativo final de 10.218 mudas de ipê-amarelo.

de espécies ameaçadas e protegidas em inventário florestal realizado no
local, possibilitando inferir os indivíduos ameaçados e protegidos de corte
porventura presentes na área de intervenção. Donde, na área foram

1.8.

Compensação Ambiental Minerária

A Compensação Minerária está prevista no Art. 75 do Código

identificados 3484 indivíduos de quatro espécies arbóreas ameaçadas, Florestal Mineiro, e deve ser posta em cumprimento através de
Handroanthus

albus,

Handroanthus

ochraceus

e

Handroanthus Condicionante de Licença Ambiental, com previsão no Estudo

serratifolius.

Ambiental.

Ressalva que baseado na densidade da espécie no local
amostrado no PUP e comparado com os dados do Inventário
Florestal de Minas Gerais (SCOLFORO et al. 2008). Foi
considerado o fator de compensação total 5:1 para
Handroanthus ochraceus e Handroanthus serratifolius, visto
que a densidade das espécies na área do empreendimento
é superior a verificada no Inventário Florestal de Minas
Gerais (SCOLFORO et al, 2008). Para Handroanthus albus
a proporção utiliza o fator 3:1 conforme sua densidade na

1.9.

Compensação Ambiental SNUC

Inicialmente,
ordenamento

a

jurídico

compensação

ambiental

através

Resoluções

de

foi
do

inserida

no

CONAMA.

Posteriormente, adquiriu status legal, ao ser prevista no artigo 36 da Lei
Federal nº 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação. A compensação ambiental foi regulamentada pelo Decreto
Federal nº 4.340/02, possuindo os Estados, no exercício de sua
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competência legislativa concorrente, legitimidade para legislar
complementarmente.

1.6.

providências, em seu artigo 3°, parágrafos 1° e 2°, e no artigo 4°
sobre intervenções ambientais emergenciais apresentam:
Art. 3º Independente do conteúdo do relatório conclusivo da

Intervenção Ambiental Emergencial

Auditoria Técnica Extraordinária, os responsáveis pelos

Segundo o Decreto Estadual n° 47.749/2019 (atualizado) em sua

empreendimentos de que trata o art. 1º devem implementar,

seção VIII, a qual se trata das intervenções emergenciais no Art 36° e

imediatamente e às suas expensas, o Plano de Ação para
Adequação das Condições de Estabilidade e de Operação de

parágrafos subsequentes traz a seguinte determinação:

Barragem.
Art. 36 – Será admitida a intervenção ambiental nos casos

§ 1º O Plano de Ação para Adequação das Condições de

emergenciais, mediante comunicação prévia e formal ao órgão

Estabilidade e de Operação de Barragem conterá medidas e

ambiental,

ações emergenciais necessárias à minimização dos riscos de

ressalvadas

as

situações

dispensadas

de

autorização.

acidentes ou incidentes, sob a orientação de profissional

§ 1º – Consideram-se casos emergenciais o risco iminente de

tecnicamente habilitado em gerenciamento e operação de

degradação ambiental, especialmente da flora e fauna, bem

barragens de rejeitos.

como da integridade física de pessoas e aqueles que possam

§ 2º O plano de que trata o caput será avaliado no âmbito da

comprometer

Auditoria Técnica Extraordinária de Segurança de Barragem,

os

serviços

públicos

de

abastecimento,

saneamento, infraestrutura de transporte e de energia.

pelos profissionais referidos no § 1º do art. 1º, que deverão

§ 2º – O comunicante da intervenção ambiental em caráter

verificar o estágio da sua implantação e definir quais ações e

emergencial deverá formalizar o processo de regularização

medidas complementares deverão ser executadas, caso

ambiental em, no máximo, noventa dias, contados da data da

aquelas já implementadas ou em andamento não sejam

realização da comunicação a que se refere o caput.

suficientes para a garantia das condições de segurança do

§ 3º – Nos casos em que não for constatado o caráter

empreendimento.

emergencial da intervenção ou na ausência de formalização do

Art. 4º Após a conclusão das intervenções definidas no Plano

processo para regularização da intervenção ambiental no prazo

de Ação para Adequação das Condições de Estabilidade e de

estabelecido no parágrafo anterior, serão aplicadas as sanções

Operação de Barragem e no Relatório da Auditoria Técnica

administrativas cabíveis ao responsável e o fato será

Extraordinária de Segurança de Barragem, o responsável pelo

comunicado ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais –

empreendimento deverá formalizar processo de licenciamento

MPMG.

ambiental corretivo junto ao órgão ambiental competente.

De acordo ao Decreto Estadual n° 46.993/2016 que institui a
Auditoria Técnica Extraordinária de Segurança de Barragem e dá outras
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1.7.

Constituição Federal de 1988 e do art. 3° do ADCT da Constituição

Legislação Municipal

Segundo a Resolução CONAMA nº 237/1997 que regulamenta os

do Estado de Minas Gerais.
Todos

aspectos de licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional

têm

direito

ao

meio

ambiente

ecologicamente

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

do Meio Ambiente, em seu artigo 10°, parágrafo 1°, presenta:

qualidade de vida e, ao Poder Público Municipal e à

§ 1º No procedimento de licenciamento ambiental deverá

coletividade, é imposto o dever de defendê-lo e preservá-lo

constar, obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura Municipal,

para as presentes e futuras gerações.

declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade
estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e
ocupação do solo e, quando for o caso, a autorização para

A lei orgânica municipal de Rio Acima em sua seção V, que se trata
Das Certidões, no artigo 92° apresenta:

supressão de vegetação e a outorga para o uso da água,

Art. 92 - A Prefeitura e a Câmara são obrigadas a fornecer a

emitidas pelos órgãos competentes

qualquer interessado, no prazo máximo de quinze (15) dias,
certidões dos atos, contratos e decisões, desde que requeridas

O licenciamento ambiental municipal, conta com duas linhas em

para fim de direito determinado, sob pena de responsabilidade

Minas Gerais. A primeira através do exercício da competência originária

da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua

dos municípios, que possuem fundamentos constitucionais, previstos na

expedição. No mesmo prazo deverão atender às requisições

Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011, regulamentada pela

Judiciais se outro não for fixado pelo Juiz.

Deliberação Normativa Copam nº 213, de 22 de fevereiro de 2017.

A lei orgânica municipal de Nova Lima no Título II, que se trata Dos

A DN Copam nº 213/2017 regulamentou o disposto no artigo 9º, Direitos e Garantias Fundamentais no seu artigo 11°, itens a e b,
inciso XIV, alínea “a” e no artigo 18, §2º, da Lei Complementar Federal nº apresentam:
140, de 2011. A outra forma por meio de convênio de cooperação técnica

Art.11º- É assegurado a todos, independentemente de

e administrativa para delegação de competências estaduais, conforme o

pagamento de taxas, de emolumentos ou de garantia de

estabelecido pelo artigo 28 da Lei 21.972, de 21 de janeiro de 2016, e pelo

instância:

Decreto nº 46.937, de 21 de janeiro de 2016.

a) Direito de petição aos poderes públicos em defesa de direito
ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

As leis orgânicas municipais, Rio Acima em seu artigo 152°, Nova

b) Direito à obtenção de certidões em repartições públicas, para

Lima em seu artigo 197°, e Itabirito em seu artigo 172°, na forma do art. 3°

a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse

dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT da

pessoal.
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Constituição Federal de 1988 e do art. 3° do ADCT da Constituição do
Estado de Minas Gerais.
Todos

A lei orgânica municipal de Itabirito em sua seção V, que se trata
Das Certidões, no artigo 85° apresenta:

têm

direito

ao

meio

ambiente

ecologicamente

Art. 85 - A Prefeitura e a Câmara são obrigadas a fornecer a

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

qualquer interessado, no prazo máximo de quinze dias,

qualidade de vida e, ao Poder Público Municipal e à

certidões para defesa de direitos e esclarecimento de situações

coletividade, é imposto o dever de defendê-lo e preservá-lo

de interesse pessoal.

para as presentes e futuras gerações.

Salienta-se que apesar da Área Diretamente Afetada está apenas

A lei orgânica municipal de Rio Acima em sua seção V, que se trata no município de Rio Acima, a Área de Impacto Direto, encontra-se sobre
Das Certidões, no artigo 92° apresenta:
os municípios de Nova Lima e Itabirito, sendo que esses dois últimos
Art. 92 - A Prefeitura e a Câmara são obrigadas a fornecer a

possuem Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável e

qualquer interessado, no prazo máximo de quinze (15) dias,

Melhoria do Ambiente – CODEMA, podendo ser realizadas exigências por

certidões dos atos, contratos e decisões, desde que requeridas

esses órgãos ao empreendedor.

para fim de direito determinado, sob pena de responsabilidade
da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua
expedição. No mesmo prazo deverão atender às requisições
Judiciais se outro não for fixado pelo Juiz.

A lei orgânica municipal de Nova Lima no Título II, que se trata Dos
Direitos e Garantias Fundamentais no seu artigo 11°, itens a e b,
apresentam:
Art.11º- É assegurado a todos, independentemente de
pagamento de taxas, de emolumentos ou de garantia de
instância:
a) Direito de petição aos poderes públicos em defesa de direito
ou contra ilegalidade ou abuso de poder;
b) Direito à obtenção de certidões em repartições públicas, para
a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse
pessoal.
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2. INTRODUÇÃO

A Barragem B2 foi construída em 1989 com maciço homogêneo de solo compactado, do tipo
convencional até a elevação 892,00m, e com 2 alteamentos de montante até a elevação 901,00m.
Para o último alteamento (cota 905,00m), o maciço foi constituído de rejeito compactado proveniente
da bacia de acumulação da barragem Auxiliar. Como o método de alteamento foi o de montante, foi
executado um lastro com rejeito seco, proveniente da bacia da barragem Auxiliar, como fundação
para o maciço compactado. Este último alteamento teve como objetivo, além de aumentar a
capacidade de armazenamento de rejeitos, também melhorar a qualidade da água direcionada ao
ambiente natural.
Ressalta-se que apesar da referida data citada sobre a construção da barragem o complexo foi
adquirido pela Minérios Nacional no ano de 2007, foram realizadas diversas obras de adequação
nas barragens, visando a melhoria e a segurança. Salienta-se que desde 2010 as barragens não
foram operadas para a disposição de rejeitos, sendo apenas realizadas atividades e obras de
manutenção, buscando garantir a estabilidade.
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2.1.

Localização do

Empreendimento
A

Mina

de

Fernandinho

encontra-se

sediada no município de Rio Acima, Minas Gerais,
na Rodovia dos Inconfidentes, Km 40, localizada
pelas

coordenadas

longitude

latitude

43°51'14.64"O

ou

20°11'6.95"S
através

e
das

coordenadas UTM fuso 23k longitude 619736.00
m E, e latitude 7767604.00 m S.
O acesso à Mina de Fernandinho se dá por
meio da rodovia BR-040 até o trevo de Ouro Preto,
a partir do qual segue-se pela MG-356 por 13 km,
aproximadamente,

até

a

portaria

do

empreendimento, à direita do posto da Polícia
Rodoviária Estadual, situado no quilômetro 40. A
área de intervenção referente a ampliação da pilha
de estéril e rejeito encontrasse situada a montante

Figura 1: Localização do complexo Minerário Fernandinho, em Rio Acima-MG. Fonte: MINÉRIOS NACIONAL, 2022.

às barragens B2, B2 Auxiliar, Ecológica I e
Ecológica II, as rampas emergência serão
encontradas em área lindeira a barragem B2
Auxiliar.
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2.2.

adequação da barragem ECO I. Os projetos em questão foram elaborados por

Histórico Processual

especialistas.
No mês de maio do ano de 2016 foi publicado o Decreto
Estadual n° 46.933, que instaurou a auditoria técnica extraordinária
de segurança de barragem, onde abrangeu as barragens de rejeito
que utilizam o método construtivo a montante, no mesmo mês foi
publicada ainda a Resolução Conjunta SEMAD/FEAM n° 2.372, que
estabeleceu diretrizes para realização de auditoria extraordinária

Foram realizadas ainda obras paliativas com intuito de monitorar e
minimizar o acumulo nas barragens buscando maior segurança, foram cumpridas
as recomendações da auditoria relativas a implantação e instalação de
instrumentos de monitoramento.
As obras em questão foram realizadas e visaram a estabilização das

referente ao decreto apresentado no corpo deste parágrafo e barragens, buscando atender a sugestão da auditoria extraordinária de
estabeleceu os critérios complementares de avaliação, onde foram descaracterização das barragens existentes, ocorre que as obras realizadas
exigidos estudos de liquefação e sismos, para a auditoria técnica exigiam autorização do órgão ambiental, mas devido ao caráter emergencial visto
que as barragens foram consideradas como não estáveis no estudo de
extraordinária.
Diante dos novos critérios de analises solicitados, a auditoria
extraordinária não garantiu a estabilidade das Barragens B2 e B2A,
sendo essa ausência da declaração de estabilidade decorrida
exclusivamente da análise de susceptibilidade dos rejeitos à
liquefação e sismo, o que não era exigido até maio de 2016 para as
auditorias ordinárias. Obedecendo aos critérios da auditoria
ordinária, foi atestada a estabilidade das barragens supracitadas.

liquefação, essas obras foram realizadas, devido ao risco. Os artigos 3° e 4° do
Decreto Estadual 46.993/2016 e o Art 36° Decreto Estadual n° 47.749/2019
(atualizado), determinam que ações emergenciais que visem evitar e minimizar
riscos de acidentes ou incidentes podem ser realizadas contanto que exista um
aviso por parte do empreendedor ao órgão ambiental, devendo posteriormente
regularizar essa situação. Salienta-se que o devido aviso para os órgãos
competentes foi realizado pelo empreendedor em fevereiro de 2018 através do
oficio MIPE-002-2018-SEMAD-SUPRAM.

Em cumprimento ao que encontrasse descrito no artigo 3° do
Decreto Estadual n° 46.993/2016, foi elaborado um Plano de Ação
para adequação das condições de estabilidade e de operação de
barragem, que foi apresentado aos devidos órgãos competentes. O
plano contemplou a elaboração de projeto de descaracterização
das barragens B2, B2A e ECO II e elaboração de projeto de

A Barragem B2 Auxiliar teve o nível de emergência 2 (dois) declarado em
2019, nesse mesmo ano a Minérios Nacional em conjunto com a Defesa Civil de
Rio Acima realizaram a evacuação da população concernida na ZAS. Cabe
ressaltar que a Barragem Ecológica II (ECO II) foi descaracterizada e já se
removeu cerca de 1,2 milhões de m3 de rejeito da B2 A, como parte do plano em
ação de estabilização e posterior descaracterização dessa estrutura.
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2.3.

sinérgicas com o empreendimento essas atividades são ligadas a construções

Empreendimentos Sinérgicos

extraordinárias como construções de pontes, aumento de rodovias, construções de
Sinergia parte da ideia que as coisas estão na mesma praças, entre outras atividades. É importante ressaltar ainda que empreendimentos
energia, em cooperação, desempenhando a mesma função. pertencentes ao mesmo grupo também podem gerar atividades sinérgicas.
Segundo MICHAELIS (2020) é uma ação conjunta de forças

Para avaliação de possíveis municípios que podem e geram atividades
simultâneas, coesão, cooperação, de forma sociológica, é a sinérgicas, foram identificados 15 municípios presentes em área proxima do
cooperação entre grupos ou pessoas em benefício de um municipio, ressalta-se que por se tratar de um empreendimento de extração e
objetivo

comum.

Houais

(1982)

define

para

o

meio beneficiamento de minério de ferro, pode realizar sinergismo com várias empresas
administrativo que sinergia é a ação conjunta entre empresas situadas nesses municípios, além de siderurgias situadas em todo o território
visando obter desempenho maior do que aquele demonstrado nacional.
isoladamente.
A partir desse prévio conhecimento entende-se que

Quadro 1 Municípios passíveis de realizar atividades sinérgicas com o empreendimento
Municípios Passiveis de Realizar Atividades Sinérgicas com o Empreendimento

empreendimentos sinergéticos são aqueles que vão trabalhar

Belo Horizonte

de forma conjunta para alcançar um objetivo em comum,

Belo Vale

melhorando o desempenho de uma determinada atividade,
podendo ser econômica, social, ambiental, fornecedor de

Brumadinho
Caeté
Congonhas

produtos ou matéria prima entre outras diversas. As empresas

Ibirité

não necessitam ser do mesmo ramo empresarial, necessitam

Itabirito

apenas de colaborar para alguma atividade desempenhada, o

Moeda

que vai acarretar o melhor resultado dessa atividade.

Nova Lima

Visando que o empreendimento que está sendo relatado
nesse documento em questão, realiza a produção de minério

Ouro Preto
Raposos
Rio Acima

de ferro, as suas atividades abrangem uma gama de empresas

Sabará

que já são geradoras ou podem ser geradoras de atividades

Santa Bárbara

sinérgicas, ainda deve-se considerar que os municípios

Sarzedo

presentes na região também são passiveis de gerar atividades

Fonte: Google Earth, adaptado MINÉRIOS NACIONAL, 2022.
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2.4.

Ampliações Previstas

A Minérios Nacional pleiteia uma área de 60,0088 ha para implantação e
operação de uma pilha de rejeito e estéril, pilha temporaria e rampas de
emergência, a qual refere-se esse documento, buscando realizar a
descaracterização das barragens de rejeito B2, B2 Auxiliar, Ecologica I e
Ecologica II e destinar os produtos que se encontram nessas barragens
para a futura pilha de estéril.
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3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
3.1.

Arranjo Geral

A Mina de Fernandinho opera desde o final da década de 1970,
através da lavra do título minerário referente ao processo DNPM
2740/47, sendo realizadas atividades de Lavra a céu aberto com
tratamento a úmido – Minério de Ferro, atualmente com Disposição de
Rejeitos em Pilhas, Unidade de Tratamento de Minério a úmido – UTM,
Barragens, da mesma forma cumprindo com as exigências legais para
descaracterização das mesmas, Posto de Abastecimento, Pilha de
Estéril e todas as demais obras de infraestrutura e apoio à operação do
empreendimento. Trata-se de uma mina em operação há mais de quatro
décadas.
Entretanto para o estudo de impacto em tela iremos trabalhar
exclusivamente com as áreas de Pilha de Estérl/Rejeito (ampliação do
processo operativo atual), obras de emergências de infraestruturas para
garantir a segurança das barragens, e Pilha Adicional de Estéril/Rejeito,
e por fim com rampas de segurança no acesso existente conforme
figura.

Figura 2: Arranjo Geral.
Fonte: AV, 2022.
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CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Ambiental – EIA em tela, contudo as obras emergenciais bem como as pilhas
do pleito atual estão intimamente relacionadas com o descomissionamento

Arranjo Geral

das barragens. A configuração (arranjo) das barragens do complexo

De modo geral, além da atividade de lavra de minério de ferro, o minerário Fernandinho é disposto pela Barragem B2 Auxiliar em cascata da
empreendimento compõe-se das etapas relacionadas pelas atividades Barragem B2 e da Barragem Ecológica I e ex-Barragem Ecológica II (figura
de beneficiamento do minério bruto e dos finos de minério depositados abaixo). O termo Barragem Ecológica aqui se refere a barragem de
nas barragens, disposição de rejeito em pilhas, transporte e embarque saneamento de água, elas não recebiam rejeito.
do produto final. Ressalta-se que atualmente a empresa não faz
disposição de rejeito em barragens.
Da mesma forma reforça que as barragens estão em processo
de descomissionamento, por isso a fim de proporcionar maior
segurança geotécnica e hidrológica para as barragens, várias obras têm
sido realizadas nos últimos anos visando a estabilização, adequação
e/ou desativação das estruturas, em conformidade com os critérios de
engenharia dispostos na norma ABNT NBR 13.028, com as
recomendações do ICOLD e em atendimento à legislação vigente na
forma da Lei Federal n.º 12.334/2010, Lei Estadual nº 23.291/2019,
Resolução ANM nº 13/2019, Resolução Conjunta SEMAD/FEAM nº
2.784/2019; Decreto nº 48.078/2020, Decreto nº 48.140/2021 e Portaria
FEAM nº 679/2021. Ressalta que já forma remoção de cerca de 1,2
milhões de m3 de rejeito do reservatório da B2A e ainda a Barragem
Ecológica II foi já foi descaracterizada.
A fim de trazer o mínimo de informação sobre as barragens,

Figura 3 – Mapa de localização das Barragens (situação atual)
Fonte: CSN, PAE, 2021. Google Terrain, datado de agosto de 2020

apesar de não ser o foco específico do Estudo de Impacto
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3.2.

Característica das Estruturas da Área

de Trabalho
Conforme apresentado, este estudo de impacto
ambiental – EIA, compreende a conformação de atividades
necessárias para estabilização e descaracterização das
barragens de rejeitos do empreendimento, sendo:


Ampliação da Pilha de Estéril/Rejeito PDE-01 e
Fase 01 da PDE01;



Relocação do Acesso;



Pilha de Rejeito Temporária (Emergencial);



Canal Periférico (canal de cintura)



Rampas de emergência.

Figura 4: Arranjo Geral – PDER e Rampas de Segurança.
Fonte: AV, 2022.

De uma maneira geral, os rejeitos retirados das
barragens serão transportados por caminhão até o local de
disposição das pilhas. Após o lançamento, os rejeitos serão
espalhados e compactados com tratores de esteira. Não
haverá formação de reservatório em nenhuma das 02 pilhas,
uma vez que os rejeitos serão depositados na umidade
residual após secagem.
As figuras a seguir apresentam, respectivamente os
arranjos gerais da Ampliação da Pilha de Estéril/Rejeito PDE01 e FASE 01, ainda a relocação da estrada de acesso, da
Pilha de Rejeito Temporária, do Canal Periférico e das

Figura 5: Arranjo Geral – Pilha Temporária e Canaleta de Crista.
Fonte: AV, 2022.

Rampas de Emergência.
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3.2.1. Caracterização das Barragens

1 (uma) motoniveladora, 2 (dois) caminhões pipa e 1 (um) caminhão
munck. São 154 pessoas trabalhando direto e indiretamente nesse setor.

Na unidade de Fernandinho há três barragens: B2, B2 Auxiliar
e Ecológica 1. A Ecológica 2 foi descaracterizada como barragem em
2019. Elas não operam como barragem para disposição de rejeito
desde 2010 e atualmente está sendo realizada a remoção do rejeito

Nas barragens são realizados monitoramento online, leitura dos INA’s
de hora em hora, leitura de marcos superficiais de 20 em 20 minutos e câmeras
de monitoramento 24h.

existente no reservatório da barragem B2A seguindo o projeto de
estabilização para descaracterização dessa estrutura. As barragens
B2 e B2A possuem juntas um volume de 15 milhões de toneladas de
rejeito a serem removidos e reprocessados, com previsão de finalizar
a remoção em 2027 e o reprocessamento em 2029.
O início da remoção de rejeito foi iniciado em 2018, em que o
volume de rejeito presente nas barragens era de 18 milhões de
toneladas. Nesse mesmo ano foi finalizada a obra do canal periférico
na ombreira da barragem, com um quilômetro de extensão,
dimensionado para suportar um volume de água de uma chuva deca
milenar. O canal foi construído para que o maior aporte de água na
barragem B2A, proveniente do córrego de trovões, pudesse ser
desviado para esse canal periférico para depois da barragem B2. A
remoção do rejeito é feita à montante no reservatório de modo que o
fluxo da água seja direcionado para o sump à montante e bombeado
para o canal periférico, o que contribui para a redução do nível d’água.
O rejeito é removido com 4 (quatro) escavadeiras e 20 (vinte)
caminhões. Como equipamentos de apoio são utilizados 2 (dois)
tratores de esteira,
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3.2.2. Caracterização da Ampliação da Pilha de Estéril e
Rejeito PDE-01
A ampliação da pilha de rejeito PDE-01 será uma extensão da pilha
existente e inclui a construção do dreno de fundo para controle da
drenagem e viabilizar o aumento do volume a ser empilhado. O material
a ser empilhado será o rejeito final do beneficiamento do rejeito das
barragens B2A e B2.

A expansão da pilha PE-01 possibilitará o

recebimento dos rejeitos retirados das barragens, bem como o
empilhamento dos rejeitos oriundos da planta de beneficiamento. A
expansão da pilha se dá em duas fases com o acréscimo dos seguintes
volumes de capacidade de disposição:
Expansão PE-01: 865.000 m³
Fase-01: 6.804.000 m³

Assim, o material a ser disposto na pilha PE-01 – Fase 1 deverá
ser o rejeito nas seguintes condições:


Rejeito 95 (% GC): é o rejeito a ser disposto na pilha com
compactação mínima de 95% do Proctor Normal a ser
executado no material, em sua condição de umidade ótima;



Rejeito 92 (% GC): é o rejeito a ser disposto na pilha nos dias
de chuva, durante o período chuvoso, com compactação
mínima de 92% do Proctor Normal.

Figura 7: Imagem do Complexo de Fernandinho, com destaque para as estruturas
contempladas no escopo do projeto (Fonte: adaptado de Google Earth).
Fonte: AV, 2022. Adaptada de CSN/BVP, 2017.
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A geometria estável para a disposição do rejeito na pilha PE-01 –
Fase 1 definiu o volume possível a ser disposto, conforme a Ficha Técnica
(figura abaixo).

Figura 8: Desenho da pilha FASE 01.
Fonte: AV, 2022. Adaptada de Google Earth.

Figura 6: Geometria da Pilha FASE 01.
Fonte: CSN/BVP, 2017.

A vida útil de operação para a pilha PE-01 – Fase 1 é de
aproximadamente 6 anos e 3 meses, obedecendo a sequência de
disposição abaixo, cuja estimativa é de 1.170 (mil cento e setenta) dias no
período seco e 990 (novecentos e noventa) dias no período chuvoso. Cabe
salientar que no início da disposição na PE-01 – Fase 1, a pilha da Cava
também estará em operação, recebendo a disposição do Rejeito 92 (%
GC) nos dias com chuva. É salutar dizer que a disposição dos rejeitos na
pilha PE-01 – Fase 1 deverá ser iniciada após (figura abaixo):


Rejeito 95 (% GC)  esgotamento da Pilha PE-01 – Ampliação;



Rejeito 92 (% GC)  esgotamento da Pilha da Cava
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Canaletas de acesso, com a finalidade de coletar as águas provenientes do
escoamento superficial geradas nos acessos e em parte de alguns taludes;



Canais periféricos, responsáveis por coletar os escoamentos provenientes do
platô de disposição e das áreas no entorno da pilha e conduzi-los a jusante do
pé da pilha, direcionando o escoamento às bacias de dissipação de energia;



Descida d’água, destinada a conduzir o escoamento em trechos curtos com
elevada declividade;


Figura 9: Ordem de Disposição do Rejeito nas Estruturas.
Fonte: CSN/BVP, 2017.

3.2.2.1.

transição de regimes de escoamento;


Bueiros, destinados à condução do escoamento sob acessos;



Bacias dissipadoras de energia, posicionadas no final dos canais periféricos

Sistema de Drenagem Superficial

para formação de ressalto hidráulico, garantindo redução da velocidade do
escoamento e forçando a passagem para o escoamento subcrítico.

O sistema de drenagem superficial foi concebido
buscando-se o ordenamento e a condução segura dos
escoamentos provenientes da pilha e das áreas de entorno

Caixas de passagem e de dissipação, com a finalidade de promover a


3.2.2.3.

Sistema de Drenagem Interna

até os talvegues a jusante da mesma. Desta maneira, o
sistema de drenagem projetado é constituído pelas

O sistema de drenagem interna projetado será constituído por drenos de fundo
com a finalidade de coletar as contribuições provenientes das águas pluviais incidentes

seguintes estruturas:

no corpo do aterro e infiltradas através do seu material, bem como parcela da recarga


Canaleta de topo, responsável por coletar as
águas de escoamento superficial geradas no topo
da pilha;



proveniente da infiltração de águas pluviais através do terreno natural adjacente
(escoamento subterrâneo), evitando assim a saturação e consequente desestabilização
do maciço.

Canaletas de berma, responsáveis por coletar as
águas do escoamento superficial geradas nos
taludes dos cortes e dos aterros e nas áreas das
bermas;

Para o dimensionamento do sistema de drenagem interna foram utilizados os
dados de precipitação da estação de Represa das Codornas – 02043042 (20°09’53” S e
43°53’31” O), distante aproximadamente 4,5 km do empreendimento. Essa estação é de
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responsabilidade da Agência Nacional de Águas – ANA e
possui 42 anos de dados observados (1976 a 2018).
Os

dados

de

evaporação

utilizados

3.2.2.1.

Relocação do Acesso Existente PDER (Expansão e FASE01)

Com a ampliação da PDER será necessário a relocação do acesso existente, que
foram hoje existe contornando ao sul da pilha, mas depois da implantação, conforme o projeto

provenientes das “Normais Climatológicas do Brasil 1981- da Pilha (Expansão e Fase 01) contornará ao norte da pilha e retorna sentido ao sul2010”, disponibilizados através do site do INMET – Instituto sudeste, conforme figura abaixo. Importante dizer que a ADA já contempla também a
Nacional de Meteorologia, utilizando como referência a relocação da estrada de acesso.
estação Belo Horizonte. O coeficiente de escoamento (C)
foi admitido com base em valores consagrados por
bibliografias técnicas especializadas, sendo utilizado o valor
de 0,35 para áreas no entorno do arranjo da pilha e 0,50
para áreas de pilha.

3.2.2.2.

Sistema de Instrumentação

O monitoramento da pilha PE-01 – Fase 1 deverá ser
feito por meio dos seguintes instrumentos.


Marco Superficial (MS) = 11 unidades;



Indicador de Nível de Água (INA) = 12 unidades;



Piezômetro Casagrande (PZ) = 20 unidades;



Inclinômetro (IN) = 04 unidades;



Medidor de Vazão (MV) = 02 unidades;



Marco de Referência (MR) = 02 unidades

Figura 10: Acesso existente e proposta de relocação.
Fonte: AV, 2022.
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3.2.1. Caracterização

da

Pilha

de

Rejeito

Temporária (Emergencial) - Adicional

3.2.1.1.

Relocação do Acesso Existente (Pilha Adicional Temporária)

A pilha de Rejeito Temporária está situada em uma área de empilhamento mais

A pilha de Rejeito Temporária está situada em uma próxima das barragens, por possuir menor DMT, possibilitando um ritmo maior de
área de empilhamento mais próxima das barragens, por remoção do rejeito das barragens. Da mesma forma que na PDER definitiva, é
possuir menor DMT, possibilitando um ritmo maior de importante dizer que a ADA contempla também a relocação da estrada de acesso, que
remoção do rejeito da barragem B2A e atender aos prazos hoje se da ao sul, e depois da implantação do projeto da Pilha será à oeste da pilha,
do processo de estabilização e descaracterização das conforme figura abaixo.
estruturas. A capacidade volumétrica de empilhamento é
de: Pilha temporária: 525.000 m3. Importante dizer que as
normas de engenharia e segurança mesmo para essa pilha
temporária serão aplicadas.

Figura 11: Desenho da pilha adicional.
Fonte: AV, 2022. Adaptada de Google Earth.
Figura 12: Acesso existente e proposta de relocação.
Fonte: AV, 2022.
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3.2.1. Caracterização

do

Canal

Periférico

(Canal

de

Cintura) e Obras de Segurança nas Barragens
Devido à necessidade de adequação do atual sistema de
disposição de rejeitos, a Minérios Nacional após estudo de alternativas,
optou por adequar a barragem Ecológica I, situada a jusante da Barragem
Ecológica II, alteando o maciço de aterro, adequando o seu extravasor, e
desativando/descaracterizando as barragens a montante, sendo estas a
Barragem Ecológica II (já desativada), B2 e Auxiliar B2 (essas última em
processo).
Para a estabilização da barragem B2 serão necessários o
desmonte da barragem Auxiliar B2 e após, o descomissioamento da
própria barragem B2. Uma das etapas foi desviar a água que atualmente
advém do vertedouro da barragem Auxiliar B2 e desemboca na barragem
B2. Para isso, foi instalado um canal de cintura na sua ombreira esquerda
que permitiu o desvio dessa vazão, além da condução das vazões

Figura 13: Arranjo final das obras de adequação das barragens B2 e Auxiliar B2.
Fonte: CSN/HIDROBR, 2021.

advindas das áreas de drenagem dos taludes próximos. Ressalta-se que
canal da barragem Auxiliar B2 se interliga ao canal da barragem B2
formando um único canal de cintura ao longo de toda a estrutura. Ao fim
de seu trecho, há uma confluência com o canal da barragem Ecológica II.

Figura 14: Barragem Auxiliar B2: bacia de dissipação – Vista para montante da escada
de dissipação de energia.
Fonte: CSN/HIDROBR, 2021.
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Para a descaracterização da barragem Ecológica II, propõe-se
manter o eixo da barragem atual, realizar o rebaixamento da crista em 2
metros (El. 864,60 m) e implantou um canal periférico na ombreira
esquerda ao reservatório da barragem. A descaracterização visa sanar por
completo os riscos de ruptura quanto ao potencial de liquefação, sismo e
ainda, atender aos requisitos mínimos recomendados pelas normas
vigentes e recomendações do International Commission on Large Dams
(ICOLD).

Figura 15: Projeto em planta do canal de adequação da barragem Ecológica II.
Fonte: CSN/HIDROBR, 2021.
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Da mesma forma os trabalhos desenvolvidos na Ecológica I visam sanar
por completo os riscos de ruptura quanto ao potencial de liquefação, sismo

B2 e B2a
Pilha
Adicional

e ainda, atender aos requisitos mínimos recomendados pelas normas
vigentes,

Rampas

Figura 17: Situação atual da barragem Ecológica I.
Fonte: CSN, Adaptada de Google Earth 2022.

Figura 16: Situação atual da barragem Ecológica I.
Fonte: CSN, Adaptada de Google Earth 2022.

3.2.1. Caracterização Rampas de Emergência
Por questões de segurança no trânsito interno de caminhões que
transportarão rejeito da barragens B2 e B2A até a pilha temporária
verificou-se a necessidade de instalação de rampas de segurança nesse
percurso para evitar acidentes. O mecanismo é usual em terrenos
acentuados.
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3.3.
As

Pátio de Produtos:

Áreas de Apoio
áreas

empreendimento,

de

apoio

essas

são

áreas

necessárias

ancoram

em

atividades

O Complexo Minerário de Fernandinho possui 4 pátios de produtos, sendo

um
de

infraestrutura, gerenciamento de recursos humanos entre

dois pátios para estoque de concentrado com capacidade de 40 mil toneladas
somados e dois pátios para estoque de sínter feed com a mesma capacidade.

outras, que acabam por gerir situações presentes e futuras que



buscam corroborar com a atividade principal, dessa forma cria-



Setor Administrativo

se estabilidade para o funcionamento correto da empresa. São



Restaurante: A unidade dispõe de dois refeitórios, sendo que um atualmente
está em reforma.

utilidades de apoio no complexo minerário Fernandinho:


Reservatório: Os reservatórios de água são dois tanques



masculinos e um vestiário feminino. Em todas as instalações prediais há

de água de processo de capacidade 40m³ e 30m³.


Vestiário e Sanitários: O complexo minerário dispõe de dois vestiários

sanitários e são disponibilizamos banheiro químico nas frentes de trabalho

Baia de Resíduos

distantes dos prédios.
Os resíduos sólidos gerados no Complexo Fernandinho



Área de Convivência

são caracterizados por resíduos das classes I e II. Os principais



Oficina Mecânica: A unidade dispõe de duas oficinas. Uma oficina industrial

resíduos gerados no empreendimento são: estéril, lâmpadas

direcionada para usina de beneficiamento e uma oficina direcionada para

fluorescentes, lâmpadas vapor de sódio, lâmpadas mistas,
lenha plantada, lodo banheiro químico, resíduos contaminados
com óleo e graxa, resíduos de serviço de saúde, sucata ferrosa
e lixo social. Os resíduos são destinados para empresas que
estão devidamente licenciadas.

equipamentos móveis.


Lavador de Veículos: A unidade dispõe de um lavador de equipamentos na
portaria de Fernandinho.



Ponto de Abastecimento: Unidade dispõe de um posto de abastecimento de
Diesel, licenciado para a capacidade de 45m3.



Depósito de Oleosos

Paióis:



Guarita

A Minérios Nacional não utiliza explosivos atualmente na



Beneficiamento (Concentração Magnética): A UTM de beneficiamento de

sua cadeia produtiva.

Fernandinho possui etapas de classificação por peneiramento, concentração
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magnética e desaguamento de produto e rejeito. Possui
Capacidade Instalada de 2Mtpa.


3.4.

Mão de Obra

São 225 colaboradores próprios envolvendo as áreas de gerência,

Caminhões Pipa: A aspersão de vias é realizada com
caminhões pipa. A Minérios Nacional possui dois

engenharia,

administrativo,

operação,

manutenção,

almoxarifado,

saúde

e

segurança. E mais 230 colaboradores terceirizados.

caminhões pipas próprios na área do beneficiamento e
dois caminhões terceirizados nas áreas das barragens.


O Complexo minerário de Fernandinho possui uma ETE
– Estação de Tratamento de Esgoto compacta, com
vazão máxima de 0,01 litros/s.



3.5.

Frota – Equipamentos e Veículos

A frota de equipamentos próprios de Fernandinho compreende 34
equipamentos de pequeno porte e 4 caminhonetes.

Os efluentes líquidos de oficinas de manutenção e
equipamentos e lavagem de veículos são conduzidos
para caixas separadoras, sendo o óleo resultante
enviado para empresa especializada.

3.6.

Utilização e Captação de Água

3.6.1. Provisão e Finalidade de Usos
A captação de água é realizada por meio de poço artesiano. O poço possui
uma capacidade de 120m³/h. A água é utilizada para aspersão de vias,
consumo nas instalações (escritórios, vestiários, áreas de vivência, etc) e
utilizada para o processo de beneficiamento de minério por concentração
magnética em que 80% da água de processo é recirculada e reaproveitada.
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4. ALTERNATIVAS LOCACIONAIS
4.1.

6. ÁREAS DE INFLUÊNCIA DE IMPACTO
Definir áreas de influência é optar por um recorte que reúna

Pilha de Estéril e Rejeito PE01

Para a implantação da PE01 foram estudadas 3 áreas diferentes. A
alternativa 2 e 3 se estenderiam por áreas ainda não impactadas e gerariam
maior impacto ambiental, inclusive em função da necessidade de supressão
de vegetação nativa. Por isso, optou-se pela alternativa 1, que se trata da
expansão da pilha já existente, acarretando menor intervenção ambiental.

centralidades específicas, econômicas e socioculturais, urbanas ou
rurais, que terão relação íntima com os processos de operação de
empreendimentos causadores de impactos ambientais, em suas
diversas formas. A compreensão da dinâmica socioeconômica
instituída nas áreas estabelecidas pelo recorte é fundamental para o
conhecimento de tendências à concentração de atividades produtivas
e de serviços em tal regionalidade, bem como de tendências dos fluxos

4.2.

Pilha temporária

demográficos particulares; tendências essas que, quando analisados

Assim como a PE 01, para a locação da pilha temporária optou-se por de maneira integrada, permitem uma melhor projeção dos reais valores,
uma área anteriormente antropizada, com menor existência de vegetação impactos e demandas a serem agregadas aos projetos que se avaliam
por meio dos estudos técnicos.
nativa e próxima às barragens que serão descaracterizadas.

4.3.

Rampas de emergência e canal de cintura das

barragens

Segundo Sánchez, 2008, somente depois da previsão de
impactos que se pode tirar alguma conclusão sobre a área de influência
do projeto. Se esta é a área geográfica na qual são detectáveis os

Essas obras possuem rigidez locacional uma vez que devem ser impactos de um projeto, então ela não poderá ser estabelecida de
realizadas no local necessário para atenderem suas funções antemão (antes de se iniciarem os estudos), exceto como hipótese a
ser verificada.

especificadas.
de

Ao se tratar especificamente de empreendimentos minerários,

movimentação de caminhões, máquinas e equipamentos em local onde

deve-se considerar a possibilidade de substancial aumento da

As

rampas

serão

construídas

esta apresenta maior inclinação.

em

estrada

interna

demanda por mão de obra, especializada ou não,
induzidos pela existência do empreendimento e não como
consequência de uma atividade específica.
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AII  Abrange um território que é afetado pelo empreendimento,
bem como de materiais e equipamentos específicos inerentes aos processos mas o qual os impactos e efeitos decorrentes do empreendimento são
de operação deste tipo de empreendimento. Ademais, deve-se considerar o considerados menos significativo do que nos territórios das outras duas
cenário de interesses políticos e econômicos gerados pelas expectativas que áreas de influências. Nessa área tem como objetivo a avaliação da
permeiam a operação do projeto, especialmente no que se refere à geração inserção regional do empreendimento.
de novas fontes de receita para o orçamento público. Todos esses fatores
conferem à mineração um status central dentro de uma “atmosfera regional”.

6.1.

Área Diretamente Afetada – ADA

Os limites das áreas de estudo foram definidos considerando os
impactos diretos e indiretos do empreendimento na sua fase de operação,

A Área Diretamente Afetada (ADA) corresponde à área onde

estes que foram pré-definidos e confirmados após a avaliação dos impactos. está implantado a Minérios Nacional, sua área de cava, acessos,
UTM,
reservatórios,
etc,
que
corresponde
A definição destas áreas é fundamental nos estudos ambientais, tendo em infraestrutura,
vista que somente a partir de seu reconhecimento é possível orientar as aproximadamente 60,01 ha (vide mapa do Arranjo Local). Ainda, vale
diferentes análises temáticas, bem como avaliar a intensidade e a ressaltar que ADA não é um critério de delimitação de Área Influência
dentro das prerrogativas da Res. Conama 01/1986, apesar de algumas

abrangência dos impactos provocados pelo empreendimento.

No referido documento foi caracterizado os aspectos ambientais de metodologias de avaliação de impacto trazê-la como Área de Influência
acordo as áreas e meios de estudos: físico, biótico e socioeconômico que de Impactos, principalmente de impactos diretos.
serão detalhados mais à frente. As áreas de estudo foram definidas como

De certa forma, nessa área ocorrerão impactos ambientais

sendo Área Diretamente Afetada (ADA), Área de Influência Direta (AID) e diretos, contudo os impactos ambientais diretos não se restringem
Área de Influência Indireta (AII). Cada uma dessas áreas mostra os impactos apenas a essa delimitação. Há de pensar também nos impactos diretos
difusos (do escoamento superficial de contaminantes, da geração de

da fase de implantação até a fase de operação do empreendimento.

ADA  É considerada a área a qual é necessária para a implantação ruídos, etc) que extrapolam a ADA. Diante disse adotou para o meio
do empreendimento, incluindo suas estruturas de apoio, vias de acesso, bem físico os
como

todas

as

operações

unitárias

associadas

exclusivamente

a

infraestrutura do projeto, ou seja, de uso privativo do empreendimento. Nesse
caso a área de implantação pretérita.

6.1.1. Meio Socioeconômico
As áreas de influência do meio socioeconômico da Minérios
Nacional foram definidas como a área geográfica diretamente afetada
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AID  É a área geograficamente afetada pelos impactos decorrentes pelos impactos decorrentes da operação do empreendimento e seu
do empreendimento e corresponde ao espaço territorial contíguo e ampliado entorno..
da ADA, sendo que essa área sofre impactos tantos positivos e negativos.
Área de Influência Direta – AID: Para essa área buscou os

Esses impactos são

limites corresponde ao entorno direto do complexo minerário, nos quais
preceitos da Res. Conama 01/1986 que definiu apenas duas áreas de

se destacam a Mina de Vargem Grande, Mina do Pico, Minerações

influência, ou seja, aquelas que incidem impactos diretos (pontuais e

Brasileiras

difusos) e indiretos (2ª, 3ª, etc ordens).

geograficamente mais distantes, são identificadas a comunidade de

Reunidas

S/A

(MBR)

e

Anex

Mineração

S/A

e

Marzagão e zona urbana do município de Itabirito, a aproximadamente

4.4.

Áreas de Influência Direta e Indireta

4.4.1. Meio Físico-biótico

11 quilômetros de distância, seguindo pela rodovia BR-356. O recorte
previu a abrangência dos aspectos ambientais de particulados e ruídos
no tocante ao impacto de incômodo da população residente no entorno

As áreas de influência do meio físico e biótico foram delimitadas a

direto.

partir do recorte da área de drenagem do córrego Fazenda Velha,
Área de Influência Indireta – AII: Para os impactos de segunda

contemplando microbacias.

ordem, a delimitação de segunda ordem estabeleceu os limites
Área de Influência Indireta – AID: Para determinação dessa área
buscou o recorte de microbacias de cursos hídricos afluentes do córrego
Fazenda Velha, aliado as cotas de elevação, com área de aproximadamente
561 hectares. Previsto também nesse recorte a abrangência dos aspectos
ambientais de geração de resíduos, efluentes, particulados e ruídos no
tocante aos impactos de primeira ordem que esses podem desencadear.
Área de Influência Indireta – AII: A partir da AID, ampliou o recorte e
buscou estabelecer a delimitação geográfica a partir de outras microbacias

geopolíticos dos munícipios de Itabirito, Nova Lima e Rio Acima - MG.
Pois

abriga

o

empreendimento

minerário

e

as

relações

socioeconômicas desse com a comunidade, com as sedes municipais
e com os agentes públicos municipais. Os aspectos observados foram,
geração de renda,
que corresponde aproximadamente 2.099ha. Outros aspectos
foram observados, além da topografia e hidrografia, bem como as
vegetações remanescentes.

existentes juntamente com o córrego Fazenda Velha e córrego dos
Andaimes, sendo o segundo afluente do primeiro, perfazendo assim a AII,
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Figura 18: Recorte das áreas de influência do meio físico-biótico.
Fonte: Minérios Nacional, 2022.

Figura 19: Recorte das áreas de influência do meio socioeconômico.

arrecadação de impostos, fortalecimento da economia, mão de obra e

Fonte: Minérios Nacional, 2022.

demanda por serviços e produtos. A mão de obra do empreendimento advém
principalmente do município de Itabirito e Belo Horizonte

Por fim, meio socioeconômico destacou a dinâmica minerária, a
dinâmica populacional, aspectos econômicos e produtivos do entorno do local
de inserção do empreendimento.
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5. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
Seguindo as diretrizes da Resolução CONAMA 01/1986 e outras normativas
o Diagnóstico Ambiental dos meios Físicos e Bióticos das áreas de influência do
projeto completa a descrição e analisam os recursos ambientais e suas interações,
tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da
implantação do projeto.
Desta forma, para o meio físico considerou-se os domínios geológicos,
geomorfológicos, hidrogeológicos, a pedologia, hidrografia e o clima, destacando os
recursos locais minerais, de topografia, classificação do solo, corpos d'água, o
regime hidrológico, entre outras componentes desse meio.
Para o meio biótico, foi realizado inventário sensitário de árvores isoladas,
classificando as espécies e famílias, com diversidade, extratos vertical e horizontal,
diversidade e volume. No tocante à fauna, foi realizado monitoramento de
ornitofauna, em virtude de que a área possui relevância extrema para conservação
da biodiversidade, muito alta prioridade para conservação da avifauna,
caracterizando portanto as espécies conforme endemismo e espécies ameaçadas.
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
6.2.

Meio Físico

6.2.1. Domínios Geológicos
6.2.1.1.

Geologia Regional

Figura 20: Mapa geológico simplificado do Quadrilátero Ferrífero (Modificado por Alkmim e Marshak,
1998).

Figura 21 - Esquema do arcabouço geológico do Quadrilátero
Ferrífero.
Fonte: Apud Geomil, RCA, 2018.
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Conforme apresentado no EIA da Barragem B2 (2010) elaborado pela

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Spelayon Consultoria, a litologia observada na área do empreendimento é de

Meio Físico

rochas xistosa que se encontram em alto nível de intemperização e, em alguns
locais, saprolitizada e também pode-se verificar solo residual do xisto. O xisto

Domínios Geológicos
6.2.1.2.

presente possui cor variegada, em tons que vão do arroxeado, avermelhado ao

Geologia Local

amarelado, esbranquiçado. Essas cores encontram-se dispostas em lâminas,

O quadrilátero ferrífero engloba rochas de idades

formando o bandamento da rocha (Figura 23).

arqueana e proterozóica que foram tectonizadas por diversos
eventos de dobramento, cisalhamento e falhamento. Ocorrem
ainda rochas metabásicas intrusivas e coberturas cenozóicas.
A área objeto deste estudo situa-se no município de Rio Acima
especificamente

no

setor

centro-oeste

do

Quadrilátero

Ferrífero, mais precisamente próximo aos municípios de Nova
Lima e Itabirito, nas unidades geológicas Supergrupo de Minas
e Rio das Velhas.
Como dito anteriormente a área de estudo encontra-se
sobre as unidades do Supergrupo de Minas, formações Caraça
PP1mc e Itabira PP1mi, e Supergrupo Rio das Velhas, formação
Grupo Nova Lima A34rn.

Figura 23 Bandamento do xisto formado por níveis de diferentes
tonalidades.
Fonte: Spelayon, 2010
Ainda é possível a visualização de níveis centimétricos grafitosos, de cor
cinza, e níveis manganesíferos, de cor preta e reologia mais resistente. A
granulação possui tamanho silte com textura foliada. A foliação apresenta
característica penetrativa formando placas que se desprendem do afloramento
(Figura 22).
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Figura 22 Foliação penetrativa “desplacando” a rocha.
Figura 24 Veio de quartzo com material ferruginoso e manganesífero.

Fonte: Spelayon, 2010

Fonte: Spelayon, 2010

Ainda, conforme apresentado no EIA da Barragem B2
(2010), foram verificados em alguns pontos, porfiroblastos,
agregados minerais de magnetita, gerados por metamorfismo de
contato, veios de quartzo centimétricos concordantes e

6.2.2. Domínios Geológicos com ênfase na Espeleologia
6.2.2.1.

Potencial Espeleológico

discordantes com a foliação de forma a serem frequentes. Ainda
foi observado que ocorrem veios boudinados e bolsões de
quartzo além de veios centimétrico de quartzo com material
ferruginoso e manganesífero (Figura 8). Onde o manganês
aparece também preenchendo fraturas.

As litologias apontadas encontradas na área de estudo correspondem
basicamente nos seguintes grupos, cujo potencial de ocorrência é definido
conforme o Litotipo presente:


O grupo Caraça é subdividido em formação Moeda (base), composta
por quartzitos e formação Batatal (topo) representada por xistos e
filitos.
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O grupo Itabira é subdividido em formação Cauê
(base) e formação Gandarela (topo). A formação
Cauê inclui itabiritos e a formação Gandarela
engloba dolomitos, filitos e formações ferríferas
dolomíticas.



O grupo Piracicaba é subdividido nas formações
Cercadinho (base) e Fecho do Funil (topo). A
formação Cercadinho é representada por filitos e
quartzitos intercalados e quartzitos ferruginosos.
Por outro lado, a formação Fecho do Funil engloba
filitos sericíticos, filitos/xistos dolomíticos e lentes
de dolomito.

Com isso, verifica-se que o potencial de ocorrência de cavidades
local:

Figura 25: Potencial Espeleológico.
Fonte: Ambiente Vivo, 2022.

Para determinar o potencial local é levada em consideração a valoração do
potencial litológico determinado pelo CECAV, referência para todos os estudos de
potencialidades de ocorrência. No entanto, esta base não leva em consideração
elementos paisagísticos, tectônicos, ou de cobertura do solo, logo as informações
destes facilitadores dos processos de espeleogênese ocorrem conforme descrito, a
seguir:
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Potencial

Quadro 2 - Valores do potencial litológico
Litotipo

Ocorrência

Aluvião, Areia, Argila, Cascalho, Lamito, Linhito,

Improvável

Turfa e outros sedimentos.

Valor
1

Anortosito, Arcóseo, Augengnaisse, Basalto,
Charnockito, Diabasio, Diamictito, Enderbito,
Gabro,
Baixo

Gnaisse,

Granodiorito,

Granito,

Hornfels,

Granitóide,

Kinzigito,

Komatito,

2

Laterita, Metachert, Migmatito, Monzogranito,
Oliva gabro, Ortoanfibolito, Sienito, Sienogranito,
Tonalito, Trondhjemito, entre outros litotipos.
Arenito, Conglomerado, Filito, Folhelho, Fosforito,
Grauvaca,
Médio

Metaconglomerado,

Metapelito,

Metassiltito, Micaxisto, Milonito, Quartzito, Pelito,

3

Riolito, Ritmito, Rocha calci-silicática, Siltito e
Xisto.
Alta

Calcrete, Carbonatito, Mármore e Marga.

Muito alto

Calcário,

Dolomito,

Evaporito,

Metacalcário,

Formação ferrífera bandada, Itabirito e Jaspilito.

4
5

Fonte: CECAV, 2014.
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sendo Depressão do Alto-Médio Rio São Francisco, Quadrilátero Ferrífero e

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Planalto Centro-Sul Mineiro, sendo o enfoque voltado para o Quadrilátero Ferrífero

Meio Físico

onde se situa a área alvo do estudo.

6.2.3. Domínios Geomorfológicos
6.2.3.1.
A

evolução

Geomorfologia Regional
dos

estudos

geomorfológicos

trouxe

aprofundamentos de várias questões que vieram corroborar para
os estudos sobre o relevo com as questões ambientais. A
geomorfologia vem trazendo definições e aplicações sobre um

Figura 30 Perfil topográfico Belo Horizonte a Governador Valadares.
Fonte: FERREIRA, 2012

O Quadrilátero Ferrífero caracteriza-se por uma complexa trama de relevos

relevo que veio caracterizar e desempenhar uma condição de acidentados, com altitudes que variam de 1.100 a 1.700 m, sendo que na Serra do
agente transformador (FELIPPE et al, 2012).

Caraça, atingem 2.064 m. Neste domínio estão localizadas as cabeceiras das

Segundo FELIPPE et al (2012) é fundamental a bacias dos rios das Velhas e Doce, importantes bacias hidrográficas, além de uma
compreensão do relevo, das suas potencialidades e fragilidades, importante zona de transição entre diferentes biomas, incluindo resquícios de mata
facilitando assim a ocupação e cuidados aos quais devem ser atlântica, trechos de cerrado e campos rupestres. Esta unidade geomorfológica
tomados de acordo com o potencial que o solo apresenta A sofre importante influência das estruturas geológicas, em especial no controle dos
geomorfologia regional do Quadrilátero Ferrífero apresenta processos de dissecação do relevo, no qual se destacam alinhamentos de cristas
superfícies muito elevadas e em contraste áreas de baixas e as com vales encaixados e vertentes ravinadas (MARENT e SALGADO, 2010).
colinas, onde as altitudes, normalmente são inferiores a 900

BARBOSA e RODRIGUES (1965) ressaltam o estilo apertado do relevo

metros, dessa forma acrescentando características únicas a dando-se por grande parte dos dobramentos, em contradição a mais forma
paisagem (SILVA,2007).

estrutural mais ampla do Espinhaço. O fato da formação apresentar um conjunto de

A geomorfologia regional encontra-se sobre três grandes relevos altos indica que foram conservados restos de antigas superfícies de erosão.
Como o nome sugere, o chamado Quadrilátero Ferrífero possui quatro lados bem
domínios morfoestruturais que definem o relevo
definidos por serras de substrato metassedimentar do Supergrupo Rio das Velhas
e do Supergrupo Minas.
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Comumente as serras presentes são compostas por

No topo das serras é comum o aparecimento de coberturas detrito-lateríticas

relevo do tipo hogback, sendo esse caracterizado como sendo com concreções ferruginosas (CPRM 2004), denominadas cangas, essas vêm
um relevo escarpado formado por mergulho das camadas sustentando o relevo serrano de algumas serras que limitam os lados do
metassedimentares superior a 45º. Podendo assim inferir de Quadrilátero Ferrífero a Serra do Rola Moça talvez seja um dos melhores exemplos
forma geral que nas litologias metamórfica as feições de relevo sobre essa condição de cangas sustentando as escarpas dos hogbacks formados
possuem um caráter estrutural, devido a heterogeneidade pelo mergulho das camadas metassedimentares (IBGE, 2022).
consistentes das formações geológicas, que contêm diversas
falhas

e

dobras

geológicas.

No

centro

Segundo Salgado et al. (2004) em seu estudo constataram que o relevo se

da

unidade desenvolveu a partir de erosão diferencial, verificaram ainda a existência de três
geomorfológica, nos arredores da cidade de Itabirito, o relevo é comportamentos denudacionais distintos, que estão correlacionados ao contexto
mais homogêneo, possuindo morros e colinas suaves, esse litológico local. As áreas moldadas sobre quartzitos e formações ferruginosas
relevo pode ser em partes justificado por uma intrusão ígnea, correspondem às localidades mais elevadas e com as menores taxas de denudação
composta por granitos e granodioritos, do Complexo Bação e rebaixamento geoquímico. Essas características estão associadas à resistência
(BARBOSA e RODRIGUES, 1965)
das formações ferruginosas ao intemperismo químico e mecânico, e permitem que
estas áreas se localizem nos patamares altimétricos mais elevados na paisagem.

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

De acordo ao EIA da Barragem B2 – Mina de Fernandinho (2010) na região

Meio Físico

ao redor da mina encontra-se relevos escarpados, desenvolvidos pela posição sub
6.2.3.1.

Geomorfologia Local

vertical dos quartzitos Moeda, correlacionados as erosões diferenciadas entre estas

As áreas de influência referente ao empreendimento rochas e os xistos do Grupo Nova Lima.
encontram-se situadas no Quadrilátero Ferrífero sobre a
formação de serras, conhecida também como Serras do
Quadrilátero Ferrífero, esse relevo apresenta formação convexa
com dissecação estrutural.
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Figura 31 Vista das morrotes vegetados e áreas com forte dissecação existentes proximos a área
Figura 26 Vista da formação topografica da área do empreendimento,

do empreendimento.

apresentando relevos escarpados

Fonte: Spelayon, 2010

A topografia da área diretamente afetada é marcada por um relevo mais

Fonte: Spelayon, 2010

Segundo o EIA da Barragem B2 – Mina de Fernandinho uniforme e com pouca declividade na porção norte e noroeste da área e com
(2010), a área é marcada por elevadas declividades e extensos elevadas declividades no sentido noroeste, leste e sudeste.
comprimentos de rampa de declive. A topografia apresenta uma
sucessão predominante de colinas convexas com vales.

Ao analisar o Mapa de Elevação, é possível verificar que o predomínio da
área do empreendimento é de cotas superiores entre 1250 a 1156m

Também são comuns os morros alongados, por vezes com topos


arredondados.

Planície Fluvial – diferença de altitude entre as cotas superior e inferior
de 0 a 20m

e cotas inferiores entre 904-848m (Figura 27).



Uma forma de classificar o relevo, dessa vez segundo a
altitude, define-se as classes de relevo a seguir:

Colinas Suaves a Íngremes – diferença de altitude entre as cotas
superior e inferior de 20 a 100m



Morros – diferença de altitude entre as cotas superior e inferior de 100
a 200m
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Degraus Reafeiçoados a Escarpados diferença de
altitude entre as cotas superior e inferior > 400m

Tomando a definição supracitada pode-se classificar o
relevo da área do empreendimento com colinas suaves a

A declividade segundo a recomendação pode ser definida por seis classes
de relevo (BRAZ et al, 2003): Ao analisar o Mapa de Declividade , é possível
verificar que o predomínio da área de estudo também apresenta declives entre 3 –
45% caracterizando Suave Ondulado à Forte Ondulado (Figura 32).

íngremes com presença de morros, as elevações não



Relevo plano - declive menor que 3%;

ultrapassam uma diferença de cotas superiores e inferiores de



Relevo suave ondulado - declive entre 3 e 8%;

100m.



Relevo ondulado - declive entre 8 e 20%;



Relevo forte ondulado - declive entre 20 e 45%;



Relevo montanhoso - declive entre 45 e 75%, e



Relevo escarpado - declives maiores que 75%.

Figura 27 Cotas de elevação para o recorte das áreas de influência do
empreendimento.
Fonte: Minérios Nacional, 2022.
Figura 32 Declividade para o recorte das áreas de influência do empreendimento
Fonte: Minérios Nacional, 2022
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Distrófico e Neossolo distrófico. Sendo que a maior parte do município encontra se

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

sobre solos da classe Cambissolo Háplico Distrófico.

Meio Físico

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa e Pecuária, EMBRAPA (2022),

6.2.4. Pedologia

os cambissolos, compreendem solos fortemente, até imperfeitamente, drenados,

A ideia de que os solos tropicais ou solos dos trópicos são rasos a profundos, com cor bruna ou bruno-amarelada, alta a baixa saturação de
vermelhos, profundamente intemperizados, de baixa fertilidade bases e atividade química da fração coloidal. O horizonte B é incipiente (Bi) possui
natural e se desenvolvem sob florestas tropicais úmidas é textura franco-arenosa ou mais argilosa, e o solum, geralmente, apresentando
bastante difundida. A realidade, entretanto, é bem diferente, visto teores uniformes de argila, podendo ocorrer pequeno decréscimo ou incremento de
que são muito heterogêneos, em decorrência das condições argila do horizonte A para o Bi. A estrutura do horizonte B pode ser em blocos,
ambientais

onde

se

originam.

Apresentam,

portanto, granular ou prismática, havendo casos, também, de solos com ausência de

características típicas que lhes conferem diferentes potenciais e agregados, com grãos simples ou maciços.
limitações para uso e manejo. Ocorrem na faixa que se estende
desde o extremo norte do Estado de Roraima (aproximadamente
5 graus N) até a cidade de São Paulo (aproximadamente 23,5
graus ao sul do equador) (EMBRAPA, 2020).

Segundo o Instituto Agronômico, IAC (2022), os neossolos são solos com baixo
desenvolvimento

pedogenético,

caracterizado

por

serem

de

pequenas

profundidades, ou por predomínio de areias quartzosas, ou pela presença de
camadas distinta advindas dos materiais de origem. Todas estas características

O solo mostra-se em grande variedade no QF conforme a indicam pequeno desenvolvimento do solo in situ. De acordo a EMBRAPA (2022)
diversidade litológica existente. Em geral, pode-se considerá-lo os neossolos podem apresentar alta (eutróficos) ou baixa (distróficos) saturação por
mais desenvolvido sobre rochas granito-gnáissicas e delgado em bases, acidez e altos teores de alumínio e de sódio. Podendo apresentar solos
rochas

supracrustais,

em

especial

sobre

aquelas

que rasos até profundos e com permeabilidades que variam de baixa a alta, constituídos

apresentam maior resistência ao intemperismo, como itabiritos e por material mineral ou por material orgânico pouco espesso, com insuficiência de
quartzitos (Franco 1999, Bacellar 200, Martins 2001, citado por manifestação dos atributos diagnósticos que caracterizam os diversos processos
COSTA, 2005).

de formação dos solos, seja em razão de maior resistência do material de origem

Com base no Mapa de Solos de Minas Gerais, confere-se ou dos demais fatores de formação (clima, relevo ou tempo) que podem impedir ou
ao munícipio de Rio Acima dois tipos de diversidades de solos, limitar a evolução dos solos.
sendo pertencente as seguintes classes: Cambissolo Háplico

MINÉRIOS NACIONAL S/A | RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA | Página 48 de 92

6.2.4.2.

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Focos Erosivos

Não se verifica focos erosivos na ADA do empreendimento, não obstante

Meio Físico

busca-se sempre fazer o monitoramento e controle de prováveis focos que venham
6.2.4.1.

Pedologia Local

a surgir.

A partir de estudos mais profundos sobre os solos podese

inferir,

sobre

as

capacidades,

potencialidades

e

vulnerabilidades dos solos, como elemento de recurso para
sustentação, suporte e produtividade, fazendo com que sua
análise e classificação seja considerado um fator importante para

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
Meio Físico
6.2.5. Hidrografia

todo planejamento (SANTOS, 2004).
A nível federal a bacia onde se situa o empreendimento é a bacia do rio São
De acordo com a metodologia de definição dos domínios
pedológicos contido no mapa de solos do estado de Minas Gerais
(2010), os solos onde está localizado o empreendimento é
determinado através das suas características predominantes nas
unidades morfoestruturais, esses solos são classificados como:
CXbd21 – CAMBISSOLO HÁPLICO distrófico típico e léptico A
moderado textura média/argilosa, pedregoso/ não pedregoso +
NEOSSOLO

LITÓLICO

distrófico

típico

A

moderado

+

LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO distrófico típico A
moderado textura média/argilosa, e RLd4 – NEOSSOLO
LITÓLICO distrófico típico A fraco/moderado + AFLORAMENTO
ROCHOSO; ambos fase cerrado e caatinga hipoxerófila, relevo
ondulado e forte ondulado e montanhoso.

Francisco, segundo o Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco (2021), esta
bacia encontra-se estimada em uma área de 632.217 km² e possui uma vazão
média de 2.850 m³/s. A população a qual se encontra residindo nessa bacia, com
base no censo de 2010, é de aproximadamente 14,3 milhões de pessoas, uma
densidade demográfica aproximada de 22,5 pessoas por km². Destes, 77% vivem
em área urbana. O rio que dá o nome a bacia, o rio São Francisco possui 2.700 km
de extensão e nasce na Serra da Canastra em Minas Gerais, escoando no sentido
sul-norte pela Bahia e Pernambuco, quando altera seu curso para oeste, chegando
ao Oceano Atlântico através da divisa entre Alagoas e Sergipe.
Descendo a nível regional o empreendimento encontra-se situado no Alto
São Francisco, sendo mais especifico na bacia do rio Das Velhas, esta bacia se
encontra localizada na região central de Minas Gerais entre as latitudes 17º 15'S e
20º 25'S e longitudes 43º 25'W e 44º 50’W. Apresenta uma forma alongada na
direção norte-sul do estado (COSTA, 2008).
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Médio rio das Velhas: ao norte traça-se a linha de limite desse trecho da bacia
coincidindo com o rio Paraúna, o principal afluente do rio das Velhas. No lado
esquerdo, atravessa o município de Curvelo e, em outro trecho, coincide com os
limites do município de Corinto.



Baixo rio das Velhas: compreende, ao sul, a linha divisória entre os municípios de
Curvelo, Corinto, Monjolos, Gouveia e Presidente Kubitscheck e, ao norte, os
municípios de Buenópolis, Joaquim Felício, Várzea da Palma e Pirapora.

6.2.5.1.

Hidrografia Local

Como apresentado anteriormente a área do empreendimento encontra-se situada
na bacia do rio Das Velhas, mais precisamente na Unidade Territorial Estratégica
(UTE) Águas da Moeda, sendo a área de intervenção localizada no interflúvio da
sub-bacia do córrego Fazenda Velha, afluente do rio das Velhas pela margem
esquerda.
Figura 28 Bacia do Rio São Francisco, seta vermelha indica a Bacia do Rio

A UTE é composta pelos municípios de Itabirito, Nova Lima, Raposos, Rio

Das Velhas (40).

Acima e Sabará, possui uma área de 544,32 km² e sua população chega a 89,5 mil

Fonte: ANA, 2015

habitantes. A UTE possui vazão média de retirada de 1,803 m3/s e vazão mínima

Segundo CARVALHO (2001), a bacia do rio das velhas de 3,36 m3/s. A vazão mais restritiva define a quantidade máxima de captação
divide-se em três regiões sendo denominadas, Alto rio das superficial na região (CBHVelhas, 2022).
Velhas, médio rio das Velhas e Baixo rio das Velhas, sendo
delimitadas as áreas de cada região da forma a seguir:

Dando novamente enfoque ao empreendimento a ampliação será
centralizada a montante do córrego Fazenda Velha. De acordo ao Plano de



Alto rio das Velhas: compreende toda a região denominada
Quadrilátero Ferrífero, tendo o Município de Ouro Preto como
o limite ao sul e os municípios de Belo Horizonte, Contagem
e Sabará como limite ao norte. Uma porção do município de

Caracterização de Qualidade de Solo e Água (2020) elaborado pela Ambsolution a
sub-bacia em questão possui cerca de 27,5 km², considerando o exutório definido
por sua foz.

Caeté faz parte do alto rio das Velhas, tendo a Serra da
Piedade como limite leste.
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O córrego dos Andaimes é o principal afluente do córrego
Fazenda Velha e o único com toponímia na cartografia oficial.
Considerando seu formador mais extenso, o córrego Fazenda
Velha possui aproximadamente 12 km, percorridos no sentido
geral O-E.
Segundo o a CBH-Rio das Velhas (2016), as águas do córrego
Fazenda Velha são extremamente puras e, como tributário, é de
suma importância para manter a boa qualidade do Rio das
Velhas. De acordo a GRANDCHAMP-VALE, em seu estudo
relatou que o IGAM apontou o predomínio de condições médias
de qualidade das águas.
Em estudo de Monitoramento Das Águas Superficiais E

Figura 33 Ponto de menor largura do córrego Fazenda Velha.
Fonte: AV, 2021.

Subterrâneas, Vazões E Sedimentos (2021) realizados pela
Ambiente Vivo Engenharia, para o empreendimento, foram
apresentadas algumas dimensões referentes ao córrego
Fazenda Velha, nas áreas com fácil acesso a menor largura
desse curso é 1,90m e a maior 6,10m, e a menor profundida
média foi de 28 cm e a maior profundidade é de 65cm.

Figura 34 Ponto de largura média do córrego Fazenda Velha.
Fonte: AV, 2021.
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Figura 29 - Dimensões ponto de medição de vazão MN-ASP-05.
Fonte: AV, 2021.
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
Meio Físico
6.2.5.1.

Qualidade da Água

Nos meses de abril a dezembro de 2021 foram realizados
monitoramentos semanais buscando avaliar os índices quali-quantitativo
de águas subterrâneas, superficiais e sedimentos, além dos resultados
da medição de vazão. O monitoramento é realizado na área da mancha
de inundação hipotética projetada para o Dam break da barragem auxiliar
B2 e seu entorno imediato, utilizada anteriormente para disposição dos
rejeitos do processo de beneficiamento do minério de ferro da Mina
Fernandinho.
A rede amostral é distribuída com 8 pontos de análise de água

Figura 38: Pontos de monitoramento de vazão.
Fonte: AV, 2021.

superficial, 8 pontos para análise de sedimentos, 4 pontos de medição de
vazão e 3 pontos de análise de água subterrânea, realizados na área da
mancha de inundação hipotética projetada para o Dam Break da
barragem auxiliar B2, utilizada anteriormente para disposição dos rejeitos
do processo de beneficiamento do minério de ferro da Mina Fernandinho,
e seu entorno. No item descritivo da metodologia, este mapa será
utilizado para demarcar os pontos de amostragem específicos de cada
tipo de monitoramento.

Figura 39: Pontos de monitoramento da qualidade das águas superficiais.
Fonte: AV, 2021.
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O objetivo geral do monitoramento é avaliar a qualidade ambiental,
no tocante à qualidade das águas no córrego Fazenda Grande, de forma a
construir um banco de dados de informações sobre os cursos d’água, águas
subterrâneas e sedimentos no córrego.
Esses monitoramentos vêm sendo executados com periodicidade
semanal e relatórios mensais que são realizados em conjunto com
monitoramento de sedimentos e de água subterrânea. Ao avaliar os
resultados da amostragem de águas superficiais, considera-se que de
maneira geral a boa qualidade das águas pode ser observada, em virtude
de que a maioria dos resultados foram positivos.
Os parâmetros que ultrapassam valores máximos de referência em
Figura 35: Pontos de monitoramento da qualidade das águas subterrâneas.
Fonte: AV, 2021.

algumas amostragens com maior frequência foram Alumínio Dissolvido, Cor
Verdadeira, Ferro Dissolvido, Ferro Total, Fósforo Total, Manganês Total,
Demanda Bioquímica de Oxigênio, Chumbo total, Sólidos Suspensos Totais
e Turbidez. Estes parâmetros, para a região estudada, podem apresentar
valores naturalmente altos.
A presença de elevadas concentrações de manganês na maioria das
drenagens se deve às características naturais da bacia do rio das Velhas,
marcada pela ocorrência de coberturas lateríticas enriquecidas nesses
elementos, e às atividades de extração e beneficiamento mineral realizadas
na área, principalmente de ferro (CUNHA & MACHADO, 2005).
No tocante ao teor de alumínio nas águas, Santos et al (2018),
argumenta que os solos com características mais arenosas e argilosas
presentes em grande parte da cobertura pedológica no percurso

Figura 36: Pontos de monitoramento de sedimentos.
Fonte: AV, 2021.

longitudinal do rio das Velhas, possuem alto teor de alumínio. Quando estes
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sedimentos se intemperizam das rochas sedimentares presentes nestes

Notadamente, a cor da água é influenciada pela substância que se

locais, tendem a se carrear para os cursos d’água, tornando-os ricos em encontra nela dissolvida. Desta forma, corroborando com a bibliografia,
alumínio.

verifica-se que os resultados das amostragens que apresentaram não-

Tais afirmativas acima são corroboradas quando se observa o teor conformidade para o parâmetro Cor Verdadeira, também apresentaram
de Ferro, Manganês e Alumínio nas análises de sedimento realizadas. altas concentrações de manganês simultaneamente ou individualmente, na
Em virtude de a resolução CONAMA 454/2012 não estabelecer um maioria das vezes.
padrão de referência de qualidade para tais parâmetros, visto que são

O parâmetro Arsênio, identificado nos sedimentos, pode-se observar

componentes naturais dos solos, nota-se que nenhum deles é que segundo Costa et al (2018) que apresenta uma linha de base do
apresentado como não-conforme para sedimento. No entanto, ao se quadrilátero ferrífero, com importantes discussões sobre estes metais. Tal
avaliar a quantidade destes que se encontram presentes na amostra, estudo demonstrou que mais de 75% das amostras de sedimentos
verifica-se que estão em nível expressivo nas amostras de sedimento, o analisadas, continham mais de 6,1 mg/Kg de arsênio. Embora sejam
que explica sua presença nas águas superficiais.

valores acima do padrão de qualidade, os autores consideram que tais

No tocante ao parâmetro Cor verdadeira, a ocorrência de cor na resultados observados podem ser ligados a maior concentração de arsênio
em rochas de xisto, abundante nos super-grupos estratigráficos Nova Lima
água resulta normalmente da decomposição da matéria orgânica que
ocorre em meio aquático, ou da presença de alguns íons metálicos, como e Velhas, bem como associados às jazidas auríferas, intensamente
ferro e manganês. Ainda, pode ocorrer devido à presença de plâncton, exploradas na região de Raposos e Nova Lima entre os séculos XVII e XIX.
substâncias vegetais, ácidos orgânicos, algas, ou outras substâncias Da mesma forma, Costa et al (2018), também verificou valores anômalos
orgânicas e inorgânicas de origem industrial. (FUNASA, 2014).

para este parâmetro (> 50mg/kg), atribuindo tais resultados ao lançamento
inadequado de efluentes domésticos e industriais.

No tocante ao cromo e o níquel, observados nas análises físicoquímicas dos sedimentos, as maiores não-conformidades de resultados

Tal como verificou-se nas amostragens de sedimentos realizadas, a

constatados no estudo de Costa et al (2018), foram observados nas maior parte das amostras de sedimentos avaliados na região do
cabeceiras de bacias, em corpos hídricos que tangem acessos aos quadrilátero ferrífero, estava acima do padrão de qualidade para cromo e
empreendimentos minerários, e em corpos hídricos que tangem estradas níquel. A causa da ocorrência de altas concentrações desses dois metais
na composição físico-química dos sedimentos, pode estar relacionada a
de escoamento do minério.
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estes elementos serem encontrados associados a sulfetos e também substâncias minerais como zinco, ferro, compostos de manganês
metálicos de rochas metamórficas, comumente observadas nas e areia.
formações do quadrilátero ferrífero. Desta forma, pode-se supor que a

Tal constatação sobre a turbidez, embasa o fato de alguns resultados
exposição do solo em áreas de atividade minerária, pode estar apresentaram não-conformidade para este parâmetro, visto que nas
contribuindo em maior proporção para a deposição de níquel e cromo nos campanhas de monitoramento ele sempre resultou associado a uma outra
sedimentos.

não conformidade, como Sólidos Suspensos Totais - SST, Manganês, Ferro

Valores acima da média da linha de base para chumbo, foram e outros minerais. Ocorre que o principal parâmetro associativo à elevação
coobervados a altas concentrações de ferro, tal como observadas nos da turbidez é a presença de elevada de SST, visto que, quanto aos demais
monitoramentos, resguardadas as proporções, no qual a presença de minerais, nota-se que estes aparecem em não-conformidade sem
ferro na água e no sedimento é muito comum. Segundo Costa et al. associação de turbidez elevada.
(2018) o valor de background de chumbo para a região pode ser

Quanto à presença de sólidos na água, apesar de poder estar
considerado de 0,029 mg/l ainda que as não-conformidades possam ser associada a fatores químicos e biológicos, ela é comumente associada a
atribuídas principalmente à atividade minerária de minério de ferro, pois fatores físicos. A parcela de sólidos em suspensão na água é a parte dos
essas foram observadas com maior frequência nas estações amostrais

sólidos que não se dissolveu e é passível de filtração, em caso de

próximas aos empreendimentos minerários, e essa frequência é necessidade de uso consuntivo. De acordo com FUNASA (2014), a entrada
diminuída à medida que as estações se distanciavam dos de sólidos no corpo hídrico está muito associada a fatores naturais, como
empreendimentos.

processos erosivos, deposição de organismos e detritos orgânicos, ou

Ainda avaliando o monitoramento da qualidade de água fatores antrópicos, como o lançamento de resíduos sólidos, esgotos
superficial, no tocante à turbidez, pode-se observar que de acordo com sanitários.
FUNASA (2014), a turbidez da água está diretamente associada à

No tocante ao parâmetro de Fósforo Total, de acordo com a
presença de sólidos suspensos totais que têm grande potencial de Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB (2019), a
reduzir a transparência do corpo hídrico e reduzir a incidência luminosa presença de fósforo em ambiente de água fluvial ocorre principalmente em
em seu interior. De outra forma, resultados elevados de turbidez também virtude de lançamento de esgotos sanitários, compostos por matéria
podem ser associados à presença de plâncton, algas, detritos orgânicos orgânica fecal e as águas cinzas contendo detergentes oriundos de uso
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doméstico. Pode ocorrer também devido ao lançamento de alguns
efluentes de indústrias agrícolas, pecuaristas e de produtos alimentícios.
Isso constata que a presença de fósforo na água pode desta forma
estar associada a atividades diversas no entorno da microbacia avaliada.
Ocorre ainda que a presença de fósforo se constitui em um importante
nutriente que impulsiona processos biológicos, e está associado a
processos de eutrofização. Nota-se situação característica de atividade
biológica, como a presença de DBO elevada. Com isso pode-se supor
que tal curso d’água receba algum aporte de matéria orgânica, o que
explica a presença de fósforo e DBO acima das estipuladas.

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
Meio Físico
6.2.6. Clima Regional
O Brasil por estar em vários níveis de faixas latitudinais é detentor
de quatro tipos de zonas de climas diferentes, sendo eles: Equatorial,

Figura 40: Zonas Climáticas Brasileiras
Fonte: NIMER, 1979 adaptado IBGE, 2001

O estado de Minas Gerais devido a sua localização entre as latitudes

Tropical Zona Equatorial, Tropical Nordeste Oriental, Tropical Brasil 14°13’57” S e 22°55’47” S e as longitudes 39°51’24” W e 51°02’56” W,
Central, Temperado (NIMER,1989). Nos estados da região Centro-Oeste durante todo o ano, sob o domínio da circulação do anticiclone subtropical
e Sudeste, prevalece o clima Tropical Brasil Central, sua característica do Atlântico Sul que se caracteriza por ventos predominantes do quadrante
prevalece quente e úmido a mesotérmico brando e superúmido, com nordeste-leste, nos baixos níveis da troposfera.
temperaturas médias sazonais com valores entre 20°C no inverno e 32°C

A umidade do Estado é proveniente do Oceano Atlântico e

no verão e precipitação média anual entre 1.200 mm e 1.800 mm transportada pelos ventos de nordeste (CETEC, 1983), e por conta disso
(CHANG, 2001).
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passa por influência de certos fenômenos meteorológicos dessas

A umidade relativa do ar é indicada pela quantidade de vapor de

latitudes tropicais que empregam a região características de clima de água presente na atmosfera, visto que quanto maior a saturação da
transição, com duas estações bem definidas, invernos secos (maio a quantidade de vapor, maior índice de umidade. Conforme os dados do
setembro) e verões chuvosos (novembro a janeiro) (DE ABREU, 1998).

INMET as taxas de umidade do estado de Minas Gerais nos anos de 1961

A estação do verão possui os maiores índices de precipitação com a 1990 estão em torno de 75% de umidade relativa registrada e média
cerca de 60% da precipitação anual, sendo suas medias de 400 mm no mínima de 60% e média máxima de 82%.
norte do estado e 900 mm no centro-sul (REBOITA, 2015). As
precipitações anuais ficam em torno de 650 mm a 1.050 mm na parte
norte, nordeste do estado e 1.350 mm a 1.750 mm na região oeste e sul.
A temperatura de Minas Gerais também varia de acordo as
estações sendo o período de inverno com as temperaturas mais baixas
e o período de verão com temperaturas mais altas, essas variações são

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
Meio Físico
6.2.6.1.

Normais Climatológicas

De acordo com a classificação climática de Koppen, refinada por

resultantes da angulação de declinação solar a qual aumenta ou diminui ALVARES (2013), o clima predominante na poligonal alvo de intervenção é
a radiação solar de uma determinada região, fazendo com que no verão característico de um clima subtropical úmido com inverno seco e verão
os dias sejam mais longos e no inverno sejam mais curtos, favorecendo quente (Aw). A classe climática Aw, é caracterizada por um Clima Tropical
consequentemente os níveis de temperatura através do aumento ou Úmido de Savanas (zonas de transição entre bosques e prados cuja
redução das taxas de evapotranspiração (SERAFINI JUNIOR, 2006).

vegetação são as gramíneas).

Considerando os dados históricos de registrados nas estações
meteorológicas de Minas Gerais para normais climatológicas do INMET,
tem-se as temperaturas anuais, sendo: temperatura média mínima de
15,1°C, temperatura média de 21,1°C e média máxima de 27,5°C.
Valores considerando os dados relativos de 1981 a 2010, para os valores
de temperatura são: temperatura média mínima de 16,1°C, temperatura
média de 21°C e média máxima de 28°C (INMET, 2020).

MINÉRIOS NACIONAL S/A | RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA | Página 58 de 92

Fevereiro é o mês mais quente, contando com temperatura média de
23,2°C, sendo a média máxima de 30,4°C e a mínima de 17,6°C. E o mês
mais frio, julho, de 17,4°C, sendo 26,3°C e 9,7°C a média máxima e mínima,
respectivamente. Os predomínios são de temperaturas medianas durante
todo o ano, sendo a média anual de 21,53ºC.
Para a região através dos dados pluviométricos é possível observar
que o período de seca na região de estudo ocorre entre abril e setembro, e
a precipitação mínima ocorre no mês de julho, com valores aproximados a
Figura 37: Chave de classificação de climática de Köppen simplificada por Setzer

5,7 mm, já o período chuvoso abrange o intervalo de outubro até o final de

Fonte: SETZER, 1966

março, e os máximos índices das chuvas ocorrem no mês de dezembro

Seguindo a situação do estado de Minas Gerais, Rio Acima possui
o seu clima regido pela corrente de ar do anticiclone subtropical do

com médias de 349,9 mm. A precipitação média anual para a região fica
em torno de 1484,80 mm.

Atlântico Sul que é caracterizado por ventos predominantes do quadrante
nordeste-leste, nos baixos níveis da troposfera, a regência de alguns

Quanto aos dados sobre aos índices de evaporação da região é
possível observar que o menor índice evaporativo é equivalente ao mês de

fatores também sobre o clima local.

dezembro com quantidades de 83,6 mm sendo esse o período com maior
Com objetivo de determinar as tipificações climáticas de Rio
Acima, para o empreendimento, utilizou-se dos dados da estação
climatológica de Ibirité, uma estação convencional identificada pelo

índice de pluviosidade, os maiores índices evaporativos encontram-se
ligados ao mês de setembro apresentando 137,7 mm. O nível evaporativo
médio anual do município encontra-se o na ordem de 1204,6 mm.

número 83632, pois a mesma se encontra mais próxima do município,
além de

se encontrar na mesma configuração de clima do

Para a quantificação da disponibilidade de água no solo, também
utilizou o registro histórico da estação de Pompéu disponibilizado pelo

empreendimento alvo deste estudo.

INMET que emprega o método idealizado por Thornthwaite e Matter (1955).
Em relação à temperatura, a região de estudo apresenta
diminuição de chuvas no inverno, tendo invernos secos e amenos
(raramente frios em excesso) e verões chuvosos com temperaturas altas.

É possível verificar que o déficit hídrico se inicia em abril e finaliza em
setembro, sendo que o mês de setembro é o de maior déficit hídrico. As
chuvas de reposição ocorrem em outubro e novembro e, após a capacidade
máxima de retenção de água pelo solo, entre dezembro e março, ocorrem
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os excedentes hídricos – quando os solos não conseguem mais absorver
água, e essa passa a escoar livremente sobre a superfície – sendo
dezembro e janeiro os meses de maiores excedentes.

Gráfico 1: Médias mensais da temperatura.
Fonte: Normais Climatológicas de Ibirité/MG (1981-2010) – INMET.

Gráfico 2: Médias mensais de precipitação
Fonte: Normais Climatológicas de Ibirité/MG (1981-2010) – INMET.

Gráfico 3: Médias mensais de Evaporação
Fonte: Normais Climatológicas de Ibirité/MG (1981-2010) – INMET.

Gráfico 4: Balanço Hídrico Climatológico Simplificado.
Fonte: Normais Climatológicas de Ibirité/MG (1981-2010) – INMET.
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2019 pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Para o registro das ocorrências sonoras é considerada em

Meio Físico

uma

medição

por

um

período de dez minutos, com integração a cada um segundo, sendo

6.2.7. Ruidos

A operação de empreendimentos minerários, emite ruídos em
diferentes graus de intensidade, passíveis de causarem interferência no
entorno das áreas de estudo. Por isso, trona-se importante o
monitoramento do nível de ruídos local torna-se importante para construção

que

durante

os

monitoramentos as interferências como, latidos de cães, veículos
automotivos,

avião,

construções civis, são observados e registrados como ruído
intrusivo.

de um banco de dados de background que permita a comparação futura do
cenário

acústico

vigente

antes

e

depois

da

implantação

do

empreendimento, a fim de assegurar que as emissões estejam em
concordância com a legislação federal, estadual e municipal.
Vale salientar que conforme estudo de Delimitação da Area de
Influência Direta (AID) do empreendimento Minérios Nacional para
atualização do PEA - Programa de Educação Ambiental realizado pela
Tema Consultoria no ano de 2019 nos municípios de Itabirito, Rio Acima e
Nova Lima, não foram observadas comunidades num raio de 2 km do
empreendimento, limite este definido como a AID pelo referido estudo.
Atualmente a Minérios Nacional mantém Programa de Monitorização
dos Níveis de Pressão Sonora – Ruído Ambiental, com periodicidade
semestral realizado pela empresa Limnos. O monitoramento de Nível de

As medições são realizadas em quatro pontos, dois pontos
na Usina e dois pontos na Mina que são assim denominados:


Ponto P – 01 – Usina: Guarita da portaria;



Ponto P – 02 – Usina: Barragem Ecológica I;



Ponto P – 01 – Mina: Guarita da Portaria;



Ponto P – 02 – Mina: Posto da Polícia Rodoviária
Federal.

O decibelímetro foi calibrado imediatamente antes de cada
medição por meio de calibrador próprio do decibelímetro, sendo
feita uma conferência do valor calibrado após o término de cada
medição a fim de assegurar a consistência das medições.
O procedimento de amostragem em campo prioriza avaliar

Pressões sonoras é realizado em conformidade com os procedimentos da os ruídos propagados por fontes exclusivas das atividades da CSN,
norma NBR 10151 – Acústica – Medição e avaliação de níveis de pressão

procurando-se evitar externas ao complexo como, por exemplo,

sonora em áreas habitadas – Aplicação de uso geral, publicada em maio de

veículos leves e ruídos provenientes das atividades urbanas.
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Porém, em alguns casos ocorrem interferências no ruído (ruídos
transitórios).
Com relação aos horários das medições, registra-se que as medições do
período diurno foram realizadas entre as 7h00 e 22h00. Já as medições do
período noturno, entre as 22h01 e 06h59.
Todos os procedimentos definidos pela NBR10.151/2019 foram seguidos
para a realização das medições.
Abaixo estão listados os resultados dos monitoramentos obtidos no ano
de 2021. Pode-se observar que todas as medições realizadas para o ano de
2021, obedeceram aos limites estabelecidos por lei.
Tabela 1: Descrição dos pontos amostrais de monitoramento de ruídos.
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
6.3.

Meio Biótico

6.3.1. Flora
Minas Gerais possui uma cobertura vegetal extremamente rica e
diversa, agrupada em três grandes biomas: a Mata Atlântica, o Cerrado (e
suas paisagens associadas) e a Caatinga (representada por uma pequena
porção, aproximadamente 3% da cobertura vegetal, localizada ao norte do
estado).
O empreendimento encontra-se situado no bioma conhecido como
Mata Atlântica, este bioma encontra-se situado na porção da costa brasileira
em sua maior parte, originalmente o bioma ocupava mais de 1,3 milhões de
km² em 17 estados do território brasileiro, mas devido à ocupação e
atividades humanas, hoje resta cerca de 29% da vegetação natural, desses
apenas 7% se encontram em bom estado de conservação e com área acima
de 100 hectares (MMA, 2020).

Figura 42 – Mapa de Uso do Solo da ADA da pilha de estéril e rampas emergenciais.
Fonte: AV, 2022.

Conforme mapas de uso do solo da ADA da Pilha Temporária e Canaleta
de Crista, possui uma área consolidada com árvores isoladas 3,3696ha,
2,3178ha de Cerrado em estágio médio, 7,8098ha de Floresta Estacional

6.3.1.1.

Uso do Solo nas Propriedades

Semidecidual em estágio médio e 7,8305ha de de Vegetação Testemunho

Conforme mapas de uso do solo a ADA da pilha de estéril e rampas em Área Adjacente.
emergênciais com um total de 47,2378ha, possui uma área consolidada
com árvores isoladas 20,5304ha, 8,3252ha de cerrado campo sujo, Cerrado
em estágio médio com um total de 9,3282ha, 5,4991ha de Floresta
Estacional Semidecidual em estágio inicial e 0,5752ha de eucalipto.
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Figura 41 – Mapa de Uso do Solo da ADA da Pilha Temporária e Canaleta de Crista.
Fonte: AV, 2022..
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espécies de pequenos mamíferos não voadores. Das espécies registradas,

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

uma (Didelphis albiventris) pertence à Ordem Didelphimorphia e uma
6.3.2. Fauna
6.3.2.1.

(Cerradomys subflavus) à Ordem Rodentia. A riqueza de espécies de
pequenos mamíferos não voadores registrada nessa primeira campanha foi

Ictiofauna

Conforme último relatório de monitoramento de fauna apresentado
realizado entre 08 e 12 de novembro de 2021 referente ao período
chuvoso, realizado pela Ambiente Vivo Engenharia teve uma equipe
formada por uma bióloga e um auxiliar de campo. Foram definidos seis
pontos amostrias considerando áreas possivelmente impactadas pelo
empreendimento e pontos-controle. Entre os pontos amostrais, três são
localizados no rio das Velhas, dois nos córregos Fazenda Velha e um no
rio do peixe. Durante a primeira campanha não foi possível acessar o
ponto ICT05, localizado no córrego Fazenda Velha.
Durante a primeira campanha de monitoramento da ictiofauna
foram registrados 166 exemplares de peixes, distribuídos em 13 táxons
pertencentes a 9 famílias e 4 ordens. Entre os taxa identificados não
foram registradas espécies ameaçadas de extinção nos níveis estadual,
nacional e global e tampouco espécies exóticas a bacia do rio São
Francisco. Alguns táxons não foram identificados a nível específico
devido à complexidade de alguns grupos taxonômicos, mas exemplares
de cada morfotipo foram coletados e estão sob a análise de especialistas.

baixa, possivelmente devido à grande disponibilidade de recursos durante
a estação chuvosa. Dessa forma, os animais se deslocam menos à procura
de alimentos e, Para pequenos mamíferos voadores (Chiroptera) foram
amostrados ao todo nesta campanha quatro diferentes pontos. Não foram
amostradas mais áreas devido a condições climáticas adversas. As
capturas foram conduzidas no período noturno sendo utilizadas quatro
redes de neblina de náilon (mist nets) com malha de 36mm, medindo 12
metros de comprimento por 2,5 metros de largura. As redes foram
estendidas logo que o sol se pôr e recolhidas após cerca de seis horas de
amostragem. As redes foram armadas em rotas de deslocamento dos
morcegos como clareiras dentro da mata, estradas pouco movimentadas,
trilhas e cursos d’água.consequentemente, as chances de captura são
diminuídas.
Nesta primeira campanha, para mamíferos de médio e grande porte,
através de 37 registros diretos foram identificadas quartoze (14) espécies
representadas em sete ordens da classe Mammalia: Rodentia (2),
Carnivora (5), Cingulata (2), Cetartiodactyla (1), Didelphimorphia (1),
Primates (1) e Lagomorpha (1). A onça parda Puma concolor e o tamanduá-

6.3.2.1.

mirim Tamandua tetradactyla foram registrados somente através de

Mastofauna

Ao fim da primeira campanha de amostragem de campo na área

entrevista.

da PDE 01, foram registrados três indivíduos pertencentes à duas
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Para morcegos (Chiroptera), através de 20 registros obtidos foram
identificadas seis (6) espécies de morcegos, representadas em duas
famílias: Phyllostomidae (5) e Vespertilionidae (1).

6.3.2.2.

Entomofauna

A primeira campanha de levantamento de dados primários de
entomofauna foi delineada em conformidade com a Instrução Normativa
146/2007 (BRASIL, 2007) e Termo de Referência Geral para Elaboração
de EIA/RIMA do Sisema-MG (MINAS GERAIS, 2021). Dessa maneira,

6.3.2.1.

objetivou-se identificar as espécies de insetos ameaçadas de extinção,

Herpetofauna

endêmicas, indicadoras de qualidade ambiental, de importância econômica,
A amostragem da herpetofauna foi realizada entre os dias 20 a 25 risco epidemiológico e migratórias. O período de amostragem ocorreu entre
de novembro de 2021, durante a estação chuvosa. Foram selecionados 13 a 19 de novembro (estação chuvosa).
oito (08) pontos de amostragem para a realização da busca ativa,

O levantamento de dados primários de entomofauna na área de

buscando representar os ambientes e micro-habitats que compõem o estudo registrou insetos das ordens Hymenoptera e Diptera. Quanto à
entorno do empreendimento. Foram selecionados, também, três (03) ordem Hymenoptera, seis táxons foram identificados em 89 indivíduos
pontos para a instalação das armadilhas de interceptação e queda (pitfall coletados. Em relação aos dípteros, o material coletado está em processo
traps).

de identificação.
Tabela 2: Táxons de Hymenoptera, identificados na primeira campanha do Levantamento

Durante a primeira campanha do levantamento da herpetofauna de Entomofauna do Complexo Minerário Fernandinho
da Mina de Fernandinho, foram registradas um total de 24 espécies,

Táxon

Abundância

Augochlorini spp.

8

sendo 19 anfíbios e 05 répteis. Foram registradas 19 espécies de

Bombus spp.

3

anfíbios, distribuídas em sete (07) famílias, sendo Brachycephalidae (n =

Euglossa spp.

12

Eulaema nigrita

13

Meliponini spp.

33

(n = 1), Leptodactylidae (n = 3) e Phyllomedusidae (n = 2). Em relação

Trigona spp.

20

aos répteis, cinco (05) espécies foram observadas, distribuídas em quatro

Total

89

2), Bufonidae (n = 1), Craugastoridae (n = 1), Hylidae (n = 9), Hylodidae

(04) famílias: Dipsadidae (n = 2), Gymnophthalmidae (n = 1), Tropiduridae
(n = 1) e Viperidae (n = 1)
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6.3.2.1.

(tangarazinho), Tangara cyanoventris (saíra-douradinha), Xiphorhynchus

Avifauna

fuscus (arapaçu-rajado) e Hemithraupis ruficapilla (saíra-ferrugem).
As amostragens foram realizadas entre os dias 6 e 10 de
dezembro de 2021, totalizando cinco (05) dias efetivos em campo. Desta
forma, o esforço amostral total foi de, aproximadamente, 45 horas. Os
dados relativos ao levantamento da avifauna do presente diagnóstico
foram coletados por um biólogo especialista em ornitologia.
Durante as amostragens realizadas em dezembro de 2021 foram
registrados 133 táxons de aves, pertencentes a 13 ordens e a 35 famílias
e somente um deles não foi identificado ao nível de espécie,
Streptoprocne sp. (andorinhão-de-coleira).
A maioria das espécies detectadas ao longo das amostragens em
campo é comum e, em diversas ocasiões, elas se aproveitam de
modificações de origem antrópica, a exemplo de: Coragyps atratus
(urubu), Vanellus chilensis (quero-quero), Columbina talpacoti (rolinha),
Patagioenas picazuro (asa-branca), Colaptes campestris (pica-pau-docampo), Caracara plancus (carcará), Milvago chimachima (carrapateiro),
Elaenia
sulphuratus

flavogaster
(bem-te-vi),

(guaracava-de-barriga-amarela),
Fluvicola

nengeta

Pitangus

(lavadeira-mascarada),

Troglodytes musculus (corruíra), Mimus saturninus (sabiá-do-campo) e
Volatinia jacarina (tiziu). No entanto, outras espécies são típicas de
florestas ou suas bordas, incluindo algumas endêmicas da Mata Atlântica
como, por exemplo: Malacoptila striata (barbudo-rajado), Ilicura militaris
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6.3.3.1.

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica

6.3.3. Áreas de Interesse Ecológico
6.3.3.1.

Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço

Figura 44 - Empreendimento sobre a Reserva Biosfera da Mata Atlântica.
Fonte: Minérios Nacional, adaptado de shapefile do IDE-Sisema.

Figura 43 – Empreendimento sobre a Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço.
Fonte: Minerios Nacional, adaptado de shapefile do IDE-Sisema.
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6.3.3.1.

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

ADA

Áreas de Interesse Ecológico
6.3.3.1.

Outras Áreas de Interesse – UCs no Recorte da

Áreas Prioritárias para Conservação

Figura 45 - Empreendimento inserido em Área Prioritária para Conservação.
Fonte: : Minérios Nacional, adaptado de shapefile do IDE-Sisema

Figura 46 - Situação do empreendimento em relação a UC APA SUL e RPPN do
Andaime Fazenda João Pereira
Fonte: Minérios Nacional, adaptado de shapefile do IDE-Sisema
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
6.4.

Meio Socioeconômico

6.4.1. Munícipio de Rio Acima
Rio Acima é um município localizado no interior do estado de
Minas Gerais, na Região Sudeste do país. Situada a 39 km de Belo
Horizonte a capital mineira. O município possui um pouco mais de 9 mil
habitantes, e possui a sua descoberta datada de 1736 quando surgiu
conhecida como povoado de Santo Antônio.
É a única cidade mineira com 100% do território localizado dentro
da APA Sul - área de proteção ambiental que comporta 14 municípios da
Grande BH. Em sua divisa com Itabirito, encontra-se um dos mais

Figura 47: Registro fotográfico de vista parcial de Rio Acima.
Fonte: https://mapio.net/pic/p-3705261/

relevantes trechos da Estrada Real. Trata-se da estrada que fazia a
ligação entre Santa Bárbara e Ouro Preto através da única passagem na
serra do Espinhaço. Esta passagem é um local conhecido como
"Bocaina" e está localizado na serra do Gandarela, que faz parte da serra
do Espinhaço. Sendo a única passagem para a Serra do Ouro Fino (Sta
Barbara), os escravos fugitivos, na época do império, armavam ciladas
para as tropas reais em busca de ouro, armas, animais de carga e
suprimentos.

Figura 48: Registro fotográfico de vista parcial antiga de Rio Acima.
Fonte: Descubra Rio Acima
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6.4.1.2.

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
Meio Socioeconômico
6.4.1.1.

Aspectos da Cultura Regional

 Festividades Religiosas.






Alguns Atrativos turísticos da cidade:

Passeio de Trem Turístico;
Festa de Santo Antônio;
Cachoeiras;
Passeios por ruinas.

Figura 50: Registro fotográfico da Maria Fumaça em Rio Acima.
Fonte: https://mapio.net/pic/p-122852342/

Figura 49: Registro fotográfico de chaminé antiga resquício da Siderurgia
Gandarela.
Fonte: Descubra Rio Acima

Figura 51: Registro fotográfico da ruina da Casa Forte.
Fonte: Descubra Rio Acima
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Meio Socioeconômico
Munícipio de Rio Acima
6.4.1.3.

Saneamento e Habitação

Para o IMRS – FJP, 2020, o perfil municipal na dimensão
Saneamento aborda as condições gerais de saneamento básico
da população. Os serviços de saneamento básico estão
intimamente relacionados à preservação das condições do meio
ambiente, à saúde pública, à qualidade de vida, à produtividade
individual

e

ao

desenvolvimento

econômico.

O

perfil

é

complementado com a abordagem do déficit habitacional, que
procura dimensionar a necessidade de construção de novas
moradias para a população que vive no município.
6.4.1.4.

Gráfico 5 - Evolução da proporção da população atendida com serviço de abastecimento de água
no município Rio Acima.
Fonte: IMRS - FJP, 2022.

Abastecimento de água

É a proporção da população atendida com serviço de
abastecimento de água (rede), este indicador permite o
monitoramento da evolução da cobertura do serviço de
abastecimento de água no município.
Entre 2012 e 2014, o percentual da população residente em
Rio Acima com abastecimento de água passou de 99,6% para
95,8%, para o ano de 2019 não foram informados valores relativos
ao abastecimento.
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Meio Socioeconômico
Munícipio de Rio Acima
6.4.1.5.

Esgotamento Sanitário

Este indicador mostra a evolução da proporção da
população residente em domicílios ligados à rede de esgoto. A
utilização da rede de esgoto, por si só, não é condição suficiente
para um meio ambiente equilibrado, mas é o primeiro passo.
Considerando o período entre 2012 e 2018 em Rio Acima,
verifica-se que apenas há informação da população atendida com
esgotamento sanitário entre 2012 e 2014. Desta forma tem-se a
informação a partir de apenas dois anos e verifica-se que a

Gráfico 6 - Evolução da proporção da população atendida com serviço de esgotamento sanitário
(rede) em Nova Lima entre 2012 e 2018.
Fonte: IMRS - FJP, 2021.

proporção da população residente em domicílios particulares
permanentes que tinha serviço de esgotamento sanitário por rede
coletora reduziu, passando de 99,58% em 2012 para 23,32% em
2016. Destaca-se que em 2019 não foram informados o percentual
da população com esgotamento sanitário.
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Meio Socioeconômico

Meio Socioeconômico

Munícipio de Rio Acima
6.4.1.6.

6.4.2. Munícipio de Itabirito

Destinação do lixo

Este indicador permite medir a cobertura populacional de

Itabirito está localizada na região central de Minas. Situada no Quadrilátero

serviços regulares de coleta de lixo na área urbana. Vale destacar Ferrífero, a cidade é a ponte entre a capital mineira Belo Horizonte e a cidade
que a existência da coleta de lixo não é suficiente para eliminar histórica de Ouro Preto. No final do século XVII, as descobertas de ouro nas
riscos à saúde. O destino do lixo coletado, assim como a existência imediações de Sabará e Ouro Preto provocaram um grande deslocamento de
de coleta seletiva e reciclagem são pontos fundamentais. A coleta pessoas para a região central de Minas Gerais. Colonos e imigrantes de vários
lugares começaram a povoar as terras que, em pouco tempo, transformaram-se

do lixo é a primeira etapa de todo o processo.

em arraiais, freguesias e vilas.
Em Rio Acima, segundo IMRS FJP (2022), no ano de 2019
ainda possuia Aterro Sanitário Não Regularizado como destinação
ou disposição final adequada para o lixo urbano coletado.

Segundo o historiador mineiro Augusto de Lima Júnior, a chegada do
Capitão-mor Luiz de Figueiredo Monterroio e de Francisco Homem Del Rey à
região do Pico de Itaubyra (atual Pico de Itabirito), em 1709, deu início aos
primeiros núcleos fixos de habitantes e a intensificação da extração de ouro no
atual distrito-sede de Itabirito. As minas de Cata Branca e Córrego Seco, situadas
na localidade de Arêdes, são parte deste período.
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Meio Socioeconômico
Munícipio de Itabirito
6.4.2.1.

Aspectos da Cultura Regional

Dentre as atrações turísticas e tradições culturais se destacam: festas, as
cavalgadas, os atrativos naturais, os bens tombados e pontos turísticos,
artesanatos, comida típicas e as celebrações religiosas.
Seguem algumas festas tradicionais:
Figura 52: Registro fotográfico de vista parcial da cidade de Itabirito.
Fonte: Arthur Seabra

 Festa do Pastel de Angu;
 Itabirito Folia;
 Julifest.

Figura 53: Registro fotográfico de vista parcial noturna da cidade de Itabirito.
Fonte: Arthur Seabra

Figura 54: Registro fotográfico da programação da Festa do Pastel de Angu.
Fonte: Prefeitura de Itabirito
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6.4.2.1.

Abastecimento de água

É a proporção da população atendida com serviço de
abastecimento de água (rede), este indicador permite o
monitoramento da evolução da cobertura do serviço de
abastecimento de água no município.
Entre 2012 e 2018, o percentual da população residente em
Itabirito com abastecimento de água passou de 100,00% para
98%, sendo que em 2019 esse percentual passou para 100%.

Gráfico 7 - Evolução da proporção da população atendida com serviço de
abastecimento de água no município de Itabirito.

Fonte: IMRS - FJP, 2022.
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6.4.2.2.

Esgotamento Sanitário

Este indicador mostra a evolução da proporção da
população residente em domicílios ligados à rede de esgoto. A
utilização da rede de esgoto, por si só, não é condição suficiente
para um meio ambiente equilibrado, mas é o primeiro passo.
Considerando o período entre 2012 e 2018 em Itabirito, a
proporção da população residente em domicílios particulares
permanentes que tinha serviço de esgotamento sanitário por rede
coletora aumentou, passando de 83,46% em 2012 para 91,33%
em 2018. Destaca-se que em 2019 este percentual foi de 91,07%.
6.4.2.3.

Destinação do lixo

Este indicador permite medir a cobertura populacional de

Gráfico 8 - Evolução da proporção da população atendida com serviço de esgotamento sanitário
(rede) em Itabirito entre 2012 e 2018.
Fonte: IMRS - FJP, 2021.

serviços regulares de coleta de lixo na área urbana. Vale destacar
que a existência da coleta de lixo não é suficiente para eliminar
riscos à saúde. O destino do lixo coletado, assim como a existência
de coleta seletiva e reciclagem são pontos fundamentais. A coleta
do lixo é a primeira etapa de todo o processo.
De acordo com IMRS FJP (2022) o percentual da população
urbana atendida por serviços regulares de coleta de lixo domiciliar
em Itabirito é de 100% de 2012 até 2019, porém com uma redução
desta coleta para 51,84% em 2016, o que logo depois retornou à
normalidade.
Gráfico 9 - População atendida por coleta regular de lixo doméstico em Itabirito.
Fonte: IMRS - FJP, 2022.
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Aspectos da Cultura Regional

Dentre as atrações turísticas e tradições culturais se destacam: festas, as

Meio Socioeconômico

cavalgadas, os atrativos naturais, os bens tombados e pontos turísticos,

6.4.3. Munícipio de Nova Lima

artesanatos, comida típicas e as celebrações religiosas.

A história de Nova Lima começa no século XVIII, com a
chegada do bandeirante paulista Domingos Rodrigues da Fonseca
Leme em busca de ouro nos ribeirões auríferos dos Cristais e do
Cardoso.

Seguem algumas festas tradicionais:

 Festas Religiosas;
 Artes Teatrais;

Inicialmente, a cidade foi denominada Campos de
Congonhas e com a expansão do ouro, e a chegada dos mineiros
para trabalharem nas minas da região, passou a se chamar
Congonhas das Minas de Ouro. Posteriormente, se tornou distrito
subordinado ao município de Sabará e recebeu o nome de
Congonhas de Sabará.
Apesar de se encontrar próxima a capital agitada de Belo
Horizonte, a cidade de Nova Lima é uma cidade bucólica, cercada
de montanhas, que guarda várias influências do Ciclo do Ouro e
da presença dos ingleses, que exploraram ouro na região. Sendo

Figura 55: Registro fotográfico do teatro municipal.
Fonte: Minas

assim serão apresentados alguns aspectos e coisas culturais,
patrimônios entre outros fatores sobre a cidade.
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Meio Socioeconômico
Munícipio de Nova Lima
6.4.3.1.

Abastecimento de água

É a proporção da população atendida com serviço de
abastecimento de água (rede), este indicador permite o
monitoramento da evolução da cobertura do serviço de
abastecimento de água no município.
Entre 2012 e 2018, o percentual da população residente em
Nova Lima com abastecimento de água passou de 100,00% para

Gráfico 10 - Evolução da proporção da população atendida com serviço de abastecimento de
água no município de Nova Lima.
Fonte: IMRS - FJP, 2022.

94,8%, sendo que em 2019 esse percentual se manteve.

6.4.3.1.

Esgotamento Sanitário

Este indicador mostra a evolução da proporção da
população residente em domicílios ligados à rede de esgoto. A
utilização da rede de esgoto, por si só, não é condição suficiente
para um meio ambiente equilibrado, mas é o primeiro passo.
Considerando o período entre 2012 e 2018 em Nova Lima,
a proporção da população residente em domicílios particulares
permanentes que tinha serviço de esgotamento sanitário por rede
coletora aumentou, passando de 18,26% em 2012 ressalta-se que
em 2014 eram 28,60% e caiu para 20,22% em 2018. Destaca-se

Gráfico 11 - Evolução da proporção da população atendida com serviço de esgotamento sanitário
(rede) em Nova Lima entre 2012 e 2018.
Fonte: IMRS - FJP, 2021.

e em 2019 este percentual aumentou para 20,57%.
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6.4.3.1.

Destinação do lixo

Este indicador permite medir a cobertura populacional de
serviços regulares de coleta de lixo na área urbana. Vale destacar
que a existência da coleta de lixo não é suficiente para eliminar
riscos à saúde. O destino do lixo coletado, assim como a existência
de coleta seletiva e reciclagem são pontos fundamentais. A coleta
do lixo é a primeira etapa de todo o processo.
Quanto ao município de Nova Lima, segundo IMRS FJP
(2022) o percentual da população urbana atendida por serviços
regulares de coleta de lixo domiciliar é de 100% de 2012 até 2019,
porém com uma redução desta coleta para 96% em 2016, o que
logo depois retornou à normalidade.
Figura 56 - População atendida por coleta regular de lixo doméstico em Nova Lima.
Fonte: IMRS - FJP, 2022.
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No entanto, o conceito de meio ambiente, no campo do planejamento e

7. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS – AIA

gestão ambiental, é amplo, multifacetado e maleável (SÁNCHEZ, 2008). Na
A definição legal para impactos ambientais, é exposto pela legislação brasileira, meio ambiente é “o conjunto de condições, leis, influências e
Resolução CONAMA nº 01/86, a qual em seu art. 1º tem-se a interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida
seguinte menção:

em todas as suas formas” (Lei Federal nº 6.938, de 31 de agostos de 1981, art.
3º, I).
Em síntese, o conceito de impacto ambiental, definido por Sánchez, 2008,

Resolução CONAMA nº 01/86

é a alteração da qualidade ambiental que resulta da modificação de processos
naturais ou sociais provocada por ação humana, sendo que a avaliação de

Qualquer alteração das propriedades físicas,
químicas ou biológicas do meio ambiente, causada
por qualquer forma de matéria ou energia resultante
das

atividades

humanas,

que

direta

impacto ambiental se refere ao processo de exame das consequências futuras de
uma ação presente ou proposta (SÁNCHEZ, 2008).
Uma avaliação de impacto ambiental, tem por objetivos (IAIA, 1999 apud

ou Sánchez, 2008):

indiretamente afetem:

I – Assegurar que as considerações ambientais sejam

I – a saúde, a segurança e o bem-estar da

explicitamente tratadas e incorporadas ao processo decisório;

população;

II – Antecipar, evitar, minimizar ou compensar os efeitos negativos

II – as atividades sociais e econômicas;

relevantes biofísicos, sociais e outros;

III – as condições estéticas e sanitárias do meio

III – Proteger a produtividade e a capacidade dos sistemas

ambiente;

naturais, assim como os processos ecológicos que mantêm suas

IV – a qualidade dos recursos hídricos.

funções;
IV – Promover o desenvolvimento sustentável e otimizar o uso e
as oportunidades de gestão de recursos.
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AVALIAÇÃO

DOS

IMPACTOS

AMBIENTAIS – AIA

A matriz de Leopold foi e continua a ser
adaptada amplamente e deu origem a uma
série de outras matrizes (STAMM, 2003). Este
método tem como vantagem a sua relação
entre causa e efeito SOUZA, 2000, p.12), a
forma como os resultados são exibidos, a
simplicidade de elaboração e o baixo custo
(SUREHMA/GTZ, 1992, 3100, p.5). Como
desvantagem podem ser enfatizados os
seguintes aspectos: a dificuldade para
distinguir os impactos diretos dos indiretos, não
identifica os aspectos espaciais dos impactos e
não considera a dinâmica dos sistemas
ambientais analisados (SUREHMA/GTZ, 1992,
3100, p.5).

Metodologicamente as Matrizes são como
tabelas que podem ser usadas para identificar a
interação entre atividades de projeto e características
ambientais (MORRIS, 2000, p.214). Usando a tabela,
uma interação entre uma atividade (ação proposta) e
uma dada característica ambiental (fator ambiental),
pode ser notada na célula que é comum a ambas na
“rede” (UNEP, 2002, p.2). As matrizes de interações
são técnicas bidimensionais que relacionam ações
com fatores ambientais. Embora possam incorporar
parâmetros de avaliação, são métodos basicamente
de identificação. A interação entre os fatores dos eixos
opostos permite estabelecer o impacto. As matrizes
podem ser simples ou complexas, dependendo da
quantidade de informações com que se trabalha
(IBAMA, 2001). Matriz de interação é uma maneira de

Com base na explanação acima, para o estudo em questão será utilizada a metodologia

organizar as informações em uma tabela disposta na proposta por Leopold, porém com algumas adaptações necessárias para complementar o
forma de uma rede, onde as atividades do projeto se estudo.
apresentam num eixo e as características ambientais
em outro eixo (SILVA, 2012).
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AVALIAÇÃO

DOS

IMPACTOS

AMBIENTAIS – AIA
7.1.
Critérios da avaliação dos
impactos ambientais
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.
7.1.6.
7.1.7.

Incidência
Efeito
Tendência
Reversibilidade
Intensidade (A)
Abrangência (B)
Significância (S)

Relação (A/B), ou seja, a relação entre a intensidade (A) e a abrangência
(B), que corresponde à classificação do impacto (quadro a seguir).
Quadro 3 - Significância dos impactos ambientais.

Significânci
a

Critérios
A/B
1/1
1/3
Inexpressivo 1/5
3/1
3/3
Pouco
Expressivo

1/7
3/5
5/1
5/3

Significativo

3/7
5/5
7/1
7/3

Muito
Significativo

5/7
7/5
7/7

Conceitos
Impacto de baixa intensidade e pontual restrito à ADA
Impacto de baixa intensidade restrito à ADA e/ou AID
Impacto de baixa intensidade que pode ocorrer na AII
Impacto de média intensidade, porém pontual e restrito à
ADA.
Impacto de média intensidade restrito à ADA e/ou AID
Impacto de baixa intensidade e sem limite geográfico
determinado
Impacto de média intensidade atuante sobre AII
Impacto de alta intensidade, porém de abrangência pontual e
restrito à ADA
Impacto de alta intensidade restrito à ADA e/ou AID;
Impacto de média intensidade e sem limite geográfico
determinado;
Impacto de alta intensidade e de abrangência sobre à AII
Impacto de intensidade muito alta, porém localizado e restrito
à ADA.
Impacto de intensidade muito alta e de abrangência sobre a
ADA e/ou AID
Impacto de alta intensidade e sem limite geográfico
determinado;
Impacto de intensidade muito alta e de abrangência sobre a
AII;
Impacto de intensidade muito alta e sem limite geográfico
determinado.
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AVALIAÇÃO

DOS

IMPACTOS

AMBIENTAIS – AIA
7.2. Impactos Existentes

7.2.1. Meio Físico
7.2.1.1.

Alteração da qualidade

do solo

7.2.1.2.

Quadro 4 - Avaliação do impacto alteração da qualidade do solo.

Critérios
Incidência
Efeito
Tendência
Reversibilidad
e
Intensidade
(A)
Abrangência
(B)
Significância
(S)

Alteração da qualidade do solo
Avaliação
Mitigação/Controle/Compensação/Monitoramento
Indireta
Negativo
Progredir
Irreversível
Alta (5)
Pontual (1)
Significativo
(5/1)
Fonte: Minérios Nacional, 2022.

Alteração da qualidade

das águas superficiais

Execução do seguinte programa: Programa de
Monitoramento e PRAD / Programa de Educação
Ambiental / Programa de Gestão Ambiental.

Quadro 5 - Avaliação do impacto alteração da qualidade das águas superficiais.

Critérios
Incidência
Efeito
Tendência
Reversibilidad
e
Intensidade
(A)
Abrangência
(B)
Significância
(S)

Alteração da qualidade das águas superficiais
Avaliação
Mitigação/Controle/Compensação/Monitoramento
Direta
Negativo
Manter
Reversível
Alta (5)

Execução dos seguintes programas: Programa de
Monitoramento e PRAD / Programa de Gestão Ambiental
para gestão dos resíduos sólidos; Programa de
Educação Ambiental.

Externo (5)
Significativo
(5/5)
Fonte: Minérios Nacional, 2022.
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AVALIAÇÃO

DOS

IMPACTOS

Alteração da qualidade do ar
Avaliação
Mitigação/Controle/Compensação/Monitoramento
Direta
Negativo
Manter

AMBIENTAIS – AIA
Impactos Existentes
Meio Físico
7.2.1.3.

Quadro 6 - Avaliação do impacto alteração da qualidade do ar.

Alteração da qualidade

do ar

Critérios
Incidência
Efeito
Tendência
Reversibilidad
Reversível
e
Intensidade
Média (3)
(A)
Abrangência
Restrita (3)
(B)
Pouco
Significância
Expressivo
(S)
(3/3)

Execução dos seguintes programas: Programa de Gestão
Ambiental que abrange a umectação de vias e aspersão
do material ROM britado, Programa de Manutenção
Preventiva dos Equipamentos.

Fonte: Minérios Nacional, 2022.

7.2.1.4.

Alteração

sonora

da

pressão
Quadro 7 - Avaliação do impacto alteração da pressão sonora.

Critérios
Incidência
Efeito
Tendência
Reversibilidad
e
Intensidade
(A)
Abrangência
(B)
Significância
(S)

Alteração da pressão sonora
Avaliação
Mitigação/Controle/Compensação/Monitoramento
Direta
Negativo
Manter
Reversível
Baixa (1)

Como medidas executar a manutenção correta e
preventiva dos veículos afim de reduzir o barulho
produzido pelos mesmos.

Restrita (3)
Inexpressivo
(1/3)
Fonte: Minérios Nacional, 2022.
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AVALIAÇÃO

DOS

IMPACTOS
Quadro 8 - Avaliação do impacto de afugentamento de fauna silvestre.

AMBIENTAIS – AIA

Critérios

7.2.2. Meio Biótico
7.2.2.1.

Afugentamento da Fauna

Silvestre

Incidência
Efeito
Tendência
Reversibilidad
e
Intensidade
(A)
Abrangência
(B)
Significância
(S)

Afugentamento da Fauna Silvestre
Mitigação/Controle/Compensação/Monitorament
Avaliação
o
Direta
Negativo
Manter
Irreversível

Recomenda-se a manutenção/ conservação da
Reserva Florestal Legal e das Áreas de Preservação
Permanente – APP.

Baixa (1)
Restrita (3)
Inexpressivo (1/3)

Fonte: Minérios Nacional, 2022.
Quadro 9 - Avaliação do impacto interferência em áreas de floresta estacional semidecidual em estágio médio

7.2.2.2. Interferência em áreas de de regeneração.
Floresta
Estacional
Avaliação do impacto interferência em áreas de floresta estacional semidecidual
Semidecidual em Estágio
em estágio médio de regeneração.
Médio de Regeneração –
Critérios
Avaliação
Mitigação/Controle/Compensação/Monitoramento
FESD

Incidência
Efeito
Tendência
Reversibilidad
e
Intensidade
(A)
Abrangência
(B)
Significância
(S)

Direta
Negativo
Manter

Irreversível
Alta (5)

Execução dos Programas de Compensação

Pontual (1)
Significativo
(5/1)
Fonte: Minérios Nacional, 2022.
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AVALIAÇÃO

DOS

IMPACTOS

AMBIENTAIS – AIA
Meio Biótico
7.2.2.3. Eliminação de espécies
florestais
consideradas
ameaçadas
de
extinção,
raras e protegida por lei.

Geração de Incômodos a

População
Imediato

do

Eliminação de espécies vegetais consideradas ameaçadas de extinção, raras e
protegidas por lei.
Critérios
Avaliação
Mitigação/Controle/Compensação/Monitoramento
Incidência
Direta
Efeito
Negativo
Tendência
Manter
Reversibilidad
Irreversível
e
Execução dos Programas de Compensação
Intensidade
Alta (5)
(A)
Abrangência
Pontual (1)
(B)
Significância
Significativo
(S)
(5/1)
Fonte: Minérios Nacional, 2022.
Quadro 11 – Avaliação do impacto geração de incômodos a população do entorno imediato.

7.2.3. Meio Socioeconômico
7.2.3.1.

Quadro 10 - Avaliação do impacto da eliminação de espécies vegetais consideradas ameaçadas de extinção,
raras e protegidas por lei.

Entorno

Critérios
Incidência
Efeito
Tendência
Reversibilidad
e
Intensidade
(A)
Abrangência
(B)
Significância
(S)

Geração de Incômodos a População do Entorno Imediato
Avaliação
Mitigação/Controle/Compensação/Monitoramento
Direta
Negativo
Manter
Reversível
Baixa (1)

Umectação de vias, Lonamento dos caminhões e
programas de automonitoramento desenvolvidos no
empreendimento

Restrita (3)
Inexpressivo
(1/3)
Fonte: Minérios Nacional, 2022.
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Meio Socioeconômico
7.2.3.2.

Geração de emprego

Quadro 12 - Avaliação do impacto geração de emprego e renda.

Critérios
Incidência
Efeito
Tendência
Reversibilidad
e
Intensidade
(A)
Abrangência
(B)
Significância
(S)

Geração de Emprego e Renda
Avaliação
Impulsionar/Monitorar
Direta
Positivo
Progredir
Reversível

Este impacto deverá ser impulsionado com a aplicação
do
Programa
de
Educação
Ambiental
do
empreendimento que visa educar ambientalmente a
mão-de-obra contratada.

Alta (5)
Externa (5)
Significativo
(5/5)

Fonte: Minérios Nacional, 2022.

Quadro 13 - Avaliação do impacto aumento da arrecadação tributária.

7.2.3.3.

Arrecadação tributária

Critérios
Incidência
Efeito
Tendência
Reversibilidad
e
Intensidade
(A)
Abrangência
(B)
Significância
(S)

Aumento da arrecadação tributária
Avaliação
Impulsionar/Monitorar
Direta
Positivo
Progredir
Reversível
A emissão da licença garante a continuidade do
empreendimento.

Média (3)
Externa (5)
Pouco
(3/5)

expressivo
Fonte: Minérios Nacional, 2022.
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AVALIAÇÃO

DOS

IMPACTOS

AMBIENTAIS – AIA
Meio Socioeconômico
7.2.3.4.

Risco ocupacional

Quadro 14 - Avaliação do impacto risco ocupacional.

Critérios
Incidência
Efeito
Tendência
Reversibilidad
e
Intensidade
(A)
Abrangência
(B)
Significância
(S)

Avaliação

Risco ocupacional
Mitigação/Controle/Compensação/Monitorament
o

Direta
Negativo
Manter
Execução do Programa de Educação Ambiental, e
recomendações para atender as normas de
segurança do trabalhador, conforme estabelecidas
pela Secretaria do Trabalho, ligada ao Ministério da
Economia.

Irreversível
Alta (5)
Pontual (1)
Significativo (5/1)

Fonte: Minérios Nacional, 2022.
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8. PLANO

DE

CONTROLE

 Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico,
considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser
necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo;
 Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;
 Planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;
 Proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas
representativas;
 Controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente
poluidoras;
 Incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso
racional e a proteção dos recursos ambientais;
 Acompanhamento do estado da qualidade ambiental;
 Recuperação de áreas degradadas;
 Proteção de áreas ameaçadas de degradação;
 Educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação
da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na
defesa do meio ambiente.

AMBIENTAL (SÍNTESE)
De acordo com a Lei 6.938/1981, a
Política Nacional de Meio Ambiente tem por
objetivo a preservação, melhoria e recuperação
da qualidade ambiental propícia à vida, visando
assegurar,

no

desenvolvimento

País,

condições

socioeconômico,

ao
aos

interesses da segurança nacional e à proteção
da dignidade da vida humana, os quais deverão
ser atendidos alguns princípios, os quais se
pode citar:

Por fim, os programas ambientais propostos estão restritos às áreas de influência de impactos
ambientais oriundos das atividades da Minérios Nacional, conforme limites apresentados em capítulo
anterior. Os programas podem ser classificados em três categorias: a) Gestão Ambiental; b)
Monitoramento e Controle Ambiental; e c) Sócio institucionais, conforme se pode observar na a
seguir.
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Plano de Controle Ambiental

Gestão Ambiental

Monitoramento e Controle

Sócio-institucionais

Programa de Gestão
Ambiental

Programa de Controle de
Particulados

Programa de Educação
Ambiental

Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas - PRAD
Programa de Compensação Ambiental
Por Supressão De Indivíduos
Ameaçados De Extinção E Protegidos
De Corte

Programa de Compensação
Florestal, Conforme Lei
11.428/2006
Programa de Compensação
Ambiental, Conforme SNUC (Lei
9.985/2000)
Programa de Compensação
Ambiental Minerária
Figura 57: Organograma dos Programas Ambientais.
Fonte: PCA, 2022.
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9. PROGNÓSTICO AMBIENTAL

10.

9.1.
Cenário sem a Regularização do
Empreendimento
Conforme diagnosticado, e discutido ao longo deste estudo, o
histórico de ocupação da região em que opera o empreendimento se
confunde com o histórico da mineração de minério de ferro. Desde sua
ocupação inicial até as últimas décadas, esta região tem vivido todas as
profundas transformações econômicas, sociais e políticas resultantes dos
diversos ciclos da atividade mineradora. Portanto não espera situação
diferente, devido à presença de várias empresas nesse ramo na região.

9.2.
Cenário com a Regularização do
Empreendimento
Apesar de sua operação apresentar impactos adversos sobre os
trabalhadores, no tocante à saúde ocupacional, as medidas de controle e
o Programa de Educação Ambiental já elaborados e desenvolvidos, serão
essenciais para estabelecer uma conscientização das boas práticas
inerentes à atividade. Ainda, com a operação do empreendimento haverá
a continuidade da oferta de trabalho e serviços para esses trabalhadores.
No que se refere aos moradores do entorno, na comunidade de cubas, a
relação socioeconômica existe, porém é possível com o mesmo Programa
de Educação Ambiental fortalecer as práticas ambientais dessa
comunidade, como já está sendo feita.

PARECER CONCLUSIVO

Numa análise da viabilidade ambiental do
empreendimento alvo deste licenciamento,
levando-se em conta os impactos descritos
nesse estudo, a avaliação sobre os meios físico,
biótico e meio socioeconômico todos os
impactos são passíveis de mitigação ou
compensação. Reitera-se que por tratar-se da
regularização de empreendimento já operante a
área afetada já é antropicamente alterada e
utilizada para o fim que se propõe este
licenciamento, cabendo ressalvar que não há
impedimentos legais para a operação da
Minérios Nacional S/A – Mina de Fernandinho
Portanto, diante do exposto no corpo desse
estudo, em específico na Avaliação dos
Impactos Ambientais, o empreendimento atesta
sua viabilidade técnica-ambiental desde que
cumpridas às proposições de medidas
mitigadoras e compensatórias, programas
ambientais e demais exigências que vierem a
ser solicitadas pela SUPRAM ou outros Órgãos
Intervenientes.
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