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APRESENTAÇÃO 

A Unidade Três Marias da Nexa Recursos Minerais S.A. (Nexa) constitui empreendimento 

metalúrgico que tem como atividade principal a produção de zinco em formas primárias. O 

processo produtivo do empreendimento gera um resíduo, denominado lama terciária, o qual, 

atualmente, precisa ser disposto hidraulicamente em barragens de contenção. 

O planejamento estratégico da empresa para os próximos anos (curto/médio prazo), indica ser 

imprescindível a viabilização de novos locais para a disposição dos resíduos industriais, de forma 

a proporcionar a continuidade de operação da Unidade Três Marias na produção de zinco. Para o 

período considerado (curto/médio prazo), não existe alternativa tecnológica exequível que 

possibilite, por exemplo, o desaguamento do resíduo industrial, não restando alternativa senão a 

disposição do resíduo em barragem de contenção. 

Analisando todas as alternativas locacionais e tecnológicas disponíveis para disposição do rejeito, 

a Nexa optou pelo Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do Depósito de Rejeitos 

Murici – DRM, o qual prevê alteamento de dois depósitos existentes, de disposição hidráulica de 

resíduos industriais, para elevação em cota superior às atuais. 

Neste contexto, este documento apresenta Estudo de Impacto Ambiental - EIA para subsidiar o 

processo de licenciamento do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do Depósito de 

Rejeitos Murici – DRM. 

O Estudo de Impacto Ambiental visa apresentar a natureza das modificações pretendidas e dos 

impactos potencialmente produzidos/potencializados. O documento foi desenvolvido em 

conformidade com as orientações do Termo de Referência para elaboração de Estudos de Impacto 

Ambiental Geral (emitido pela Fundação Estadual do Meio Ambiental, arquivo EIA/RIMA-

GER001), bem como com as diretrizes dispostas na Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro 

de 1986. 

Cumpre mencionar que o referido Projeto foi objeto de licenciamento prévio no ano de 2007, 

quando foi regularizado o Depósito de Rejeitos Murici – DRM. À época, a empresa obteve Licença 

Prévia nº 052 (PA COPAM nº 012/1978/040/2007), emitida em 15 de maior de 2008, certificando 

a viabilidade do empreendimento. A referida licença prévia ficou válida até o ano de 2009 e, 

posteriormente, a Nexa solicitou licenças de instalação e de operação específicas para cada uma 

das fases do Depósito de Rejeitos Murici.  
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1 IDENTIFICAÇÕES 

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E DO EMPREENDIMENTO 

Nome/Razão social: Nexa Recursos Minerais S.A. 

CNPJ: 42.416.651/0001-07 Inscrição estadual: 367219883.03-70 

Endereço: Rodovia BR-040 (Belo Horizonte/Brasília) Nº: S/N 

Complemento: km 284,5 Bairro/localidade: CMM 

Município: Três Marias UF: MG CEP: 39.205-000 

Contato: André Coutinho  Cargo: Engenheiro Ambiental 

Telefone: +55 38 9 9984-0365 e-mail: andre.castro@nexaresources.com 

Atividade Econômica Principal: CNAE 2449-1/01 – Produção de zinco em formas primárias 

Objeto de Licenciamento: Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do Depósito de Rejeitos 
Murici – DRM 

Código DN COPAM  
nº 217/2017 

Especificar 
Atividades 

Parâmetro/Unidade Quantidade Classe 

F-05-19-0 
Barragem de 

Contenção de Resíduos 
Industriais 

Categoria Classe III 6 

Critério Locacional: 1 (Supressão de vegetação nativa, exceto árvores isoladas) 

Localização: 

Coordenadas Geográficas (Datum 
SIRGAS2000): 

Latitude: 
18°10'28,84”S 

Longitude: 
45°12'37,05"O 

Coordenadas Planas (UTM Zona 23S 
Datum SIRGAS2000): 

Este: 
477.760 m E 

Norte: 
7.990.476 m S 

Bacia Hidrográfica: 
Bacia: rio São Francisco 
Sub-bacia: córrego Retiro Velho e córrego Martinha 
Cursos d’água mais próximos: córrego Retiro Velho e córrego Martinha (afluentes do rio São Francisco) 
UPGRH: SF4 (Entorno da Represa de Três Marias) 

Bioma: Cerrado 

Responsável Legal pelo Empreendimento: 

Nome: Paulo Leal Nogueira Cargo: Gerente Geral 

Formação Profissional: Engenheiro Químico 

Telefone: +55 38 3754-9118 e-mail: paulo.nogueira@nexaresources.com 

Responsável Técnico pelo Projeto: 

Nome: Germano Araújo Cargo: Geotécnico na empresa DF+ RECURSOS HÍDRICOS & GEOTECNIA S/A 

Formação Profissional: Engenheiro Civil Registro: CREA-MG 2706864494 

Telefone: +55 31 2519 1001 e-mail: dfmais@dfmais.eng.br 
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IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA PRODUÇÃO DO ESTUDO 

Nome/Razão social: TRUST Gestão e Sustentabilidade Ltda. 

CNPJ: 21.024.830/0001-29 Inscrição estadual: Isento 

Endereço: Rua Paraíba Nº: 1.352 

Complemento: Sala 607 Bairro/localidade: Savassi 

Município: Belo Horizonte UF: MG CEP: 30.130-148 

Contato: Ricardo Barbosa Cargo: Diretor 

Telefone:+ 55 31 3657-6652 e-mail: ricardo.barbosa@trustsustentabilidade.com.br 

 

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO 

Nome Formação Técnica Registro Profissional Atuação 

Ricardo Barbosa Geólogo CREA-DF 5.662/D Coordenação Geral 

Ana Maria Raposo Geógrafa CREA-MG 169.236/D 
Coordenação Geral, CE, Meio 

Físico 

Renata Guimarães Engenheira Ambiental CREA-MG 0714724009 
Caracterização do 
Empreendimento 

Mariana Marinho Lamego Geógrafa CREA-MG 96.770/D 
Recursos Hídricos, Qualidade 

das Águas 

Kátia Souza Lima Dutra Engenheira Ambiental CREA-MG 131.057/D Qualidade do Ar, Ruído 

Lucas F. de Oliveira Engenheiro Ambiental - Geoprocessamento 

Lucas Neves Geógrafo - Geologia, Pedologia 

Luísa Coura Bonifácio 
Graduanda em 

Geologia 
- Geologia, Recursos Hídricos 

Jéssica do A. Guerra Engenheira Ambiental CREA-MG 241.524/D Apoio Técnico 

Raphael Hipólito dos 
Santos 

Biólogo, Msc. CRBio: 070120/04-D 
Coordenação Meio Biótico, 

Mastofauna 

Ana Paula Ribeiro Otoni Bióloga, Msc. CRBio 104541/04-D Flora 

Thamyris L. S. Bragioni Bióloga - Levantamento de Campo Flora 

Fagner Daniel Teixeira Biólogo, Msc. CRBio 098742/04-D Avifauna 

Felipe de S. Goulart Biólogo, Msc. CRBio 070731/04-D Herpetofauna 

Sabrina A. T. Santana Bióloga CRBio 117329/04-D Ictiofauna 

Bruno A. Magalhães Técnico - Apoio de Campo 

Alisson Correia de Melo Técnico - Apoio de Campo 

Leylane Silva Ferreira Geógrafa CREA-MG 128.304/D 
Socioeconomia/Patrimônio  

Cultural e Natural 

Cláudia Daniella Alves Geógrafa CREA-MG 86.266/D Socioeconomia 

Mariana Gonçalves 
Moreira 

Cientista Social, Msc. - 
Patrimônio  

Cultural e Natural 

Alex Farley C. Campos Técnico Ambiental - Socioeconomia 

*As Anotações de Responsabilidade Técnica e Cadastro Técnicos Federais dos Profissionais encontram-se no Anexo 1.  
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2 INTRODUÇÃO 

A Unidade Três Marias da Nexa Recursos Minerais S.A. (Nexa) constitui empreendimento 

metalúrgico que tem como atividade principal a produção de zinco em formas primárias. O 

processo produtivo do empreendimento gera um resíduo, denominado lama terciária, o qual, 

atualmente, precisa ser disposto hidraulicamente em barragens de contenção. 

O empreendimento iniciou sua operação no ano de 1969, sendo o resíduo industrial sempre 

disposto em barragens de contenção, sobretudo devido à dificuldade de desaguamento para 

empilhamento a seco. 

Atualmente, a Unidade Três Marias está realizando a disposição hidráulica dos resíduos no 

Depósito de Rejeitos Murici – DRM, especificamente no módulo Oeste 1, o qual, recentemente, foi 

alteado para a elevação 598,0 m (dique de partida na El. 586,0 m; 1º alteamento na El. 592,0 m e 

2º alteamento na El. 598,0 m). Anteriormente, o resíduo era disposição no módulo Central do 

DRM, o qual foi construído em etapa única, já na elevação 598,0 m. Os módulos Oeste 1 e Central 

são espacialmente contíguos e encontram-se, atualmente, na mesma cota altimétrica (598,0 m). 

O planejamento estratégico da empresa para os próximos anos (curto/médio prazo), indica ser 

imprescindível a viabilização de novos locais para a disposição dos resíduos industriais, de forma 

a proporcionar a continuidade de operação da Unidade Três Marias na produção de zinco. Para o 

período considerado (curto/médio prazo), não existe alternativa tecnológica exequível que 

possibilite, por exemplo, o desaguamento do resíduo industrial, não restando alternativa senão a 

disposição do resíduo em barragem de contenção. 

Analisando todas as alternativas locacionais e tecnológicas disponíveis para disposição do rejeito, 

a Nexa optou pelo Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do Depósito de Rejeitos 

Murici – DRM, o qual prevê alteamento de dois depósitos existentes, de disposição hidráulica de 

resíduos industriais, para elevação em cota superior às atuais (da El. 598,0 m para a El. 602,0 m). 

O alteamento será executado pelo método de jusante, com implantação de um robusto sistema de 

impermeabilização. 

Em síntese, está se tratando-se de um projeto considerado, de modo estrito, brownfield1, em área 

dominada por paisagem industrial e, portanto, marcada pela presença da atividade metalúrgica, 

desenvolvida há mais de cinco décadas. 

Dada a inexistência de alternativa tecnológica para disposição dos resíduos da Unidade Três 

Marias, o licenciamento do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do Depósito de 

Rejeitos Murici – DRM permitirá a manutenção das atividades do empreendimento, na medida em 

que possibilita o aumento da vida útil de estruturas de disposição de rejeitos existentes, 

proporcionando, por consequência, a continuação dos níveis de emprego e da massa salarial 

associada, além da manutenção da arrecadação pública gerada pela operação atual. 

                                                             
1 A intervenção pretendida se dá em área já em operação ou com estruturas físicas adequadas. 
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Neste contexto, este documento apresenta o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Projeto 

Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do Depósito de Rejeitos Murici – DRM, em 

conformidade com as orientações do Termo de Referência para elaboração de Estudos de Impacto 

Ambiental Geral (emitido pela Fundação Estadual do Meio Ambiental, arquivo EIA/RIMA-

GER001), bem como com as diretrizes dispostas na Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro 

de 1986. 

O Estudo de Impacto Ambiental visa apresentar a natureza das modificações pretendidas e dos 

impactos potencialmente produzidos/potencializados pelo Projeto em análise. A fim de atender 

ao que preconiza o Termo de Referência, este Estudo de Impacto Ambiental – EIA foi estruturado 

em oito seções, sendo elas: 

1. Identificações: onde são apresentados dados e informações do empreendedor, do 

empreendimento, da empresa responsável pela elaboração do EIA e da equipe técnica 

atuante no estudo; 

2. Introdução: correspondente a esta seção, na qual se contextualiza o objeto de 

licenciamento, apresenta-se a localização, o histórico do empreendimento e da 

regularização ambiental, além de aspectos da inserção geográfica do objeto de 

licenciamento; 

3. Caraterização do Empreendimento: nesta seção são abordadas as características do 

empreendimento, com especial enfoque nas modificações decorrentes do alteamento dos 

módulos Oeste 1 e Central do DRM; 

4. Diagnóstico Socioambiental: onde se realiza uma análise diagnóstica detalhada da área 

diretamente afetada e das áreas de influência, com dados primários e secundários dos meios 

físico, biótico e socioeconômico; 

5. Análise Integrada: é apresentado um panorama geral e conjunto dos atributos físicos, 

biológicos e socioeconômicos, no contexto das áreas de influência do empreendimento. 

Também são destacadas as conclusões mais relevantes obtidos com a caracterização do 

empreendimento e o diagnóstico socioambiental, de forma a dar diretrizes para a avaliação 

de impactos; 

6. Identificação e Avaliação de Impactos Socioambientais: onde são apresentados todos os 

impactos decorrentes do Projeto; 

7. Medidas Mitigadoras ou Potencializadoras e de Monitoramento dos Impactos 

Socioambientais: nesta seção, apresenta-se a relação das medidas de controle que afetam 

cada um dos impactos identificados, bem como os programas ambientais que contemplam 

medidas mitigadoras ou potencializadoras e medidas de monitoramentos. 

8. Conclusões: a seção final do relatório destaca os principais pontos levantados nas seções 

anteriores, apresentando parecer quanto à viabilidade do projeto em licenciamento.  
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2.1 LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

A Unidade Três Marias está localizada na porção centro-norte do estado de Minas Gerais, 

compreendendo parte das zonas urbana e rural do município de Três Marias (Figura 2-1). O 

empreendimento está sediado na BR-040, rodovia federal que interliga Brasília ao Rio de Janeiro, 

na altura do km 284,5. Dista, de Belo Horizonte, cerca de 270 km, e, de Brasília, 460 km. 

Os módulos Oeste 1 e Central do Depósito de Rejeitos Murici-DRM constituem estruturas 

integrantes da Unidade Três Marias, estando localizados a apenas 4 km da planta industrial. O 

acesso ao local, por área externa às propriedades da Nexa, se dá pela Estrada Consciência (via 

municipal não pavimentada), a partir da sede urbana de Três Marias, no sentido norte, em direção 

à localidade conhecida como “Aldeia do Dourado”. 

Para acessar o local, partindo-se da BR-040 (sentido BH-BSB), deve-se entrar na saída 276 B para 

a rua Antônio Carlos Pedroso. Então, após a rotatória, deve-se convergir na segunda à esquerda, 

na rua Presidente John Kennedy. Após 180 m, converge-se à direita para a rua Almerinda 

Lourenço Amaral, percorrendo esta via por cerca de 400 m para virar à esquerda na rua 

Felixlândia e, logo em seguida, à direita, na rua Oswaldo Pedroso de Almeida. Deve-se seguir por 

esta via por 850 m até o término do asfalto, onde se inicia a Estrada Consciência. Após cerca de 

3,5 km está o Depósito de Rejeitos Murici – DRM. 

 Figura 2-1: Localização da Unidade Três Marias e do DRM 
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2.2 HISTÓRICO DA UNIDADE TRÊS MARIAS E DA DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS 

A história da Nexa Recursos Minerais S.A. tem início no ano de 1956, com a fundação da 

Companhia Mineira de Metais (CMM). Ainda na década de 1950, a empresa inicia pesquisas 

minerais em jazidas de zinco no atual município de Vazante-MG. Diante da constatação de enorme 

potencial de produção mineral, a companhia decide pela implantação de um empreendimento 

metalúrgico, cuja localização foi criteriosamente definida, em função da disponibilidade de 

utilidades (água e energia, sobretudo) e da facilidade de acesso (rodovia federal BR-040). 

Em 1969 a unidade metalúrgica de Três Marias-MG começa a operar (Foto 2-1), produzindo zinco 

eletrolítico a partir do minério silicatado de zinco, explorado em Vazante. Já em 1984, a empresa 

torna-se acionista, em um consórcio formado por três empresas, da Mineração Morro Agudo, 

localizada no município de Paracatu-MG. A partir deste momento, a Unidade Três Marias passa a 

utilizar como matéria-prima o concentrado sulfetado de zinco, produzido em Morro Agudo. Em 

1988, a CMM assume todo o controle do empreendimento minerário de Paracatu, o que 

proporcionou, juntamente com outros investimentos realizados na mina de Vazante, um 

impulsionamento na produção de zinco metálico em lingote na Unidade de Três Marias, passando 

de 10 mil para 90 mil toneladas por ano, em 1993 (Foto 2-2). 

 Foto 2-1: Planta metalúrgica recém inaugurada, 
em registro de 1970 

 Foto 2-2: Unidade Três Marias, em 
registro de 1988 

Fonte: arquivo interno da Nexa. 

 
Fonte: arquivo interno da Nexa. 

Após uma reestruturação no Grupo Votorantim, controlador da Companhia Mineira de Metais, a 

empresa altera, no ano de 1996, a razão social para Votorantim Metais. No início dos anos 2000, já 

operando sob o nome de Votorantim Metais, a Unidade Três Marias tem sua produção 

intensificada, passando de 90 mil para 180 mil toneladas por ano de cátodo de zinco metálico, a 

partir de processo de transformação metalúrgica do zinco no sistema misto, utilizando tanto o 
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minério silicatado, quanto o minério sulfetado. Mais recentemente (2017), após abertura de 

capital, a empresa passou a atuar com a razão social de Nexa Recursos Minerais S.A. 

Além da Unidade Três Marias e dos empreendimentos minerários de Vazante e Morro Agudo, a 

Nexa possui, no Brasil, outra unidade metalúrgica em Juiz de Fora e um novo empreendimento 

minerário em Aripuanã, no estado do Mato Grosso. A planta metalúrgica de Juiz de Fora opera 

com matéria-prima proveniente do Peru e com reciclagem de produtos que contém zinco. A mina 

de Aripuanã, quando iniciar sua operação, também fornecerá concentrado de zinco para a Unidade 

Três Marias. Além das operações brasileiras, a Nexa também possui empreendimentos minerários 

e metalúrgicos no Peru. 

Atualmente, conforme dados disponibilizados pela Nexa, a produção da metalúrgica Nexa Três 

Marias é de aproximadamente 193 mil toneladas por ano de zinco, sendo a maior produtora de 

zinco do Brasil. 

No que tange o manejo dos resíduos industriais provenientes da produção hidrometalúrgica de 

zinco, a Unidade Três Marias, nas décadas iniciais de operação, realizava disposição da lama 

terciária no Dique de Segurança, barramento localizado a oeste da planta metalúrgica, em 

depósito de encosta na margem direita do rio São Francisco. 

No início de 2001, devido a problemas de percolação, com lixiviação de contaminantes do Dique 

de Segurança e, também, em razão da necessidade de novos locais para disposição dos resíduos, 

foi construída a Barragem Córrego da Lavagem (BCL), na cabeceira do curso d’água homônimo, a 

cerca de 5 km da planta metalúrgica. 

Após o início da operação da BCL, que se deu no ano de 2002, foi observado um aumento de vazão 

no dreno de pé da estrutura, cujas investigações de causalidade levaram à constatação de 

percolação de água com presença de concentrações elevadas de zinco. À época, foram realizadas 

diversas ações para conter a percolação, as quais não lograram sucesso. Então, a empresa avaliou 

alternativas para dispor os resíduos da planta industrial e para cessar, de forma definitiva, a 

contaminação gerada tanto pelo Dique de Segurança, quanto pela Barragem Córrego da Lavagem. 

Após estudos e simulações, concluiu-se que a solução definida seria a instalação de um novo 

depósito, com método construtivo apropriado para evitar a contaminação das águas subterrâneas 

e do solo. Trata-se do Depósito de Rejeitos Murici - DRM, locado em topo de morro, a cerca de  

4 km da planta industrial, e concebido para receber materiais dos reservatórios anteriores (Dique 

de Segurança e BCL) e os resíduos gerados na operação industrial. 

O Depósito de Rejeitos Murici foi projetado em módulos (Central, Leste e Oeste), cujas construções 

foram realizadas em etapas, sendo também previsto, no projeto inicial, o alteamento de dois 

destes módulos (Central e Oeste). Posteriormente, à medida que os materiais foram depositados, 

verificou-se a necessidade de construção de mais um módulo para disposição dos resíduos 



  
 

 

 

38 • 
 

armazenados no Dique de Segurança e na BCL. Por isso, o módulo inicialmente denominado Oeste, 

passou a ser chamado de Oeste 1 e foi projetado um novo depósito: o Oeste 2. 

O Depósito de Rejeitos Murici – DRM iniciou sua operação no ano de 2011, apresentando sistema 

de impermeabilização com camada dupla de geomembrana. A fim de melhor contextualizar as 

etapas construtivas, as finalidades de cada módulo do Depósito de Rejeitos Murici e, também, o 

histórico da regularização ambiental, apresenta-se, na Tabela 2-1, um panorama geral de cada 

estrutura, ao passo que a Figura 2-2 registra a localização das antigas estruturas de disposição de 

resíduos e dos módulos do DRM. 

Todas as estruturas de disposição de resíduos industriais da Unidade Três Marias são 

rigorosamente monitoradas pela equipe da Nexa e por empresas especializadas na segurança de 

barragens. Conforme informações disponibilizadas pela Nexa, desde o início de sua operação, com 

frequência anual e, recentemente, semestral, profissionais independentes da empresa 

Geoconsultoria Ltda. emitiram Declarações de Condição de Estabilidade (DCE) positivas para cada 

um dos módulos do Depósito de Rejeitos Murici – DRM. Também, todas as estruturas possuem 

Planos de Ação de Emergência – PAEs, atualizados para a etapa construtiva mais recente, e, no 

histórico operacional do DRM, não ocorreu qualquer evento que acarretasse no acionamento dos 

níveis de emergência previstos no PAE. 

Importante mencionar, por fim, que a Licença Prévia nº 052 (PA COPAM nº 012/1978/040/2007), 

emitida em 15 de maio de 2008, certificando a viabilidade ambiental do Depósito de Rejeitos 

Murici – DRM, contemplava o alteamento dos módulos Oeste 1 e Central, com coroamento para a 

Elevação 602,0 m. A referida licença prévia ficou válida até o ano de 2009 e, posteriormente, a 

Nexa solicitou licenças de instalação e de operação específicas para cada uma das fases do 

Depósito de Rejeitos Murici. 

 

 



  
 

 

 

39 • 
 

 Tabela 2-1: Histórico construtivo e de regularização ambiental do Depósito de Rejeitos Murici - DRM 

Módulo Objetivo 
Etapa 

Construtiva 
Ano de 

Implantação 
Início de 
Operação 

Situação Atual 
Licença 
 Prévia 

Licença de  
Instalação 

Licença de 
 Operação 

Leste 

Empilhamento de 
resíduos secos 
provenientes do 
Dique de Segurança 
e da Barragem 
Córrego da Lavagem 

El. 598,0 m 
(dique de 

partida, etapa 
única) 

2010/2011 2011 

O módulo, utilizado para 
empilhamento a seco, atingiu seu 
volume máximo de armazenamento 
no ano de 2013 e, atualmente, 
encontra-se em 
descomissionamento. O 
empilhamento chegou à El. 648,0 m 

LP nº 052/2008 
(PA COPAM nº 

00012/1978/040/2007) 

LI nº 266/2009 
(PA COPAM nº 

00012/1978/045/2008) 

APO obtida em 2011 
LO nº 075/2012 

(PA COPAM nº 
00012/1978/047/2011) 

 

Licença em processo 
de revalidação 

Central 

Receber os rejeitos 
úmidos provenientes 
do processo 
hidrometalúrgico 

El. 598,0 m 
(dique de 
partida) 

2010/2011 2011 
A estrutura atingiu o fim da vida útil 
planejada, no ano de 2016. 

Oeste 1 

Receber os rejeitos 
úmidos provenientes 
do processo 
hidrometalúrgico 

El. 586,0 m 
(dique de 
partida) 

2015/2016 2016 

A disposição de rejeitos está 
utilizando o volume gerado pelo 
alteamento da El. 592,0 m. As obras 
para a El. 598,0 já foram finalizadas. 

APO obtida em 2016 
LO nº 112/2018 

(PA COPAM nº 
00012/1978/054/2015) 

El. 592,0 m  
(1º alteamento) 

2017/2018 2019 

LP+LI nº 006/2015 
(PA COPAM nº 00012/1978/051/2014) 

LO nº 146/2018 
(PA COPAM nº 

00012/1978/061/2018) 

El. 598,0 m  
(2º alteamento) 

2019/2020 
2021 

(previsão) 
Em processo de 
licenciamento 

Oeste 2 

Empilhamento de 
resíduos secos, 
provenientes do 
Dique de Segurança 
e da Barragem 
Córrego da Lavagem 

El. 598,0 m 
(dique de 

partida, etapa 
única) 

2016/2017 2018 

O módulo apresenta crista na cota 
589,0 m no lado norte e 598,0 m no 
lado sul. Os resíduos secos estão 
sendo depositados no local. 
Há previsão de que o material seja 
empilhado até a El. 628,0 m. 

LO nº 113/2018 
(PA COPAM nº 

00012/1978/054/2015) 
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 Figura 2-2: Localização de estruturas antigas e atuais de disposição de resíduos industriais da Unidade Três Marias 
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3 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

A Caracterização do Empreendimento visa o detalhamento das estruturas e atividades previstas 

no âmbito do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do Depósito de Rejeitos Murici – 

DRM. Para proceder a caracterização, a referência principal foi o projeto conceitual do depósito, o 

qual foi desenvolvido pela empresa DF+ Recursos Hídricos e Geotecnia S.A., com emissão final em 

dezembro de 2020.  

Em um primeiro momento, serão discutidas as alternativas tecnológicas e locacionais 

consideradas quando da avaliação das soluções para disposição dos resíduos industriais da 

Unidade Três Marias. Na sequência, será apresentada a caracterização do resíduo industrial do 

empreendimento, do ponto de vista químico, geotécnico e com estimativa de geração. No próximo 

tópico, o depósito será detalhado, com descrição minuciosa do projeto. Por fim, serão 

apresentadas as atividades relacionadas às fases de planejamento, implantação, operação e 

desativação do depósito. 

Na elaboração deste Estudo de Impacto Ambiental convencionou-se utilizar, para referência à 

estrutura de disposição de resíduo projetada, o termo “depósito”. Esta definição se deu, tão 

somente, em razão da estrutura estar localizada em uma forma de relevo do tipo vertente, não 

interferindo em vales de cursos d’água. Todavia, deve-se ter em conta que a estrutura 

contemplada no Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central pode ser entendida como uma 

barragem, de acordo com o conceito dado pela Lei Federal nº 14.066, de 30 de setembro de 2020 

(que alterou a Lei Federal nº 12.334, de 20 de setembro de 2010), que versa: 

“Art. 2º Para os efeitos desta Lei, são estabelecidas as seguintes definições: 

I - barragem: qualquer estrutura construída dentro ou fora de um curso permanente ou 

temporário de água, em talvegue ou em cava exaurida com dique, para fins de contenção ou 

acumulação de substâncias líquidas ou de misturas de líquidos e sólidos, compreendendo o 

barramento e as estruturas associadas.” 

Também, ao material residual gerado no processo produtivo da Unidade Três Marias, está sendo 

aplicado o termo “resíduo industrial”, em detrimento de “rejeitos”. Esta diferenciação segue a 

proposição da Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 06 de dezembro de 2017, a qual prevê a 

atividade de “Barragem de contenção de resíduos industriais”, de forma a distingui-la das 

estruturas de disposição de rejeitos relacionados às atividades minerárias. 
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3.1 ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TECNOLÓGICAS 

3.1.1 Alternativas Tecnológicas 

A alternativa técnica convencional utilizada para contenção de resíduos/rejeitos de processos 

produtivos minero-metalúrgico a úmido, é a disposição hidráulica em barragens e depósitos. A 

construção dessas estruturas sempre foi realizada no intuito de prevenir impactos ambientais, 

haja vista se tratar de um sistema de controle dos resíduos/rejeitos. 

A Unidade Três Marias da Nexa, desde o início de sua operação, utiliza de barragens e depósitos 

para a disposição de seus resíduos/rejeitos e vem buscando, nos últimos anos, viabilizar outras 

técnicas possíveis para destinar o material remanescente da produção. Nos itens apresentados a 

seguir, serão detalhadas as possibilidades de disposição e os projetos existentes e, por fim, será 

estabelecido parecer sobre a alternativa tecnológica passível de ser implantada. 

As análises apresentadas foram integralmente retiradas de textos disponibilizados pela Nexa 

Recursos Minerais S.A., descrevendo os estudos que vêm sendo realizados pela empresa no intuito 

de prescindir o uso de barragens para disposição hidráulica na Unidade Três Marias. 

3.1.1.1 Disposição a Seco 

A análise de alternativas tecnológicas para disposição dos resíduos industriais já é desenvolvida 

há anos pela equipe de tecnologia e inovação da Nexa, no intuito de mitigar riscos ou danos 

ambientais. Atenta às novas legislações aplicáveis às barragens, especialmente a Lei Estadual nº 

23.291, de 25 de fevereiro de 2019, a empresa intensificou os estudos de viabilidade técnica, 

pesquisando alternativas tecnológicas que possibilitassem a disposição a seco da lama terciária. 

Esta técnica tem sido a mais aplicada, sobretudo em empreendimentos minerários, como 

alternativa à disposição de polpas em barragens. 

A disposição de rejeitos a seco tem se tornado uma prioridade para a Companhia Nexa Recursos 

Minerais S.A. que, mesmo antes das novas diretrizes legais, já havia viabilizado a implementação 

de alternativa tecnológica à disposição de rejeitos em barragens, com utilização de filtro prensa 

em sua unidade minerária localizada no município de Vazante. 

Por isso, no ano de 2018, a Nexa contratou a empresa Geoconsultoria Ltda. para desenvolver 

estudo de viabilidade técnica de disposição a seco da lama terciária. O relatório emitido (CM75-

RT-02, rev. 0, Nov./18), que norteou as análises posteriores da matéria indicava que: 
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“Para o empilhamento dos resíduos (ou lamas) da planta industrial será necessário 

compactar os mesmos, certamente com grau de compactação não menor que 95%. Pelos 

ensaios de compactação, com os resíduos da torta do filtro belt, observa-se que a 

umidade ótima, determinada com aquecimento da amostra a 60°C, resultou em 46,4%”. 

Neste sentido, os testes de filtração indicaram que a umidade da torta média (elemento que 

compõe a lama terciária) resultante seria de 46% (umidade de processo, representando a relação 

entre a massa de água e a massa total da amostra). Esta umidade convertida na umidade 

geotécnica (relação entre a massa de água e a massa dos sólidos) corresponde a 85%, valor que 

está muito acima do valor determinado no ensaio de compactação Proctor normal, 48,4% (polpa 

resultante do processo produtivo, com T = 60°C). Sendo assim, a diferença entre os valores das 

umidades é de 36,6%, indicando a enorme dificuldade de se conseguir a adequação para o grau 

de compactação de 95%. Ou seja, de maneira preliminar, não será possível empilhar a polpa, 

mesmo que utilizando filtro prensa. 

O fator geotécnico certamente constitui o principal limitador para a realização de empilhamentos 

de resíduos/rejeitos, uma vez que a instabilidade do material pode tanto levar à necessidade de 

áreas com grandes dimensões para formação das pilhas, quanto aumentar o risco de acidentes 

geotécnicos. 

Para fins de comparação, a umidade do rejeito da Unidade Vazante (onde a Nexa implementou 

sistema de filtragem dos rejeitos, com disposição a seco) varia entre 9% e 11% (sendo que em 

Três Marias o valor obtido seria de aproximadamente 46,4%). Expressivamente mais propenso 

ao atendimento da umidade geotécnica segura para disposição a seco, já que é mais grosseiro, ou 

seja, os grãos que compõem o material possuem maior granulometria, porque é resultado de 

processamentos físicos de concentração (britagem, moagem, flotação, filtração, em 

beneficiamento de mineração). 

Já o resíduo da Unidade Três Marias é resultado de processos químicos (lixiviação e 

neutralização), durante os quais há formação de gesso, jarosita e paragoetita, que agregam 

moléculas de água combinada, chamada de água de hidratação. Esta água, em sua maior porção, 

não é removida por processos de filtração ou filtração a quente a 80-90°C, os quais vem sendo 

empregados em empreendimentos minerários, para fins de desaguamento de rejeitos. Análises de 

TGA-DTA (Termogravimetria - análise térmica diferencial) demonstram que a desidratação do 

resíduo industrial da Unidade Três Marias se inicia em 80°C, em mais ou menos 7% da massa, e o 

restante da água combinada ou de hidratação somente é eliminada, em sua totalidade, a partir de 

600°C, inviabilizando o emprego de filtração simples. 

Em uma tentativa de contornar essa limitação e atingir a umidade geotécnica de segurança 

especificada, a Nexa buscou secar forçadamente o rejeito de duas formas: (i) ao tempo, e (ii) por 

meio de secador industrial. 
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Avaliando a possibilidade de secagem do resíduo ao tempo, a empresa Geoconsultoria (relatório 

(CM75-RT-01, rev.0, Out/19)) concluiu que: “O tempo médio que se mostrou necessário para atingir 

a umidade ótima está em torno de 11 dias, o que deve ser considerado elevado e de difícil 

operacionalização em tempos de chuvas.” 

Um tempo de secagem de 11 dias em média (com variações de até 17 dias), em camada de até  

30 cm, representaria uma necessidade de área de enormes dimensões (no mínimo 5 hectares), 

que deveria ser impermeabilizada. Além disso, em períodos de chuva, o material precisaria ser 

disposto em depósito de disposição hidráulica. Sendo assim, uma solução com impacto ambiental 

muito maior que a solução atual (deposição hidráulica total do resíduo).  

A avaliação da possibilidade de secagem dos rejeitos em forno industrial foi desenvolvida por 

diversos fornecedores da Nexa, valendo-se de variadas tecnologias. Nenhum dos fornecedores 

atestou viabilidade técnica para realização da secagem industrial. A exemplo, a empresa Mausa, 

que possui mais de 70 anos de atuação no mercado de fornos industriais e fornecedora de diversos 

equipamentos de secagem, enviou parecer à Nexa, advertindo que “[...] infelizmente os testes 

mostraram que nosso secador não é o mais indicado para secagem do produto enviado como 

amostra.” 

Os pareceres desfavoráveis à possibilidade de secagem industrial pelos fornecedores trouxeram 

enorme insegurança para um processo de disposição a seco dos resíduos. Outrossim, testes 

anteriores demonstraram que o material adere nas paredes dos secadores, dificultando a 

operação dos equipamentos. Outro ponto observado em testes anteriores é que o material, por 

ser muito fino e de difícil pelotização, passava direto à caixa de fumaça, sem fazer a secagem, 

causando uma expressiva emissão de particulados, que não eram eliminados por meio do uso de 

lavadores de gases. Neste sentido, esta opção poderia gerar impactos ambientais significativos e 

não mitigáveis. 

Alternativamente à possibilidade de secagem do resíduo, a Unidade Três Marias estudou a 

viabilidade de realizar o adensamento do rejeito utilizando uma centrífuga continua (decanter). 

O intuito desse estudo era aumentar a densidade do rejeito, reduzindo, assim, a necessidade de 

espaço para disposição. Os resultados presentes no relatório 20721, emitido pela empresa GEA, 

mostraram que, com aplicação do decanter, o rejeito apenas atinge sua densidade final mais 

rapidamente (1,36 g/cm3), sem nenhuma alteração com relação ao valor presente no depósito 

atual (1,30 ± 0,06 g/cm3 conforme relatório da Geoconsultoria “Análise do enchimento do 

reservatório oeste 1 – Murici”, Maio/18), não representando nenhuma redução de impacto 

ambiental, por diminuição do volume de rejeito disposto em barragem. 

Sendo assim, com base no estado da arte atual, em termos de técnicas disponíveis para secagem 

de resíduos/rejeitos e consequente empilhamento a seco, a Nexa concluiu pela inviabilidade 
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técnica e insegurança operacional de uma possível disposição a seco com secagem simples na 

Unidade Três Marias. 

Em função deste parecer, a empresa tem, cada vez mais, aprofundado o conhecimento acerca das 

possibilidades de destinação alternativas para o resíduo da Unidade Três Marias. Como resultado, 

três dos diversos projetos idealizados têm se mostrado com maiores chances de sucesso: o Granito 

Sintético, o Concreto e a Cimentação, os quais serão detalhados nos itens subsequentes. 

3.1.1.2 Projeto Granito Sintético 

Nesse projeto em específico, se vislumbra a possibilidade de, a partir do processamento de 

resíduos já dispostos nas barragens da Unidade Três Marias, se obter um produto com valor 

agregado e com mercado consolidado, permitindo que a empresa maximize seus resultados por 

três vetores, redução do impacto ambiental das barragens, a diminuição dos custos com barragens 

e o resultado advindo da comercialização do granito sintético.  

O projeto visa a inertização do resíduo por meio da produção de granito sintético, o que está 

associado com as diretrizes de sustentabilidade e com os objetivos de longo prazo da empresa, 

que buscam reduzir a geração específica de resíduos em suas operações. 

Desta forma, por meio de um processo cerâmico, é possível gerar peças de granito sintético, 

envolvendo técnicas de fusão, conformação e o tratamento térmico do vidro, a partir do resíduo. 

Conforme mostra o fluxograma apresentado na Figura 3-1, foram estudadas duas rotas para 

transformação da lama terciária em granito sintético (material vitro-cerâmico).  

A rota 1, chamada de rota Bulk, consiste na fusão do resíduo a 1.400°C, conformação do material 

fundido e tratamento térmico (recristalização das peças a 675°C e recozimento a 850°C). O 

material fundido e conformado (Foto 3-1), sem tratamento térmico, apresenta características de 

um vidro e pode ser aplicado como tal. Já o material tratado termicamente (Foto 3-2) possui 

características de um vitro-cerâmico e pode ser aplicado como piso e revestimento. A rota 2, 

chamada de rota via fritas, consiste também na fusão do material a 1.400°C, porém o resultado da 

fundição é vertido em água à temperatura ambiente formando as fritas (Foto 3-3). As fritas são 

moídas, é realizada uma etapa de classificação por granulometria, o material é prensado em uma 

forma, então é realizado o tratamento térmico de sinterização e cristalização, obtendo-se o 

produto final apresentado na Foto 3-4.  
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 Figura 3-1: Fluxograma das rotas desenvolvidas na fase de bancada 

 
Fonte: imagem disponibilizada pela Nexa, 2020. 

 Foto 3-1: Lama 
Terciária Fundida 

(Vidro) 

 Foto 3-2: Granito 
Sintético  
(Rota 1) 

 Foto 3-3: Frita gerada 
pelo escoamento do 

resíduo fundido em água 

 Foto 3-4: Granito 
Sintético  
(Rota 2) 

    
Fonte: fotos disponibilizadas pela Nexa, em 2020. 

Foram realizados ensaios de lixiviação e solubilização no granito sintético produzido por ambas 

as rotas, conforme determina a norma ABNT NBR 10.004:2004, comprovando que o resíduo foi 

inertizado, ou seja, a lama terciária (resíduo Classe I - Perigoso) foi transformada um produto não 

perigoso. Diante do resultado obtido, na fase de bancada a Nexa segue no desenvolvimento da rota 

tecnológica vitro-cerâmica para produção de granito sintético com a realização de testes piloto.  

Atualmente, está sendo desenvolvida a engenharia detalhada do projeto da planta piloto a ser 

instalada em um centro de pesquisa. Ao longo de 2020 foram realizadas as obras para construção 

e reforma da Planta Piloto e os testes com o resíduo estão previstos para ocorrer em 

janeiro/fevereiro de 2021. As peças produzidas serão testadas no Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas - IPT, e, havendo alcance das características solicitadas pela norma pertinente, será 

iniciada a busca de um parceiro investidor para construção de uma planta para produção de 

granito sintético na Unidade Três Marias. Seguindo nessa concepção, considerando a maturidade 
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atual do projeto e todas as fases subsequentes, a previsão é de que a esta unidade possa estar em 

operação no ano de 2025, conforme cronograma macro do projeto (Figura 3-2). 

 Figura 3-2: Cronograma macro do Projeto Granito Sintético 

 
Fonte: imagem disponibilizada pela Nexa, em 2020. 

 

3.1.1.3 Projeto Concreto 

Cada vez mais, os resíduos de processos minero-metalúrgicos têm sido utilizados como matéria-

prima na produção de materiais cimentícios. O Projeto Concreto visa buscar a adaptação da 

tecnologia que vem sendo aplicada em outros empreendimentos, a fim de avaliar a viabilidade 

técnica dessa produção utilizando a lama terciária gerada na Unidade Três Marias da Nexa. 

O primeiro passo executado foi o teste de bancada realizado no primeiro semestre de 2019. Os 

resultados foram reunidos em relatório emitido pela empresa consultora Metzker Andrade – ADA 

Ecoeficiência (Relatório Técnico-Nexa Lama Terciária - Rev0 - Julho19): 

Foram realizados testes de bancada com a lama terciária (estocada no processo – Barragem 

Córrego de Lavagem-BCL) pura e também um mix com 70% da lama terciária, 20% de argila 

aluminosa e 10% de calcário. 

Tanto para a lama pura, quanto para o mix foram realizados ensaios de pelotização, utilizando 

processo de granulação com moinha de carvão e água formando grãos estáveis, o que viabiliza a 

utilização da tecnologia de fornos verticais.  

Os materiais pelotizados foram calcinados (para ativação do material e características químicas e 

mineralógicas serem modificadas, o que possibilita sua utilização como matéria-prima industrial), 

moídos e foram avaliados segundo as normas para materiais pozolânicos (soma de óxidos, teor 

máximo de SO3, perda ao fogo, atividade pozolânica), sendo que o mix (70% lama, 20% material aluminoso, 

10% calcário) atende todos os requisitos da norma como uma pozolana classe E, ao contrário da 

lama pura. 
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As normas técnicas atendidas pelo mix foram: 

 ABNT NBR 5.751:2015 Índice de atividade pozolânica com cal; 

 ABNT NBR 5.752:2014 Índice de atividade pozolânica com cimento; 

 ABNT NBR 5.735 Cimento Portland de Alto Forno; 

 ABNT NBR 12.653:2014 Materiais Pozolânicos. 

A Figura 3-3 e a Figura 3-4 mostram as etapas do processo que inicia com secagem da lama, 

granulação, calcinação e moagem do produto final da lama pura e do mix. 

 Figura 3-3: Etapas do processamento da lama terciária pura e do Mix (lama terciária + calcário + 
material aluminoso) para produção de calcinado 

 
Fonte: imagem disponibilizada pela Nexa, em 2020. 

 Figura 3-4: (a) lama pura calcinada moída, (b) corpos de prova de lama pura, (c) mix calcinado 
moído (d) corpos de prova do mix 

  
Fonte: imagens disponibilizadas pela Nexa, em 2020. 

Com o andamento do projeto, foi conduzido estudo de mercado para avaliar a logística de 

matérias-primas e quais empresas poderiam ser parceiras no desenvolvimento do produto. Tendo 

em vista os resultados dos testes de bancada, foi identificado um parceiro com interesse em 

instalar uma planta industrial para produção de cimentícios utilizando a Lama Terciária nas 

proximidades da Unidade Três Marias.  

Foi planejada a realização de um teste industrial em uma das unidades deste parceiro. Uma vez 

confirmada a viabilidade técnica em larga escala e definidos os parâmetros econômicos, será 

avaliado o desenvolvimento de um empreendimento junto com a Nexa. Recentemente, foi obtida 

autorização para realização do teste industrial pelo órgão ambiental responsável da localidade 
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onde está a instalação do industrial do parceiro (CETESB), estando os testes previstos para o fim 

de 2020/início de 2021.  

Após realização do teste industrial, caso este tenha viabilidade técnica, serão avaliadas as 

viabilidades econômicas e ambientais para implantação de uma unidade para produção de 

cimentícios sob a gestão de um parceiro. Após validação das viabilidades, a Nexa e o parceiro 

devem concluir o modelo de negócio em desenvolvimento. O parceiro iniciará estudos de 

engenharia para instalação de uma unidade na cidade de Três Marias.  

A unidade cimenteira potencialmente instalada na unidade de Três Marias teria capacidade de 

consumir pelo menos 30% da geração atual de resíduo industrial, podendo ser este percentual 

ainda maior, a depender do mercado a ser conquistado. Para este projeto, neste momento de 

maturidade, o resíduo a ser utilizado será aquele que está disposto nas Barragens Córrego da 

Lavagem e Dique de Segurança da Unidade de Três Marias, por já possuir umidade próxima da 

especificada para o processo, ou seja, a umidade do rejeito já disposto é muito inferior ao 

produzido diariamente, que é cerca de 80%. 

Na Figura 3-5 apresenta-se cronograma macro do projeto, indicando que uma possível operação 

somente seria iniciada em fins do ano de 2024. 

 Figura 3-5: Cronograma macro do Projeto Concreto 

 
Fonte: imagem disponibilizada pela Nexa, em 2020. 

3.1.1.4 Projeto Cimentação 

Uma das possibilidades para disposição de resíduos industriais é a aplicação de cimento no seu 

resíduo/rejeito e conseguinte disposição a seco. Esse processo já é utilizado em empresas como 

Asturiana de Zinc na Espanha e Noranda no Canadá, assim como na mineração com o retorno dos 
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rejeitos para as minas subterrâneas (Nexa Cerro Lindo, Aripuanã, Iscaycruz, Compañia Minera 

Ares, Yauliyacu, etc.). Porém não existe no mundo uma aplicação do cimento para resíduo de 

silicato, como é o de Três Marias. Por isso se trata de uma inovação que depende de extensos e 

intensivos estudos para que possa ser viabilizada. 

O processo consiste em ajustar a umidade do rejeito para que se torne uma pasta, seguindo pela 

elevação do pH para 8 (utilizando cal) e conseguinte mistura com cimento. Após esse preparo, o 

material é deixado em baia para desague por algumas horas. Logo então é movimentado para 

outra baia de cura com pilha temporária, ficando ali depositado por alguns dias (nessa fase não há 

perda de umidade, o material apenas está reagindo com o cimento e alterando suas propriedades). 

Após atingir a resistência mecânica final, o material está pronto para ser disposto a seco (Figura 

3-6). 

 Figura 3-6: Fluxo simplificado do processo de adição de cimento ao resíduo 

 
Fonte: imagem disponibilizada pela Nexa, em 2021. 

Ao aplicar cimento no resíduo, espera-se alterar as propriedades mecânicas do material de tal 

forma que a umidade geotécnica segura para disposição (proctual ótima) seja igual a umidade 

atual do resíduo, permitindo assim dispô-lo sem nenhum outro processo.   

A aplicação de cal e cimento é uma conhecida forma de imobilizar metais pesados, podendo 

inclusive alterar a classe do material. Para verificar tal possibilidade no caso da Cimentação, a 

Nexa fará testes de lixiviação e solubilização, conforme NBR 10.005 e 10.006, assim como 

procedimento TCLP e SPLP (normativas internacionais para teste de lixiviação em resíduos). 
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O estudo então avaliará os parâmetros adequados para atingir a segurança geotécnica de 

disposição do rejeito: umidade da pasta de preparo, dosagem de cal, dosagem de cimento, tempo 

de desague e tempo de cura. Sendo aprovados os parâmetros de processo, um teste em escala semi 

industrial será conduzido para determinação do procedimento de empilhamento. 

Este projeto, apesar de promissor, apresenta maturidade muito incipiente, sobretudo em razão 

das possíveis restrições geotécnicas à disposição do material gerado. Por estar muito incipiente, 

as próximas etapas estão ainda sendo detalhadas e a empresa pretende, em breve definir um 

cronograma para viabilizar o projeto. 

3.1.1.5 Seleção da Alternativa Tecnológica 

As análises empreendidas para determinação de alternativas tecnológicas para disposição do 

resíduo industrial da Unidade Três Marias mostram ser inviável, com base no estado da arte atual, 

a disposição a seco, com secagem simples. Esta alternativa possui tanto limitantes técnicos, 

quando insegurança operacional. 

A equipe de tecnologia e inovação da Nexa vem desenvolvendo, nos últimos anos, diversos 

projetos que visam alternativa tecnológica para os resíduos gerados no processo produtivo do 

empreendimento. Os mais promissores são o Projeto Granito Sintético, o Projeto Concreto e o 

Projeto Cimentação. O primeiro, objetiva a produção de material vítreo-cerâmico, incluindo 

granito sintético, a partir das lamas já armazenadas nos depósitos da Unidade Três Marias. O 

segundo, por sua vez, tem como foco a produção de materiais cimentícios a partir da lama 

terciária, considerando, também, a aplicação do resíduo já armazenado nas estruturas de 

disposição existentes, pois a umidade do material estocado seria mais adequada, viabilizando 

economicamente o Projeto. Já o Projeto Cimentação, visa aplicar cimento no resíduo industrial, de 

forma a alterar suas características geotécnicas e viabilizar a disposição a seco, em pilhas. Pelos 

cronogramas estimados para os projetos com nível de maturidade mais avançado (Projeto Granito 

Sintético e Projeto Concreto), a previsão é de que estejam completamente operacionais no ano de 

2025. 

Dentre as duas alternativas com maturidade mais avançada (Granito Sintético e Concreto), o 

Projeto Concreto é o que possui maior mercado consumidor e, por isso, maior capacidade de 

destinação alternativa para a lama terciária. Ainda assim, estudos preliminares mostram que seria 

possível absorver somente 30% da geral atual dos resíduos da Unidade Três Marias. 

O Projeto Cimentação, ainda que promissor, encontra-se em uma fase muito inicial e apresenta 

restrições importantes, haja vista que não existem situações parecidas (resíduo silicitado com 

aplicação de cimento) em nenhum outro empreendimento minero-metalúrgico do mundo. 
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Neste contexto, o cenário delineado mostra a inexistência de alternativa tecnológica à disposição 

de rejeitos em barragem na Unidade Três Marias, pelo menos até o ano de 2025, o que não atende 

à necessidade atual da operação para a continuidade do funcionamento empreendimento. 

Posteriormente, seria possível dar destinação alternativa à lama terciária, porém, ainda assim, em 

montante não suficiente para absorver toda a geração de resíduos industriais do 

empreendimento. 

3.1.2 Alternativas Locacionais 

Uma vez definida a alternativa tecnológica aplicável, no momento, para a disposição dos resíduos 

da Unidade Três Marias, foi desenvolvida a análise de alternativas locacionais para o depósito. A 

proposição de alternativas e a escolha da melhor solução em termos socioambientais foi realizada 

pela equipe da Nexa, com apoio de empresas especializadas. 

Os arranjos locacionais das alternativas não consideraram a demanda de volume de disposição da 

Unidade para longo prazo, na expectativa de que novas tecnologias possam ser aplicadas como 

alternativa à disposição de resíduos hidráulicos em barragem. Neste sentido, as possíveis soluções 

para contenção dos resíduos, em última análise, não levaram em conta os custos financeiros das 

alternativas. 

Atentando-se às diretrizes legais e normativas, às melhores práticas e à tecnologia possível, foram 

adotadas algumas premissas para definição das alternativas locacionais, sendo elas: 

 A tecnologia deve ser de disposição hidráulica dos resíduos; 

 Os alteamentos devem ser realizados pelo método de jusante, o que, apesar de apresentar 

maior custo e maior tempo para implantação, possui vantagens em termos de segurança da 

estrutura; 

 O depósito, em qualquer hipótese, não deve contar com vertedouros2, sendo toda a água 

sobrenadante necessariamente enviada para tratamento, antes de ser lançada no ambiente, 

impossibilitando impactos ambientais nos recursos hídricos e nos solos; 

 O depósito deve, em qualquer hipótese, contemplar sistema de impermeabilização e detecção 

de vazamentos, haja vista a classificação do resíduo (perigoso). Esta medida visa prevenir 

possíveis impactos no solo e nos recursos hídricos; 

                                                             
2 Vertedouros são diferentes de extravasores de emergência. O termo vertedouro foi utilizado para designar a estrutura 
hidráulica que proporcionaria, em condições normais de operação do depósito, liberar, de forma controlada, a água 
sobrenadante. Extravasores de emergência são única e exclusivamente em situações de emergência, visando evitar uma 
ruptura iminente. 



  
 

 

 

53 • 
 

 Preferencialmente, a área selecionada deve se localizar em imóveis de propriedade da Nexa, 

evitando aquisição de propriedades de terceiros e consequente deslocamento de população. 

Com base nestas premissas, a equipe da Nexa selecionou quatro alternativas locacionais para o 

depósito, sendo elas caracterizadas na Tabela 3-1 e representadas espacialmente na Figura 3-7. 

 Tabela 3-1: Alternativas locacionais para disposição dos resíduos da Unidade Três Marias 

Número Alternativa Características Técnicas 

1 

Implantação de novo 
módulo do Depósito de 
Rejeitos Murici – DRM, 
a sul dos existentes 

Localização: vale do córrego Retiro Velho 

Situação em relação aos módulos existentes: conectado aos módulos 
Oeste 1 e Central do DRM 

Método construtivo: construído em etapas, com método de 
alteamento a jusante 

Vida útil estimada: 19,9 anos 

2 

Implantação de novo 
módulo do Depósito de 
Rejeitos Murici – DRM, 
a oeste dos existentes e 
não conectado ao DRM 

Localização: a oeste do DRM, em vertente 

Situação em relação aos módulos existentes: não conectado aos 
módulos existentes no DRM 

Método construtivo: construído em etapas, com método de 
alteamento a jusante 

Vida útil estimada: 10,3 anos 

3 

Implantação de novo 
módulo do Depósito de 
Rejeitos Murici – DRM, 
a oeste dos existentes, 
conectado ao DRM 

Localização: a oeste do DRM, em vertente 

Situação em relação aos módulos existentes: conectado aos módulos 
Oeste 1 e Oeste 2 do DRM 

Método construtivo: construído em etapas, com método de 
alteamento a jusante 

Vida útil estimada: ~13 anos 

4 

Alteamento dos 
Módulos Oeste 1 e 
Central do Depósito de 
Rejeitos Murici - DRM 

Localização: nos módulos Oeste 1 e Central do DRM 

Situação em relação aos módulos existentes: coroamento dos 
módulos Oeste 1 e Central do DRM, alteando-os para a El. 602,0 m 

Método construtivo: alteamento a jusante 

Vida útil estimada: 2,9 anos 
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Para determinação da melhor alternativa foi utilizado o método de análise multicritério, todavia, 

estabelecido de forma qualitativa, avaliando-se as seguintes variáveis socioambientais e 

operacionais: 

 Características técnicas da estrutura (sobretudo vida útil estimada); 

 Situação geomorfológica; 

 Condições geológicas-geotécnicas do substrato; 

 Processos minerários; 

 Ocorrência de cavidades; 

 Intervenção em recursos hídricos protegidos (cursos d’água de classe especial, rios de 

preservação permanente); 

 Interferências com áreas protegidas (Unidades de Conservação e zonas de amortecimento, 

Áreas de Preservação Permanente, Reservas Legais, Reservas da Biosfera, Sítios Ramsar); 

 Necessidade de supressão de vegetação nativa; 

 Interferência em infraestrutura existente (estradas, linhas de transmissão, dentre outros); 

 Interferências em áreas protegidas de interesse social (terras quilombolas e terras indígenas); 

 Interferências em áreas de influência de bens acautelados do patrimônio cultural (material ou 

imaterial); 

 Necessidade de reassentamento de população. 

Os métodos aplicados para avaliação das alternativas locacionais consistiram, basicamente, na 

análise geoespacial, realizada por equipe multidisciplinar, tanto da Nexa, quanto de empresas 

terceiras. As bases cartográficas de referência foram extraídas de sites oficiais de órgãos 

governamentais, sendo os principais: Agência Nacional de Mineração – ANM, Centro Nacional de 

Pesquisa e Conservação de Cavernas – CECAV, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional – IPHAN, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, - IEPHA, 

Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Minas Gerais –SISEMA (IDE). Destaca-

se, também, a produção de dois relatórios técnicos que avaliaram o regime hídrico do córrego 

Retiro Velho, cujo vale seria ocupado pela Alternativa 1: 

 Estudo de Caracterização do Córrego Retiro Velho, desenvolvido pela empresa Limiar 

Consultoria e Projetos Ltda., em janeiro de 2020, e; 

 Caracterização do córrego Retiro Velho – Avaliação sobre a natureza do regime hídrico, 

emitido pela empresa Hidrovia Hidrogeologia e Meio Ambiente, em junho de 2020. 

A apresentação dos resultados obtidos com a avaliação das alternativas locacionais dos 

depósitos/barragens de disposição hidráulica é realizada, de forma sintética, na Tabela 3-2.  
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 Tabela 3-2: Análise das alternativas locacionais dos depósitos/barragens de disposição hidráulica dos resíduos da Unidade Três Marias 

Critério de Análise Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Características técnicas da 
estrutura 

Vida útil elevada e novo depósito. Vida útil mediana e novo depósito. Vida útil mediana e novo depósito. 
Vida útil pequena e alteamento de depósito 
existente. 

Situação geomorfológica 
Vale do córrego Retiro Velho, com nível d’água 
subterrâneo provavelmente muito próximo da 
superfície, quando não aflorante. 

Depósito de vertente, entre as bacias dos córregos 
Retiro Velho e Martinha 

Depósito de vertente, entre as bacias dos córregos 
Retiro Velho e Martinha 

Depósito de vertente, entre as bacias dos córregos 
Retiro Velho e Martinha. 

Condições geológicas-
geotécnicas do substrato 

Potencialmente, apresenta maior risco geotécnico, 
em razão da provável ocorrência de nível d’água 
subterrâneo muito próximo à superfície. 

Condições provavelmente favoráveis à fundação 
do depósito. 

Condições provavelmente favoráveis à fundação 
do depósito. 

Condições favoráveis à fundação do depósito, 
considerando a existência dos módulos Oeste 1 e 
Central. 

Interferência com processos 
minerários 

Não existem processos minerários no local. Não existem processos minerários no local. Não existem processos minerários no local. Não existem processos minerários no local. 

Ocorrência de cavidades 
Potencialidade média de ocorrência de cavidades, 
sem registro de nenhuma feição espeleológica. 

Potencialidade média de ocorrência de cavidades, 
sem registro de nenhuma feição espeleológica. 

Potencialidade média de ocorrência de cavidades, 
sem registro de nenhuma feição espeleológica. 

Potencialidade média de ocorrência de cavidades, 
sem registro de nenhuma feição espeleológica. 

Intervenção em recursos 
hídricos protegidos 

Não existem recursos hídricos protegidos no local. Não existem recursos hídricos protegidos no local. Não existem recursos hídricos protegidos no local. Não existem recursos hídricos protegidos no local. 

Interferências com áreas 
protegidas 

Não proporciona interferência em UCs, RLs, Sítios 
Ramsar, Corredores Ecológicos ou Reservas da 
Biosfera. Porém, dependeria de intervenção na APP do 
córrego Retiro Velho. Conforme estudo desenvolvido 
pela empresa Limiar (2020) o curso d’água 
apresentaria, no trecho pretendido para o depósito, 
regime efêmero, não existindo APP. Porém, análise de 
cross check desenvolvida pela empresa Hidrovia 
(2020) indicou que o curso pode ser intermitente. 
Diante da inexistência de dados para comprovação do 
regime hidrológico, de forma conservadora, considera-
se que esta alternativa acarretaria interferência na APP 
no córrego Retiro Velho. 

Não proporciona interferência em UCs, APPs, RLs, 
Sítios Ramsar, Corredores Ecológicos ou Reservas 
da Biosfera. 

Não proporciona interferência em UCs, APPs, RLs, 
Sítios Ramsar, Corredores Ecológicos ou Reservas 
da Biosfera. 

Não proporciona interferência em UCs, APPs, RLs, 
Sítios Ramsar, Corredores Ecológicos ou Reservas 
da Biosfera. 

Necessidade de supressão de 
vegetação nativa 

Depende de supressão de vegetação nativa para 
implantação da estrutura e das áreas de 
empréstimo. 

Apesar da estrutura estar locada em área já 
antropizada, depende da supressão de vegetação 
nativa nas áreas de empréstimo. 

Apesar da estrutura estar locada em área já 
antropizada, depende da supressão de vegetação 
nativa nas áreas de empréstimo. 

Apesar da estrutura estar locada em área já 
antropizada, depende da supressão de vegetação 
nativa nas áreas de empréstimo. 

Interferência em 
infraestrutura existente 

Não interfere em infraestrutura existente. Não interfere em infraestrutura existente. 
Interfere em infraestrutura existente em área de 
estrada municipal e em linha de transmissão. 

Não interfere em infraestrutura existente. 

Interferências em áreas 
protegidas de interesse social 

Não há potencial interferência (não existem terras 
quilombolas, terras indígenas ou comunidades 
tradicionais próximas). 

Não há potencial interferência (não existem terras 
quilombolas, terras indígenas ou comunidades 
tradicionais próximas). 

Não há potencial interferência (não existem terras 
quilombolas, terras indígenas ou comunidades 
tradicionais próximas). 

Não há potencial interferência (não existem terras 
quilombolas, terras indígenas ou comunidades 
tradicionais próximas). 

Interferências em áreas de 
influência de bens 
acautelados do patrimônio 
cultural  

Interfere em área de influência de “Saberes, 
Linguagens e expressões musicais da viola em 
Minas Gerais”, especificamente violeiros de Três 
Marias. 

Interfere em área de influência de “Saberes, 
Linguagens e expressões musicais da viola em 
Minas Gerais”, especificamente violeiros de Três 
Marias. 

Interfere em área de influência de “Saberes, 
Linguagens e expressões musicais da viola em 
Minas Gerais”, especificamente violeiros de Três 
Marias. 

Interfere em área de influência de “Saberes, 
Linguagens e expressões musicais da viola em 
Minas Gerais”, especificamente violeiros de Três 
Marias. 

Necessidade de 
reassentamento de 
população. 

Contempla estruturas completamente inseridas 
nos imóveis de propriedade da Nexa, sem 
necessidade de reassentamento de população. 

Contempla estruturas completamente inseridas 
nos imóveis de propriedade da Nexa, sem 
necessidade de reassentamento de população. 

Contempla estruturas completamente inseridas 
nos imóveis de propriedade da Nexa, sem 
necessidade de reassentamento de população. 

Contempla estruturas completamente inseridas 
nos imóveis de propriedade da Nexa, sem 
necessidade de reassentamento de população. 

Aspectos mais relevantes 

 Vida útil elevada; 
 Construção de novo depósito; 
 Potencial risco geotécnico;  
 Interferência em APP de curso d’água; 
 Interferência em área de influência de 

patrimônio cultural. 

 Vida útil mediana; 
 Construção de novo depósito; 
 Interferência em área de influência de 

patrimônio cultural. 

 Vida útil mediana; 
 Construção de novo depósito; 
 Interferência em importantes infraestruturas; 
 Interferência em área de influência de 

patrimônio cultural. 

 Vida útil pequena; 
 Alteamento de depósitos existentes; 
 Interferência em área de influência de 

patrimônio cultural. 
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3.1.2.1 Seleção da Alternativa Locacional 

A proximidade entre as alternativas locacionais confere pouca distinção aos critérios de análise 

estabelecidos. Porém, esta proximidade se justifica pelas premissas apresentadas anteriormente, 

para definição das alternativas. 

O local de inserção das quatro alternativas apresenta algumas características que favorecem, do 

ponto de vista da ocorrência de impactos socioambientais, a implantação do empreendimento, 

citando-se:  

 Inexistência de processos minerários; 

 Potencialidade média de ocorrência de cavidades e a inexistência de feições espeleológicas 

registradas; 

 Inexistência de recursos hídricos protegidos; 

 Distância satisfatória (>3 km) de UCs de proteção integral e não interferência em UCs de uso 

sustentável; 

 Inexistência de Reservas da Biosfera, Sítios Ramsar, Corredores Ecológicos; 

 Inexistência de Terras Indígenas, Terras Quilombolas e Comunidades Tradicionais. 

Contudo, as alternativas possuem diferenças que são determinantes para a seleção da melhor 

opção. A Alternativa 1, apesar de ser a melhor do ponto de vista operacional, por resultar em vida 

útil de quase 20 anos, proporciona interferência em área de preservação permanente do córrego 

Retiro Velho, o que, de acordo com a legislação vigente (Lei Federal nº 12.651/2012 e Lei Estadual 

nº 20.922/2013) não se enquadraria dentre as possibilidades de intervenção em APPs (utilidade 

pública, interesse social ou baixo impacto). 

A Alternativa 2 apresenta características vantajosas e poucas interferências. Entretanto, trata-se 

da construção e um novo depósito, o que aumentaria os custos e o tempo de implantação. 

A Alternativa 3, apesar de apresentar características técnicas satisfatórias, dependeria da 

relocação de uma estrada municipal e uma linha de transmissão, o que, além de aumentar 

significativamente os custos do projeto, ainda demanda mais tempo de implantação, por depender 

de negociação com proprietários/administradores das infraestruturas. Também, a relocação da 

estrada municipal acarretaria maiores interferências no cotidiano da população local. 

A Alternativa 4, apesar de ser a menos satisfatória, em termos de vida útil, considera o alteamento 

de estruturas existentes, com poucas interferências. Destaca-se que a interferência em área de 
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influência do patrimônio cultural não pode ser entendida como uma restrição à implantação da 

estrutura, uma vez que os potenciais impactos podem ser mitigados. 

Diante das alternativas locacionais projetadas para a implantação da solução de disposição de 

resíduos industriais da Unidade Três Marias, após avaliação criteriosa, foi selecionada a 

Alternativa 4, correspondente ao Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do Depósito de 

Rejeitos Murici – DRM. 

3.2 JUSTIFICATIVA TÉCNICA DO PROJETO 

O Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do Depósito de Rejeitos Murici tem como 

objetivo aumentar a capacidade de armazenamento de resíduos em polpa gerados na planta 

hidrometalúrgica de zinco da Unidade Três Marias. 

Conforme dados disponibilizados pela Nexa, a Unidade Três Marias produz, atualmente, cerca de 

193 mil toneladas de zinco por ano e conta com um total de 1.580 empregados, sendo 976 

próprios e 604 terceiros, fixos e móveis. 

Com o passar dos anos, o empreendimento foi se tornando cada vez mais tecnológico para melhor 

beneficiar, de forma integrada, os concentrados com qualidades químicas distintas, provenientes 

das minas de Vazante (concentrado silicato e sulfetado) e Morro Agudo (concentrado sulfetado), 

gerando, assim, os produtos finais: ácido sulfúrico, catodo granulado de zinco, pó de zinco, 

materiais eletro minerais, sulfeto de mercúrio, ligas, óxido de zinco e gralhada de zinco.  

A Figura 3-8 mostra fluxograma com as etapas do processo produtivo de zinco no 

empreendimento, as matérias primas, os produtos e os principais resíduos. 

Para contextualizar a geração da lama terciária no processo produtivo, será realizada uma 

descrição sucinta das etapas de obtenção de zinco metálico na Unidade Três Marias. 

O concentrado sulfetado de zinco, proveniente de Morro Agudo passa pelo processo de flotação, 

onde é reduzida a concentração de cálcio e magnésio, aumentando assim a concentração de zinco 

para alimentar o forno ustulador, o qual, em alta temperatura, realiza a reação entre o 

concentrado e o oxigênio do ar atmosférico produzindo ustulado de zinco, que é então enviado 

para a etapa de lixiviação neutra e ácida. O dióxido de enxofre, proveniente da separação do 

sulfeto de zinco na ustulação, é utilizado para produção de ácido sulfúrico na fábrica de ácido. Já 

o concentrado sulfetado proveniente da mina de Vazante, é encaminhado diretamente para a 

ustulação e passa pelos mesmos processos do concentrado de Morro Agudo. 

O concentrado silicatado de zinco da mina de Vazante é encaminhado para o Autoclave com o 

intuito de solubilizar o magnésio presente no material e precipitar o zinco contido, o qual é filtrado 

em filtros prensa. O material filtrado é, então, enviado para a recuperação de zinco. Já a torta 
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descartada obtida na filtragem é encaminhada à lixiviação de silicato, a qual tem função de 

controlar o pH para evitar que se transforme em sílica gel, dificultando a filtração do material. 

Após a solubilização do zinco é realizado a separação sólido/líquido. O líquido é encaminhado à 

lixiviação neutra (com acidez branda) e o sólido encaminhado à neutralização. 

 Figura 3-8: Etapas do processo produtivo da Unidade Três Marias 

 
Fonte: imagem disponibilizada pela Nexa, em 2020. 

Todos os concentrados, silicatado e sulfetado, são direcionados para a etapa de lixiviação neutra 

com o intuito de realizar a purificação da solução através da precipitação do ferro em hidróxido 

férrico. A parte da solução com impurezas, é encaminhada à lixiviação ácida, já a parte 

praticamente livre de sólidos, é enviada à purificação que reduz as impurezas da solução, gerando 

concentrado de cobre e concentrado de cobre/cobalto/cádmio e, a outra parte da solução, é 

encaminhada à eletrólise. Na eletrólise ocorre a deposição eletrolítica do zinco sólido por meio da 

redução do Zn++ solúvel a zinco metálico, resultando no depósito de zinco no catodo (placa de 

alumínio) e liberação de moléculas de O2 no anodo (placa de chumbo). O catodo de zinco é fundido 

e modelado de acordo com as especificações (químicas, físicas e formatos) de cada cliente, fase 

essa denominada de fundição, a qual produz ligas de zinco com alto teor de pureza (SHG) através 

dos fornos Ajax. 

A solução encaminhada à lixiviação ácida tem função de solubilizar o zinco sob a forma de ferrita 

de zinco. O zinco desta solução é precipitado em forma de sulfato duplo na fase de precipitação de 
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ferro. Na próxima etapa, denominada neutralização, ocorre a junção do concentrado sulfetado e 

silicatado para melhor filtrabilidade da polpa, onde os dois serão submetidos à neutralização com 

adição de neutralizante pH7 e calcário, através da precipitação do flúor.  

A polpa da lixiviação é filtrada e obtém-se o filtrado primário (licor de zinco) que é enviado para 

a lixiviação neutra e a solução secundária que é pobre em sulfato de zinco, enviada para o 

repolpamento do concentrado silicatado. Esta fase é denominada de filtração de zinco. 

Através dos vapores gerados da produção das ligas de zinco (SHG), na fase da fundição, em contato 

com o ar, reagem com o O2 produzindo o óxido de zinco, o qual possui quatro baterias, com 47 

fornos no total. 

Além das etapas produtivas do zinco, a Unidade Três Marias conta, ainda, com os 

depósitos/barragens de resíduos industriais (Dique de Segurança e Barragem Córrego da 

Lavagem, em descomissionamento, e Depósito de Rejeitos Murici – DRM, parcialmente em 

operação). Há, também, uma Estação de Tratamento de Efluentes Industriais, destinada tanto ao 

tratamento da água de processo, quando água de drenagem da planta industrial e água 

sobrenadante dos depósitos de resíduos. A Planta Etringita, demonstrada no fluxograma da 

Unidade, tem o objetivo específico de atuar na descontaminação gerada pela Barragem Córrego 

da Lavagem, promovendo o tratamento das águas subterrâneas bombeadas em um sistema de 

recuperação denominado Pump and Treat. 

Todas as etapas iniciais do processo produtivo dependem de água para ocorrerem, fato pelo qual, 

muitas vezes, se utiliza o termo “hidrometalúrgico” para se referir ao processamento. A geração 

da lama terciária está associada, principalmente, à etapa de filtração de zinco e à etapa de flotação 

do concentrado sulfetado de zinco. 

Fica evidente, no detalhamento do processo produtivo, a importância da disposição dos resíduos 

industriais para a atividade produtiva de zinco no empreendimento. Ainda que não se trate de 

uma etapa do processo metalúrgico, em consonância com a legislação aplicável e as melhores 

práticas ambientais, é imprescindível a correta disposição dos resíduos gerados. 

Assim como detalhado no item “Histórico da Unidade Três Marias e da Disposição de Resíduos 

Industriais” (item 2.2), até junho de 2011 a lama terciária gerada na operação da hidrometalurgia 

era enviada para a Barragem Córrego Lavagem e, a partir desta data, passou a ser direcionada 

para o Depósito de Rejeitos Murici, construído para receber, além da geração atual, todos os 

resíduos já depositados no Dique de Segurança e na Barragem Córrego Lavagem. 

Entre os anos de 2011 e 2016, os resíduos industriais provenientes da operação da planta 

hidrometalúrgica foram depositados no módulo Central do Depósito de Rejeitos Murici. Com o fim 

da vida útil do módulo Central, os resíduos passaram a ser dispostos no módulo Oeste 1, 

inicialmente implantado na Elevação 586,0 m e posteriormente alteado para a El. 592,0 m. Entre 
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2019 e 2020 foi realizado um novo alteamento no módulo Oeste 1, alçando-o a El. 598,0 m. Este 

novo alteamento é capaz de aumentar a vida útil do depósito em cerca de dois anos, com previsão 

de operação até o início do ano de 2023. 

Após este momento, considerando a inexistência de alternativas tecnológicas que possam ser 

planejadas para médio/longo prazo, será necessário novo depósito para disposição dos resíduos 

industriais da Unidade Três Marias, motivo pelo qual se justifica a implantação do Projeto 

Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do Depósito de Rejeitos Murici, melhor alternativa 

locacional selecionada. 

Com o alteamento dos módulos Oeste 1 e Central para a El. 602,0 m, haverá o prolongamento da 

vida útil do DRM em mais 2,9 anos, com previsão de recebimento da lama terciária até início do 

ano de 2026. 

Em razão da dependência de disposição dos resíduos industriais do empreendimento, o Projeto 

Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do Depósito de Rejeitos Murici é imprescindível para 

viabilizar a continuação das atividades desenvolvidas na Unidade Três Marias e nos complexos 

minerários que fornecem matéria-prima (Unidade Vazante, Unidade Morro Agudo e Projeto 

Aripuanã). 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DO REJEITO 

3.3.1 Características Químicas 

Tendo como referência a NBR 10.004:2004 (ABNT), os resíduos são classificados de duas formas: 

perigoso (Classe I), apresentando características de inflamabilidade, corrosividade, 

radioatividade, toxicidade ou patogenicidade; ou não perigoso (Classe II), podendo ser inerte (A), 

o qual não sofre transformações físicas, químicas ou biológicas em contato com a água, ou não 

inerte (B), caracterizados por não possuírem tendência de sofrer reações químicas. 

A Nexa Recursos Minerais S.A. desenvolveu análise química da lama terciária, resíduo da produção 

de zinco, a partir de uma amostra composta (abrangendo variações do processo produtivo, em 

condições normais), coletada pela equipe técnica da Unidade Três Marias. Os procedimentos 

amostrais seguiram as determinações da Norma ABNT NBR 10.007: 2004 (Amostragem de 

resíduos sólidos). 

O ensaio foi realizado pelo laboratório Bioagri/Merieux NutriSciences Brasil, então acreditado 

pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) no escopo da norma 

ABNT NBR ISO/IEC 17.025:2017, por meio do Certificado de Acreditação CRL nº 0172. O relatório 

de ensaio nº 18709/2020-0, é apresentado no Anexo 2. 



  
 

 

 

62 • 
 

As metodologias empregadas pela Bioagri para análise da amostra seguiram as diretrizes das 

seguintes normas técnicas: 

 ABNT NBR 10.004:2004 - Resíduos sólidos – Classificação 

 ABNT NBR 10.005:2004 - Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos sólidos; 

 ABNT NBR 10.006:2004 - Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de resíduos 

sólidos. 

As determinações sobre os extratos solubilizado e lixiviado foram realizadas com base nos 

métodos contemplados no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater – 

22th Edition – 2012. 

A Tabela 3-3, a Tabela 3-4 e a Tabela 3-5 mostram, respectivamente, os resultados das análises na 

massa bruta, no extrato lixiviado e no extrato solubilizado da amostra de lama terciária.  

Para a massa bruta, comparando os resultados obtidos com os Valores Máximos Permitidos – 

VMPs definidos na norma ABNT NBR 10004:2004, todos os parâmetros satisfazem os limites 

permitidos. No extrato lixiviado, os parâmetros cádmio e chumbo ultrapassaram os VMPs 

aplicáveis e, no extrato solubilizado, foram verificados desvios em relação ao padrão de referência 

para os parâmetros cádmio, chumbo, fluoreto, manganês, selênio, sulfato e zinco. 

Em função dos resultados obtidos no extrato lixiviado, com ultrapassagem do VMP para os 

parâmetros cádmio e chumbo, a lama terciária é classificada como Classe I (Perigoso), por 

apresentar toxicidade. 

 Tabela 3-3: Massa bruta da lama terciária (ensaios conforme NBR 10.004) 

Parâmetros Unidade 
Limite de 

Quantificação 
Resultados 
Analíticos 

VMP NBR 
10.004:2004 

Arsênio mg/kg 1 157  

Cádmio mg/kg 0,1 440  

Chumbo mg/kg 1 13000  

Cromo mg/kg 1 18,5  

Selênio mg/kg 1 < 1  

pH (Suspensão 1:1)  2 a 13 5,73 2,0 - 12,5 

Sulfeto (como H2S) mg/kg 24 340 500 

Porcentagem de Sólidos % p/p 0,05 83,2  

Cianeto (como HCN) mg/kg 1,2 <1,2 250 

Fonte: Relatório de Ensaio nº 18709/2020-0, Bioagri/Merieux NutriSciences. 
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 Tabela 3-4: Extrato lixiviado da lama terciária (ensaios conforme NBR 10.005) 

Parâmetros Unidade 
Limite de 

Quantificação 
Resultados 
Analíticos 

VMP NBR 
10.004:2004 

Arsênio mg/L 0,01 <0,01 1,0 

Bário mg/L 0,01 0,021 70,0 

Cádmio mg/L 0,001 13,3 0,5 

Chumbo mg/L 0,01 17,2 1,0 

Cromo mg/L 0,01 <0,01 5,0 

Fluoreto mg/L 0,1 1,2 150 

Mercúrio mg/L 0,00008 0,00027 0,1 

Prata mg/L 0,01 <0,01 5,0 

Selênio mg/L 0,008 <0,008 1,0 

1,1-Dicloroeteno mg/L 0,001 <0,001 3,0 

1,2-Dicloroetano mg/L 0,001 <0,001 1,0 

1,4-Diclorobenzeno mg/L 0,001 <0,001 7,5 

2,4,5-T mg/L 0,00005 <0,00005 0,2 

2,4,5-TP mg/L 0,00005 <0,00005 1,0 

2,4,5-Triclorofenol mg/L 0,0001 <0,0001 400 

2,4,6-Triclorofenol mg/L 0,0001 <0,0001 20,0 

2,4-D mg/L 0,00005 <0,00005 3,0 

2,4-Dinitrotolueno mg/L 0,00005 <0,00005 0,13 

Aldrin + Dieldrin mg/L 0,00003 <0,00003 0,003 

Benzeno mg/L 0,001 <0,001 0,5 

Benzo(a)pireno mg/L 0,00005 <0,00005 0,07 

Clordano (isômeros) mg/L 0,00003 <0,00003 0,02 

Cloreto de Vinila mg/L 0,001 <0,001 0,5 

Clorobenzeno mg/L 0,001 <0,001 100 

Clorofórmio mg/L 0,001 <0,001 6,0 

DDT (isômeros) mg/L 0,00001 <0,00001 0,2 

Endrin mg/L 0,00003 <0,00003 0,06 

Hexaclorobenzeno mg/L 0,00005 <0,00005 0,1 

Hexaclorobutadieno mg/L 0,00001 <0,00001 0,5 

Hexacloroetano mg/L 0,00005 <0,00005 3,0 

3+4-Metilfenol (m+p-Cresol) mg/L 0,0001 <0,0001 200 

Metoxicloro mg/L 0,00003 <0,00003 2,0 

Nitrobenzeno mg/L 0,00005 <0,00005 2,0 

2-Metilfenol (o-Cresol) mg/L 0,00005 <0,00005 200 

Pentaclorofenol mg/L 0,00005 <0,00005 0,9 

Piridina mg/L 2,5 <2,5 5,0 

Tetracloreto de Carbono mg/L 0,001 <0,001 0,2 

Tetracloroeteno mg/L 0,001 <0,001 4,0 

Toxafeno mg/L 0,0001 <0,0001 0,5 

Tricloroeteno mg/L 0,001 <0,001 7,0 

Heptacloro e Heptacloro Epóxido mg/L 0,00002 <0,00002 0,003 

Lindano (g-HCH) mg/L 0,00003 <0,00003 0,2 

Metiletilcetona mg/L 2,5 <2,5 200 

Tempo de Lixiviação horas --- 18 16 - 20 

Solução de Extração  --- 1  

pH Final do Lixiviado  --- 4,9  

Fonte: Relatório de Ensaio nº 18709/2020-0, Bioagri/Merieux NutriSciences. 
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 Tabela 3-5: Extrato solubilizado da lama terciária (ensaios conforme NBR 10.006) 

Parâmetros Unidade 
Limite de 

Quantificação 
Resultados 
Analíticos 

VMP NBR 
10004:2004 

Alumínio mg/L 0,01 0,057 0,2 

Arsênio mg/L 0,01 <0,01 0,01 

Bário mg/L 0,01 0,047 0,7 

Cádmio mg/L 0,001 22,5 0,005 

Chumbo mg/L 0,01 0,945 0,01 

Cianeto mg/L 0,05 <0,05 0,07 

Cloreto mg/L 25 <25 250 

Cobre mg/L 0,005 0,077 2 

Cromo mg/L 0,01 <0,01 0,05 

Ferro mg/L 0,01 0,1 0,3 

Fluoreto mg/L 0,05 3,61 1,5 

Índice de Fenóis mg/L 0,01 <0,01 0,01 

Manganês mg/L 0,01 32 0,1 

Mercúrio mg/L 0,00008 0,00021 0,001 

Nitrato (como N) mg/L 5 <5 10 

Prata mg/L 0,01 <0,01 0,05 

Selênio mg/L 0,008 0,0489 0,01 

Sódio mg/L 0,5 6,69 200 

Sulfato mg/L 0,5 3940 250 

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,2 <0,2 0,5 

Zinco mg/L 0,01 545 5 

2,4,5-T mg/L 0,00005 <0,00005 0,002 

2,4,5-TP mg/L 0,00005 <0,00005 0,03 

2,4-D mg/L 0,00005 <0,00005 0,03 

Aldrin + Dieldrin mg/L 0,00003 <0,00003 0,00003 

Clordano (isômeros) mg/L 0,00003 <0,00003 0,0002 

DDT (isômeros) mg/L 0,00001 <0,00001 0,002 

Endrin mg/L 0,00003 <0,00003 0,0006 

Hexaclorobenzeno mg/L 0,00005 <0,00005 0,001 

Met oxicloro mg/L 0,00003 <0,00003 0,02 

Toxafeno mg/L 0,0001 <0,0001 0,005 

Heptacloro e Hept acloro Epóxido mg/L 0,00002 <0,00002 0,00003 

Lindano (g-HCH) mg/L 0,00003 <0,00003 0,002 

pH Final do Solubilizado --- 2 a 13 6,38  

Fonte: Relatório de Ensaio nº 18709/2020-0, Bioagri/Merieux NutriSciences. 

No memorial projeto conceitual do Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central, a empresa DF+ 

Recursos Hídricos & Geotecnia S.A. apresenta caracterização química e física da lama terciária, a 

partir de dados disponibilizados pela Nexa. Estas características são apresentadas na Tabela 3-6 

e na Tabela 3-7, sendo verificados teores mais significativos de dióxido de silício, sulfato, cálcio, 

ferro e zinco. 
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 Tabela 3-6: Características químicas do resíduo 

Elemento Químico Teor (%) 

Zinco 3,56 

Cálcio 9,66 

Magnésio 0,49 

Chumbo 1,95 

Cobalto <0,0010 

Níquel 0,0030 

Ferro 6,72 

Manganês 0,16 

Sulfato 32,11 

SiO2 29,76 

Fonte: Nexa in DF+ (2020a). 

 Tabela 3-7: Curva granulométrica da lama terciária 

Malha # Retido (%) Passante (%) 

60 1,14 98,86 

100 4,66 95,34 

170 9,91 90,09 

200 11,19 88,10 

325 16,97 83,03 

400 18,69 81,31 

pH 5,00 

Fonte: Nexa in DF+ (2020a). 

3.3.2 Características Geotécnicas 

As características geotécnicas da lama terciária foram avaliadas em ensaios realizados pela E & R 

Geoconsultores, sendo validados pela empresa Geoconsultoria, especializada em gestão de 

segurança de barragens. 

As análises apresentadas na Tabela 3-8 foram realizadas no resíduo disposto no módulo Central 

do Depósito de Rejeitos Murici e constituíram referência para o Projeto Alteamento dos Módulos 

Oeste 1 e Central. 

 Tabela 3-8: Características geotécnicas do rejeito depositado no Módulo Central do DRM 

Parâmetros Média 

Teor de umidade (%) 154,91 

Peso específico das partículas (gf/cm³) 3,02 

Índice de vazios 4,70 

Peso específico do solo seco (kN/m³) 5,29 

Fonte: E & R Geoconsultores in DF+ (2020a). 
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3.3.3 Estimativa de Geração de Rejeito 

A geração de resíduos na Unidade Três Marias é estimada pela equipe da Nexa, considerando a 

produção total prevista em razão da matéria-prima, além dos insumos utilizados no processo 

produtivo. A geração estimada de resíduos industriais no empreendimento (2016 a 2021), 

classificada em função da tipologia, é apresentada na Tabela 3-9.  

As maiores taxas de geração estão associadas aos resíduos de silicatos, provenientes da produção 

de zinco a partir de concentrados de zinco silicatado. A média de geração mensal, reunindo todas 

as tipologias, é de 24.400 toneladas. 

A Unidade Três Marias validou, recentemente, a densidade aparente da polpa (seca) para o valor 

médio de 0,5 t/m³. Assim, com uma geração anual da ordem de 292.800 toneladas, tem-se um 

volume de 585.600 m³/ano de resíduos industriais. 

 Tabela 3-9: Geração de resíduos industriais na Unidade Três Marias entre 2016 e 2021 

Tipo Resíduo 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Resíduo de Silicato 210.012 217.378 217.378 217.378 217.378 217.378 

Resíduo de Sulfeto 40.063 38.769 42.949 42.653 41.465 41.465 

Cal 26.677 27.020 27.020 27.020 27.020 27.020 

Calcário 1.334 1.351 1.351 1.351 1.351 1.351 

Resíduo Flotação 5.219 5.482 5.482 5.482 5.482 5.482 

Geração Total (ton.) 283.305 290.00 294.180 293.884 292.696 292.696 

ton./Mês 23.609 24.167 24.515 24.490 24.391 24.391 

Fonte: Planejamento estratégico 2017 a 2021, Nexa in DF+ (2020a). 

3.4 CARACTERIZAÇÃO DO DEPÓSITO 

Nos itens a seguir, será apresentada uma caracterização detalhada do depósito, conforme Projeto 

Conceitual desenvolvido para o alteamento dos módulos Oeste 1 e Central, pela DF+ Recursos 

Hídricos e Geotecnia S.A. 

Inicialmente, serão apresentadas as premissas definidas para o Projeto, posteriormente, o arranjo 

geral da estrutura e as principais características do depósito, os estudos de estabilidade dos 

taludes, as estruturas hidráulicas previstas e os critérios de dimensionamento e, por fim, o sistema 

de impermeabilização e de detecção de vazamento. 
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3.4.1 Premissas do Projeto Conceitual 

O Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do Depósito de Rejeitos Murici se caracteriza 

pelo alteamento de duas estruturas existentes (módulos Oeste 1 e Central) e contínuas no espaço. 

Por este motivo, foram adotadas algumas premissas para desenvolvimento do projeto conceitual 

(DF+, 2020a), sendo elas: 

 Manutenção da geometria adotada nas estruturas existentes (Módulo Oeste 1 e Central) – 

largura de coroamento, altura e largura das bermas dos taludes de jusante. 

 Com o coroamento dos depósitos Oeste 1 e Central à El. 602,00 m, o volume total do 

reservatório será de 3,29 hm³ (volume entre o NA operacional do alteamento anterior – 596,00 

m e a elevação do alteamento previsto - 602,00 m), sendo o Volume para a disposição de 

resíduo de, no mínimo, 1,99 hm³. 

 Os resíduos gerados na Unidade de Três Marias foram classificados como Classe I (Perigoso), 

segundo a norma ABNT NBR 10.004. Assim, os depósitos deverão funcionar em circuito 

fechado, não admitindo percolação ou vertimentos para o meio ambiente. Neste sentido serão 

adotadas as seguintes medidas: 

 O reservatório contempla revestimento por geomembrana, o que do ponto de vista do balanço 

hídrico, corresponde a dizer que não há perdas por percolação no maciço ou na fundação da 

estrutura; 

 Acima da cota máxima para a disposição do resíduo deve-se garantir uma borda livre em 

elevação suficiente que o depósito tenha a capacidade de armazenamento de um volume 

correspondente à lâmina de água precipitada na ocorrência de um evento chuvoso de 30 dias 

associado ao período de retorno de 10.000 anos, além de suportar a arrebentação de ondas 

formadas por ventos. 

 Afastamento, para jusante, de 2,40 m a partir do coroamento anterior, de modo a possibilitar 

o engaste das geomembranas e o prolongamento do sistema de impermeabilização do 

paramento de montante, face ao alteamento subsequente. 

 No levantamento de quantitativos para os volumes de terraplenagem (escavação de fundação 

dos diques e, maciço), considerou-se apenas seus respectivos volumes geométricos, não sendo 

considerado o fator de empolamento e contração. 

 Os parâmetros de resistência foram estimados, tendo, por base, os definidos em projetos 

anteriores de alteamento do DRM pela VOGBR – atual DF+. 

 Estudos geológico-geotécnicos com a finalidade de verificar a estabilidade do alteamento dos 

módulos Oeste 1 e Central, foram realizados de forma a atender aos critérios estabelecidos 

pela NBR 13.028/2017 e a condições técnicas, operacionais e de segurança da estrutura. 
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 Realização de análises de estabilidade realizadas por meio da metodologia de Morgenstern-

Price e critério de ruptura de Morh-Coulomb, considerando rupturas circulares, utilizando o 

software Slide 2018 (Rocscience Inc., Toronto – Canadá). 

 Na simulação do comportamento da estrutura perante atividades sísmicas foi realizado uma 

análise pseudoestática para simulação da aceleração sísmica. A definição do valor da 

aceleração de pico foi determinada em função do Mapa de Ameaça Sísmica de Assumpção et 

al. (2016), publicado no boletim nº 96/2016 da Sociedade Brasileira de Geofísica. 

 Dimensionamento dos dispositivos de drenagem superficial atendendo os critérios 

estabelecidos pela NBR 13.028/2017: 

 TR de 100 anos para dispositivos de pequenas vazões, tais como canaletas de berma; 

 TR de 500 anos para dispositivos de grandes vazões, tais como descidas de água, canais 

periféricos, bueiros e bacias de dissipação. 

 Declividades longitudinal e transversal mínimas nas bermas foram de 1,0 e 3,0%, 

respectivamente. 

 Tentativa de evitar a ocorrência de ressaltos hidráulicos nas estruturas de drenagem 

superficial, exceto quando posicionados intencionalmente para dissipação de energia. 

 Proposição de sistema extravasor de emergência, porém, posicionado de forma a garantir que 

não será demandado durante a operação adequada. 

 Adequação do projeto às interferências existentes, relacionadas à operação dos módulos Oeste 

1 e Central, como relocação de acessos, instrumentação de controle e dispositivos de 

drenagem. 

3.4.2 Arranjo Geral e Principais Características do Depósito 

A definição do arranjo geométrico para o alteamento dos módulos Oeste 1 e Central consistiu na 

elevação coroamento, da cota 598,0 m (em que se encontra, atualmente, o módulo Oeste 1 e o 

módulo Central do DRM) para a cota 602,0 m. O alteamento do barramento será executado pelo 

método de jusante com implantação de um sistema de impermeabilização constituído por 

materiais geossintéticos. 

Por se tratar do alteamento de estruturas já existentes, em estudos anteriores, foi verificado, que 

a qualidade do material de fundação é viável para a execução deste alteamento (DF+, 2020a). Na 

Figura 3-9, apresenta-se o arranjo geral do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do 

Depósito de Rejeitos Murici. No Anexo 3 estão apresentadas as plantas com o arranjo geral da 

estrutura, em escala de detalhe. 
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Com o alteamento (crista) para a El. 602,0 m, o novo reservatório possibilitará um volume para a 

disposição de 1,99 hm³ (considerando níveis máximos operacionais situados a 2,3 m abaixo da 

elevação de crista), o que, assumida como premissa a geração anual de 686.880 m³ de resíduos, 

garantiria volume de deposição para 2,9 anos. O maciço terá volume total de 1,2 hm³ e, o 

reservatório, volume total de 3,29 hm³ (considerando a El. 586,0 m que consiste no NA 

operacional da etapa anterior e a El. 602,0 m, da crista ao alteamento). 

Os taludes de jusante foram projetados com declividade de 1,8H :1,0V e bermas de 3,5 metros. O 

talude de montante foi projetado com declividade de 2,0H:1,0V sem bermas intermediárias. Por 

fim, a crista do barramento foi projetada com 7,0 metros de largura (DF+, 2020a). Esta 

configuração geométrica pode ser vista seção típica apresentada na Figura 3-10.  

A borda livre planejada, de 2,30 m (El. 599,7 m) tem a capacidade de assegurar o armazenamento 

de eventos chuvosos (dimensionada para a precipitação com TR 10.000 anos e duração de 30 dias) 

e suportar o amortecimento da arrebentação de ondas causada pelo efeito do vento sem que haja 

o vertimento de água (DF+, 2020a). Essa mesma borda livre também tem a função de comportar 

possíveis recalques diferenciais no corpo do maciço, abatimentos na crista, dentre outros. 

O sistema extravasor de emergência, apresenta um risco de vertimento pouco expressivo (abaixo 

de 1,0%). No entanto, ele poderá conferir à estrutura segurança hidráulica e geotécnica adicional, 

sendo, até certo ponto, redundante, se considerada a correta operação da estrutura (DF+, 2020a). 

Seguindo os critérios estabelecidos na Deliberações Normativa COPAM nº 62, de 17 de dezembro 

de 2002 e na DN COPAM nº 87, de 17 de junho de 2005, e as classificações realizadas pela empresa 

Geoconsultoria para os depósitos existentes (relatórios CM19-RT-57 e CM19-RT-58)o 

reservatório resultante do alteamento dos módulos Oeste 1 e Central apresentará Classe III, em 

razão de possuir as seguintes características: altura > 30 m (V=2), volume total do reservatório 

(incluindo alteamentos anteriores) > 5x106 m³ (V=2), ocupação humana a jusante eventual (V=2), 

interesse ambiental a jusante elevado (V=3) e instalações na área de jusante inexistente (V=1), 

com somatório de V=10. 
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 Figura 3-9: Arranjo geral do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central 

 
Fonte: DF+ (2020a) 
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 Figura 3-10: Configuração geométrica do maciço após alteamento dos módulos Oeste 1 e Central 

 
Fonte: DF+ (2020a) 
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3.4.3 Estudos de Estabilidade de Taludes (Fatores de Segurança de Projeto) 

Os estudos geotécnicos de estabilidade de taludes visam verificar se o projeto atende aos critérios 

apresentados na norma ABNT NBR 13.028/2017 – Elaboração e apresentação de projeto de 

barragens de mineração para disposição de rejeitos, contenção de sedimentos e reservação de 

água – Requisitos, e as condições técnicas, operacionais e de segurança da estrutura. 

Para atender aos requisitos da norma, o depósito precisa apresentar, no mínimo, os seguintes 

fatores de segurança no talude de jusante, no maciço e fundações: 

 FS ≥ 1,3 – Final de construção; 

 FS ≥ 1,5 – Operação com rede de fluxo em condição normal, nível máximo do reservatório; 

 FS ≥ 1,3 – Operação com rede de fluxo em condição extrema, nível máximo do reservatório; 

 FS ≥ 1,1 – Solicitação sísmica, com nível máximo do reservatório. 

Para análise da estabilidade dos taludes projetados, DF+ (2020a) considerou quatro situações 

distintas, a saber: 

 Condição final de construção dos diques, considerando Ru igual a 0,10; 

 Condição normal de operação dos diques, ou seja, depósito estanque, com o sistema de 

impermeabilização em perfeito funcionamento, sem que haja saturação dos diques periféricos; 

 Condição de solicitação sísmica, empregando o Método Pseudoestático (ou Método do 

Coeficiente Sísmico), que é uma extensão do Método das Lamelas, baseado na Teoria do 

Equilíbrio Limite. Trata-se de um método simplificado no qual o efeito sísmico é considerado 

por meio do acréscimo de força estática, cuja intensidade é obtida por meio do produto do peso 

W da massa de solo potencialmente instável por um coeficiente (k) – denominado coeficiente 

sísmico. Na ocorrência de um sismo, o talude da barragem é submetido a uma aceleração 

causada pelo movimento do terreno, adotando-se, conforme estudo sismográfico preliminar, 

a aceleração horizontal de aref/g = 0,04, e a aceleração vertical de 0,026 (DF+, 2020a). 

 Condição de operação crítica, em que o sistema de impermeabilização não funciona, 

simulando o fluxo ocorrendo para os sistemas de detecção. 

Como referência, adotou-se a seção crítica, correspondente à maior altura do talude de jusante. 

Apesar de ser indicada a remoção de qualquer material coluvionar/aluvionar na fundação da 

barragem, de forma conservadora, na análise de estabilidade foi considerada a presença desse 

material na fundação (DF+, 2020a). 
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As análises foram realizadas no software Slide 2018, comercializado pela empresa Rocscience, 

adotando o método de equilíbrio limite de Morgenstern-Price e o critério de ruptura de Mohr-

Coulomb. Também foi considerado o maciço do alteamento como sendo isotrópico e homogêneo, 

constituído por solo compactado e uma possível ruptura do tipo circular. 

Os parâmetros de resistência de Mohr-Coulomb (c’ = coesão efetiva e ’ = ângulo de atrito efetivo) 

e o peso específico () dos materiais envolvidos nas análises de estabilidade foram estimados, 

tendo, por base, os definidos em projetos anteriores de alteamento do DRM pela VOGBR. Na 

Tabela 3-10 são apresentados os parâmetros de resistência adotados para as análises de 

estabilidade.  

 Tabela 3-10: Parâmetros de resistência para as análises de estabilidade 

Material  (KN/m³) c' (kPa) ’ (°) 

Colúvio 18 7 28 

Solo Residual 20 15 27 

Saprolito 20 80 30 

Rocha 20 200 28 

Aterro 17 15 29 

Rejeito 21 0 30 

Fonte: DF+ (2020a). 

Na Tabela 3-11 são apresentados os resultados encontrados nas análises de estabilidade, na 

Figura 3-11 mostra-se a localização em planta da seção analisada e, da Figura 3-12 à Figura 3-15 

são ilustrados as seções críticas, com os fatores de segurança obtidos. 

 Tabela 3-11: Resultados obtidos para diques alteados (Módulos Oeste 1 e Central) 

Situação Talude 
FS mínimo exigido 

(ABNT NBR 13.028/2017) 
FS obtido 

Final de construção Jusante 1,30 1,40 

Operação normal Jusante 1,50 1,52 

Pseudoestática Jusante 1,10 1,39 

Condição crítica 
(desconsiderando sistema de 

impermeabilização e presença de 
trincheira de detecção) 

Jusante 1,30 1,31 

Fonte: DF+ (2020a) 

Conforme conclui DF+ (2020a), os resultados das análises de estabilidade apresentaram valores 

de fator de segurança satisfatórios, ou seja, acima dos limites preconizados pela norma ABNT NBR 

13.028: 2017. 
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 Figura 3-11: Localização em planta da seção crítica analisada (Seção A-A’) 

 
Fonte: DF+ (2020a) 
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 Figura 3-12: Fator de segurança em final de construção (ru =0,1) | Seção crítica em talude de jusante 

 
Fonte: DF+ (2020a) 
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 Figura 3-13: Fator de segurança em operação normal | Seção crítica em talude de jusante 

 
Fonte: DF+ (2020a) 
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 Figura 3-14: Fator de segurança em análise pseudoestática | Seção crítica em talude de jusante 

 
Fonte: DF+ (2020a) 
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 Figura 3-15: Fator de segurança em cenário crítico | Seção crítica em talude de jusante 

 
Fonte: DF+ (2020a) 
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3.4.4 Estruturas Hidráulicas e Critérios de Dimensionamento 

Os estudos hidráulicos têm por objetivo o dimensionamento das estruturas constituintes do 

sistema de drenagem superficial e do sistema extravasor de emergência do Projeto Alteamento 

dos Módulos Oeste 1 e Central. Os estudos e o dimensionamento das estruturas apresentados na 

sequência foram desenvolvidos pela empresa DF+ Recursos Hídricos e Geotecnia S.A. 

3.4.4.1 Risco Hidrológico 

O risco hidrológico foi calculado, de forma conservadora, associado à possibilidade de vertimento 

de água, apesar de esta não ser uma condição operacional admitida para o projeto, haja vista que 

o resíduo é classificado como Perigoso (Classe I). 

Define-se risco hidrológico, associado a um quantil máximo de precipitação ou vazão, como sendo 

a probabilidade desse quantil ser igualado ou superado, pelo menos uma vez, em um período (n) 

de anos. Notoriamente, esse período pode representar, por exemplo, a vida útil de uma 

determinada obra hidráulica (NAGHETTINI & PINTO, 2007 in DF+, 2020a). 

A Equação 3.1 apresenta a relação existente entre risco hidrológico, vida útil e tempo de retorno, 

sendo que a última variável está intimamente ligada ao conceito de probabilidade. 

VU

TR
RH 










1
11  Equação 3.1 

Em que: 

 RH: denota o risco hidrológico, em percentual. 

 TR: denota o tempo de retorno, em anos. 

 VU: denota a vida útil da estrutura, em anos. 

Na Tabela 3-12 apresentam-se os resultados para o risco hidrológico associado ao vertimento do 

depósito considerando um período de retorno de 10.000 anos e 50 anos de vida útil, visto que a 

estrutura possui caráter definitivo. 

 Tabela 3-12: Risco hidrológico associado 

Elevação Crista (m) Vida útil (anos) TR (anos) Risco Hidrológico (%) 

602,00 50 10.000 0,50 

Fonte: DF+ (2020a). 
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3.4.4.2 Amortecimento de Chuvas e Sistema Extravasor de Emergência 

3.4.4.2.1 Estudo de Altura de Onda 

Conforme expõe o Projeto Conceitual, o cálculo da amplitude da onda eólica é dado pela adaptação 

da metodologia formulada por Saville et al. (1962), proposta por Naghettini (1999). Na ausência 

de informações é usual arbitrar-se valores de velocidade do vento (v) entre 50 e 100 km/h. Para 

o estudo de altura de onda do alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central, DF+ (2020a) adotou o 

valor de 80 km/h, conforme recomenda Pinheiro (2011). A amplitude da onda eólica é dada pela 

Equação 3.2. 

ℎ0 = 0,005 ∙ 𝑣𝑤
1,06 ∙ 𝐹0,47 Equação 3.2 

Em que: 

 h0: denota a altura de onda, em m;  

 vw: denota a velocidade do vento ao nível da superfície do reservatório, em km/h. Essa 

velocidade é determinada aplicando os fatores de correção apresentados por Saville et al. 

(1962);  

 F: denota o fetch efetivo, extensão da superfície da água sobre a qual e em cuja direção o vento 

atua, em km. 

Foi adotada uma borda livre de 1,4 x h0, conforme sugere Pinheiro (2011) para estruturas 

construídas em terra ou em enrocamento, como é o caso dos módulos Oeste 1 e Central. A Figura 

3-16 ilustra as linhas utilizadas na determinação do Fetch efetivo, para alteamento dos módulos 

Oeste 1 e Central e a Tabela 3-13 apresenta os resultados obtidos para os valores do Fetch (F) e 

da altura da onda (ho). 
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 Figura 3-16: Linhas para cálculo do número de Fetch efetivo 

 
Fonte: DF+ (2020a). 

 Tabela 3-13: Altura e comprimento de onda 

F (m) v (km/h) h0 (m) BL 

0,59 80,00 0,44 0,62 

Fonte: DF+ (2020a). 

3.4.4.2.2 Volume de Amortecimento 

As simulações dos eventos chuvosos com duração de 24h, 5, 10, 20 e 30 dias e período de retorno 

de 10.000 anos foram realizadas por DF+ (2020a) com o emprego do Método de Puls Modificado, 

incorporado ao modelo matemático HEC-HMS versão 4.2.1. Esse método é baseado na 

discretização em diferenças finitas da equação do balanço hídrico, utilizando como elemento de 

cálculo a relação cota x volume do reservatório.  

A curva Cota-Volume do alteamento dos módulos Oeste 1 e Central foi determinada a partir de 

levantamento topográfico fornecido pela Nexa à DF+ Recursos Hídricos e Geotecnia S.A. e é 

apresentada na Tabela 3-14 e na Figura 3-17. 
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O volume de amortecimento correspondente ao alteamento compreende o volume disponível 

entre a elevação referente ao NA operacional máximo e a elevação da crista, tendo sido 

considerado um NA máximo operacional de 599,70m.  

Os rejeitos gerados na Unidade de Três Marias são classificados como Classe I, segundo a NBR 

10.004:2004. Por este motivo, não é admitida a possibilidade de vertimento do depósito. Partindo-

se desta premissa, o NA operacional projetado por DF+ (2020a) visou garantir borda livre 

suficiente para suportar acúmulo de água dentro do reservatório, sem vertimento, referente a 

lâmina de água gerada por uma chuva crítica associada a um período de retorno de 10.000 anos e 

30 dias de duração (1.295 mm), além da arrebentação de ondas formadas pela ação do vento. 

 Tabela 3-14: Curva cota-volume do alteamento dos módulos Oeste 1 e Central 

Elevação (m) Volume (x 1000 m3) Elevação (m) Volume (x 1000 m3) 
592,00 0,00 597,50 2.361,46 
592,50 12,62 598,00 2.628,38 
593,00 78,13 598,50 2.903,84 
593,50 323,39 599,00 3.180,81 
594,00 570,71 599,50 3.459,27 
594,50 820,09 600,00 3.739,23 
595,00 1.071,54 600,50 4.020,68 
595,50 1.325,06 601,00 4.303,64 
596,00 1.580,66 601,50 4.588,09 
596,50 1.838,35 602,00 4.874,02 
597,00 2.098,15   

Fonte: DF+ (2020a). 

 Figura 3-17: Curva cota-volume do alteamento dos módulos Oeste 1 e Central 

 
Fonte: DF+ (2020a). 
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3.4.4.2.3 Sistema Extravasor de Emergência 

Para maior garantia da segurança hidráulica/geotécnica da estrutura, DF+ (2020a) projetou, de 

forma bastante conservadora, um sistema extravasor de emergência, previsto para ser acionado 

em caso de falha de bombeamento por mais de 30 dias. 

O caráter conservador da proposição do sistema extravasor está relacionado, conforme destaca 

DF+ (2020a) está relacionado ao fato de que o maior valor de precipitação mensal registrado na 

série histórica foi de 600 mm (mês de novembro de 1981), sendo expressivamente inferior ao 

valor de 1.295 mm utilizado para o dimensionamento da borda livre. De toda forma, o sistema 

poderia constituir uma redundância, em termos de segurança hidráulica, reduzindo o risco de 

galgamento. 

Conforme DF+ (2020a), este sistema extravasor será composto por tubos paralelos de PEAD, com 

soleira projetada acima da borda livre definida (chuva decamilenar acrescida da onda formada 

pela ação do vento). Em caso de operação do sistema extravasor de emergência, o escoamento 

seria conduzido para o canal periférico CP-01 posicionado no entorno da estrutura do maciço do 

depósito. Esse sistema foi projetado para o alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central de acordo 

com a sequência metodológica apresentada: 

 Definição dos quantis de precipitação de chuvas intensas atualizados para o tempo de retorno 

de 10.000 anos; 

 Discretização temporal dos quantis de chuva para diversas durações e frequências 

consideradas; 

 Delimitação da área de drenagem (AD); 

 Determinação dos hidrogramas afluentes considerando a área de drenagem e o intervalo de 

tempo da discretização temporal, bem como a transformação chuva-vazão com coeficiente de 

escoamento superficial igual a 1; 

 Definição dos modelos hidrológicos para cálculo das vazões de cheias e níveis de água máximo 

maximorum; 

 Determinação da curva cota-área-volume (CAV) do depósito; 

 Cálculo da curva de descarga dos sistemas extravasores; 

 Simulações hidrológicas de eventos pluviométricos para diversas durações e identificação da 

duração crítica para cada modelo hidrológico, e; 

 Determinação da vazão máxima defluente e do nível de água máximo (NA máximo 

maximorum) no reservatório. Para a determinação da vazão máxima defluente do 
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reservatório do depósito, foi realizado o trânsito de cheias aplicando o método de Puls 

modificado. 

Como critério de dimensionamento, considerou-se que o sistema extravasor irá operar em regime 

de escoamento livre. Para a garantia dessa condição, não deve haver submergência no emboque 

do sistema, assim, considerou-se para fins de dimensionamento que as tubulações que irão 

compor o sistema extravasor devem operar com profundidade de fluxo máxima equivalente à 

80% do valor do diâmetro, conforme recomenda Baptista e Lara (2012) (DF+, 2020a). Para essa 

condição utilizou-se a equação de Manning para a determinação da curva de descarga: 

𝑄 =
1

𝑛
∙ 𝐴 ∙ 𝑅ℎ

2
3 ∙ √𝐼  Equação 3.3 

Em que: 

 Q: denota a vazão, em m3/s; 

 D: denota o diâmetro da tubulação, em m; 

 h: carga hidráulica referente a energia crítica a montante, em m. 

Ainda que o extravasor tenha sido dimensionado para a condição de escoamento livre, a curva de 

descarga foi complementada até a elevação da crista considerando a condição de afogamento para 

a qual utilizou-se a equação para bueiros tubulares apresentada por Baptista e Lara (2006): 

𝑄 = 2,192 ∙ 𝐷2 ∙ ℎ0,5  Equação 3.4 

Em que: 

 Q: denota a vazão, em m3/s; 

 D: denota o diâmetro da tubulação, em m; 

 h: denota a altura de carga a partir do eixo da obra, em m. 

 

Conforme recomenda Baptista e Lara (2012), aplicou-se, a partir da adição da segunda linha de 

tubulação, o fator de redução de capacidade de vazão de 5% a cada linha adicionada (DF+, 2020a). 

Para a alteamento dos módulos Oeste 1 e Central serão necessárias 3 tubulações com diâmetro de 

400 mm. Na Tabela 3-15 é apresentada a curva de descarga do sistema extravasor. 
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 Tabela 3-15: Relação cota-descarga do extravasor 

Elevação (m) Vazão (m3/s) Elevação (m) Vazão (m3/s) 

601,50 0,0000 601,76 0,3259 

601,52 0,0022 601,78 0,3607 

601,54 0,0089 601,80 0,3929 

601,56 0,0211 601,82 0,4209 

601,58 0,0378 601,84 0,4256 

601,60 0,0591 601,86 0,4302 

601,62 0,0842 601,88 0,4349 

601,64 0,1131 601,90 0,4395 

601,66 0,1453 601,92 0,4442 

601,68 0,1793 601,94 0,4639 

601,70 0,2155 601,96 0,4828 

601,72 0,2522 601,98 0,5011 

601,74 0,2894 602,00 0,5187 

Fonte: DF+ (2020a). 

3.4.4.2.4 Resultados do Amortecimento de Chuvas 

Os resultados da simulação da incidência do evento de chuva crítica para o período de retorno de 

10.000 anos podem ser visualizados nas Figura 3-18. Nela são apresentados os volumes 

acumulados e a sobrelevação, considerando o amortecimento total de cheias no reservatório 

(DF+, 2020a). 

 Figura 3-18: Evento chuvoso com duração de 30 dias e TR 10.000 anos 

 
Fonte: DF+ (2020a). 
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3.4.4.3 Drenagem Superficial 

A fim de se garantir o correto direcionamento do fluxo resultante da precipitação sobre a 

estrutura do alteamento dos módulos Oeste 1 e Central, DF+ (2020a) um sistema de drenagem 

superficial com a utilização dos seguintes dispositivos (especializados na Figura 3-19): 

 Canaleta de berma (CA): objetivam coletar o fluxo proveniente da precipitação sobre os 

taludes e as bermas da estrutura e direcioná-los às descidas de água; 

 Descidas de águas (DA): têm a função de receber o fluxo coletado pelas canaletas de berma 

e conduzi-los através do talvegue do maciço até os canais de deságue; 

 Canais periféricos (CP): objetivam receber o fluxo proveniente do terreno natural e dos 

canais de deságue. Alguns desses canais também foram projetados para receber o fluxo 

proveniente do sistema extravasor; 

 Bueiros simples tubulares de concreto (BSTC): têm por finalidade receber o fluxo dos 

canais periféricos e conduzir o escoamento fazendo a travessia sob acessos; 

 Bacias de dissipação (BA): têm por finalidade fazer a conexão entre os dispositivos de 

drenagem, e; 

 Caixas de passagem: tem por objetivo fazer a conexão entre os dispositivos de drenagem. 
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 Figura 3-19: Diagramação de drenagem superficial do alteamento dos módulos Oeste 1 e Central 

 
Fonte: DF+ (2020a). 
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3.4.4.3.1 Vazão de Projeto 

A partir dos valores de precipitação obtidos nos estudos hidrológicos e utilizando um método 

indireto de transformação chuva-vazão, foram determinadas as vazões de projeto das estruturas 

hidráulicas componentes do sistema de drenagem do alteamento dos módulos Oeste 1 e Central. 

Para a definição do período de retorno utilizado no dimensionamento dos dispositivos de 

drenagem considerou-se a norma ABNT NBR 13.028/2017 que indica os seguintes critérios para 

projetos de sistemas de drenagem superficial: 

“[...] a) dispositivos de pequenas vazões, como canaletas de berma e descidas d’água: considerar 

as vazões calculadas para período mínimo de recorrência de 100 anos; e 

b) dispositivos de grandes vazões, tais como canais de coleta e condução d’água: considerar 

vazões calculadas para períodos mínimos de recorrência de 500 anos.” 

Por se tratar do dimensionamento de estruturas de caráter definitivo, foram adotados os 

seguintes tempos de retorno: 

 100 anos para dimensionamento das canaletas de bermas; 

 500 anos para dimensionamento da seção hidráulica dos canais periféricos, descidas de água 

e bueiros. 

O Método Racional foi utilizado para a obtenção das vazões de projeto (DF+, 2020a). Neste 

método, a transformação de chuva em vazão é obtida pela aplicação de um coeficiente de 

escoamento definido em função da cobertura vegetal e tipo do solo da bacia de contribuição. 

Considera-se que os eventos chuvosos correspondentes às vazões máximas têm a duração igual 

ao tempo de concentração da respectiva bacia. Dessa forma a vazão é obtida pela seguinte 

equação: 

𝑄𝑝 = 0,278. 𝐶. 𝑖. 𝐴 Equação 3.5 

Em que: 

 Qp: denota a vazão de projeto (m³/s); 

 C: denota o coeficiente de escoamento, determinado a partir do uso do solo e do tipo do solo; 

 i: denota a intensidade média da chuva para uma duração t e um tempo de retorno T (mm/h); 

 A: denota a área da bacia de contribuição (km²). 
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A duração da chuva de projeto foi definida como sendo igual ao tempo de concentração (tc), que 

foi calculado utilizando-se o Método Cinemático, tendo como valor mínimo 6 minutos, compatível 

com a precisão das relações intensidade-duração-frequência das chuvas de projeto. Esse método 

se baseia na velocidade do fluxo nos canais de escoamento, fornecendo resultados mais realísticos, 

quando se encontram disponíveis informações sobre a geometria e declividade das calhas fluviais. 

Para a aplicação desse método deve-se subdividir o talvegue principal em trechos de 

características homogêneas e uniformes, em termos de declividades e morfologia fluvial, 

estimando a velocidade de escoamento e assim calculando o tempo de concentração (DF+, 2020a). 

O tempo de concentração foi calculado pela seguinte expressão: 

𝑡𝑐 =  ∑
𝐿𝑖

𝑣𝑖

 
Equação 3.6 

Em que: 

 tc: denota o tempo de concentração, em min; 

 L: denota o comprimento de cada trecho do talvegue, em m; 

 V: denota a velocidade média, em m/s.  

Para o escoamento sobre os canais periféricos, canaletas de berma e descidas d’água, adotou-se a 

velocidade de 5,0 m/s, enquanto para o escoamento sobre o terreno natural adotou-se a 

velocidade de 1,0 m/s.  

Para aplicação no dimensionamento de obras hidráulicas, podem ser adotados os valores de 

coeficiente de escoamento superficial apresentados na Tabela 3-16. 

 Tabela 3-16: Valores de coeficiente de escoamento superficial 

Tipologia de Uso e Ocupação do Solo Coeficiente de Escoamento Superficial (C) 

Sem vegetação (solo exposto) 0,65 / 0,40 
Campo natural (vegetação baixa) 0,50 / 0,30 

Arbusto cerrado (vegetação média) 0,45 / 0,30 
Floresta e matas densas 0,05 / 0,20 

Áreas de cultivo (sem curvas de nível) 0,35 / 0,25 
Cava 0,60 / 0,70 

Pilhas de estéril (fase inicial, superfície exposta) 0,60 / 0,50 
Pilhas de estéril (fase final, c/ cobertura vegetal) 0,50 / 0,30 

Taludes de barragens gramados 0,50 / 0,30 

Fonte: Pinheiro (2011) in DF+ (2020a) 

Como coeficiente de escoamento superficial para as áreas de maciço considerou-se o valor de 0,50. 

Para o cálculo da vazão de projeto das canaletas de berma, considerou-se como referência a 

estrutura de maior área de contribuição e que para o CP-01 considerou-se o acréscimo de vazão 
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correspondente ao desague do sistema vertedor de 0,40 m3/s associada ao período de retorno de 

10.000 anos (DF+, 2020a).  

Na Tabela 3-17 são apresentados os fatores adotados para a obtenção das vazões de projeto para 

os diversos dispositivos projetados. 

 Tabela 3-17: Síntese do cálculo das vazões de projeto – Canais periféricos 

Estrutura 
Área de 

Drenagem 
(km²) 

Tempo de 
concentração 

(min) 
TR (anos) I (mm/h) CPonderado Vazão (m³/s) 

CAs 0,008 6 100 142,55 0,50 0,16 

CP-01 0,016 6 500 168,30 0,50 0,36 

CP-02 0,006 6 500 168,30 0,50 0,14 

CP-03 0,002 6 500 168,30 0,50 0,04 

CP-04 0,002 6 500 168,30 0,50 0,05 

CP-05 0,031 6 500 168,30 0,50 0,72 

CP-06 0,031 6 500 168,30 0,50 0,73 

CP-07 0,002 6 500 168,30 0,50 0,04 

CP-08 0,005 6 500 168,30 0,50 0,13 

CP-09 0,001 6 500 168,30 0,50 0,02 

CP-10 0,001 6 500 168,30 0,50 0,01 

CP-11 0,015 6 500 168,30 0,50 0,35 

CP-12 0,026 6 500 168,30 0,50 0,61 

CP-13 0,030 6 500 168,30 0,50 0,69 

CP-14 0,031 6 500 168,30 0,50 0,73 

CP-15 0,007 6 500 168,30 0,50 0,17 

CP-16 0,006 6 500 168,30 0,50 0,13 

CP-17 0,006 6 500 168,30 0,50 0,15 

DA-01 0,009 6 500 168,30 0,50 0,21 

DA-02 0,023 6 500 168,30 0,50 0,55 

DA-03 0,022 6 500 168,30 0,50 0,52 

DA-04 0,026 6 500 168,30 0,50 0,60 

DA-05 0,028 6 500 168,30 0,50 0,67 

DA-06 0,014 6 500 168,30 0,50 0,34 

DA-07 0,025 6 500 168,30 0,50 0,59 

BSTC-01 0,002 6 500 168,30 0,50 0,04 

BSTC-02 0,031 6 500 168,30 0,50 0,73 

BSTC-03 0,030 6 500 168,30 0,50 0,69 

BSTC-04 0,002 6 500 168,30 0,50 0,05 

BSTC-05 0,002 6 500 168,30 0,50 0,05 

BSTC-06 0,007 6 500 168,30 0,50 0,17 

BA-01 0,039 6 500 168,30 0,50 0,91 

BA-02 0,024 6 500 168,30 0,50 0,55 

BA-03 0,062 6 500 168,30 0,50 1,45 

BA-04 0,005 6 500 168,30 0,50 0,13 

BA-05 0,001 6 500 168,30 0,50 0,03 

BA-06 0,041 6 500 168,30 0,50 0,95 

BA-07 0,012 6 500 168,30 0,50 0,28 

Fonte: DF+ (2020a). 
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3.4.4.3.2 Dimensionamento Hidráulico 

Os textos apresentados a seguir, referente ao dimensionamento hidráulico das estruturas de 

drenagem foram integralmente retirados do Projeto Conceitual desenvolvido pela empresa DF+ 

Recursos Hídricos e Geotecnia S.A. 

O dimensionamento hidráulico preliminar dos dispositivos propostos para o sistema de 

drenagem superficial foi realizado considerando os trechos com declividade mínima, para 

determinação da altura máxima da lâmina de água. Em relação aos canais periféricos utilizou-se a 

metodologia proposta por Manning (Equação 3.3) considerando-se uma condição de regime de 

escoamento uniforme. 

Para o dimensionamento dos trechos em degraus das descidas de água utilizou-se a metodologia 

do Skimming Flow, com o auxílio do software SisCCoH 1.1, desenvolvido pelo Departamento de 

Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Para 

os trechos de transposição de bermas, verificou-se as profundidades máximas de escoamento pelo 

método de Manning considerando-se o perfil de um canal de fundo liso com inclinação mínima de 

3,0%, sendo esta declividade definida com o objetivo de garantir a condição de regime de 

escoamento supercrítico. Nestes últimos trechos propõe-se a implantação de passagem de nível a 

trilho sobre o topo das seções. 

Os bueiros que conduzirão o escoamento sob acessos foram também dimensionados com o auxílio 

do SisCCoh 1.1 através do módulo para o dimensionamento de bueiros utilizando a opção de 

bueiros celulares de concreto. O dimensionamento foi condicionado ao regime de escoamento 

supercrítico com entrada não afogada, considerando uma condição de operação com folga de 20%, 

ou seja, o bueiro poderá operar com uma profundidade máxima de fluxo de 80%, garantindo a 

premissa de funcionamento como conduto livre. Para essa condição o software utiliza a equação 

de Manning.  

Para o dimensionamento das bacias de dissipação avaliou-se as dimensões necessárias para 

ocorrer o ressalto hidráulico no interior da estrutura utilizando-se também o SisCCoH 1.1. Como 

dados de entrada para o software foram considerados a vazão de projeto, altura da lâmina de água 

a montante da bacia de dissipação e a largura do canal. 

Nos itens subsequentes serão apresentados os dimensionamentos hidráulicos preliminares para 

cada estrutura constituinte do sistema de drenagem superficial do alteamento dos módulos Oeste 

1 e Central.  

Canaletas de Berma 

As bermas previstas para o do alteamento dos módulos Oeste 1 e Central possuem largura de 3,5m 

e deverão ser revestidas em solo residual/saprólito. Essas bermas foram projetadas com 1% de 
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declividade longitudinal e 3% de declividade transversal. Para a drenagem foram previstas 

canaletas trapezoidais revestidas em concreto padrão DNIT SZC01, com seção típica representada 

na Figura 3-20. 

Na Tabela 3-18 apresenta-se a síntese do dimensionamento hidráulico das canaletas de bermas. 

 Tabela 3-18: Síntese do dimensionamento hidráulico das canaletas de bermas 

Nome 
Qproj 

(m³/s) 

Base 
Canal 
(m) 

Altura 
Canal 
(m) 

Z 
Coef. De 
Manning 

Declividade 
(%) 

Altura da 
Lâmina 

(m) 

Borda 
Livre 
(m) 

CAs 0,16 0,30 0,30 1,00 0,015 0,01 0,20 0,10 

Fonte: DF+ (2020a). 

 

 Figura 3-20: Seção típica das canaletas de berma padrão DNIT VPA04 

 
Fonte: DF+ (2020a). 

 

 

Descidas de Água 

As descidas de água foram concebidas em seção retangular, em concreto armado. Como critério 

de dimensionamento adotou-se perfil longitudinal com declividade constante igual a 3,0% nas 

regiões de transposição de bermas e degraus com declividade de 50,0% nas faces dos taludes.  

Na Tabela 3-19 é apresentada a síntese do dimensionamento dos trechos de fundo liso das 

descidas, que serão posicionados nas regiões de transposição de bermas com 3,0% de declividade. 

Na Tabela 3-20 é apresentado o dimensionamento dos trechos em degraus. 
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 Tabela 3-19: Síntese do dimensionamento hidráulico das descidas de água – Fundo Liso 

Estrutura 
Qproj 

(m³/s) 
Base 
(m) 

Altura da 
parede 

(m) 

Velocidade 
(m/s) 

Profundidade 
(m) 

Borda 
Livre (m) 

DA-01 0,21 0,50 0,50 2,50 0,17 0,33 
DA-02 0,55 0,50 0,50 3,19 0,35 0,16 
DA-03 0,52 0,50 0,50 3,15 0,33 0,17 
DA-04 0,60 0,50 0,50 3,47 0,37 0,13 
DA-05 0,67 1,00 1,00 3,22 0,21 0,79 
DA-06 0,34 0,50 0,50 2,84 0,24 0,26 
DA-07 0,59 1,00 1,00 3,09 0,19 0,81 

Fonte: DF+ (2020a). 

 

 Tabela 3-20: Síntese do dimensionamento hidráulico das descidas de água – Trecho em degraus 

Estrutura 
Qproj 

(m³/s) 
Base 
(m) 

Altura 
da 

parede 
(m) 

Altura 
do 

Degrau 
(m) 

Velocidade 
(m/s) 

Profundidade 
Aerada (m/s) 

Borda 
Livre 
(m) 

DA-01 0,21 0,50 0,50 0,25 5,11 0,16 0,34 
DA-02 0,55 0,50 0,50 0,25 6,98 0,31 0,19 
DA-03 0,52 0,50 0,50 0,25 6,87 0,30 0,20 
DA-04 0,60 0,50 0,50 0,25 7,14 0,33 0,17 
DA-05 0,67 1,00 1,00 0,25 5,97 0,22 0,78 

DA-06 0,34 0,50 0,50 0,25 6,00 0,23 0,27 

DA-07 0,59 1,00 1,00 0,25 5,72 0,10 0,90 

Fonte: DF+ (2020a). 

 

Canais Periféricos  

Os canais periféricos foram concebidos com seção retangular em concreto armado. A partir da 

análise de base topográfica, observou-se que os canais deverão ser implantados em terreno com 

declividade inferior a 10%. Dessa forma, foram previstos que estas estruturas apresentarão calha 

de fundo liso. Entretanto, as declividades longitudinais de implantação dos dispositivos deverão 

ser verificadas em etapas posteriores e, caso necessário, serão propostos trechos em degraus com 

o objetivo de auxiliar na dissipação de energia. Na Tabela 3-21 é apresentada a síntese do 

dimensionamento dos canais periféricos propostos.  

 Tabela 3-21: Síntese do dimensionamento hidráulico dos canais periféricos 

Estrutura 
Qproj 

(m³/s) 
Base 
(m) 

Altura da 
parede 

(m) 

Profundidade 
(m) 

Borda 
Livre (m) 

Velocidade 
(m/s) 

CP-01 0,77 1,00 1,00 0,34 0,66 2,29 
CP-02 0,14 0,50 0,50 0,19 0,31 1,50 
CP-03 0,04 0,50 0,50 0,08 0,42 1,02 
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Estrutura 
Qproj 

(m³/s) 
Base 
(m) 

Altura da 
parede 

(m) 

Profundidade 
(m) 

Borda 
Livre (m) 

Velocidade 
(m/s) 

CP-04 0,05 0,50 0,50 0,09 0,41 1,10 
CP-05 0,72 1,00 1,00 0,32 0,68 2,25 
CP-06 0,73 1,00 1,00 0,32 0,68 2,25 
CP-07 0,04 0,50 0,50 0,08 1,02 1,02 
CP-08 0,13 0,50 0,50 0,18 0,32 1,47 
CP-09 0,02 0,50 0,50 0,05 0,45 0,80 
CP-10 0,01 0,50 0,50 0,03 0,47 0,62 
CP-11 0,35 0,50 0,50 0,37 0,13 1,88 
CP-12 0,61 1,00 1,00 0,29 0,71 2,14 
CP-13 0,69 1,00 1,00 0,08 0,92 1,25 
CP-14 0,73 1,00 1,00 0,17 0,83 1,44 
CP-15 0,17 0,50 0,50 0,21 0,29 1,58 
CP-16 0,13 0,50 0,50 0,18 0,32 1,47 
CP-17 0,15 0,50 0,50 0,20 0,30 1,53 

Fonte: DF+ (2020a). 

 

A Figura 3-21 apresenta a seção típica dos canais periféricos retangulares e na Figura 3-22 dos 

canais trapezoidais. 

 Figura 3-21: Seção típica dos canais 
periféricos retangulares 

 Figura 3-22: Seção típica dos canais 
periféricos trapezoidais 

 
Fonte: DF+ (2020a) 

 
Fonte: DF+ (2020a) 

 

Bueiros 

Foram previstos bueiros tubulares de concreto para realizar a travessia sob os acessos 

conduzindo o escoamento proveniente de descidas de água e canaletas de bermas para o lado 

oposto da estrada. A Tabela 3-22 apresenta a síntese do dimensionamento dos bueiros e a Figura 

3-23 apresenta a seção típica de um bueiro simples tubular de concreto.  
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 Tabela 3-22: Síntese do dimensionamento hidráulico dos bueiros. 

Estrutura 
Qproj 

(m³/s) 
Diâmetro 

(m) 
Declividade 
mínima (%) 

Funcionamento 
Velocidade 

(m/s) 
Profundidade 

(m) 

Borda 
Livre 
(m) 

BSTC-01 0,04 0,40 3,0 Canal 1,71 0,10 0,30 
BSTC-02 0,73 1,00 3,0 Canal 3,59 0,31 0,69 
BSTC-03 0,69 1,00 3,0 Canal 3,54 0,30 0,70 
BSTC-04 0,05 0,40 3,0 Canal 1,82 0,11 0,29 
BSTC-05 0,05 0,40 3,0 Canal 1,82 0,11 0,29 
BSTC-06 0,17 0,60 3,0 Canal 2,49 0,17 0,43 

Fonte: DF+ (2020a). 

 

 Figura 3-23: Seção típica dos bueiros 

 
Fonte: DF+ (2020a). 

 

Bacias de dissipação 

O escoamento proveniente dos canais periféricos será direcionado para bacias de dissipação antes 

de serem conduzidos ao terreno natural. Na Tabela 3-23 apresentam-se os dados de entrada e 

resultados obtidos para o dimensionamento das bacias de dissipação. 

 Tabela 3-23: Síntese do dimensionamento das bacias de dissipação 

Bacias 
Qproj 

(m³/s) 

Altura 
Parede 

(m) 

Base 
(m) 

Comprimento 
(m) 

Profundidade de 
Montante (m) 

Profundidade de 
Jusante (m) 

Velocidade 
final (m/s) 

BA-01 1,32 1,20 1,50 5,50 0,16 0,92 0,96 

BA-02 0,55 1,20 1,00 5,50 0,22 0,95 0,12 

BA-03 1,45 1,50 1,50 6,00 0,17 0,98 0,99 

BA-04 0,13 0,50 0,50 2,50 0,08 0,38 0,69 

BA-05 0,03 0,50 0,50 1,00 0,03 0,14 0,42 

BA-06 0,95 1,00 1,00 3,00 0,33 0,66 1,44 

BA-07 0,28 1,00 1,00 1,50 0,13 0,26 1,88 

Fonte: DF+ (2020a). 
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3.4.5 Impermeabilização e Sistema de Detecção de Vazamento 

Os resíduos industriais gerados no processo produtivo do zinco apresentam Classe I (Perigoso), 

conforme norma ABNT NBR 10.004:2004. Neste sentido, atendendo às melhores práticas para 

prevenção de contaminação ambiental e, também, ao que dispõe a norma técnica ABNT NBR 

13.028:2017, o Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do DRM deve contemplar a 

implantação de revestimento impermeabilizante, sendo recomendado a instalação de sistema de 

detecção de vazamentos. 

A construção inicial do Depósito de Rejeitos Murici já contemplava impermeabilização e 

dispositivos de detecção de vazamentos. O sistema existente é constituído por suas camadas 

impermeabilizantes, ambas com geomembrana PEAD de 1,5 mm, e uma camada de geocomposto 

drenante entre os revestimentos. 

A geomembrana de PEAD tem como matéria prima o polietileno de alta resistividade, o qual evita 

que líquidos, gases e resíduos perigosos tenham contato com o solo, impedindo a contaminação 

do ambiente. Além disso, elas possuem excelentes características mecânicas, alta resistência a 

agentes químicos, rápida instalação, baixa permeabilidade, grande durabilidade e acompanham a 

deformação do maciço.  

A impermeabilização prevista no Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central segue os 

mesmos critérios do sistema de impermeabilização existente em todo Depósito de Rejeitos Murici. 

A Figura 3-24 mostra um esquema conceitual do sistema, com duas camadas de geomembrana e, 

entre elas, uma camada de geocomposto drenante. 

 Figura 3-24: Esquema do sistema de impermeabilização e sistema de  
detecção de vazamentos para os taludes de aterro do reservatório 

 
Fonte: DF+ (2020a). 
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O sistema de impermeabilização do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do DRM foi 

concebido terá as seguintes características (DF+, 2020a): 

 Camada inferior de impermeabilização nos taludes internos (Aterro): constituída pelo 

solo argiloso do maciço associado a uma geomembrana de PEAD com 1,5 mm de espessura 

com dupla face texturizada; 

 Camada inferior de impermeabilização nos taludes internos (Corte): constituída por um 

geocomposto bentonítico (GCL) associado a uma geomembrana de PEAD com 1,5 mm de 

espessura com dupla face texturizada; 

 Camada superior de impermeabilização nos taludes internos (Aterro): constituída por 

uma geomembrana de PEAD com 1,5 mm de espessura com uma face lisa e uma face 

texturizada; 

 Camada superior de de impermeabilização nos taludes internos (Corte): constituída por 

uma geomembrana de PEAD com 1,5 mm de espessura com uma face texturizada e uma face 

lisa; 

 Camada do sistema de detecção de vazamento nos taludes internos (Corte e Aterro): 

prevista entre as camadas inferior e superior de impermeabilização, tanto para os taludes em 

corte e aterro, é constituído por um geocomposto drenante, que deverá ser ancorado na crista 

dos diques e trespassado na camada de areia no fundo do reservatório. 

A Figura 3-25, Figura 3-26 e Figura 3-27 mostram, respectivamente, a ancoragem temporária e o 

corte do sistema de impermeabilização, a solda entre o sistema de impermeabilização existente e 

o novo, e a ancoragem junto a nova crista. A geometria do novo módulo foi planejada para ter 

berma de 2,4 m de largura (mínimo) junto ao talude de montante, a fim de permitir a execução da 

conexão entre os sistemas de impermeabilização (DF+, 2020a). 

A concepção do sistema prevê a ancoragem provisória e a realização do corte da geomembrana 

superior e do GCD (geocomposto drenante) existente no centro da vala de ancoragem, de forma a 

não cortar a geomembrana inferior. Após esse procedimento, deverá ser realizada solda por 

extrusão na geomembrana inferior depois da linha de corte, de forma que a geomembrana nova 

fique sempre à frente da área cortada. Para a emenda da geomembrana superior, deverá ser 

realizada solda por termofusão. O septo entre modulo Oeste 1 e o módulo Central, também deverá 

ser impermeabilizado, conforme indicado na Figura 3-28 (DF+, 2020a).  
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 Figura 3-25: Ancoragem temporária e corte da geomembrana e do geocomposto drenante 

 
Fonte: DF+ (2020a). 

 

 Figura 3-26: Solda entre o sistema de impermeabilização novo e o existente 

 
Fonte: DF+ (2020a). 

 

 Figura 3-27: Ancoragem do sistema de impermeabilização final 

 
Fonte: DF+ (2020a). 
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 Figura 3-28: Impermeabilização do septo entre os módulos Oeste 1 e Central 

 
Fonte: DF+ (2020a). 

3.5 PLANEJAMENTO DO DEPÓSITO (INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES) 

As atividades de planejamento do depósito consistem, basicamente, na realização de estudos e 

investigações preliminares, que subsidam a elaboração do projeto. No caso do alteamento dos 

módulos Oeste 1 e Central do DRM, em razão das estruturas se localizarem em uma área já 

bastante conhecida do ponto de vista geológico-geotécnico, não foi necessário, ao menos para o 

projeto conceitual, a realização de investigações de campo, com campanhas de sondagens, por 

exemplo. 

Nos itens subsequentes, serão apresentados os estudos prévios (geológicos-estruturas, de 

sismicidade regional, geológico-geotécnicos, hidrológicos e o estudo de ruptura hipotética da 

barragem) desenvolvidos pela empresa DF+ Recursos Hídricos & Geotecnia S.A., os quais 

compõem o projeto conceitual do alteamento dos módulos Oeste 1 e Central do DRM. Os textos 

apresentados a seguir foram, em algumas situações, transpostos do projeto conceitual, com o 

intuito de não perderem o sentido em que foram construídos. 

3.5.1 Estudos Geológicos-Estruturais 

Em termos geológicos-estruturais, a área onde estão localizados os módulos Oeste 1 e Central se 

insere no contexto geotectônico do Cráton São Francisco, sendo a estratigrafia local representada 

pelas coberturas sedimentares do Grupo Bambuí, inicialmente definido por Costa e Branco (1961) 

e, posteriormente, modificado por Dardenne (1978) (DF+, 2020a). 

O Grupo Bambuí (Figura 3-29), pertencente ao Supergrupo São Francisco (PFLUG E RENGER, 

1973), é representado, da base para o topo, pelas seguintes formações: Formação Jaquitaí, Sete 

Lagoas, Serra de Santa Helena, Lagoa do Jacaré, Serra da Saudade e, finalmente, pela Formação 

Três Marias como a unidade de topo do grupo (SCHOBBENHAUS et al., 1984). 

A Formação Três Marias é composta por siltitos, arenitos e arcóseos cinza a verde-escuros, 

apresentando espessuras que variam em torno de 100 m (DARDENNE, 1978). Localmente, foram 
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identificados um conglomerado basal e uma sequência pelítica, representada por intercalações 

siltitos e arcóseos. O conglomerado apresenta uma matriz arenosa a areno-siltosa com seixos de 

metapelito de tamanhos milimétricos a centimétricos e variado grau de alteração. Sobreposto a 

este conglomerado foi observado o metapelito característico da Formação Três Marias e um solo 

transportado/coluvionar, comum em toda a região (DF+, 2020a). 

 Figura 3-29: Mapa geológico regional 

 
Fonte: CPRM (2003) in DF+ (2020a) 

O substrato que sustenta a área dos módulos Oeste 1 e Central apresenta baixo potencialidade 

cárstica, em razão da ocorrência de metapelitos. Com base em informações disponíveis no 

Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas – CANIE, as cavidades mais próximas 

registradas encontram-se a aproximadamente 30 km da área, em formações geológicas bastante 

distintas das observadas em Três Marias (DF+, 2020a). 

3.5.2 Estudos de Sismicidade Regional 

A ocorrência de sismos pode ser induzida pela intervenção humana na natureza, como na 

construção de barragens ou em atividades de extração mineral. Comumente, estes sismos 

possuem pequenas magnitudes, sendo induzidos, no caso de reservatórios, pela percolação da 

água a grandes profundidades, atingindo planos de fraqueza do maciço rochoso subjacente, que 

estejam submetidos a estados críticos de tensão, ou seja, próximos à ruptura (Oliveira & 

Marchioreto, 2013 in DF+, 2020a).  

Para avaliar preliminarmente a ameaça sísmica do local de inserção do Projeto Alteamento dos 

Módulos Oeste 1 e Central, estabelecendo uma condição pré-existente, DF+ (2020a) avaliou os 

registros do banco de dados do Centro de Sismologia e Instituto de Astronomia, Geofísica e 

Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG-USP). O sismo registrado mais próximos 
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da área de interesse (11 km, a sudoeste) apresentou magnitude de 2,7 mb e ocorreu em dezembro 

de 2014 (DF+, 2020a). 

A definição do valor da aceleração de pico, indicativa da ameaça sísmica, pode ser feita através de 

diversos modos, quais sejam: eventos sísmicos históricos, normas técnicas (como a NBR 

15:421/2006 da ABNT), terremoto máximo provável (relacionado a um tempo de recorrência), 

Mapas de Ameaça Sísmica (produzidos pelo U.S. Geogical Survey, ou no Brasil, pela associação 

entre os Institutos Geofísicos de Universidades). DF+ (2020a) adotou como referência o Mapa de 

Ameaça Sísmica Brasileiro que contém a distribuição das acelerações de pico em rocha com 

probabilidade de excedência de 10% durante 50 anos, correspondendo a um período de 

recorrência de 475 anos (Figura 3-30). O mapa foi desenvolvido por Assumpção et al. (2016) e 

publicado no Boletim nº 96/2016 da Sociedade Brasileira de Geofísica. 

Com base no Mapa de Ameaça Sísmica foi definido que a aceleração de pico na rocha (PGArock) 

para a região do Depósito de Rejeitos Murici em aref/g = 0,04, para a aceleração horizontal, 

adotando, como valor de referência 2/3 (WERNER, 1976 in DF+, 2020a) de 0,04 para a aceleração 

vertical, ou seja, 0,026 (DF+, 2020a). 

O contexto geotectônico, conforme avalia DF+ (2020a), “é pouco favorável a processos geodinâmico 

internos (presença e ativação de falhas, eventos sísmicos de magnitude relevante e etc.)”.  

 Figura 3-30: Mapa de ameaça sísmica no Brasil (Acelerações de pico em  
rocha (PGArock) e probabilidade de excedência de 10% durante 50 anos 

 correspondendo a um período de retorno de 475 anos) 

 
Fonte: Assumpção et al. (2016) in DF+ (2020a). 

Três Marias 
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3.5.3 Estudos Geológico-Geotécnico 

A caracterização geológico-geotécnica da área foi definida com base nas informações obtidas 

durante a execução do mapeamento de superfície e, também, utilizando os resultados de 

investigações geotécnicas executadas na área e regiões próximas. Conforme exposto por DF+ 

(2020a), como o projeto de alteamento dos módulos Oeste 1 e Central se encontra na mesma 

região das obras já implantadas do Módulo Oeste 1, Oeste 2 e Central, o mapeamento geológico-

geotécnico realizado para a implantação destas estruturas é considerado válido a nível conceitual, 

uma vez que o levantamento abrangeu toda a região no entorno do Depósito de Rejeito Murici. 

Para elaboração de projeto básico, a empresa DF+ Recursos Hídricos & Geotecnia S.A. recomendou 

a execução de plano de investigações complementares. 

3.5.3.1 Unidades Geotécnicas 

As unidades geotécnicas identificadas em investigações empreendidas na área foram, no total de 

cinco: solo coluvionar/transportado, solo residual/saprolito, crosta laterítica, blocos de rocha e 

afloramento/maciço rochoso (DF+, 2020a). As descrições a seguir apresentadas foram extraídas 

do projeto conceitual, sendo organizadas pela empresa DF+ Recursos Hídricos & Geotecnia S.A. 

Solo coluvionar/transportado 

Este solo é constituído por material silto-argiloso a siltoso de coloração marrom avermelhada a 

marrom escura, podendo apresentar granulometria arenosa (areia fina). Em alguns locais, 

observa-se a presença de seixos de quartzo e/ou seixos de metapelito alterado e de películas de 

manganês. Em termos gerais, apresenta uma espessura variando até 4 m, ocorrendo somente em 

porções restritas na área do módulo Leste, uma vez que a área foi, no passado, explorada para 

empréstimo para construção do DRM. O valor do SPT verificado neste horizonte varia entre 3 e 

30 golpes, sendo que os valores superiores a 20 foram encontrados em profundidades maiores do 

que 3 m. 

Solo residual/Saprolito 

Em levantamentos de campo realizados na área do DRM, foram caracterizados um solo residual e 

um material saprolítico. O solo caracterizado como residual apresenta um baixo grau de 

resistência, sem estruturação e alteração mineral elevada. No caso do saprolito (residual jovem), 

este apresenta um grau de resistência de médio a alto, com preservação de estruturas reliquiares 

da rocha. A espessura destes horizontes pode variar entre 0 e 5 m para residual e entre 0 e 13 m 

para o saprolito. 

O solo residual identificado na área é constituído por um material silto-argiloso (predominante) 

a silto-arenoso, onde se observa, em alguns pontos, a presença de areia com granulometria fina. A 
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coloração deste solo varia entre o marrom escuro e o marrom avermelhado, apresentando-se 

esbranquiçado quando é observada a presença de caulim. Películas milimétricas de manganês 

também podem ser observadas preenchendo fraturas e nas estratificações das porções que se 

apresentam mais consistentes. A consistência deste solo pode variar de mole a dura e pode ser 

observada uma estruturação pouco incipiente a bem marcante, dependendo do grau de alteração 

em que o mesmo se encontra.  

O solo saprolítico, encontrado na área, apresenta as mesmas características do solo residual com 

relação à granulometria e também a presença de películas de manganês. A coloração pode variar 

entre o marrom-avermelhado e o roxo.  

Os valores de SPT observados nestes horizontes variaram entre 3 e 50 golpes tanto para o residual 

quanto para o saprólito, sendo que os valores mais baixos foram observados em profundidades 

inferiores a 5 m. 

Crosta laterítica 

A crosta laterítica ocorre restritamente na porção noroeste do Depósito de Rejeitos Murici, mais 

precisamente entre os módulos Oeste, em forma de blocos de pequenas dimensões entre 0,15 m 

e 0,50 m ou como uma carapaça contendo seixos de quartzo, seixos ferruginosos laterizados 

(psólitos) e/ou seixos de metapelito, alterados.  

Blocos de rocha 

Foi registrada a presença localizada de blocos de rocha sã ou com alteração incipiente, geralmente 

em locais onde houve abertura de estradas ou áreas de empréstimo do material coluvionar com 

exposição da rocha. A maior parte dos blocos se encontra “in situ” mas alguns sofreram transporte 

para retirada do material de interesse. 

Afloramento/Maciço rochoso 

A rocha observada na área é um metapelito estratificado que apresenta uma granulometria entre 

argila e areia fina. A espessura dos planos de estratificação varia entre milimétrica até decimétrica. 

Os afloramentos do metapelito foram observados geralmente ao longo das drenagens e nas 

margens das mesmas.  

Nestes afloramentos, a rocha sã apresenta uma coloração cinza a verde, sendo que quando esta 

rocha se encontra alterada esta coloração se torna ocre ou arroxeada quando o metapelito 

apresenta níveis ferruginosos.  

A rocha apresenta graus de resistência de médio a alto, sendo que esta resistência média é 

observada quando a rocha encontra-se muito alterada, e com resistência alta quando a rocha é sã. 
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Observa-se a presença de fraturas horizontais a sub-horizontais (mesma direção do acamamento) 

como também sub-verticais. Películas de manganês (de milimétricas até centimétricas) são 

observadas preenchendo a maior parte das fraturas.  

Em termos gerais, o contato entre os diferentes horizontes (solo e rocha) é horizontal a sub-

horizontal, acompanhando a topografia, que é suave, e apresenta declividades variando entre 4 e 

7% nas encostas mais íngremes da área do depósito. Frequentemente, são observadas películas 

de manganês (centimétricas a milimétricas) preenchendo as fraturas e entre os planos de 

estratificação do metapelito. 

3.5.3.2  Nível d’Água Subterrâneo 

Os valores de nível d’água obtidos nas campanhas de investigações geológico-geotécnicas 

executados na área do Depósito de Rejeitos Murici correspondem ao final do período de estiagem 

e indicaram uma profundidade da ordem de 8 m, dentro dos níveis saprolíticos.  

No que tange aos níveis d’água subterrâneos, DF+ (2020a) avalia que “as atenções de cunho 

hidrogeológicos remetem ao atendimento de normatizas, em termos de distância no nível freático 

do contato de fundação da estrutura”. 

3.5.4 Estudos Hidrológicos (Chuvas Intensas) 

Para caracterizar o comportamento temporal das precipitações no local do empreendimento, 

subsidiando o dimensionamento das estruturas hidráulicas e outras características do depósito, 

DF+ (2020a) elaborou um estudo dos dados de precipitação das estações pluviométricas nas 

proximidades da área de interesse, sendo apresentado, a seguir, as análises realizadas para definir 

a estação pluviométrica de referência e as análises de frequência das precipitações máximas. 

3.5.4.1 Estação Pluviométrica de Referência 

Inicialmente, foi realizado um levantamento das informações contidas no inventário de estações 

disponibilizado pelo sistema Hidroweb da Agência Nacional de Águas (ANA), buscando por 

estações próximas ao Depósito de Rejeitos Murici (Tabela 3-24).  

De acordo com os critérios de proximidade e disponibilidade de dados, foi selecionada a estação 

pluviométrica “UHE Três Marias” (código 01845009), localizada no município de Três Marias 

(MG), cobrindo o período de 1975 a 1993, complementada com os registros pluviométricos da 

estação de “Barra do Rio de Janeiro” (código 01845027), também localizado no município de Três 

Marias, com disponibilidade de dados mais atualizados, abrangendo o período de 1994 a 2019.  
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 Tabela 3-24: Estações pluviométricas próximas ao Depósito de Rejeitos Murici 

Código Nome 
Distância à 

área de 
estudo (km) 

Período de 
Observação 

Operadora Responsável 

1845001 Barragem Três Marias 11 1958 a 1961 ANA ANA 

1845009 UHE Três Marias 5 1975 a 1993 TRÊS MARIAS TRÊS MARIAS 

1845018 Três Marias 5 1960 a 1973 CODEVASF CODEVASF 

1845021 Canoeiros 36 1976 a 2019 ANA CPRM 

1845027 Barra do Rio de Janeiro 28 1984 a 2019 ANA CPRM 

Fonte: DF+ (2020a). 

O procedimento de junção de dados históricos provenientes das duas estações pluviométricas 

distintas, foi verificada a correlação da curva de acumulação de dupla massa, a qual comprovou a 

boa correlação entre as estações UHE Três Marias e Barra do Rio de Janeiro com poucos desvios 

observados para o período comum de dados entre as duas estações, 01/02/1984 a 31/05/1993. 

Assim, considerou-se a série com 44 anos de observação (1975-2019) resultante das informações 

contidas nas estações 01845009 e 01845027 (DF+, 2020a). 

3.5.4.2 Análise de Frequência das Precipitações Máximas 

A partir da série resultante de dados históricos das estações pluviométricas UHE Três Marias e 

Barra do Rio de Janeiro (1975-2019), os máximos anuais de chuvas obtidos para cada o ano 

hidrológico são apresentados na Tabela 3-25. 

 Tabela 3-25: Precipitações máximas diárias para cada ano hidrológico (1975 a 2019) 

Ano 
Precipitação Diária Máxima 

Estação 01845009 Estação 01845027 

1975-1976 65   

1976-1977 80,5   

1977-1978 83,2   

1978-1979 85,6   

1979-1980 85   

1980-1981 92,6   

1981-1982 94,6   

1982-1983 87   

1983-1984 71,4   

1984-1985 60   

1985-1986 82   

1986-1987 65,6   

1987-1988 104   

1988-1989 53,4   

1989-1990 103   

1990-1991 52,4   
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Ano 
Precipitação Diária Máxima 

Estação 01845009 Estação 01845027 

1991-1992 78,6   

1992-1993 79   

1993-1994 90   

1994-1995   163 

1995-1996   76,4 

1996-1997   132,5 

1997-1998   54,5 

1998-1999   61,3 

1999-2000   107,8 

2000-2001   59,7 

2001-2002   60 

2002-2003   92,4 

2003-2004   58,3 

2004-2005   73,1 

2005-2006   66,5 

2006-2007   65,3 

2007-2008   63,3 

2008-2009   98,1 

2009-2010   80 

2010-2011   78,9 

2011-2012   98,5 

2012-2013   100,4 

2013-2014   82,8 

2014-2015   61,6 

2015-2016   87,7 

2016-2017   66,2 

2017-2018   101 

2018-2019   54,3 

Fonte: DF+ (2020a). 

Com base na série de precipitações máximas diárias, DF+ (2020a) determinou a relação entre a 

intensidade, duração e frequência das precipitações. Para tal análise, os procedimentos se 

resumiram em: 

 Determinação das chuvas de duração de 1 a 30 dias, obtidas por meio de somatória dos 

respectivos dias consecutivos dos dados de precipitação diária das estações; 

 Análise preliminar das séries de dados para identificação de outliers e da melhor distribuição 

empírica a se utilizar, por meio do programa computacional SEAF - Sistema Especialista de 

Análise de Frequência, desenvolvido pelo Departamento de Hidráulica e Recursos Hídricos, da 

Universidade Federal de Minas Gerais (CANDIDO, 2003).  
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 Agrupamento, ordenação e plotagem dos pontos de chuva, empregando-se a posição de 

plotagem de Weibull, determinando-se as probabilidades amostrais. As distribuições de 

probabilidades teóricas foram ajustadas pelo método dos Momentos-L, buscando-se se o 

melhor ajuste de um modelo de distribuição probabilística à sequência ordenada de eventos, 

de forma a obterem-se as alturas de chuva para tempos de retorno específicos. Esta etapa foi 

realizada também com o programa computacional SEAF. 

 De posse dos parâmetros das distribuições estatísticas recomendadas pelo SEAF, para cada 

uma das durações estudadas, foram traçadas suas curvas teóricas e sobrepostas aos dados 

observados, e a partir da análise gráfica definiu-se pela distribuição estatística de melhor 

aderência à série histórica. Esta etapa é sintetizada na Tabela 3-26 e na Figura 3-31 é 

apresentados o gráfico correspondente ao ajuste estatístico para as precipitações diárias. 

 Determinação das chuvas correspondentes a duração de 24h multiplicando-se as alturas 

máximas diárias obtidas da etapa anterior de análise de frequência por uma constante igual 

a 1,095, como recomendado por Taborga (1974). 

 Desagregação das precipitações com duração de 24h em precipitações de durações inferiores 

pelo método das isozonas apresentado por Taborga (1974). Esse método estabelece relações 

entre as precipitações de 24 horas e as de duração inferiores com base no período de retorno 

e na isozona correspondente à região de estudo. Neste caso, a área do alteamento dos módulos 

Oeste 1 e Central pertence à isozona C. 

 Discretização dos totais pluviométricos com diferentes durações e períodos de retorno em 

blocos de chuva (hietogramas) conforme distribuição temporal indicada por Huff (1990), 

considerando o 2º quartil e 50% de probabilidade de ocorrência. 

 

 Tabela 3-26: Distribuições estatísticas avaliadas no estudo de chuvas intensas 

Duração da Precipitação 
(dias) 

Distribuição Empírica Utilizada 
(Ano Hidrológico) 

1 Gumbel 

5 Gumbel 

10 Gumbel 

20 Exponencial 

30 Exponencial 

Fonte: DF+ (2020a). 
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 Figura 3-31: Análise de frequência de máximos anuais  
de altura pluviométrica com duração de 30 dias 

 
Fonte: DF+ (2020a). 

Na Tabela 3-27 são apresentadas as alturas de precipitação para o ano hidrológico completo e na 

Fonte: DF+ (2020a). 

Tabela 3-28 e Figura 3-32 são apresentadas as relações intensidade, duração e frequência (IDF), 

considerando o ano hidrológico completo, para as chuvas com diversos períodos de retorno. 

 Tabela 3-27: Altura de precipitação 

Duração 
Altura de precipitação (mm) 

TR 5 TR 10 TR 25 TR 50 TR 100 TR 500 TR 1000 TR 10000 

6 min 9,3 10,5 12,0 13,1 14,2 16,8 17,9 21,6 
10 min 16,6 18,7 21,2 23,1 24,9 29,0 30,8 36,5 
15 min 22,4 25,1 28,5 30,9 33,3 38,7 41,0 48,2 
20 min 26,5 29,7 33,7 36,5 39,3 45,6 48,2 56,6 
30 min 32,4 36,2 41,0 44,4 47,7 55,3 58,4 68,3 
1 hora 42,3 47,3 53,5 57,9 62,2 71,9 75,8 88,5 

2 horas 56,1 63,0 71,5 77,8 83,9 97,9 103,7 122,8 
3 horas 64,1 72,1 82,1 89,4 96,6 113,1 120,1 142,8 
4 horas 69,9 78,6 89,6 97,7 105,7 123,9 131,7 157,1 
6 horas 77,9 87,8 100,2 109,4 118,4 139,2 148,0 177,1 
8 horas 83,6 94,3 107,7 117,6 127,4 150,0 159,6 191,4 

10 horas 88,1 99,3 113,5 124,0 134,4 158,3 168,6 202,4 
12 horas 91,7 103,5 118,3 129,3 140,1 165,2 175,9 211,4 
18 horas 99,8 112,6 128,9 140,9 152,8 180,4 192,3 231,5 
24 horas 105,5 119,1 136,4 149,2 161,9 191,2 203,8 245,7 

2 dias 134,7 150,7 169,8 183,4 196,6 226,3 238,9 280,4 
3 dias 158,8 178,2 202,8 221,0 239,1 280,8 298,8 358,4 
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Duração 
Altura de precipitação (mm) 

TR 5 TR 10 TR 25 TR 50 TR 100 TR 500 TR 1000 TR 10000 
5 dias 192,8 216,2 245,6 267,4 289,1 339,2 360,8 432,3 
7 dias 229,2 255,2 286,3 308,3 329,6 377,2 397,3 463,4 

10 dias 270,9 304,7 347,3 379,0 410,4 483,1 514,3 618,0 
20 dias 367,3 430,2 513,5 576,5 639,4 785,6 848,6 1057,8 
25 dias 416,9 481,2 564,4 626,8 689,1 834,5 897,6 1110,2 
30 dias 450,1 527,1 629,0 706,0 783,1 962,0 1039,0 1295,0 

Fonte: DF+ (2020a). 

 Tabela 3-28: Relação Intensidade Duração Frequência (IDF) 

Duração 
Intensidade de precipitação - I (mm/h) 

TR 10 TR 100 TR 500 TR 1000 TR 10000 

Minutos 

6 104,8 142,5 168,3 179,4 216,2 
10 111,9 149,3 174,2 184,7 218,7 
15 100,5 133,3 154,9 163,9 192,9 
20 75,4 99,9 116,2 122,9 144,7 
30 59,5 78,6 91,2 96,4 113,1 
60 36,2 47,7 55,3 58,4 68,3 

120 23,6 31,1 35,9 37,9 44,2 
180 21,0 28,0 32,6 34,6 40,9 
240 18,0 24,2 28,3 30,0 35,7 
360 13,1 17,6 20,7 21,9 26,2 
480 11,0 14,8 17,4 18,5 22,1 
600 9,4 12,7 15,0 16,0 19,1 
720 8,3 11,2 13,2 14,0 16,9 

1080 5,7 7,8 9,2 9,8 11,7 
1440 4,7 6,4 7,5 8,0 9,6 

Fonte: DF+ (2020a). 

 Figura 3-32: Curvas IDF para diversos períodos de retorno 

 
Fonte: DF+ (2020a). 
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3.5.5 Estudo de Ruptura Hipotética 

O estudo de ruptura hipotética (dam break) do alteamento dos módulos Oeste 1 e Central (El. 

602,0 m) foi desenvolvido pela empresa DF+ Recursos Hídricos & Geotecnia S.A., em 2020 (DF+, 

2020b), considerando o projeto conceitual da estrutura. A elaboração do estudo nesta fase de 

projeto objetivou atender aos requisitos da Lei Estadual nº 23. 291, de 25 de fevereiro de 2019. 

3.5.5.1 Metodologia Adotada 

A metodologia aplicada para desenvolvimento do estudo de ruptura hipotética contemplou, 

basicamente, a definição do hidrograma de ruptura, a modelagem da propagação da onda de 

ruptura e o mapeamento da inundação potencial. 

Para definição do hidrograma de ruptura foram avaliadas as hipóteses de falha da estrutura de 

disposição de resíduos, determinando o cenário mais crítico. 

Alguns eventos extremos podem desencadear a ruptura de um barramento, citando-se: eventos 

extremos de precipitação, obstrução de sistema extravasor, abalos sísmicos, recalques ou 

colapsos da fundação, colmatação da drenagem interna ou falta de compactação e garantia de 

controle tecnológico na construção do maciço. Estes eventos, podem levar a uma ruptura por 

mecanismos específicos, tendo sido avaliado, para o alteamento dos módulos Oeste 1 e Central, os 

seguintes: 

 Erosão interna (piping): este modo de falha ocorre quando partículas de solo, dentro de um 

maciço ou em suas fundações, são carreadas para jusante pelo fluxo de percolação (SILVA, 

2016 in DF+, 2020b). Para o caso dos módulos Oeste 1 e Central, tendo em vista as condições 

atuais das estruturas existentes, o controle tecnológico aplicado durante a construção e, 

principalmente, o fato de o depósito ser provido de camada de impermeabilização no talude 

de montante, considera-se pouco provável a ocorrência de piping, não sendo, esta, uma 

hipótese de falha de alta probabilidade de ocorrência na estrutura em análise (DF+, 2020b). 

 Galgamento: a ocorrência deste modo de falha está principalmente associado a eventos 

extremos de precipitação, que provoquem vazões que a estrutura não seja capaz de amortecer. 

Considerando os estudos hidrológicos desenvolvidos no projeto conceitual da estrutura, a 

definição de que o depósito deve operação com NA abaixo de 2,3 m da crista, além de 1,0 m de 

borda livre e a previsão de um extravasor de emergência, foi determinado que a probabilidade 

de o sistema extravasor não ser capaz de suportar cheias é inferior a 0,01%, sendo o 

galgamento um método de falha de baixa probabilidade de ocorrência para os módulos Oeste 

1 e Central. Apesar da baixa probabilidade de ocorrência, este modo de falha foi selecionado 

como sendo o cenário mais crítico (DF+, 2020b). 
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 Instabilidade Estrutural: considerando os fatores de segurança de projeto definidos no 

projeto conceitual do alteamento dos módulos Oeste 1 e Central atendem aos valores mínimos 

admitidos pela norma ABNT NBR 13.028/2017, não é esperado, em condições normais de 

operação, a falha estrutural do maciço, não sendo este um modo de falha relevante (DF+, 

2020b). 

 Liquefação: este modo de falhar está associado a deslocamentos de massa com altas 

velocidades e grandes mobilizações, sendo mais propensos a ocorrer em aterros e diques sobre 

rejeitos fotos e saturados e praticamente improváveis em barragens construídas em solo 

compactado, devido aos controles implementados. O projeto conceitual do alteamento dos 

módulos Oeste 1 e Central indica que o maciço seja executado em solo compactado e pelo 

método de jusante, além de contar com sistema de impermeabilização e detecção de 

vazamentos. Neste sentido, não é considerada a possibilidade de ocorrer este tipo de falha 

(DF+, 2020b). 

Em razão da relevância evidenciada na literatura, aplicou-se, para definição dos parâmetros de 

formação da brecha do alteamento dos módulos Oeste 1 e Central, o modelo paramétrico proposto 

por Froehlich (2016) (in DF+, 2020b), que se baseia na análise de dados de 111 eventos de ruptura 

de barragem. 

Os parâmetros considerados para determinação da brecha de ruptura hipotética são 

apresentados na Tabela 3-29. 

 Tabela 3-29: Parâmetros da brecha de ruptura hipotética – Módulos Oeste 1 e Central 

Parâmetros 
Alteamento módulos 

Oeste 1 e Central 

Modo de falha Galgamento 

Elevação da crista da barragem (m) 602,0 

Elevação do pé do maciço (m) 562,0 

Elevação do fundo da brecha (m) 562,0 

Altura da barragem (m) 40,0 

Volume total mobilizado para formação da brecha (x 10³ m³) 6.556,72 

Altura da brecha (m) 40,0 

Inclinação lateral (H:1V) 1,0 

NA no início da ruptura (m) 602,0 

Carga hidráulica à montante da brecha (m) 40,0 

Largura mínima da brecha (m) 24,57 

Tempo de formação da brecha (h) 0,34 

Modo de progressão Curva “S” Senoidal 

Fonte: DF+ (2020b). 

O hidrograma proveniente da onda de ruptura do alteamento dos módulos Oeste 1 e Central, com 

vazão de pico de 9.086 m³/s (atingida aos 12 minutos), foi utilizado como condição de contorno 
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para o desenvolvimento do modelo hidrológico. A simulação de deplecionamento do reservatório, 

com mobilização do material foi realizada por meio da taxa de crescimento associada aos 

parâmetros de tempo de formação e geometria final da brecha (Figura 3-33).  

 Figura 3-33: Deplecionamento do reservatório e hidrograma de ruptura 

 
Fonte: DF+ (2020b). 

Para modelagem da ruptura hipotética do alteamento dos módulos Oeste 1 e Central, foi 

considerada a mobilização de 100% do volume acumulado até a cota da crista no momento da 

ruptura hipotética, conforme representado na Figura 3-34. 

 Figura 3-34: Curva Cota-utilizado para construção do hidrograma de ruptura hipotética 

 
Fonte: DF+ (2020b). 
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DF+ (2020b) destaca que a simulação não considerou a mobilização do volume de rejeito/água 

acumulado no módulo Central do DRM, abaixo da cota 598,0 m, em razão da existência de um 

maciço que separa o módulo Oeste 1 do Central, o qual foi construído com controle tecnológico 

adequado e que possui impermeabilização sobre sua crista (impedindo a instauração de 

processos erosivos que pudessem desencadear a ruptura). 

A modelagem da propagação da onda de cheia foi realizada a partir do hidrograma de ruptura, 

considerando uma base topográfica que, no caso correspondia a um Modelo Digital de Terreno 

(MDT) obtido por processamento digital de imagens, com resolução de 1 metro. O modelo foi 

corrigido, com o objetivo de se tornar hidráulica e hidrologicamente consistente. A modelagem foi 

realizada no software HEC-RAS 5.0.7, com base no MDT e, também, em parâmetros de resistência 

de escoamento (coeficiente de rugosidade e pelos aspectos reológicos da mistura mobilizada), 

condições de controle hidráulicas e análise de consistência dos resultados. Em síntese, a simulação 

considerou os seguintes parâmetros: 

 Adoção de modelo matemático bidimensional, baseado nas equações de águas rasas (Shallow 

Water Equations), e resultante de adaptações feitas às equações de movimento de Navier-

Stokes; 

 Nível de água na barragem, no momento da ruptura, na elevação da crista (El. 602,0 m); 

 Ocorrência de cheia natural (TR 2 anos) no rio São Francisco, a jusante da estrutura. Os 

valores de vazões de referência foram extraídos do Plano de Ação de Emergência – PAE do 

DRM Módulo Oeste 1 - El. 598,0 m. 

 No vale do córrego Retiro Velho, logo a jusante da estrutura, considerou-se dia seco, ou seja, 

sem a ocorrência de chuvas nessa porção do talvegue. Esta determinação se deu em razão da 

discrepância na ordem de grandeza das vazões decorrentes da ruptura, em comparação às de 

uma chuva no vale a jusante. 

 Como parâmetros de resistência foi adotado o coeficiente de rugosidade de Manning (CHOW, 

1959 in DF+, 2020b), a partir de mapeamento do uso do solo. 

 Foi realizada análise reológica do resíduo da Unidade Três Marias, considerando os 

parâmetros apresentados abaixo e adotando, portanto, fluído newtoniano para modelagem: 

 Vol. de Rejeito (m³): 5.253.956 

 Vol. Maciço (m³): 247.467 

 Vol. de Água Livre (m³): 1.414.744 

 Índice de Vazios Rejeito (ē): 4,7 

 Índice de Vazios Maciço (ē): 0,5 
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 Teor de Sólidos Volumétrico – Cv: 0,17 

 Característica do escoamento: Aquoso 

 Terreno ou solo a jusante não apresentariam processos erosivos, sendo representados apenas 

os parâmetros reológicos e a deposição do material no vale a jusante; 

 Interrupção das simulações foi dada a 10 km a jusante. Nesse trecho, a profundidade, em 

virtude da propagação da onda de ruptura, é da ordem de 1m. 

O mapeamento da mancha de inundação foi desenvolvimento por meio de pós-processamento 

da modelagem computacional, com pós processamento dos dados obtidos com a análise da 

propagação da onda de cheia. 

3.5.5.2 Mancha de Inundação 

Toda a mancha de inundação modelada foi considerada como correspondente à Zona de 

Autossalvamento - ZAS, cujo conceito legal, definido na Lei Federal nº 12.334, de 20 de setembro 

de 2010 (alterada pela Lei Federal nº 14.066, de 30 de setembro de 2020) é: “trecho do vale a 

jusante da barragem em que não haja tempo suficiente para intervenção da autoridade competente 

em situação de emergência, conforme mapa de inundação”. 

A Figura 3-35 apresenta a envoltória máxima de inundação, ao passo que a Figura 3-36 mostra o 

mapa de risco hidrodinâmico, elaborados pela empresa DF+ Recursos Hídricos e Geotecnia S.A. 

Em função do tempo de chegada da onda (apresentado no mapa da envoltória máxima de 

inundação), considera-se o grau de perigo, determinado pelo número esperado de vítimas 

significantes e potencialmente significante (NEV), conforme apresentado na Tabela 3-30. 

 Tabela 3-30: Número esperado de vítimas em função do tempo de alerta  

Tempo de aviso Perda de vidas 
Número esperado de vítimas 

(NEV) 

0 a 15 minutos Significante 
NEV = 50% no número de 

pessoas em risco 

15 a 90 minutos Potencialmente significante 
NEV = (número de pessoas em 

risco)0,6 

Mais que 90 minutos 
Perda de vidas virtualmente 

eliminada 
NEV = 0,0002 x número de 

pessoas em risco 

Fonte: USBR (1999) in DF+ (2020b). 

É possível determinar, também, o grau de perigo em função do risco hidrodinâmico (RH), como 

mostrado na Tabela 3-31. 
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 Tabela 3-31: Consequência do risco hidrodinâmico 

RH 
(m²/s) 

Consequências 

< 0,5 Crianças e deficientes são arrastados 

0,5 - 1,0 Adultos são arrastados 

1,0 - 3,0 
Danos de submersão em edifícios, estruturais em casas 
fracas 

3,0 - 7,0 Danos estruturais em edifícios e possíveis colapsos 

> 7,0 Colapso em certos edifícios 

Fonte: SYNAVEN et al. (2000) in DF+ (2020b). 

Conforme conclui DF+ (2020b), a ocorrência de uma eventual falha no maciço do dos módulos 

Oeste 1 e Central (El. 602,0 m), com a passagem da onda de ruptura a jusante poderia ocasionar 

diversos danos, tais como: 

 “Impactos em APP – Área de Preservação Permanente nas faixas marginais ao leito dos cursos 

de água; 

 Possíveis problemas relacionados ao abastecimento de água e irrigação nas regiões 

abastecidas; 

 Possíveis interrupções na rodovia e nos acessos locais de terra; 

 Inundação de áreas rurais e de recreação ao longo do vale a jusante, com danos a benfeitorias 

e a alguns moradores; 

 Assoreamento dos cursos de água a jusante das barragens, com deposição de rejeitos no leito 

a jusante e possível alteração da calha principal dos córregos/rios em alguns trechos; 

 Destruição da camada vegetal e do habitat, remoção do solo de cobertura, deposição de 

rejeitos, destruição de vida animal, biota aquática, e demais prejuízos à fauna e flora 

características da região; 

 Impactos negativos na produção e na imagem da Nexa; 

 Possíveis dificuldades para obtenção de novas licenças ambientais; 

 Interrupção temporária no abastecimento de água em cidades a jusante que utilizam a água 

do manancial para abastecimento humano, caso existam”.  
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3.6 IMPLANTAÇÃO DO DEPÓSITO 

3.6.1 Canteiro de Obras 

O canteiro de obras está previsto para ser construído no local onde foi implantado o canteiro 

utilizado na construção do módulo Oeste 1 (El. 598,0 m) e do módulo Oeste 2. O lugar corresponde 

a uma área que inicialmente foi utilizada para exploração de material de empréstimo quando da 

construção do primeiro alteamento do módulo Oeste 1 (El. 592,0 m). Ainda nesta etapa da 

implantação do módulo Oeste 1, o local foi transformado em bota-fora e, mais recentemente, em 

canteiro de obras. 

O uso alternativo do solo foi autorizado quando do primeiro licenciamento dos módulos Oeste 1 

(Elevações 592,0 m e 598,0 m) e Oeste 2 (LP+LI Nº 006/2015 | PA COPAM nº 

00012/1978/051/2014). 

O canteiro possivelmente ocupará uma área útil da ordem de 14.000 m² e contará com as 

seguintes estruturas: caixas de abastecimento de água potável, complexo de fiscalização, 

estacionamentos de veículos leves, containers administrativos, refeitório, área de vivência, 

vestiários masculino e feminino, área de lubrificação e limpeza de veículos e equipamentos, posto 

de combustível em comboio, oficina e estacionamento de máquinas e equipamentos. Não haverá 

necessidade de implantar alojamentos no canteiro de obras, uma vez que será priorizada a 

contratação de trabalhadores locais para construção do depósito. 

Destaca-se que a água a ser utilizada no canteiro de obras e nas obras em si, será proveniente de 

outorga que a Nexa já possui para captação superficial no rio São Francisco, emitida pela Agência 

Nacional das Águas - ANA (Resolução nº 1214, de 28 de outubro de 2015). 

Na Figura 3-37, onde se apresenta a locação das áreas de empréstimo e nas demais plantas do 

projeto, é possível visualizar o canteiro de obras atual, locado onde provavelmente será instalado 

o canteiro para o Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do DRM. 

3.6.2 Supressão de Vegetação e Limpeza de Terreno 

A atividade de supressão de vegetação e limpeza do terreno será executada em todos os locais 

onde existir vegetação na área diretamente afetada pela construção do alteamento dos módulos 

Oeste 1 e Central, incluindo as áreas de empréstimo. A supressão será realizada mediante 

autorização do órgão ambiental competente, contemplando a área no entorno do reservatório e 

as áreas de empréstimo. 

A vegetação será removida de modo seletivo, com retirada de árvores em processo semi-

mecanizado (com uso motosserras) e, o restante do material, por meio do uso de equipamentos 
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mecanizados de grande porte. O material lenhoso e as madeiras serão temporariamente 

empilhados, para posterior aproveitamento, de acordo com o tipo (lenha ou madeira). 

O topsoil (material orgânico) retirado quando da limpeza do terreno será também depositado em 

pilhas e temporariamente estocados, para posterior utilização na recuperação/reabilitação de 

áreas degradadas. 

3.6.3 Áreas de Empréstimo, Bota-Fora e Terraplenagem 

As áreas de empréstimo consideradas no Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do 

DRM foram avaliadas com base em estudos anteriores realizados pela Nexa e verificado pela DF+ 

Recursos Hídricos e Geotecnia S.A.  

Na Figura 3-37 estão espacializadas as áreas de empréstimo e bota-fora considerados para a 

implantação do projeto, sendo previstas: Área 0, Área 2, Área 3 e Área 4. 

A área de empréstimo 2 está licenciada por meio do Documento de Autorização para Intervenção 

Ambiental – DAIA nº 0038855-D, Processo nº 02030000379/20 emitido pelo Núcleo de Apoio 

Regional de Curvelo em 13/07/2020, para um quantitativo total de 21,720 ha. O local foi 

explorado para construção da Elevação 598,0 m do módulo Oeste 1 e ainda apresenta material 

disponível. 

Para avaliação da qualidade do material disponível nas áreas de empréstimo, na Área foram 

extraídas amostras deformadas quatro sondagens a trado (ST-9-02, 04, 06 e 07), sendo que, em 

todos os furos, foram coletadas amostras em duas diferentes profundidades, face às alterações de 

cores do material e/ou divergentes classificações táctil-visuais de campo (DF+, 2020a). 

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de granulometria completa, a fração silte é 

dominante no material. Entretanto, na camada mais superficial do ST-9-02, foi percebida uma não 

tão significativa predominância da fração argila na composição granulométrica do material – 

argila silto arenosa. E, na camada sobposta a esta, encontra-se um material caracterizado como 

silte areno argiloso. Nos demais furos, as camadas apresentam silte como fração dominante, 

seguida, em ordem decrescente, pelas frações argila e areia – silte argilo arenoso. Face à presença 

de grande fração de finos, as camadas apresentaram, com exceção da localizada entre 1,20-3,80 

m de profundidade no ST-9-02, IPs maiores que zero, o que demonstra ser o material plástico. As 

camadas do ST-9-04 apresentam teores de umidade natural acima dos valores correspondentes à 

umidade ótima. Nas demais camadas, a umidade natural é inferior à ótima. Deve-se destacar, 

também, que a cor predominante do material é amarela e que o mesmo apresenta baixa 

expansividade - inferior a 0,5% (DF+, 2020a). 
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 Figura 3-37: Áreas de empréstimo sugeridas para o alteamento dos módulos Oeste 1 e Central 

 
Fonte: DF+ (2020a). 
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De acordo com os dados de sondagens fornecidos pela equipe da Nexa à DF+ Recursos Hídricos e 

Geotecnia S.A., foi considerada a escavação de 5,0 m de profundidade de material utilizável, 

apresentando um volume de 655.000 m³ para a Área 0 e um volume de 1.335.000 m³ para Área 3. 

Volume suficiente para construir o alteamento previsto (DF+, 2020a). Contudo, como foram 

considerados apenas os volumes geométricos, não sendo aplicado o fator de empolamento e 

contração, as Áreas 2 e 4 seriam exploradas, caso necessário. 

Em geral, as áreas avaliadas como potenciais áreas de empréstimo apresentam volume 

considerável de solo residual, de granulometria fina, predominantemente silte. Na Área 4, há 

disponível uma quantidade expressiva de solo residual. 

A Tabela 3-32 apresenta o os volumes estimados para cada área de empréstimo considerada para 

a implantação do alteamento dos módulos Oeste 1 e Central. 

 Tabela 3-32: Volumes estimados  
para cada área de empréstimo 

Área Volume (m³) 

0 665.000 

2 700.000 

3 1.335.000 

4 500.000 

Fonte: DF+ (2020a). 

As áreas de empréstimo, bem como a área localizada entre as Áreas 0, 2 e 3 e o DRM, poderão ser 

utilizadas para bota-fora de material. Destaca-se que o local entre as áreas de empréstimo e o DRM 

onde, na Figura 3-37 está indicado “Bota-fora existente”, teve uso alternativo do solo autorizado 

quando do primeiro licenciamento dos módulos Oeste 1 (Elevações 592,0 m e 598,0 m) e Oeste 2 

(LP+LI Nº 006/2015 | PA COPAM nº 00012/1978/051/2014). Esta área foi, no passado, explorada 

para retirada de material para construção dos módulos Oeste 1 e Oeste 2. 

Por se tratar da construção de um barramento, as obras de terraplenagem constituem marco 

fundamental da implantação do alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central, se iniciando após a 

supressão da vegetação e limpeza do terreno e perdurando até o fim das obras. 

3.6.4 Relocação de Acessos Internos ao Empreendimento 

Em torno do Depósito de Rejeitos Murici - DRM existem acessos que se encontram dentro da área 

diretamente afetada pelo projeto de alteamento dos módulos Oeste 1 e Central (EL. 602,0 m), e 

que, por isso, deverão ser relocados. 

O projeto conceitual prevê, conforme detalhado pela empresa DF+ Recursos Hídricos e Geotecnica 

S.A., a adequação das seguintes interferências em acessos: 
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 Reimplantação do acesso ao coroamento junto à face oeste do maciço de alteamento; 

 Reimplantação de quatro acessos do módulo Oeste 2 do DRM; 

 Remoção do acesso ao coroamento do módulo Central pelo maciço do alteamento; 

 Adequação no trecho da estrada operacional a oeste do alteamento. 

Estes acessos estão todos inseridos em imóveis de propriedade da Nexa Recursos Minerais S.A., 

de forma que não haverá interferência em qualquer estrada externa ao empreendimento e que 

tenha uso público. 

Cumpre mencionar, também, que durante a implantação do projeto de alteamento dos módulos 

Oeste 1 e Central não serão utilizadas vias externas ao empreendimento. A única interferência 

existente se dá em cruzamento da Estrada Consciência (via municipal rural) para deslocamento 

do canteiro de obras e algumas áreas de empréstimo, até o depósito. Contudo, a Nexa realiza, há 

anos, a sinalização do local, com disponibilização de dois fiscais que controlam o fluxo do tráfego 

na via da empresa, de forma a não interferir na estrada municipal. 

3.6.5 Obras Civis e Eletromecânicas 

As obras civis e eletromecânicas contemplam a implantação de sistemas de drenagens, de sistema 

de impermeabilização e detecção de vazamentos, acabamentos, instalações elétricas, mecânicas e 

hidráulicas. Envolve, também, a instalação e montagem de equipamentos mecânicos, como a 

adequação dos sistemas de bombeamento de resíduos e água sobrenadante. 

Estas atividades perdurarão durante toda a fase de implantação do projeto de alteamento dos 

módulos Oeste 1 e Central, sendo intensificadas na etapa final da implantação. 

3.6.6 Implantação de Instrumentação para Monitoramento 

Os módulos Oeste 1 e Central já possuem instrumentação para monitoramento geotécnico. 

Contudo, como o alteamento para a El. 602,0 m será realizado pelo método construtivo de jusante, 

será necessário relocar parte dos instrumentos e implantar novos. 

O projeto conceitual desenvolvido pela empresa DF+ Recursos Hídricos & Geotecnia S.A. prevê a 

instalação de Marcos Superficiais (MS), Inclinômetros (INC), Piezômetros (PZ) e Indicadores de 

Nível d’Água (INA), conforme locação demostrado na Figura 3-38. A instalação/adequação da 

instrumentação para monitoramento geotécnico constituirá uma das últimas etapas de 

implantação do depósito, haja vista que o dique precisa estar finalizado. 
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 Figura 3-38: Instrumentação proposta no Projeto Alteamentos dos Módulos Oeste 1 e Central 

 
Fonte: DF+ (2020a) 
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3.6.7 Desmobilização do Canteiro de Obras 

Após a finalização das obras, caso não existam outras implantações a serem realizadas pela Nexa 

nas proximidades, o canteiro será completamente desmobilizado, com desmontagem das 

estruturas e posterior recuperação/reabilitação da área. 

3.6.8 Mão-de-Obra Prevista 

O efetivo estimado para implantação do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do 

Depósito de Rejeitos Murici contempla, conforme dado disponibilizado pela Nexa, o total de 1.022 

trabalhadores. Está prevista a contratação de empresas para a execução das obras, além de 

empresa especializada, para fiscalização, garantindo a correta execução do projeto. 

Inicialmente, o regime operacional definido para implantação da estrutura é de dois turnos de 

trabalho, com duração de 8:00 h cada turno. Esta definição pode ser posteriormente alterada, a 

depender do tempo disponível para execução do projeto. 

3.6.9 Cronograma de Implantação 

Adequando o cronograma de implantação do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central 

do Depósito de Rejeitos Murici à vida útil das estruturas de disposição de resíduos industriais 

existentes na Unidade Três Marias e, também, os prazos legais definidos para o processo de 

regularização ambiental, a Nexa elaborou cronograma, apresentado na Figura 3-39. 

Conforme previsão, a construção civil do Projeto ocorreria em duas etapas, a primeira entre os 

meses de agosto de 2022 e outubro de 2022 e, a segunda, entre os meses de fevereiro e agosto de 

2023, buscando enquadrar a execução das obras ao período de estiagem. Destaca-se, contudo, que 

este cronograma é preliminar, haja vista que, as estimativas atuais indicam que a Nexa precisaria 

de utilizar o reservatório decorrente do alteamento dos módulos Oeste 1 e Central, por volta de 

fevereiro de 2023. 
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 Figura 3-39: Cronograma de implantação do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central 

 
Fonte: cronograma disponibilizado pela Nexa, 2020. 
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3.7 OPERAÇÃO DO DEPÓSITO 

3.7.1 Transporte e Lançamento de Resíduos no Depósito 

O transporte da lama terciária, a partir de planta metalúrgica para o DRM, é atualmente realizado 

por meio de tubulações, por meio das quais os resíduos, em forma de polpa, são bombeados até o 

reservatório Oeste 1 (que, no momento, está recebendo materiais). 

Este sistema será mantido quando da operação do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e 

Central, sendo que a chegada das tubulações no reservatório provavelmente sofrerá alterações, 

haja vista as modificações no maciço (altura e extensão) e adequação do local de lançamento de 

resíduos. Os detalhamentos destas alterações serão realizados nos projetos básico e executivo do 

alteamento que subsidiarão as licenças posteriores (Licença de Instalação e Licença de Operação). 

A tubulação principal que conduz a lama terciária para o Depósito de Rejeitos Murici possui 8” de 

diâmetro, existindo uma linha secundária com 6”, ambas de aço carbono, e com extensão total de 

pouco mais de 3,0 km. A tubulação acompanha a via interna do empreendimento, o que facilita 

sobremaneira a realização de inspeções e identificação de possíveis anomalias operacionais. 

Demais resíduos que, eventualmente, foram depositados na estrutura (e.g. cal ou calcário), serão 

transportados por meio de caminhão, pela via interna do empreendimento, que une a planta 

industrial à área do Depósito de Rejeitos Murici. 

3.7.2 Recuperação, Adução e Tratamento de Água Sobrenadante 

A água sobrenadante no reservatório será recuperada adotando o mesmo procedimento 

atualmente executado, ou seja, por meio de uma estação de bombeamento flutuante. A água 

sobrenadante será direcionada para a área da planta metalúrgica, em tubulação de água existente, 

locada paralelamente à tubulação de lamas. 

O sistema de bombeamento da água sobrenadante será detalhado nas fases posteriores do Projeto 

Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central. 

A água captada no reservatório que se formará nos módulos Oeste 1 e Central será, conforme 

procedimento atual, direcionada para a Estação de Tratamento de Efluentes Industriais – ETEi da 

Unidade Três Marias. Este sistema de controle contempla, como etapas de tratamento, a 

recuperação de zinco (RZ) e o tratamento residual. 

Na etapa de recuperação, o zinco presente nos efluentes (na forma de ZnSO4) é precipitado 

utilizando o leite de cal, em pH 7. O zinco recuperado, precipitado na forma de Zn(OH)2, é 
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retornado para o processo na forma de lama pH 7, utilizada como neutralizante das polpas ácidas 

de silicato e precipitado de ferro. 

Já na etapa de tratamento residual, o zinco remanescente (e outros metais, como cádmio, cobre, 

chumbo e manganês) é precipitado com leite de cal com pH na faixa 9,1 a 9,5. O precipitado 

formado nessa etapa é chamado de lama de pH9, sendo que essa lama é utilizada na filtração de 

zinco para repolpamento do resíduo dos filtros esteira. Após a etapa de pH 9 é realizado o 

polimento da água com a adição de sulfeto de sódio para remoção, principalmente, de cádmio, 

cobre e chumbo, daí o efluente tratado passa por piscinas de decantação, para que em seguida o 

seja lançado no rio São Francisco, com concentrações desses elementos a níveis aceitáveis pela 

legislação. 

O sistema de tratamento encontra-se operante e ambientalmente regularizado pela mesma 

licença da planta metalúrgica (LO nº 088/2013 | PA COPAM nº 00012/1978/048/2011), a qual 

está em revalidação. 

Destaca-se que a Nexa adota medidas de monitoramento do efluente tratado, antes do lançamento 

no rio São Francisco, em atendimento às condicionantes da LO nº 088/2013. 

3.7.3 Gestão de Segurança das Estruturas de Disposição de Resíduos 

Nos itens a seguir, serão apresentados os principais procedimentos relacionados à gestão de 

segurança aplicadas pela Nexa nas estruturas do Depósito de Rejeitos Murici, sendo também 

detalhados, quando necessário, os procedimentos previstos quando do alteamento dos módulos 

Oeste 1 e Central.  

3.7.3.1 Monitoramento 

O monitoramento das estruturas consiste, basicamente, nas técnicas de verificação por meio de 

inspeções visuais e por meio de medições periódicas em instrumentos de controle. 

3.7.3.1.1 Monitoramento Visual  

O monitoramento visual consiste na inspeção local dos diques e das estruturas acessórias das 

estruturas de disposição de resíduos, como as caixas coletoras e dispositivos de drenagem, por 

meio da verificação, conforme propõe o projeto conceitual (DF+, 2020a) de: 

 Condições geométricas das bermas e dos taludes; 

 Verificação da existência de trincas e/ou surgências de água nos taludes de jusante; 

 Integridade do sistema de impermeabilização (geomembrana de PEAD da camada superior); 

 Identificação da existência de processos erosivos na superfície dos taludes de jusante; 
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 Existência de trincas, deslizamentos e depressões na crista, nos taludes e nas bermas dos 

depósitos; 

 Existência de regiões saturadas de água na superfície dos taludes de jusante do depósito, 

indicadas pela coloração e intensidade da vegetação; 

 Deformações ou qualquer outro indicativo de instabilidade do sistema aterro/fundação; 

 Controle visual do percolado proveniente dos sistemas de detecção de vazamento com o 

objetivo de verificar possíveis alterações nas características físicas, cuja existência pode 

indicar danos nas tubulações drenantes ou na camada superior do sistema de 

impermeabilização; 

 O monitoramento do sistema de detecção de vazamento deverá ser visual, através da 

observação das caixas coletoras, de forma que seja identificado qual geotubo estará captando 

percolado e, portanto, indicando a célula correspondente. Espera-se que não ocorra vazão pelo 

sistema de detecção de vazamentos, mas em caso positivo, deve ser inferior à vazão máxima 

permitida; 

 Verificação das estruturas de drenagem, buscando identificar processos erosivos, pontos de 

assoreamento e pontos com possível deficiência no revestimento. 

Atualmente, a Unidade Três Marias, atenta às melhores práticas, realiza inspeções visuais nas 

estruturas de disposição de resíduos com frequência quinzenal, por meio de “Fichas de Inspeção 

Regular”. 

3.7.3.1.2 Monitoramento por Instrumentos  

Um conjunto de dispositivos existentes e operantes nos módulos Oeste 1 e Central e em suas 

fundações têm como objetivo o monitoramento do comportamento das estruturas através de 

parâmetros como nível d’água, subpressão, deslocamentos, tensão total e vazão.  

A instrumentação é periodicamente medida, sendo os resultados analisados e interpretados para 

assim, atestar as condições de segurança da estrutura. Tais medições são realizadas via sistemas 

mecânicos, hidráulicos, pneumáticos, elétricos e fibra óptica e, atualmente, englobam o 

acompanhamento dos seguintes instrumentos: piezômetros (PZs), régua medidora do nível de 

água dos reservatórios (N.A), marcos superficiais (MSs), nível de água através dos medidores de 

nível d’água (MNAs) e indicadores de nível d’água (INAs). 

A frequência da leitura do N.A de todas as barragens é diário. Já o nível de água dos MNAs/INAs e 

PZs é realizado quinzenalmente ou, quando submetidos a condições adversas do N.A, 

semanalmente. A leitura dos marcos superficiais é, atualmente, realizada com frequência 

quinzenal em ambos os módulos (Oeste 1 e Central). 
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Todos os resultados obtidos são analisados pela equipe interna da Nexa, sendo também enviados 

à empresa especializada (Geoconsultoria Ltda.) para uma segunda análise e emissão de relatório 

mensal de avaliação das condições de conservação e estabilidade. 

Destaca-se que o projeto conceitual desenvolvido para o alteamento dos módulos Oeste 1 e 

Central pela empresa DF+ Recursos Hídricos & Geotecnia S.A. prevê a instalação de Marcos 

Superficiais (MS), Inclinômetros (INC), Piezômetros (PZ) e Indicadores de Nível d’Água (INA). 

A instrumentação existente e a implantar será rigorosamente monitorada pela Nexa quando da 

operação do reservatório correspondente ao alteamento dos módulos Oeste 1 e Central. 

3.7.3.2 Auditorias Externas e Declarações da Condição de Estabilidade 

A fim de melhor acompanhar as condições de operação e estabilidade de seus 

depósitos/barragens de resíduos, a Nexa possui contrato com empresa especializada na gestão de 

segurança de barragens (Geoconsultoria Ltda.), a qual realiza as seguintes atividades: 

 Emissão de relatórios mensais, com avaliação dos dados de monitoramento, tanto da 

instrumentação, quanto das inspeções visuais;  

 Visitas semestrais para vistoriar as estruturas de disposição de resíduos industriais; 

 Emissão do relatório anual de auditoria, com declaração da condição de estabilidade, caso a 

estrutura apresenta-se segura. 

Conforme previsão da Lei Federal nº 12.334, de 20 de setembro de 2010 (alterada pela Lei Federal 

nº 14.066, de 30 de setembro de 2020), que instituiu a Política Nacional de Segurança de 

Barragens (PNSB), as barragens de disposição de resíduos industriais têm como órgão fiscalizador 

aquele correspondente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA. Por este motivo, o 

estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (SEMAD) é o órgão fiscalizador das barragens da Unidade Três Marias da Nexa. 

Em âmbito estadual, Deliberação Normativa COPAM nº 234, de 24 de julho de 2019, estabelece 

que barragens de Classe III, sofram Auditoria Técnica de Segurança com frequência anual.  

Conforme informações disponibilizadas pela Nexa, desde o início de sua operação, com frequência 

anual, profissionais independentes da empresa Geoconsultoria Ltda. emitiram Declarações de 

Condição de Estabilidade (DCE) satisfatórias para cada um dos módulos do Depósito de Rejeitos 

Murici – DRM. 

Destaca-se que os procedimentos descritos serão continuados quando da operação do 

reservatório de alteamento dos módulos Oeste 1 e Central. Importante mencionar, também, que 
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para todas as anomalias identificadas são estabelecidos planos de ação específicos, acompanhados 

pela equipe da Unidade Três Marias, pela Geoconsultoria e pela equipe corporativa da Nexa.  

3.7.3.3 Sistemas de Gestão de Segurança 

Tendo como premissa o conteúdo e a organização prevista no Plano de Segurança de Barragens 

(PSB), conforme diretrizes para gestão dispostas na Lei Federal nº 12.334, de 20 de setembro de 

2010, a Nexa adota para gestão de suas estruturas de disposição de rejeitos/resíduos, dois 

sistemas: o SIGBAR (Sistema Integrado de Gestão da Segurança de Barragens) e o SIGDEP (Sistema 

Integrado de Gestão da Segurança de Depósitos). 

Trata-se de um facilitador para melhor monitorar as estruturas, com o intuito de manter a 

estabilidade e garantir a segurança social, ambiental e econômica.  A principal diferença entre eles 

é que o SIGBAR realiza gestão de depósitos/barragens com disposição hidráulica (como os 

módulos Oeste 1 e Central do DRM), e o SIGDEP realiza gestão dos depósitos de empilhamento a 

seco (como os módulo Leste e Oeste 2 do DRM). 

O sistema conta com um total de 12 módulos destinados aos mais variados controles das 

estruturas, conforme apresenta a Tabela 3-33. 

 Tabela 3-33: Estruturação do SIGBAR, sistema utilizado para monitoramento  
das estruturas de disposição de resíduos da Unidade Três Marias 

Módulo Característica 

PRELIM 

Neste módulo são executadas as atividades preliminares, em que é documentado as plantas 
estruturais, ficha técnica da estrutura, mapas de localização, organograma de 
responsabilidades (o qual consta o cargo que a pessoa exerce dentro da empresa, bem como 
seus telefones de contato e e-mail, além das respectivas responsabilidades), placas de 
sinalização e cercas de proteção, estaqueamento das estruturas lineares. 

DOCUMENTA 
O DOCUMENTA é a parte do SIGBAR designada para organização de todos os documentos 
utilizados na implementação do depósito com: ARTs, projetos em geral, currículo dos 
profissionais envolvidos, relatórios técnicos, balanços hídricos, licenças, etc. 

MONITORA 

Neste módulo são armazedos todos os dados dos monitoramentos como: mapa das seções, 
planilha com especificação do monitoramento, bem como sua cota e os resultados de cada 
leitura realizada em toda a instrumentação de controle. Constam, também, as fichas de 
inspeção regulares, que registra as inspeções visuais realizadas na estrutura.  

GVISTA 

Este módulo foi criado com o intuito de disponibilizar, de forma fácil e acessível, as 
informações dos monitoramentos realizados. Estes dados ficam disponíveis em um painel 
dentro da empresa, para que todos tenham acesso aos resultados e situação atual dos 
depósitos e barragens.  

AVALIA 

Este módulo é designado para avaliar as premissas de projeto e do manual de operação, 
comparando-o com o comportamento da barragem. Através das avaliações, a empresa 
especializada que presta consultoria para a Nexa elabora relatórios de auditoria anuais para 
atendimento às exigências dos órgãos fiscalizadores e da própria empresa. 

TREINAR 
Este módulo prevê a realização de treinamentos para os responsáveis na gestão de segurança 
das estruturas e armazena os  o plano de treinamento anual e as evidências de realização dos 
treinamentos. 
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Módulo Característica 

LEGAL 
Neste módulo são armazenadas as legislações pertinentes ao assunto e, também, relatórios de 
autorias internas e externas realizadas nas estruturas. 

OPERA 

O modo OPERA é designado para detalhar toda e qualquer atividade que envolve a operação 
das barragens. Por meio do manual de operação são definidas as premissas de cada projeto, 
organizações e responsabilidade, características dos resíduos, diretrizes operacionais, 
manutenção do sistema, avaliação de segurança e auditorias que ocorrem no decorrer de toda 
operação.  

EMERGÊNCIA 
Para atender à legislação, barramentos maiores devem possuir Plano de Ação de Emergência 
(PAE), o qual tem o objetivo de estudar as possibilidades de ruptura das estruturas, bem como 
estabelecer todas as diretrizes para qualquer tipo de emergência nas estruturas de contenção. 

RISCO 
Este módulo armeza a Análise de Risco de cada estrutura, a qual é elaborada contendo o 
método utilizado para analise, objetivo, planilha do FMEA, matrizes de risco, medidas 
mitigadoras, analises de falha, árvores de causas. 

PLANEJA 
O PLANEJA é um módulo criado para o detalhamento do planejamento da vida útil de cada 
estrutura. Através das dimensões, volume diário depositado, volume de capacidade total 
levando em conta a umidade do rejeito e as chuvas, características do rejeito, entre outros. 

AMBIENTAL 
O módulo ambiental do SIGBAR foi criado para armazenar os relatórios das análises das águas 
subterrâneas, superficiais e efluentes, caracterizando o status como indeterminado, 
satisfatório, atenção e insatisfatório. 

3.7.3.4 Plano de Ação de Emergência - PAE 

Conforme estabelece a Lei Federal nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, toda a barragem que 

apresentar médio e alto dano potencial associado ou alto risco, a critério do órgão fiscalizador, 

deve elaborar um Plano de Ação de Emergência – PAE, contemplando as ações a serem executadas 

pelo empreendedor da barragem em caso de situação de emergência, bem como identificando os 

agentes a serem notificados dessa ocorrência. 

Ao ser elaborado, o PAE deverá ser mantido atualizado sempre que houver alguma alteração na 

barragem, como um alteamento, por exemplo, ou até mesmo uma identificação de emergência que 

necessitou de mudanças no Plano. 

Todas os módulos do Depósito de Rejeitos Murici, em todas as suas etapas construtivas, 

possuíram/possuem Plano de Ação de Emergência. 

Para o alteamento dos módulos Oeste 1 e Central será elaborado Plano de Ação de Emergência 

específico, já tendo sido desenvolvido, na fase de projeto conceitual, o estudo de ruptura 

hipotética do reservatório (apresentado no item 3.5.5), em atendimento à Lei Estadual nº 23. 291, 

de 25 de fevereiro de 2019 e ao Decreto Estadual nº 48.078, de 05 de novembro de 2020. 

3.7.4 Cronograma de Operação (Vida Útil Estimada) 

Com o alteamento para a El. 602,0 m, o novo reservatório possibilitará um volume para disposição 

da ordem de 1,99 hm³ (considerando níveis máximos operacionais situados a 2,3 m abaixo da 
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elevação de crista). Assumindo como premissa, de forma conservadora, que a geração anual de 

resíduos será de 686.880 m³, a vida útil estimada para o alteamento dos módulos Oeste 1 e Central 

seria de 2,9 anos. 

Apesar de o cronograma de implantação do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central 

indicar que as obras seriam finalizadas em agosto de 2023, as estimativas atuais mostram que a 

empresa precisaria do depósito em funcionamento no mês de fevereiro de 2023. Caso seja iniciado 

a operação em 2023, a estrutura receberia os resíduos da Unidade Três Marias até o ano de 2026. 

3.8 DESCOMISSIONAMENTO DO DEPÓSITO 

A despeito de não existir requisitos legais para a elaboração de planos de fechamento para 

empreendimentos metalúrgicos, a Nexa Recursos Minerais S.A., seguindo as melhores práticas do 

mercado, adota como procedimento operacional, o desenvolvimento e atualização a cada cinco 

anos de Plano de Descomissionamento, para cada uma de suas unidades operacionais. No caso das 

barragens, dentre os requisitos técnicos definidos na norma ABNT NBR 1.028:2017 para projetos, 

está um plano de fechamento conceitual.  

Neste contexto, a Unidade Três Marias possui um Plano de Descomissionamento, em nível 

executivo, para descomissionamento das estruturas de todo o complexo metalúrgico. O 

documento foi elaborado pela empresa Golder Associates Brasil Consultoria e Projetos Ltda. no 

ano de 2018. 

O Plano engloba ações para todos os módulos do Depósito de Rejeitos Murici – DRM. As ações de 

descomissionamento previstas para os Módulos Oeste 1 e Central já contemplavam o alteamento 

para a El. 602,0 m, haja vista que esta proposição constava no projeto inicial desenvolvido para o 

DRM, no ano de 2007. 

No âmbito do Plano de Descomissionamento foi elaborado Estudo de Alternativas de Uso Futuro, 

sendo selecionada, por meio de avaliação multicritério, o uso para “Unidade de Conservação sem 

uso público” (GOLDER, 2018).  

Como premissas para estabelecimento das ações de descomissionamento para os Módulos Oeste 

1 e Central, Golder (2018) indica: 

 Os módulos constituirão um reservatório unificado e formarão uma área de topo plana de 

aproximadamente 50 ha; 

 Presença de rejeito a úmido no interior do reservatório preenchido até a cota 598,5 m; 

 Presença de sistema de desaguamento da água da chuva que infiltra no rejeito: Bombas para 

retirada do sobrenadante; 
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 Devem ser previstas ações para preservação da estrutura de impermeabilização, por se tratar 

de um resíduo classe I (perigoso), o que restringe o uso futuro da área; 

 No que tange a estabilidade geotécnica, considerou-se que o dique de solo compactado não 

apresentará problemas geotécnicos relevantes à época do descomissionamento; 

 Para prevenir a ocorrência de processos erosivos, é desejada a implantação de cobertura 

vegetal sobre a Área Operacional; 

 Com relação à estabilidade química, considerou-se que o resíduo (lama terciária e outros 

resíduos) contido na bacia é perigoso devido às concentrações do lixiviado de cádmio e chumbo 

acima dos padrões definidos no Anexo F da norma ABNT NBR 10.004/2004. O rejeito também 

solubiliza cádmio, chumbo, fluoretos, manganês, sulfatos e zinco em concentrações que 

ultrapassam os padrões definidos no Anexo G da mesma norma; 

 Devido ao método de construção do DRM, com diques em solo compactado, impermeabilização 

com dupla camada de geomembrana PEAD, filtro de areia intermediário, o solo e a água 

subterrâneas locais não estariam impactados quando do descomissionamento. 

Conforme estabelecido por Golder (2018), anteriormente à execução das ações de fechamento dos 

módulos Oeste 1 e Central, devem ser adotadas medidas pré-descomissionamento, as quais 

abrangem: 

 Mapeamento topográfico atualizado e detalhado da estrutura; 

 Sondagens e ensaios de laboratório para conhecimento do comportamento geotécnico dos 

materiais do depósito; 

 Análises de estabilidade física à época do encerramento das estruturas; 

 Investigações ambientais e análises de risco subsequentes; 

 Mapeamento, cubagem e caracterização geotécnica e geoquímica das jazidas da área de 

empréstimo de solo; 

 Negociação de utilização da jazida, caso necessário; 

 Licenciamento da área de empréstimo, se necessário. 

As ações para o descomissionamento do Módulo Central/Oeste 1 do Depósito de Rejeitos Murici 

incluirão, conforme previsão do Plano elaborado por Golder (2018), são: 

 Planejamento e preparação da área, incluindo o manejo de material proveniente de 

potenciais escavações de solos contaminados de outras áreas do empreendimento. Esse 

material poderá ser utilizado para aterro de conquista e conformação topográfica do topo do 
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reservatório visando a criação de condição de pilha no centro do reservatório com caimento 

de cerca de 0,5% para as bordas. 

 Implantação do sistema de impermeabilização de topo do reservatório, com o objetivo 

de isolar o resíduo do meio ambiente, evitar o aporte de água nova no módulo (evitando 

dependência de sistema de bombeamento para retirada da água sobrenadante) e promover 

maiores condições para a revegetação. Deve-se utilizar preferencialmente materiais 

geosintéticos. Esta camada ficará sobre o aterro de conquista. 

 Implantação de aterro de conquista, constituído, da base para o topo: (1) geotêxtil drenante 

(e = 1,0 mm) com a função de estabilizar o rejeito para execução das camadas de cobertura; 

(2) camada de solo (ou ainda de rejeito/resíduos de escavação porventura gerados durante 

demais atividades de descomissionamento) para aterro de conquista, com espessura de 2,0 m 

e lançado da periferia para o centro, e; (3) cobertura impermeabilizante, conforme 

recomendado pela Ohio EPA (OHIOEPA, 2000) composta, da base para o topo, de camada de 

solo argiloso compactado a cerca de 98% do Proctor Normal de modo a alcançar ordens de 

permeabilidade de 1x10-7 cm/s, com 0,5 m de espessura, aplicação de geomembrana de PEAD 

de 1,5 mm sobre a camada de solo argiloso compactado, aplicação de geocomposto drenante, 

obedecendo inclinação mínima de 1% para escoamento das aguas, aplicação de camada de 

solo não compactado para absorção de ciclos de umidificação e secagem de 0,5 m de espessura. 

 Implantação de estruturas de drenagem superficial, com dispositivos que trabalharão em 

conjunto com os propostos para os módulos Leste e Oeste 2. Basicamente, o sistema de 

drenagem será composto com canais que desaguarão em descidas sobre os taludes da 

estrutura e, em seguida, em um canal que direciona a água para área externa ao DRM. 

 Escarificação do solo das áreas de empréstimo, relativas a possíveis jazidas utilizadas para 

construção do aterro de conquista, para cobertura e topsoil. 

 Preparação do solo para revegetação, aplicável tanto à área do depósito quanto às áreas 

de empréstimo, promovendo a correção e adubação do solo, com a aplicação de nutrientes N-

P-K, pó calcário, adubos químicos e orgânicos. 

 Implantação da cobertura vegetal, iniciada pela implantação de uma camada de solo 

orgânica de 0,10 m de espessura, sem compactação sobre a camada de solo inerte, não 

compactado. Posteriormente, deverá ser lançado coquetel de espécies de gramíneas e 

leguminosas nativas do bioma Cerrado. 

 Recuperação das áreas de empréstimo, com regularização do terreno, escarificação, 

preparo para plantio (coveamento, correção química e orgânica) e implantação de cobertura 

vegetal. 

 Elaboração de relatórios, de implementação, de acompanhamento e desenhos as built. 
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 Monitoramentos de longo prazo (10 anos), contemplando geotecnia, focos erosivos e sistema 

de drenagem superficial, água subterrânea, água superficial, vegetação e fauna. 

 Manutenção dos plantios e áreas onde, por ventura, ocorrerem processos erosivos. 

O Plano de Descomissionamento da Unidade Três Marias (GOLDER, 2018) traz, ainda, os impactos 

decorrentes da fase de fechamento do empreendimento como um tanto, contemplando, os 

módulos Oeste 1 e Central do DRM, citando-se: 

 Impactos sobre o meio físico: 

o Interrupção da geração de resíduos, e consequente redução do potencial de 

contaminação associado a esses resíduos (positivo); 

o Redução da alteração de qualidade do ar associada à emissão de gases e 

particulados proveniente da movimentação de materiais granulares, processos 

produtivos e trânsito de veículos e equipamentos (positivo); 

o Movimentos de massa (e.g.: escorregamentos) associados a porções instáveis dos 

depósitos de rejeitos (negativo); 

o Processos erosivos em áreas de depósitos de rejeitos, barragens e outras áreas 

sujeitas ao escoamento de água resultante de precipitação pluvial (negativo); 

o Alteração da qualidade de água superficial devido ao carreamento de material 

particulado (negativo); 

o Alteração da qualidade da água superficial e subterrânea devido à lixiviação de 

metais de depósitos e barragens de rejeitos (negativo). 

 Impactos sobre o meio biótico: o principal efeito esperado é o incremento qualitativo e 

quantitativo da flora e fauna, em decorrência dos processos relacionados à capacidade de 

resiliência dos sistemas naturais (positivo, porém dependente do sucesso das ações de 

descomissionamento). 

 Impactos sobre o meio socioeconômico: 

o Geração de expectativas, as quais, baseadas em pesquisas realizadas com público 

interno e externo do empreendimento, causam receios, medo, tensões e apreensões, 

juntamente com um desejo deliberado de continuidade da operação (negativo); 

o Redução de postos de trabalho (negativo); 

o Redução da renda (negativo); 

o Diminuição da arrecadação tributária (negativo); 
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o Encerramento de projetos sociais (negativo); 

o Interrupção do fornecimento de água, atividade realizada para alguns stakeholders 

locais (negativo). 

Destaca-se, por fim, que estão previstas, no Plano de Descomissionamento, diversas ações para 

mitigação e monitoramento dos impactos decorrentes do descomissionamento da Unidade Três 

Marias e término das operações do empreendimento. 

O início do descomissionamento da estrutura de disposição de resíduos está previsto para o ano 

de 2026, após o fim da útil proporcionada pelo alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central. As ações 

de descomissionamento serão executadas durante quatro anos, com previsão de finalização em 

2030. 
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4 DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL 

Esta seção apresenta uma caracterização atual das áreas de influência do Projeto Alteamento dos 

Módulos Oeste 1 e Central do Depósito de Rejeitos Murici, sob aspectos do meio físico, biótico e 

socioeconômico. Num primeiro momento, serão descritos os critérios para delimitação das áreas 

de influência. Posteriormente, será realizada uma análise da inserção geográfica socioambiental 

do Projeto, contemplando avaliação de critérios locacionais. Depois, são expostos os diagnósticos 

para os meios físico, biótico e socioeconômico. 

4.1 ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

Para elaboração dos diagnósticos e avaliação de impactos, foram estabelecidas áreas de influência, 

as quais recebem os impactos diretos e indiretos, benéficos e adversos do empreendimento. 

Define-se, como referência, três conceitos principais: 

 Área Diretamente Afetada – ADA: área sujeita aos impactos diretos da implantação e 

operação do empreendimento; 

 Área de Influência Direta – AID: compreende a área diretamente afetada e as áreas de entorno 

imediato do empreendimento. São as áreas potencialmente sujeitas aos impactos diretos da 

implantação, operação e fechamento do empreendimento. Seus limites irão variar em função 

das particularidades de cada empreendimento e das características sociais, econômicas, 

físicas e biológicas dos sistemas ambientais; 

 Área de Influência Indireta – AII: é aquela potencialmente sujeita aos impactos indiretos da 

implantação, operação e fechamento do empreendimento. 

Segundo SÁNCHEZ (2013), é comum verificar-se, nas normas e documentos regulamentadores e 

nos estudos ambientais, uma confusão conceitual entre área de estudo e área de influência. As 

áreas de influência, para empreendimentos ainda não implantados, só podem ser concebidas após 

a finalização dos estudos ambientais e realização da avaliação de impactos gerados pelas 

atividades que serão desenvolvidas pelo empreendimento sobre o ambiente receptor. Assim, na 

etapa de diagnóstico, seria mais adequado tratar de áreas de estudo, ficando a definição das áreas 

de influência para etapa posterior ou, pelo menos, concomitante à avaliação de impactos. 

No caso do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do DRM, está-se tratando da 

modificação de uma estrutura existente (alteamento da El. 598,0 m para a El. 602,0 m) que está 

em operação há anos. Neste sentido, as áreas de influência foram delimitadas anteriormente à 

etapa de diagnóstico, haja vista que os monitoramentos executados pela empresa, tanto do meio 

físico, quanto do biótico e socioeconômico, estabelecem variáveis confiáveis para o conhecimento 

da influência da implantação e operação do depósito. 

Como não haverá modificações nos processos de operação do depósito e a fase de implantação 
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será bastante similar às etapas construtivas anteriores, os impactos existentes serão mantidos. 

 Assim, como será detalhado posteriormente, a definição das áreas de influência considerou os 

limites já conhecidos da influência do DRM no ambiente. 

Na sequência, detalha-se a concepção da Área Diretamente Afetada e as Áreas de Influência Direta 

e Indireta. 

4.1.1 Área de Diretamente Afetada 

A área diretamente afetada pelo Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central foi delimitada 

considerando estritamente os limites do depósito, em si, e das áreas de apoio contempladas no 

projeto conceitual, abrangendo 218,9515 ha.  

O Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do Depósito de Rejeitos Murici prevê o 

alteamento de um depósito que já se encontra em operação. Também, as áreas auxiliares 

(empréstimo, bota-fora, canteiro de obras, acessos) correspondem, em sua maioria, a locais já 

utilizados nas etapas construtivas anteriores do DRM, sendo que muitas delas já tiveram uso 

alternativo autorizado em outros processos de licenciamento. Todavia, foi incluída na ADA todos 

os locais que sofrerão algum tipo de intervenção, seja na fase de implantação ou na fase de 

operação do projeto. 

A Figura 4-1 apresenta a área diretamente afetada do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e 

Central do Depósito de Rejeitos Murici, indicando, em encarte, o uso atribuído a cada porção 

interna da ADA, sendo eles: 

 Depósito - corresponde ao reservatório e ao maciço resultantes do alteamento dos módulos 

Oeste 1 e Central; 

 Acessos - contemplam acessos relocados no entorno do depósito; 

 Infraestrutura de operação - abrange, sobretudo, áreas que serão utilizadas para instalação 

de dispositivos de drenagem superficial ou do sistema de detecção de vazamentos; 

 Área de Empréstimo 0; 

 Área de Empréstimo 2 - corresponde à área de empréstimo explorada em etapas construtivas 

anteriores, que poderá ser utilizada para construção do maciço para a El. 602,0 m; 

 Área de Empréstimo 3; 

 Área de Empréstimo 4; 

 Infraestrutura de implantação - utilizada, no passado, como área de empréstimo e bota-fora 
em etapas construtivas anteriores, esta área será destinada à instalação do canteiro de 

obras, bota-fora, local de movimentação de máquinas e equipamentos e acesso às áreas de 

empréstimo 0, 2 e 3.  
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4.1.2 Área de Influência Direta 

A área de influência direta (AID) do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central, seguindo 

o conceito supramencionado, corresponde à ADA do projeto em licenciamento e à área de entorno, 

que potencialmente receberá os impactos diretos ou indiretos, de maior magnitude, associados 

ao empreendimento. 

Para a definição da AID, foram considerados limites distintos, em função dos diagnósticos a serem 

desenvolvidos. Assim, foram definidas duas AIDs: uma para os meios físico e biótico e, outra, para 

o meio socioeconômico. 

Por se tratar de um empreendimento que se encontra em operação há diversos anos e que dispõe 

de resultados de monitoramentos históricos, para delimitação da AID dos meios físicos e bióticos 

foram considerados os seguintes aspectos: 

 Área diretamente afetada e atividades pretendidas; 

 Resultados de monitoramentos ambientais diversos (águas, ar, fauna e flora); 

 Cursos d’água do entorno do empreendimento; 

 Sub-bacias hidrográficas; 

 Fragmentos florestais e campestres de relevância; 

 Configuração do relevo. 

Grosso modo, os limites da AID dos meios físico e biótico acompanham interflúvios, abrangendo, 

sobretudo, as sub-bacias dos córregos Retiro Velho e Matinha e outros córregos de menor porte, 

afluentes do rio São Francisco pela margem direita. Estes contornos abrangem as principais 

formações florestais da área, as quais estão predominantemente associadas aos cursos d’água, 

além de grande parte dos principais fragmentos conservados no entorno do Depósito de Rejeitos 

Murici. A associação da AID aos limites de micro e sub-bacias hidrográficas se justifica pela 

tipologia do empreendimento. Além disso, o depósito em si está posicionado sobre o interflúvio 

que divide as bacias dos córregos Martinha e Retiro Velho, de modo que as principais influências 

decorrentes da operação do empreendimento tenderão a se concentrar nas porções de jusante, 

no sentido do fluxo das águas.  

Além das sub-bacias mencionadas foi inserido na AID um trecho do rio São Francisco, com recorte 

espacial de aproximadamente 3 km de extensão, que abrange as desembocaduras dos tributários 

Retiro Velho e Martinha, pela margem direta, além de ilha fluvial (ilha Catuaba) posicionada 

próximo à foz do córrego Retiro Velho. Apesar dos recursos hídricos superficiais terem sido 

utilizados como principais norteadores para definição da AID dos meios físico e biótico, cumpre 

mencionar que o projeto não contempla a implantação de vertedouro e que o sistema extravasor 

é previsto para ser utilizado apenas em casos críticos, de emergência. 
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Para a área de influência direta do meio socioeconômico, tomou-se como referência inicial a AID 

definida para os meios físico e biótico, uma vez que diversos impactos produzidos em atributos 

físicos, sobretudo, e bióticos causam interferências no bem-estar e na qualidade de vida da 

população (e.g. qualidade do ar, ruídos, etc.), bem como na dinâmica socioeconômica do entorno. 

Também, foram consideradas as relações sociais e econômicas estabelecidas nos territórios de 

entorno do empreendimento. A área diretamente afetada pelo Projeto Alteamento dos Módulos 

Oeste 1 e Central está localizada na zona rural do município de Três Marias, todavia, muito 

próxima de sua sede municipal. Na circunvizinhança do empreendimento foram abrangidas pela 

AID do meio socioeconômico: 

 Propriedades rurais no entorno da ADA (principalmente a leste e a norte), adotando-se como 

referência para delimitação os limites de imóveis do Cadastro Ambiental Rural – CAR; 

 Aldeia do Dourado - local onde existem diversas chácaras, correspondentes a casas de 

veraneio, a norte da ADA; 

 Ilha da Catuaba - ilha fluvial do rio São Francisco, posicionada a oeste da ADA; 

 Vila dos Albanos - inserida na margem oposta do rio São Francisco, a oeste da ADA, também 

com predominância de casas de veraneio; 

Estas localidades encontram-se muito próximas da sede municipal de Três Marias, cujos 

residentes possuem histórico de contatos, sejam pessoais ou profissionais, com a planta 

metalúrgica da Nexa Recursos Minerais S.A. e, portanto, com todas as atividades a ele relacionadas 

(incluindo o Depósito de Rejeitos Murici). Situação similar se dá no bairro Beira-Rio, que, apesar 

de estar inserido no município de São Gonçalo do Abaeté, é fortemente polarizado pela sede 

urbana de Três Marias (sobretudo no que diz respeito à utilização de equipamentos de saúde, 

educação, cultura e comércio), sendo também bastante influenciado pela presença da planta 

metalúrgica em suas proximidades. 

Em razão dessas relações socioeconômicas, decidiu-se por incluir na AID da socioeconomia toda 

a mancha urbana do distrito sede do município de Três Marias e, também, a zona com 

características urbanas do bairro Beira-Rio. Destaca-se que, com a inclusão da sede de Três 

Marias, os acessos locais à área do Depósito de Rejeitos Murici (ruas da cidade e Estrada 

Consciência) são totalmente incluídos na AID.  

Cumpre mencionar que a AID do meio socioeconômico abrange parcialmente a mancha de 

inundação modelada para o depósito resultante do alteamento dos módulos Oeste 1 e Central, 

abarcando as localidades mais próximas ao empreendimento. Apesar disso e, considerando ainda 

que a mancha está completamente inserida na AII, é importante ponderar que o diagnóstico do 

meio socioeconômico não visou a caracterização detalhada e/ou exclusiva das áreas interceptadas 

pela mancha de inundação. 

A representação espacial da área de influência direta para os meios físico e biótico é mostrada na 

Figura 4-2, ao passo que a AID do meio socioeconômico pode ser visualizada na Figura 4-3.  
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4.1.3 Área de Influência Indireta 

A área de influência indireta corresponde àquela capaz de sofrer impactos indiretos decorrentes 

do empreendimento. De maneira similar ao definido no caso da AID, para a AII foram 

estabelecidas duas referências: uma para os meios físico e biótico e, outra, para o meio 

socioeconômico. 

Os critérios adotados para delimitação da AII dos meios físico e biótico são similares aos 

considerados para a AID. A referência principal correspondeu aos limites dos interflúvios e cursos 

d’água, porém, abrangendo, em complemento: (i) porções de planície fluvial do rio São Francisco, 

na margem esquerda deste, de topografia suave; (ii) parte das bacias hidrográficas dos córregos 

Consciência e Lavagem, que, em razão da proximidade com o empreendimento podem sofrer 

efeitos relacionados, por exemplo, à qualidade do ar ou ruídos; (iii) porções que abarcassem o 

recorte espacial previsto na Lei Estadual nº 23.291/2009 para estabelecimento da Zona de 

Autossalvamento (10 km a jusante). 

Deve-se ter em consideração que, apesar de o conceito legal da ZAS ter sido selecionado como um 

dos parâmetros para delimitação da AII, em condições normais de operação do depósito, não 

devem ocorrer situações de emergência. Além disso, existe um documento específico, que é o 

Plano de Ação de Emergência - PAE, que contempla as medidas que devem ser tomadas para 

mitigar/contingenciar impactos socioambientais decorrentes exclusivamente das situações 

emergenciais. 

Para o meio socioeconômico, dado o posicionamento geográfico do Projeto Alteamento dos 

Módulos Oeste 1 e Central e os limites da área de influência direta, considerou-se as fronteiras 

territoriais dos municípios de Três Marias e São Gonçalo do Abaeté. Em termos socioeconômicos, 

a organização territorial para administração pública acaba por incluir todo o município como 

potencial receptor de impactos indiretos, benéficos ou adversos de um empreendimento. 

A representação espacial da Área de Influência Indireta para os meios físico e biótico é 

apresentada na Figura 4-4 e, para o meio socioeconômico, na Figura 4-5.  
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4.2 INSERÇÃO GEOGRÁFICA DO PROJETO (AVALIAÇÃO DE CRITÉRIOS LOCACIONAIS) 

A fim de realizar uma análise abrangente e sintética da inserção geográfica do empreendimento 

estabelecendo um panorama socioambiental geral, foi desenvolvida uma avaliação dos critérios 

locacionais de enquadramento e fatores de restrição e vedação dispostos na Deliberação 

Normativa COPAM nº 217, de 06 de dezembro de 2017, além de outros parâmetros de interesse. 

Para realização desta análise, considerou-se estritamente os limites da área diretamente afetada 

do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do DRM, ilustrada na Figura 4-1. Os 

resultados das análises são apresentados na Tabela 4-1 e indicam que há apenas um critério 

locacional no qual o projeto se enquadra, sendo ele “Supressão de vegetação nativa, exceto árvores 

isoladas”. 
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 Tabela 4-1: Síntese da inserção geográfica da área diretamente afetada pelo Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central 

Tema/Critério Fonte de consulta Situação 

Unidade de Conservação 
(proteção integral e uso 
sustentável) ou Zona de 
Amortecimento 

IDE Sisema (Infraestrutura de Dados 
Espaciais do Sistema Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos), em 
outubro de 2020, e leis municipais de 
Três Marias que dispõem sobre áreas de 
proteção ambiental do município. 

Não há intervenção em UCs ou Zonas de Amortecimento, nem mesmo em Reserva 
Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) ou em Áreas de Proteção Ambiental Municipal. 

Reserva da Biosfera 

IDE Sisema (Infraestrutura de Dados 
Espaciais do Sistema Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos), em 
outubro de 2020. 

Não há intervenção em Reserva da Biosfera. 

Corredor Ecológico 

IDE Sisema (Infraestrutura de Dados 
Espaciais do Sistema Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos), em 
outubro de 2020. 

Não há intervenção em Corredor Ecológico. 

Sítios Ramsar 

IDE Sisema (Infraestrutura de Dados 
Espaciais do Sistema Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos), em 
outubro de 2020. 

Não há intervenção em Sítios Ramsar. 

Área de drenagem a montante 
de trecho de curso d’água 
enquadrado em classe 
especial 

IDE Sisema (Infraestrutura de Dados 
Espaciais do Sistema Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos), em 
outubro de 2020. 

Não há intervenção em área de drenagem a montante de trecho de curso d’água 
enquadrado em classe especial. 

Bacia Hidrográfica (captação 
de água superficial em área de 
conflito por uso dos recursos 
hídricos) 

IDE Sisema (Infraestrutura de Dados 
Espaciais do Sistema Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos), em 
outubro de 2020 e portarias de 
declaração de área de conflito pelo uso 
da água, emitidas pelo IGAM. 

A bacia em que o empreendimento se insere apresenta elevada disponibilidade hídrica, não 
sendo declarada como área de conflito para uso dos recursos hídricos. 
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Tema/Critério Fonte de consulta Situação 

Potencialidade de ocorrência 
de cavidades (avaliações 
aprofundadas devem ser 
realizadas quando a área 
apresentar potencial alto ou 
muito alto) 

IDE Sisema (Infraestrutura de Dados 
Espaciais do Sistema Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos), em 
outubro de 2020. 

A ADA abrange áreas com potencial médio de ocorrência de cavidades. 

Área de Preservação 
Permanente 

SISCAR (Sistema Nacional de Cadastro 
Ambiental Rural), em outubro de 2020. 

Não há intervenção prevista em Áreas de Preservação Permanente. 

Reserva Legal 
SISCAR (Sistema Nacional de Cadastro 
Ambiental Rural), em outubro de 2020. 

Não há intervenção prevista em Reservas Legais. 

Área de restrição e controle de 
uso de águas subterrâneas 

IDE Sisema (Infraestrutura de Dados 
Espaciais do Sistema Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos), em 
outubro de 2020 e legislações correlatas. 

Não há intervenção em área de restrição e controle de uso de águas subterrâneas. 

Área de Segurança 
Aeroportuária/Zona de 
Proteção de Aeródromo 

IDE Sisema (Infraestrutura de Dados 
Espaciais do Sistema Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos), em 
outubro de 2020. 

O empreendimento se localiza na zona de proteção de dois aeródromos, um público (na 
sede do município de Três Marias) e outro privado. Todavia, não contempla estruturas ou 
atividades de natureza atrativa de avifauna, nos termos da Lei Federal nº 12.725, de 16 de 
outubro de 2012. Sendo assim, o empreendimento não tem potencial de causar impacto em 
Zonas de Proteção de Aeródromos. 

Bioma (possíveis restrições ou 
condições diferenciadas em 
razão de supressão de 
vegetação) 

IDE Sisema (Infraestrutura de Dados 
Espaciais do Sistema Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos), em 
outubro de 2020. 

O empreendimento está inserido no bioma Cerrado e não abrange os limites do bioma da 
Mata Atlântica definidos na Lei Federal nº 11.428/2006. Cabe ressaltar, também, que não 
existem fitofisionomias correlatas ao bioma Mata Atlântica. 

Supressão de Vegetação 
Nativa 

Mapeamento de uso do solo e cobertura 
vegetal desenvolvido pela Trust Gestão e 
Sustentabilidade. 

Está prevista a supressão de três fragmentos de vegetação nativa (Cerrado Denso, Cerrado 
Ralo e Cerradão) nos locais correspondentes às áreas de empréstimo 0, 3 e 4. 

Corpos d’água de classe 
especial 

IDE Sisema (Infraestrutura de Dados 
Espaciais do Sistema Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos), em 
outubro de 2020. 

Não há intervenção em curso d’água de classe especial. 
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Tema/Critério Fonte de consulta Situação 

Rio de Preservação 
Permanente 

IDE Sisema (Infraestrutura de Dados 
Espaciais do Sistema Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos), em 
outubro de 2020. 

Não há intervenção em rios de preservação permanente. 

Terras Indígenas 

IDE Sisema (Infraestrutura de Dados 
Espaciais do Sistema Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos), em 
outubro de 2020. 

Não há intervenção. Não existem terras indígenas no município de Três Marias, situação 
confirmada nas bases oficiais da Fundação Nacional do Índio – FUNAI. 

Terras Quilombola 

IDE Sisema (Infraestrutura de Dados 
Espaciais do Sistema Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos), em 
outubro de 2020. 

Não há intervenção. Não existem terras quilombolas no município de Três Marias, situação 
confirmada nas bases oficiais da Fundação Cultural Palmares. 

Bens Culturais Acautelados 

IDE Sisema (Infraestrutura de Dados 
Espaciais do Sistema Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos), em 
outubro de 2020. 
Listagem de bens tombados e processos 
em andamento no Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional – IPHAN, atualizado em janeiro 
de 2019. 

Não há intervenção em bens culturais acautelados. 
A ADA intercepta a área de influência, definida pelo Instituto Estadual do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA/MG), para o bem cultural “Saberes, 
Linguagens e expressões musicais da viola em Minas Gerais”, registrado por meio da 
Deliberação CONEP nº 10/2018. Contudo, este não é um fator restritivo ao 
empreendimento. 

Área com Necessidade de 
Remoção de População 
Atingida 

- 
Toda a área diretamente afetada está inserida em imóvel de propriedade da Nexa Recursos 
Minerais S.A., de maneira que não existe necessidade de remoção de população para 
implantação do empreendimento. 



  
 

 

 

151 • 
 

Tema/Critério Fonte de consulta Situação 

Plano Diretor Municipal 
Lei Municipal Complementar de Três 
Marias nº 01, de 10 de julho de 2008. 

Conforme Lei Municipal Complementar nº 01/2008, que dispõe sobre o Plano Diretor 
vigente em Três Marias, o empreendimento é abrangido pela “Macrozona de Conservação 
Ambiental – MZCA”, indicando a lei “A expressão conservação ambiental reflete o caráter 
conservacionista da área em uma alusão à transição entre proibição e uso irrestrito. É uma 
área que apresenta fragilidade ambiental moderada, devendo assumir um tratamento 
direcionado ao uso racional com restrições legais e apoiadas a estudos mais aprofundados 
do ambiente em questão”. 
Deve-se destacar que a lei está vigente desde o ano 2008, mesmo antes da implantação do 
Depósito de Rejeitos Murici. 

Zoneamento Ecológico 
Econômico de Minas Gerais 

IDE Sisema (Infraestrutura de Dados 
Espaciais do Sistema Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos), em 
outubro de 2020. 

Haja vista a grande quantidade de mapeamentos produzidos no âmbito do Zoneamento 
Ecológico Econômico (SEMAD, UFLA), selecionou-se os temas com resultados mais 
relevantes para a ADA, quais sejam: 
 No geral, classificação como “alta”, pontualmente “muito alta” no quesito áreas 

prioritárias para conservação; 
 Prioridade para conservação da flora classificada como “muito baixa”; 
 Prioridade para conservação de anfíbios e répteis, avifauna, ictiofauna e mastofauna 

variando de “baixa” a “média”; 
 Áreas prioritárias para recuperação predominantemente “baixa”; 
 Integridade da flora predominantemente “alta”, pontualmente “muito alta”; 
 Integridade da fauna “média”; 
 Relevância regional das fitofisionomias Cerrado e Cerradão “muito baixa”; 
 Qualidade ambiental variando de “baixa” a “média”. 

Áreas de Interesse para 
Conservação (condições 
diferenciadas para supressão 
de vegetação em áreas 
prioritárias consideradas de 
importância biológica  
“extrema” ou “especial”, 
exceto árvores isoladas) 

IDE Sisema (Infraestrutura de Dados 
Espaciais do Sistema Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos), em 
outubro de 2020. 

Tendo como referência a proposta da Fundação Biodiversitas, não existem áreas 
prioritárias para conservação que sejam interceptadas pelo empreendimento. 
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Tema/Critério Fonte de consulta Situação 

Assentamentos Rurais 

IDE Sisema (Infraestrutura de Dados 
Espaciais do Sistema Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos), em 
outubro de 2020. 

Não intercepta. Não existem assentamentos rurais no município de Três Marias, , situação 
confirmada nas bases oficiais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – 
INCRA. 

Processos Minerários 
ANM (Agência Nacional de Mineração), 
em outubro de 2020. 

Não existe qualquer processo minerário sendo interceptado pela ADA do empreendimento. 
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4.3 MEIO FÍSICO 

As análises para o meio físico foram realizadas considerando diferentes fatores ambientais, e 

seguindo as solicitações do termo de referência para elaboração do EIA. Assim, são apresentados 

diagnósticos para os seguintes temas: 

 Climatologia; 

 Qualidade do Ar; 

 Ruído. 

 Geologia; 

 Geomorfologia; 

 Pedologia; 

 Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos; 

 Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas. 

De uma maneira geral, a metodologia para realização dos diagnósticos se baseou na análise de 

dados secundários, no levantamento de dados primários em campo e na análise de estudos e 

monitoramentos empreendidos pela Nexa Recursos Minerais S.A. na Unidade Três Marias, cujos 

dados foram disponibilizados pela empresa. 

4.3.1 Clima 

4.3.1.1 Introdução 

Este diagnóstico objetiva apresentar um panorama geral das condições climatológicas 

dominantes na região de inserção do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central. 

A caracterização foi realizada com base na análise de dados das condições climatológicas e 

meteorológicas da região de inserção do projeto, envolvendo uma análise do comportamento 

médio das variáveis temperatura, umidade do ar, radiação solar, velocidade e direção dos ventos, 

além da precipitação em escala histórica.  

4.3.1.2 Metodologia 

Para facilitar o entendimento da metodologia aplicada a cada uma das análises realizadas no 

âmbito deste diagnóstico, a descrição detalhada das técnicas adotadas é apresentada junto aos 

resultados de cada variável analisada.  
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De maneira geral, o desenvolvimento do diagnóstico foi pautado, sobretudo, em dados 

secundários obtidos junto a instituições públicas dos governos federal e estadual, cuja 

especificação será apresentada juntamente com os resultados. 

4.3.1.3 Resultados 

4.3.1.3.1 Caracterização Regional 

A área de estudo se insere nos domínios de altas latitudes das zonas tropicais, próximo ao Trópico 

de Capricórnio e na latitude aproximada de 18°S 00’’. Essa posição indica que atuam sobre a região 

sistemas atmosféricos tropicais, equatoriais e extratropicais, sendo os principais: o Anticiclone 

Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), o Anticiclone 

Polar do Atlântico Sul (APAS), as Frentes Frias (FF) e outros sistemas ciclonais, como a Alta da 

Bolívia (AB). 

O Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul tem dominância temporal de atuação, ainda que exerça 

maior influência em meados do ano. Sob influência do ASAS, passam-se períodos de estabilidade 

atmosférica com tempos ensolarados e baixa nebulosidade (NIMER, 1989), ainda que condições 

de tempo instável possam se estabelecer, geradas pela convecção em função do grande 

aquecimento da superfície; situação mais recorrente na primavera/verão.  

Ao longo do ano, os períodos de estabilidade são interrompidos principalmente por influência das 

Frentes Frias (FFs) que se deslocam para o Equador com direção noroeste/sudeste (ABREU, 

1998), sendo que as incursões das FFs são mais frequentes no inverno. As FFs precedem o APAS, 

responsável pelas temperaturas mais baixas registradas no inverno. 

A ZCAS, provavelmente estabelecida quando da interação entre Linhas de Instabilidades e Frentes 

Frias (ABREU, 1998), é a principal modeladora das chuvas na região, atuando desde o final da 

primavera até início do outono. A ZCAS é responsável por transportar a umidade produzida na 

Amazônia para as regiões Sudeste e Sul do Brasil, provocando chuvas durante dias contínuos. 

Caracteriza-se como uma banda de nebulosidade e precipitação, com orientação 

noroeste/sudeste, que se estende desde o sudeste da Amazônia até o sudoeste do Oceano 

Atlântico Sul. 

Nos últimos anos e, em especial no período chuvoso de 2016/2017, diversas regiões do Brasil, 

incluindo o centro-norte de Minas Gerais apresentaram chuvas abaixo das médias históricas. Este 

fato está certamente associado a uma ausência de episódios bem configurados da Zona de 

Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e, também, à redução de sua frequência. Não se conhece, 

ainda, os fenômenos climatológicos que influenciam a ocorrência e a configuração da ZCAS, mas 

acredita-se que possam estar associados à Oscilação Decadal do Pacífico (ODP) e eventos ENOS 

(El-Niño Oscilação Sul). 
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De acordo com as classes de clima definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2015), a região de interesse (Figura 4-6) está sob influência do clima tropical quente 

semiúmido, que apresenta de quatro a cinco meses secos, temperaturas médias superiores a 18°C 

e distinguem-se em dois períodos: estação chuvosa, bem definida de novembro a março, com 

umidade relativa do ar elevada e maiores índices de precipitação; e estação seca, em geral de maio 

a setembro. Os meses de abril e outubro caracterizam-se como as transições entre as referidas 

estações, sendo o ano hidrológico na região definido de novembro a março.  

 Figura 4-6: Localização do empreendimento em relação ao mapa de Clima do 

 Brasil e localização das estações meteorológicas de referência 

 

4.3.1.3.2 Caracterização Local 

Para a consolidação do diagnóstico local foi desenvolvida análise sobre os dados disponibilizados 

pelo Instituto Nacional de Meteorologia – INMET das estações localizadas em Três Marias (código 

OMM A528) e Curvelo (código OMM 83536).  
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Mesmo a uma distância média de 100 km da área do empreendimento, os dados do município de 

Curvelo foram necessários para compor a análise, pois não há disponibilização das normais 

climatológicas para o município de Três Marias, em razão da inexistência de estações oficiais. 

Logo, a série de 30 anos de registros disponíveis para a estação de Curvelo ajudaram a consolidar 

o panorama climatológico local.  

A Tabela 4-2 apresenta as estações de referência adotadas para a caracterização local, cuja 

localização em relação ao empreendimento é mostrada na Figura 4-6. Destaca-se que, sempre que 

possível, foram adotados para análise os dados da estação Três Marias. Os dados da estação 

climatológica de Curvelo complementaram a análise para variáveis meteorológicas não 

disponíveis para a estação Três Marias, e foi privilegiado o uso das normais climatológicas para o 

período entre 1981 e 2010. 

 Tabela 4-2: Estações meteorológicas de referência 

Estação 
Código 
OMM 

Coordenadas UTM  
(Zona 23S | Datum 

SIRGAS2000) 
Altitude 

(m) 
Período de 

dados 
Parâmetros 

meteorológicos 
mE mN 

Curvelo 
(convencional) 

83536 557.974 7.926.744 668,26 
Jan/1981 a 
Dez/2019 

Temperatura, umidade 
relativa, precipitação, 

insolação e 
nebulosidade 

Três Marias 
(automática)* 

A528 451.375 7.987.531 931,01 
Jan/2007 a 
Dez/2019 

Temperatura, umidade 
relativa, precipitação, 
pressão atmosférica e 

radiação solar 

* A estação Três Marias está, na verdade, localizada no município de São Gonçalo do Abaeté. 

Conforme demonstram os registros pluviométricos das estações de Três Marias (2007 a 2019) e 

Curvelo (1981 e 2010), em média, entre os meses de outubro e março, chove 90% dos totais 

pluviométricos anuais. Os meses com os maiores acumulados pluviométricos são novembro e 

dezembro com, aproximadamente, 215 e 235 mm, respectivamente, segundo registros da estação 

Três Marias. Os registros históricos da estação Curvelo se comportam de maneira semelhante à 

estação Três Marias, sendo dezembro e janeiro os meses mais chuvosos, com médias históricas da 

ordem 250 mm e 208 mm de precipitação, respectivamente (Gráfico 4-1).  

Os acumulados pluviométricos durante o período de estiagem não ultrapassam os 65 mm e a 

pressão atmosférica (Gráfico 4-4) é maior (915 hPa) se comparada ao período chuvoso, indicando 

estabilidade atmosférica. O mês com menores médias pluviométricas (Gráfico 4-1) para a estação 

automática Três Marias é julho, registrando o acumulado médio de 3,26 mm. Neste período ocorre 

maior atuação dos sistemas anticiclonais (ASAS e APAS), além do registro dos menores índices de 

nebulosidade entre 0,3 e 0,4 décimos de parte do céu coberto (Gráfico 4-6).  

Os baixos registros da umidade relativa do ar (Gráfico 4-2 e Gráfico 4-3) estão entre os meses de 

agosto a outubro (48,5% a 56,6%) na estação Três Marias. Esse fato se explica por conta da curva 

de crescimento das médias de temperatura observada durante o ano, que por sua vez promovem 
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retirada do vapor d’água da atmosfera. Como esperado, os maiores índices de umidade do ar são 

observados durante o período chuvoso (entre os meses de novembro a abril). 

Na estação Três Marias, as maiores médias de temperatura (Gráfico 4-2) ocorrem durante os 

meses de setembro e outubro (30,01°C e 30,59°C, respectivamente), que são justamente aqueles 

com os maiores índices de radiação (Gráfico 4-5). 

Os menores índices de pressão atmosférica (Gráfico 4-4) detectados durante o período chuvoso 

indicam instabilidade atmosférica, sendo novembro o mês com a menor média de pressão (909,4 

hPa, na estação Três Marias). Os meses que apresentam os menores valores de pressão 

atmosférica, indicativo de instabilidade, estão relacionados aos de altos índices de nebulosidade 

(Gráfico 4-6) registrados na estação de Curvelo, sobretudo entre os meses de outubro a março, 

com 0,6 a 0,7 décimos de partes de céu coberto. Os índices de insolação são inversamente 

proporcionais aos de nebulosidade, considerando os registros que variam entre 109 e 107 horas 

durante o período seco (Gráfico 4-6). Como consequência, os registros de insolação (Gráfico 4-6) 

aumentam entre os meses de abril a outubro.  

 Gráfico 4-1: Normal Climatológica de precipitação da 
 estação Curvelo e média do acumulado mensal da estação Três Marias 

 

 Gráfico 4-2: Temperatura e umidade do ar na 
estação Três Marias 

 Gráfico 4-3: Normais Climatológicas da 
Temperatura e umidade do ar na estação Curvelo 
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 Gráfico 4-4: Pressão atmosférica 
 na estação Três Marias 

 Gráfico 4-5: Radiação solar na 
 estação Três Marias 

  

 Gráfico 4-6: Normais Climatológicas da insolação  
e nebulosidade na estação Curvelo 

 

 

De modo geral, os ventos na região de inserção do empreendimento apresentam proveniência 

predominante do quadrante leste, especificamente NE/E/SE, de acordo com os dados da estação 

Três Marias. A velocidade predominante nessa estação varia de 2,1 a 5,7 m/s, que é descrito como 

Aragem ou Fraco, segundo a escala Beaufort. Ventos de até 8,8 m/s foram registrados durante o 

período de 2007 a 2019 na estação Três Marias, no entanto, eles não são frequentes, e são 

provenientes, geralmente, dos sentidos sudeste e nordeste. A rosa dos ventos da estação Curvelo 

apresenta direção preferencial NE/E e, diferentemente da estação Três Marias, frequências de 

direção NNO. Ambas as estações apresentam uma calmaria de 6% do tempo analisado, 

aproximadamente (Figura 4-7).  
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 Figura 4-7: Velocidade e direção dos ventos nas estações de referência 

Três Marias (2007 a 2019) Curvelo (1981 a 2010) 

  

Em função dos dados apresentados na estação automática Três Marias e estação convencional de 

Curvelo, conclui-se que: 

 A precipitação total média anual para Três Marias é 1.115 mm por ano. Os meses mais secos 

são julho e agosto, com precipitações médias em torno de 2 mm. Dezembro se caracteriza como 

o mês mais chuvoso, com média da ordem de 235 mm.  

 A temperatura do ar média mensal na estação automática Três Marias é de 22,81 °C. Já na 

estação Curvelo, a média mensal anual de temperatura se mostrou ligeiramente mais alta, na 

marca dos 22,98°C. Ambas as estações registraram as maiores médias máximas de 

temperatura no mês de outubro, assim como as menores médias que se dão no mês de julho.  

 A umidade relativa do ar apresenta as menores taxas percentuais entre o fim do período seco 

e o início do período chuvoso, quando as chuvas ainda não são constantes durante os meses de 

agosto a outubro. Na maior parte do ano, a umidade relativa se encontra entre 70 e 80%. Na 

estação Curvelo, a curva de umidade se comporta de maneira semelhante à estação Três 

Marias durante o ano, onde os meses menos úmidos (agosto a outubro) são correspondentes 

ao retorno do período chuvoso no ano climatológico.  

 A pressão atmosférica em Três Marias evidencia as épocas de maior instabilidade e 

estabilidade, sendo o mês com os maiores índices de pressão atmosféricas (915,2 hPa), 

coincidindo com o período seco do ano climatológico.  

 Assim como os índices de pressão, a insolação ocorre com mais frequência no período seco, 

sendo julho o mês com maior incidência de insolação (113,9 horas). Dezembro é o mês com 

menores incidências de insolação (60h).  
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 Em contrapartida, a nebulosidade apresenta os menos índices no período seco, quando o céu 

apresenta menor quantidade de nuvens. Segundo as normais climatológicas da estação 

Curvelo, julho e agosto são os meses com os menores índices de nebulosidade (0,3 décimos) e 

novembro, dezembro e janeiro são os meses que apresentam os maiores valores para 

nebulosidade (0,7 décimos).  

4.3.1.3.2.1 Balanço Hídrico Climatológico 

Para cálculo do balanço hídrico representativo da região de interesse utilizou-se a metodologia de 

Thornthwaite & Mather (1955), a mesma empregada pelo INMET como exemplo de informação 

climatológica indireta obtida a partir das tabelas das normais climatológicas. A partir dos 

resultados, é possível observar os excedentes hídricos ao longo da estação chuvosa e os déficits 

hídricos que, historicamente, ocorrem na estação seca. Completando o balanço, calculam-se as 

retiradas e as reposições de água no solo, antecedendo e sucedendo, respectivamente, o período 

seco.  

Para esse estudo utilizaram-se as normais climatológicas de 1981 a 2010 registradas na estação 

convencional Curvelo (código OMM 83536), operada pelo INMET, conforme descrito 

anteriormente. Na sequência, listam-se as variáveis de parâmetros utilizados/obtidos na 

aplicação da referida metodologia baseadas nos detalhamentos expostos por Neto (1989): 

 Precipitação Total (P): informação da disponibilidade hídrica mensal existente no sistema, 

disponibilizada nos documentos das normais climatológicas;  

 Evapotranspiração Potencial (ETP): obtida em evapotranspirômetros ou estimada por 

equações empíricas. Corresponde ao estado no qual há ótimas condições de umidade do solo, 

sem limitações hídricas. Neste estudo utilizaram-se as informações das normais 

climatológicas;  

 Diferença entre P e ETP: indica se há excesso de água (P – ETP > 0) ou déficit hídrico (P – ETP 

< 0);  

 Negativa acumulada (NegAc): corresponde ao somatório dos valores de P – ETP < 0, quando 

do período seco da região de interesse;  

 Armazenamento (ARM): também denominado Água Disponível (AD) ou Capacidade de Água 

Disponível (CAD), este parâmetro representa a quantidade de água que o solo comporta na 

sua profundidade efetiva. É obtido em função das características físicas do solo – capacidade 

de campo, ponto de murcha permanente, densidade aparente e profundidade efetiva do solo. 

Como estas informações não são facilmente obtidas na literatura para o solo da região em 

estudo, inferiu-se a capacidade de campo = 100 mm, conforme encontrado em exemplos de 

aplicação da metodologia para a maioria dos casos no Brasil;  



  
 

 

 

161 • 
 

 Alteração (ALT): representa os ganhos (valores positivos) e perdas (negativos) de água do solo 

em função de alterações no armazenamento;  

 Evapotranspiração Real (ETR): quando P ≥ ETP, a evapotranspiração real é igual à ao 

potencial (ETP). Quando P < ETP, ETR = P + |ALT| (soma da precipitação e do valor absoluto 

da alteração negativa);  

 Déficit hídrico (DEF): dado pela diferença entre a evapotranspiração potencial e a real;  

 Excedente hídrico (EXC): ocorre nos casos em que a precipitação é maior que a ETP, obtido 

por EXC = (P – ETP > 0) – ALT. 

Interpretando os dados consolidados, conclui-se que os volumes excedentes ocorrem entre os 

meses de dezembro a março do ano hidrológico. A retirada inicia-se em abril e dura até o mês de 

agosto, enquanto o déficit hídrico pode ser verificado entre os meses de abril a outubro. 

A maior parte da reposição hídrica ocorre no mês de novembro e finda com as chuvas registradas 

em dezembro, o que pode ser observado nos maiores índices médios pluviométricos registrados 

nas séries históricas a partir de 1981. 

Além disso, a acentuada estiagem que ocorre no período seco faz com que as chuvas de agosto não 

sejam suficientes para repor a deficiência hídrica, conforme pode ser observado na Tabela 4-3 e 

no Gráfico 4-7. 

. 
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 Tabela 4-3: Balanço hídrico climatológico | normais climatológicas 1981 a 2010 na Estação Curvelo 

Mês 
Temperatura 

Média (°C) 
Precipitação ETP 

P - ETP 
(mm) 

Negativo 
Acumulado 

(mm) 

ARM - 
Armazenamento de 
Água no Solo (mm) 

ALT 
ETR 

(mm) 
DEF 

(mm) 
Excesso 

Hídrico (mm) 
ESC 

(mm) 

Jan 24,4 208,8 125,4 83,4 0 100 0 125,4 0 83,4 69,67 
Fev 24,9 116,3 116 0,3 0 100 0 116 0 0,3 34,99 
Mar 24,6 154,6 117,6 37 0 100 0 117,6 0 37 35,99 
Abr 23,6 43,1 97,97 -54,87 -59,4 54 -46 89,1 8,87 0 18,00 
Mai 21,4 18,7 72 -53,3 -108,2 33 -21 39,7 32,3 0 9,00 
Jun 19,8 6,6 56,42 -49,82 -158 18 -15 21,6 34,82 0 4,50 
Jul 19,7 6,2 57,95 -51,75 -209,7 11 -7 13,2 44,75 0 2,25 

Ago 21,3 11,7 74,25 -62,55 -272,3 6 -5 16,7 57,55 0 1,12 
Set 23,5 19 98 -79 -351,3 3 -3 22 76 0 0,56 
Out 24,6 67,8 120,96 -53,16 -404,5 3 0 67,8 53,16 0 0,28 
Nov 24 191 114,45 76,55 22 79,6 77 114 0,45 0 0,14 
Dez 23,9 250,2 118,45 131,75 0 100 20 230,2 0 111,75 55,95 

Total Ano 22,975 1094 1169,45 -75,45 - - 0 973,3 307,9 232,45 232,45 

 

 Gráfico 4-7: Balanço hídrico climatológico | normais climatológicas 1981 a 2010 na Estação Curvelo 
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4.3.1.4 Síntese Conclusiva 

Sob o ponto de vista climatológico, na região de inserção do Projeto Alteamento dos Módulos 

Oeste 1 e Central são identificados dois períodos distintos: um chuvoso, abrangendo os meses de 

outubro a abril, e outro de estiagem, entre maio e setembro. Os meses de novembro, dezembro e 

janeiro concentram os maiores acumulados de precipitação pluviométrica anual, ao passo que em 

junho e julho praticamente não chove. Os períodos chuvoso e de estiagem coincidem, grosso 

modo, com o comportamento dos elementos climáticos. Assim, entre novembro e março a atuação 

contínua de sistemas ciclonais provoca condições de tempo instável, com baixa pressão 

atmosférica, elevada nebulosidade, altas temperaturas e alta umidade relativa do ar. Do contrário, 

abril e outubro a atuação contínua de sistemas anticiclonais provoca condições de tempo estável, 

com alta pressão atmosférica, reduzida nebulosidade, baixas temperaturas e baixa umidade 

relativa do ar. 

O balanço hídrico climatológico confirma a interpretação das variáveis meteorológicas, 

mostrando que os meses de abril e outubro são caraterizados pela transição entre os dois períodos 

da climatologia regional (chuvoso e seco). Em abril, apesar das chuvas registradas, a retirada de 

água do solo tende a ser mais elevada que a reposição e, em outubro, as primeiras chuvas não são 

suficientes para repor toda a água do solo, sendo ainda observada deficiência hídrica. 

4.3.2 Qualidade do Ar 

4.3.2.1 Introdução 

A qualidade do ar de uma determinada região é proveniente de uma complexa interação entre as 

emissões atmosféricas, a topografia e as condições meteorológicas. As emissões atmosféricas são 

de origem natural ou antropogênica, ocorrendo de forma pontual ou difusa e englobam um ou 

mais poluentes. Por sua vez, a topografia da região e as condições meteorológicas influenciam 

diretamente na dispersão ou abatimento dos poluentes atmosféricos.  

Objetiva-se, com a interpretação de dados de monitoramento, diagnosticar os níveis da qualidade 

do ar na região de inserção do Projeto Alteamento Módulos Oeste 1 e Central, tendo em conta que 

se trata de projeto brownfield, ou seja, que será implantado em um local onde já ocorrem 

atividades econômicas. 

4.3.2.2 Metodologia 

O diagnóstico dos níveis da qualidade do ar na área de inserção do Projeto Alteamento Módulos 

Oeste 1 e Central do DRM foi realizado por meio da análise dos resultados do monitoramento 

executado pela Nexa na área de influência do DRM, em uma estação de monitoramento, tendo 
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como recorte temporal o intervalo entre 2018 (janeiro) ao primeiro semestre de 2020 (junho de 

2020). 

Com base nos dados de monitoramento, foi realizada uma análise do padrão da qualidade do ar 

de acordo com os valores de referência estabelecidos na legislação vigente. 

4.3.2.2.1 Legislação Aplicável 

Tendo como premissa evitar efeitos nocivos à saúde humana e ao meio ambiente, os dispositivos 

legais denominados padrões de qualidade do ar (PQAr) definem as concentrações máximas para 

cada poluente atmosférico.  

No Brasil, os padrões de qualidade do ar são estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 491/2018, 

que revogou e substituiu a Resolução CONAMA nº 03/1990 em novembro de 2018. Como parte 

dos dados analisados foi obtido anteriormente a esta data, ambas legislações são tomadas como 

referência: 

 RESOLUÇÃO CONAMA nº 03, de 28 de junho de 1990 - Dispõe sobre padrões de qualidade do 

ar, previstos no PRONAR. 

 RESOLUÇÃO CONAMA nº 491, de 19 de novembro de 2018 - Dispõe sobre padrões de qualidade 

do ar. 

A Resolução CONAMA 03/1990 estabelecia dois tipos de padrões de qualidade do ar: (i) padrões 

primários de qualidade do ar, correspondentes às concentrações de poluentes que, ultrapassadas, 

poderiam afetar a saúde da população, podendo ser entendidos como níveis máximos toleráveis 

de concentração de poluentes atmosféricos, constituindo-se em metas de curto e médio prazo; (ii) 

padrões secundários de qualidade do ar, correspondentes às concentrações de poluentes 

atmosféricos abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem estar da população, 

assim como o mínimo dano à fauna e flora aos materiais e meio ambiente em geral, podendo ser 

entendidos como níveis desejados de concentração de poluentes, constituindo-se em meta de 

longo prazo. 

A Resolução CONAMA nº 491/2018 é o ato normativo que estabelece os padrões de qualidade do 

ar vigentes no Brasil e utiliza a definição de padrões intermediários como metas para que, em 

médio/longo prazo, sejam alcançadas as concentrações máximas de cada poluente sugeridas pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Os Padrões de Qualidade do Ar serão adotados 

sequencialmente, em quatro etapas. A primeira etapa, em vigor e tomada como referência na 

análise dos dados, compreende os Padrões de Qualidade do Ar Intermediários PI-1, com exceção 

do poluente Partículas Totais em Suspensão - PTS se aplica o padrão de qualidade do ar final – PF.  

A Tabela 4-4 sintetiza o PQAr estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 03/1990 e na Resolução 

CONAMA nº 491/2018. 
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 Tabela 4-4: Padrões de Qualidade do Ar – PQAr  

Parâmetro 
Período de 
Referência 

Resolução CONAMA 
nº 03/1990 

Resolução CONAMA  
nº 491/2018 

Padrão Primário PI - 1 PF 

Partículas Totais em 
Suspensão - PTS 

24 horas 240 µg/m³ - 240 µg/m³ 
Anual (1) 80 µg/m³ - 80 µg/m³ 

Material Particulado 
MP2,5 

24 horas - 60 µg/m³ 25 µg/m³ 
Anual (2) - 20 µg/m³ 10 µg/m³ 

Material Particulado 
MP10 

24 horas 150 µg/m³ 120 µg/m³ 50 µg/m³ 
Anual (2) 50 µg/m³ 40 µg/m³ 20 µg/m³ 

Dióxido de Nitrogênio – 
NO2 

1 hora (3) 320 µg/m³ 260 µg/m³ 200 µg/m³ 
Anual (2) 100 µg/m³ 60 µg/m³ 40 µg/m³ 

Dióxido de Enxofre – SO2 
24 horas 365 µg/m³ 125 µg/m³ 20 µg/m³ 
Anual (2) 80 µg/m³ 40 µg/m³ - 

(1) Média Geométrica Anual (MGA) 
(2) Média Aritmética Anual (MAA) 
(3) Média Horária (MH) 

4.3.2.2.2 Rede de Amostragem 

A Unidade Três Marias possui uma rede de amostragem consolidada, composta por quatro pontos 

de monitoramento. Para este diagnóstico, foi selecionado apenas o ponto inserido na área de 

influência direta do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do DRM. Os demais pontos, 

estão bastante distantes da área de interesse, não sofrendo potenciais interferências do DRM. 

O monitoramento contempla os gases de Dióxido de Nitrogênio (NO2) e Dióxido de Enxofre (SO2) 

e o material particulado (MP) em suas três frações regulamentadas (Partículas Totais em 

Suspensão-PTS, Material Particulado MP10 e Material Particulado MP2,5). 

Os dados da estação de interesse são apresentados na Tabela 4-5 e, na Figura 4-8, mostra-se a 

localização da estação em relação à área de influência direta do Projeto. 

 Tabela 4-5: Estação de monitoramento da qualidade do ar  

Ponto 
Descrição 

de 
Localização 

Parâmetros 
monitorados 

Coordenadas UTM 
23S (Datum 

SIRGAS2000) Foto do equipamento 

mE mN 

DRM 
Depósito de 

Rejeitos 
Murici 

PTS, MP10, 
MP2,5, NO2, 

SO2 
478.798 7.989.745 
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Figura 4-8: Localização da estação de monitoramento
da qualidade do ar 
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4.3.2.2.3 Dados Amostrais 

O monitoramento da qualidade do ar pela Unidade Três Marias, contempla amostra de 24 horas 

nominais, obtida a cada seis dias. As coletas e análises laboratoriais foram realizadas pela empresa 

MEAM Medições Ambientais entre janeiro de 2018 e julho de 2019 e, a partir de agosto de 2019, 

pelo laboratório Campo Fertilidade do Solo e Nutrição Vegetal Ltda., ambos acreditados pela ISO 

17.025/2005 para coleta e análises laboratoriais dos parâmetros de interesse. Os certificado de 

acreditação do laboratório que realiza atualmente as medições, bem como os certificados de 

calibração dos equipamentos são apresentados no Anexo 4. 

A Tabela 4-6 apresenta os métodos de amostragem e o período de dados que será apresentado 

neste diagnóstico. Os resultados dos monitoramentos foram disponibilizados à Trust Gestão e 

Sustentabilidade por meio de planilhas consolidadas. 

 Tabela 4-6: Método de amostragem e período de dados analisados de qualidade do ar 

Poluente Método de amostragem 
Período de 

dados 
analisados 

Partículas Totais em Suspensão – PTS 
(Partículas com diâmetro equivalente de 

corte de 50 micrômetros) 

Amostrador de Grande Volume 
(AGV) ou mais comumente 

conhecido Hi-Vol 

Janeiro de 2018 a 
junho de 2020 

Material Particulado – MP10 
(Partículas com diâmetro aerodinâmico 

equivalente de corte de 10 micrômetros – 
Partículas Inaláveis) 

Amostrador de Grande Volume 
(AGV) acoplado a um separador 

inercial de partículas 

Janeiro de 2018 a 
junho de 2020 

Material Particulado – MP2,5 
(Partículas com diâmetro aerodinâmico 

equivalente de corte de 2,5 micrômetros – 
Partículas Respiráveis) 

Amostrador de Grande Volume 
(AGV) acoplado a um separador 

inercial de partículas 

Janeiro de 2018 a 
junho de 2020 

Dióxido de Enxofre - SO2 
Amostrador de Gases na Atmosfera - 

TRIGÁS 
Janeiro de 2018 a 

junho de 2020 

Dióxido de Nitrogênio - NO2 
Amostrador de Gases na Atmosfera - 

TRIGÁS 
Janeiro de 2018 a 

junho de 2020 

4.3.2.3 Resultados 

Seguindo as determinações legais, foram analisados dois períodos de referência: concentrações 

de curto prazo (concentrações de uma hora no caso do NO2 e de 24 horas para os demais 

parâmetros) e médias anuais (média geométrica anual para PTS e média aritmética para os 

demais parâmetros). 

Em relação ao período de curto prazo, a estação Depósito de Rejeito Murici apresentou resultados 

abaixo do PQAr para todos os parâmetros amostrados. Os resultados de curto prazo são 
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apresentados do Gráfico 4-8 ao Gráfico 4-12. Esta condição demonstra que, em geral, a qualidade 

do ar na área de influência direta do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central é 

satisfatória, mesmo sob influência do tráfego na Estrada Consciência ou obras realizadas no 

Depósito de Rejeitos Murici. 

No que tange às médias anuais, foram calculados os valores relativos aos anos de 2018 e 2019, 

não tendo sido considerado 2020 em razão dos dados analisados abrangerem somente até o mês 

de junho. Os resultados obtidos são mostrados do Gráfico 4-13 ao Gráfico 4-17. Os parâmetros 

Partículas Totais em Suspensão, MP10, dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio apresentaram 

resultados de médias anuais em conformidade com os padrões legais, tanto no ano de 2018, 

quanto no ano de 2019. Já o parâmetro MP2,5 registrou média anual acima do PQAr em ambos os 

anos, porém, em proporções pouco significativas. 

De acordo com os relatórios de monitoramento emitidos pela Nexa, estes resultados são reflexo 

de extrapolações pontuais que podem estar associados às influências externas às atividades da 

Unidade Três Marias e ao histórico de eventos de queimadas no entorno do ponto. O MP2,5 

corresponde à fração de menor granulometria de material particulado monitorado e está 

comumente associado a emissões veiculares e queimas de combustíveis, o que corrobora com 

possíveis influências da estrada municipal. 
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 Gráfico 4-8: Concentrações de 24 horas de PTS na estação DRM entre 2018 a junho de 2020 

 

 Gráfico 4-9: Concentrações de 24 horas de MP10 na estação DRM entre 2018 a junho de 2020 
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 Gráfico 4-10: Concentrações de 24 horas de MP2,5 na estação DRM entre 2018 a junho de 2020. 

 

 Gráfico 4-11: Concentrações de 24 horas de SO2 na estação DRM entre 2018 a junho de 2020. 
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 Gráfico 4-12: Concentração de 01 hora de NO2 na estação DRM entre 2018 a junho de 2020. 
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 Gráfico 4-13: Médias geométricas anuais de 
PTS 

 Gráfico 4-14: Médias aritméticas anuais de 
MP10 

  

 Gráfico 4-15: Médias aritméticas anuais de 
MP2,5 

 Gráfico 4-16: Médias aritméticas anuais de 
SO2 

  

 Gráfico 4-17: Médias aritméticas anuais de NO2 

 

4.3.2.4 Síntese Conclusiva 

A caracterização da qualidade do ar na área de inserção do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 

1 e Central foi realizada por meio de dados históricos de uma estação da rede de monitoramento 

existente no entorno do Depósito de Rejeitos Murici. Foram avaliados todos os parâmetros 

monitorados na estação, sendo eles: material particulado (PTS, MP10 e MP2,5) e gases (NO2 e SO2). 
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A série de dados de referência abrangeu o período entre janeiro de 2018 e junho de 2020. As 

concentrações de 24 horas (curto prazo) e médias anuais (longo prazo) foram avaliadas em 

concordância ao Padrão de Qualidade do Ar – PQAr estabelecido pela Resolução CONAMA nº 

491/2018 e à Resolução CONAMA nº 03/1990, atos legais que abordam a temática.  

Ao analisar os resultados da série de dados referentes ao período de curto prazo, foi diagnosticado 

que a estação localizada no DRM apresentou concentrações abaixo do Padrão de Qualidade do Ar 

– PQAr em todas as amostragens realizadas, indicando condição satisfatória da qualidade do ar 

local. No que tange às médias anuais de 2018 e 2019, os parâmetros Partículas Totais em 

Suspensão, MP10, dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio mantiverem resultados sempre 

abaixo dos valores legais. Já o parâmetro MP2,5 apresentou concentrações médias anuais 

superiores aos limites de referência, ainda que em proporções pouco significativas. 

4.3.3 Ruído 

4.3.3.1 Introdução 

O ruído pode ser definido como um som indesejado originado por quaisquer atividades que 

afetem de alguma forma o sossego público. O incômodo causado pelo ruído ocorre quando num 

determinado ambiente o som altera a condição normal de audição. 

Este relatório objetiva diagnosticar o ruído na região de inserção do Projeto Alteamento dos 

Módulos Oeste 1 e Central, tendo em conta que se trata de projeto brownfield, ou seja, que será 

implantado em um local onde já ocorrem atividades econômicas. 

4.3.3.2 Metodologia 

4.3.3.2.1 Legislação Aplicável 

As referências legais e normativas utilizadas para a elaborações deste diagnóstico ambiental 

foram: 

 Resolução CONAMA nº 01, de 08 de março de 1990 - Dispõe sobre critérios de padrões de 

emissão de ruídos decorrentes de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou 

recreativas, inclusive as de propaganda política. 

 Norma ABNT NBR nº 10.151, de 31 de maio de 2019 - Acústica – Medição e avaliação de níveis 

de pressão sonora em áreas habitadas – Aplicação de uso geral. 

 Lei Estadual nº 10.100, de 17 de janeiro de 1990 - Dá nova redação ao artigo 2º da Lei nº 7.302, 

de 21 de julho de 1978, que dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora no Estado de 

Minas Gerais. 
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 Decreto Municipal de Três Marias nº 1.346, de 04 de novembro de 2005 - Regulamenta a Lei 

Municipal Nº 1.924 de 15 de julho de 2005, que dispõe sobre a política de proteção, 

conservação e melhoria do meio ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. 

 Lei Complementar Municipal de Três Marias nº 01, de 10 de julho de 2008 - Institui o Plano 

Diretor participativo de desenvolvimento municipal do município de Três Marias dá outras 

providências. 

No que diz respeito às legislações relacionadas ao ruído, na esfera federal, a Resolução CONAMA 

01/90 dispõe sobre os critérios de padrão da emissão de ruídos em diferente locais e suas 

respectivas fontes de ruído. Esta resolução relaciona normas a serem seguidas para avaliação da 

aceitabilidade do ruído em comunidades e ainda dispõe sobre os métodos para a medição do 

ruído, indicando como referência a norma ABNT NBR 10.151. 

A norma ABNT NBR 10.151/2019, estabelece os procedimentos gerais para realização das 

medições, os limites máximos permitidos para diferentes tipologias de áreas, além dos limites de 

horário para os períodos diurno e noturno que podem ser definidos pelas autoridades de acordo 

com os hábitos da população, sendo as medições diurnas sempre realizadas depois das 7h (sete 

horas) e as medições noturnas depois das 22h (vinte e duas horas). A Tabela 4-7 apresenta os 

limites de níveis de pressão sonora em função dos tipos de áreas habitadas e o período amostrado.  

 Tabela 4-7: Limites de níveis de pressão sonora em função dos 
 tipos de áreas habitadas e do período 

Tipos de Áreas Diurno dB Noturno dB 

Áreas de Sítios e Fazendas 40 35 

Área Estritamente Residencial Urbana ou de Hospitais ou de 
Escolas 

50 45 

Área Mista, Predominantemente Residencial 55 50 

Área Mista, com Vocação Comercial e Administrativa 60 55 

Área Mista, com Vocação Recreacional 65 55 

Área Predominantemente Industrial 70 60 

Fonte: NBR 10.151:2019. 

Cabe ressaltar que norma supracitada define que os tipos de áreas serão definidos em 

consideração ao Plano Diretor do município onde a amostragem é realizada. Por este motivo, foi 

analisada a Lei Complementar Municipal de Três Marias nº 01, de 10 de julho de 2008. 

A Lei Estadual nº 10.100 de Minas Gerais, de 17 de janeiro de 1990, estabelece que são prejudiciais 

à saúde, à segurança ou ao sossego públicos os níveis de ruído que: (i) atinjam, no ambiente 

exterior do recinto em que têm origem, nível de som superior a 10 dB(A) acima do ruído de fundo 

existente no local, sem tráfego; (ii) independentemente do ruído de fundo, atinjam no ambiente 

exterior do recinto em que tem origem, nível sonoro superior a 70 dB(A) durante o dia, e 60dB(A) 



  
 

 

 

175 • 
 

durante a noite, explicitado o horário noturno como aquele compreendido entre as 22 horas e as 

6 horas, se outro não estiver estabelecido na legislação municipal pertinente. 

Alguns municípios brasileiros, possuem atos normativos próprios que visam regulamentar a 

questão da poluição sonora urbana. Seguindo esta linha, o município de Três Marias possui o 

Decreto n° 1346/2005 que fixa os níveis máximos permitidos de som em dB(A) em três períodos 

durante o dia: (i) 1º período entre 07 e 19 horas - 65 dB(A); (ii) 2º período entre 19 e 22 horas - 

60 dB(A); (iii) 3º período entre 22 e 07 horas - 50 dB(A). 

4.3.3.2.2 Rede de Monitoramento 

No dia 26 de junho de 2020 foi realizada uma campanha de monitoramento de ruído, com 

obtenção de dados primários para compor este relatório, em três pontos localizados na área de 

influência direta do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do DRM. 

A ABNT NBR 10.151:2019 orienta que, para fins de avaliação sonora ambiental de 

empreendimentos, as medições devem ser realizadas em áreas habitadas, vizinhas ao local de 

interesse. Quando não houver áreas habitadas as medições podem ser realizadas apenas nas áreas 

mais próximas ao empreendimento. Neste contexto, os pontos selecionados para medição de 

ruído correspondem às áreas habitadas mais próximas da área diretamente afetada pelo projeto.  

A rede de monitoramento é apresentada pela Tabela 4-8 e, na Figura 4-9, mostra-se a distribuição 

dos pontos em relação ao Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central. 

 Tabela 4-8: Rede de monitoramento de ruído 

Ponto 
Localização em 

relação ao 
empreendimento 

Parâmetros 
(dB) 

Coordenada UTM 
(Zona 23S | Datum 

SIRGAS 2000) 
Imagem do momento da 

medição 
mE mN 

R01 

Estrada Consciência, 
próximo a aterro 

sanitário e residência 
local, a uma distância 

de cerca de 250 
metros da ADA, 

localizado na porção 
sul. 

Leq, Lmáx, 
Lmín, L10, 

L90 
477.076 7.990.004 
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Ponto 
Localização em 

relação ao 
empreendimento 

Parâmetros 
(dB) 

Coordenada UTM 
(Zona 23S | Datum 

SIRGAS 2000) 
Imagem do momento da 

medição 
mE mN 

R02 

Localidade Aldeia do 
Dourado, a uma 

distância de cerca de 
300 metros da ADA, 
localizado na porção 

noroeste. 

Leq, Lmáx, 
Lmín, L10, 

L90 
476.262 7.992.195 

 

R03 

Entrada de Fazenda 
Local, a uma distância 

de cerca de 700 
metros da ADA, 

localizado na porção 
norte. 

Leq, Lmáx, 
Lmín, L10, 

L90 
478.433 7.991.408 
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Figura 4-9: Localização dos pontos de monitoramento de ruído
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4.3.3.2.3 Dados Amostrais 

As medições foram realizadas pelo laboratório CAMPO - Centro de Tecnologia Agrícola e 

Ambiental, acreditada pelo INMETRO para a Realização de Ensaios de Ruído Ambiental (CRL 

1039), em conformidade a Deliberação Normativa COPAM nº 216, de 27 de outubro de 2017, que 

dispõe sobre as exigências para laboratórios que emitem relatórios de ensaios ou certificados de 

calibração referentes a medições ambientais.  

As medições tiveram um tempo de duração de 5 minutos em cada ponto, nos períodos diurno e 

noturno. Foi medido o Nível Contínuo Equivalente (Leq), que representa o nível médio contínuo 

de energia sonora, equivalente ao sinal variável medido. Este parâmetro é particularmente útil na 

avaliação de incômodo, situações de poluição sonora e reações subjetivas diante do ruído, por 

meio de um medidor de nível e pressão sonora. O maior e menor nível de pressão sonora em um 

determinado intervalo de tempo (Lmáx e Lmin) e os níveis estatísticos de pressão sonora excedido 

em 10% e 90% do tempo de medida efetiva (L10 e L90). 

As amostragens adotaram critérios estabelecido pelas Normas Técnicas da ABNT, assim como, a 

calibração dos equipamentos de medição que é realizada periodicamente, considerando os 

padrões de referência para calibração determinados pelo fabricante dos equipamentos e pelas 

Normas Técnicas da ABNT. Os instrumentos utilizados são apresentados na Tabela 4-9. Os 

certificados de calibração encontram-se no Anexo 5 deste relatório. 

 Tabela 4-9: Equipamentos utilizados na amostragem 

Equipamento Marca Modelo 
Classe/ 

Tipo 
Nº de 
Série 

Vencimento 
da 

calibração 
Observação 

Medidor 
integrado de nível 
e pressão sonora 

01 dB Solo Black 2 045037 17/07/2020 

O equipamento calcula 
níveis máximos (Lmáx), 

mínimo (Lmín), estatístico 
(como L10 e L90), 

contínuos equivalentes 
(Laeq) e nível de pico no 

intervalo de cada 
medição. 

Calibrador de 
nível de pressão 
sonora 

01 dB Solo Black 
Não 

aplicável 
81096 17/07/2020 

O nível de pressão sonora 
é de 94,0 dB, com 

frequência de 1 kHz ± 

Microfone 01 dB Solo Black 
Não 

aplicável 
15760 17/07/2020 Microfone de Eletro ½” 

Anemômetro Instrutherm - AD-250 Q 689477 
Não 

aplicável 
- 
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4.3.3.3 Resultados 

O município de Três Marias possui a Lei Complementar nº 1/2008, que institui o Plano Diretor 

municipal e apresenta o mapa de macrozoneamento da área urbana. O ponto de monitoramento 

R02 (Localidade Aldeia do Dourado) está localizado no interior da macrozoneamento da área 

urbana de Três Marias, justificando a comparação com padrões estabelecidos para área 

Estritamente Residencial Urbana ou de Hospitais ou de Escolas da Norma ABNT NBR 

10.151:2019. Os pontos R01 (Estrada Consciência) e R03 (Entrada da Fazenda Local) foram 

classificados em campo, de forma conservadora, como áreas de sítios e fazendas, em virtude das 

características locais.  

Em consonância ao disposto no Decreto Municipal nº 1346/2005, os limites de referência locais 

são de 65 dB(A) para o período diurno e 50 dB(A) para noturno. Já a Lei Estadual nº 10.100/1990 

estabelece os limites de 70 dB (A) para o período diurno e 60 dB (A) para o período noturno.  

Os resultados das medições em todos os pontos amostrados permaneceram abaixo dos limites 

estabelecidos pela Lei Estadual nº 10.100/1990 e pelo Decreto Municipal nº 1.346/2005 nos 

períodos diurno e noturno.  

O ponto R02 (Localidade Aldeia do Dourado) apresentou níveis de pressão sonora abaixo dos 

limites estipulados para áreas estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas da 

norma ABNT NBR 10.151:2019. Os valores dos pontos R01 (Estrada Consciência) e R03 (Entrada 

de Fazenda Local) estão acima dos limites estipulados para a tipologia áreas de sítios e fazendas 

definidos pela NBR ABNT 10.151:2019, tanto para o período diurno quanto para noturno. No que 

tange aos parâmetros Lmáx, Lmín, L10 e L90 tem-se que os níveis máximos de pressão sonora no 

período diurno ocorreram no ponto R01 e, durante o período noturno, no ponto R03. 

Os pontos R01 e R03 possuem como similaridade a proximidade com a Estrada Consciência, via 

municipal não pavimentada. A existência da estrada certamente influência os resultados do 

monitoramento de ruídos, devido à movimentação constante de veículos. Além disso, outras 

interferências reportadas nos relatórios de campo, foram as obras próximas ao Depósito de 

Rejeitos Murici e, no período noturno, ruídos de animais e insetos, por se tratar de uma área com 

características rurais. A locação dos dois pontos próximo à estrada se deu em razão da existência 

de casas no local. Especificamente o ponto R03 foi locado na entrada de uma Fazenda Local, devido 

à restrição de acesso à propriedades de terceiros. 

Do Gráfico 4-18 ao Gráfico 4-21, apresentam-se os resultados de Nível Contínuo Equivalente 

(Leq), ao passo que a Tabela 4-10 mostra os níveis máximo e mínimo e os níveis estatísticos de 

pressão sonora excedido em 10% e 90% do tempo de medição efetiva. Os laudos das medições 

efetuadas são apresentados no Anexo 5. 



  
 

 

 

180 • 
 

 Gráfico 4-18: Nível Contínuo Equivalente 
(Leq) do ponto R02 no período diurno 

 Gráfico 4-19: Nível Contínuo Equivalente 
(Leq) do ponto R02 no período noturno 

  

 Gráfico 4-20: Nível Contínuo Equivalente 
(Leq) dos pontos R01 e R03 no período diurno 

 Gráfico 4-21: Nível Contínuo Equivalente 
(Leq) dos pontos R01 e R03 no período 

noturno 

  

 

 Tabela 4-10: Níveis máximos e mínimos e os níveis estatísticos de pressão  

sonora excedido em 10% e 90% do tempo de medição efetiva 

Localização Data 
Diurno (dB(A)) Noturno (dB(A)) 

Lmáx Lmin L10 L90 Lmáx Lmin L10 L90 

R01 (Estrada 
Consciência) 

26/06/2020 70,9 39,9 57,0 43,4 51,9 26,9 38,1 27,5 

R02 (Localidade 
Aldeia do Dourado) 

26/06/2020 68,3 33,2 39,7 34,1 46,8 32,8 38,0 33,3 

R03 (Entrada de 
Fazenda Local) 

26/06/2020 62,3 34,1 48,5 35,6 59,4 42,0 48,9 42,6 
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4.3.3.4 Síntese Conclusiva 

O diagnóstico de ruído foi realizado por meio de uma campanha com medições diurnas e noturnas 

em três pontos locados na área de influência do direto Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e 

Central. 

Os resultados foram comparados aos atos normativos: Lei Estadual nº 10.100/1990, Decreto 

Municipal nº 1346/2005 e norma ABNT NBR 10.151:2019 para duas tipologias de áreas: sítios e 

fazendas (R01 e R03) e estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas (R02, sendo 

a localidade de inserção mapeada como área urbana no macrozoneamento municipal). 

Os resultados mostram que os níveis de pressão sonora na área de influência direta do Projeto 

Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central encontram-se em conformidade com os padrões 

estabelecidos na Lei Estadual nº 10.100/1990 e no Decreto Municipal nº 1346/2005. Em se 

tratando da norma ABNT NBR 10.151:2019, o ponto R02 apresenta níveis de ruído compatíveis 

com a tipologia de uso do solo em que está localizado, ao passo que os pontos R01 e R03 

ultrapassam os limites estabelecidos para áreas de sítios e fazendas. Estes pontos estão 

localizados na Estrada Consciência, sofrendo influência do tráfego local. 

4.3.4 Geologia 

4.3.4.1 Introdução 

O diagnóstico de geologia consiste no conhecimento dos atributos litológicos, os quais sustentam 

os recursos ambientais. A geologia nas áreas de influência do Projeto Alteamento dos Módulos 

Oeste 1 e Central do Depósito de Rejeitos Murici é marcada pela dominância da Formação Três 

Marias pertencente ao Grupo Bambuí, datado do Proterozoico, e em menor ocorrência pelos 

Depósitos Aluvionares, do Fanerozoico, que bordejam o rio São Francisco. 

4.3.4.2 Metodologia 

A metodologia utilizada na elaboração deste estudo é baseada em uma revisão bibliográfica dos 

trabalhos desenvolvidos na área, juntamente com dados e observações coletados em campo, a fim 

de apresentar o contexto geotectônico, estrutural, a sequência estratigráfica e os processos 

minerários presentes nas áreas de influência do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central 

do Depósito de Rejeitos Murici.  

Dentre os referenciais bibliográficos disponíveis, destaca-se: (i) o Projeto Alto Paranaíba, 

realizado por meio de convênio entre a CODEMIG (Companhia de Desenvolvimento Econômico de 

Minas Gerais) e a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), com estudos e informações 
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geológicas da região na Folha Três Marias (SE.23-Y-B-III) com escala 1:100.000, desenvolvido por 

COSTA et al., em 2011, e; (ii) o Projeto Bacia do São Francisco/Província Mineral do Bambuí, uma 

parceria entre CPRM (Serviço Geológico do Brasil) e COMIG (Companhia Mineradora de Minas 

Gerais), Folha Três Marias (SE.23-Y-B), escala 1:250.000, datado de 2002. 

A pesquisa que embasou a descrição das unidades geológicas inclui, também, uma consulta ao 

banco de dados litoestratigráficos da CPRM (2020), os quais possibilitaram uma atualização (sigla, 

idade e nome das unidades) ao estudo. 

No mês de maio de 2020, foi realizada uma visita a campo a fim de correlacionar os atributos 

geológicos previamente obtidos por meio dos dados secundários, com elementos observados na 

paisagem.  

As informações relativas aos processos minerários foram obtidas a partir de consulta ao sistema 

SIGMINE da Agência Nacional de Mineração (ANM), cujo acesso foi realizado em agosto de 2020. 

Foram inventariados todos os processos minerários, em diferentes fases, no âmbito das áreas de 

influência do Projeto.  

4.3.4.3 Resultados 

4.3.4.3.1 Contexto Geotectônico e Estrutural 

O arcabouço geotectônico do Brasil é, em grande parte, resultado da orogênese brasiliana, evento 

tectônico que ocorreu no final do Pré-Cambriano. As estruturas estáveis que não sofreram ação 

do ciclo brasiliano são chamadas de Cráton. A área abrangida por este trabalho compreende o 

Domínio Central do Cráton do São Francisco, definido por Almeida (1977) como uma porção da 

plataforma Sul-Americana, consolidada como segmento litosférico no arqueano e moldada pela 

orogênese Brasiliana. 

A porção oeste do Cráton São Francisco é margeada pela Faixa Brasília, que foi subdividida 

segundo Uhlein et al. (2012) em Faixa Brasília Setentrional e Faixa Brasília Meridional devido às 

suas características geológicas e estruturais, e a margem leste do Cráton é onde se encontra a 

Faixa Araçuaí, que compreende um cinturão de dobramentos e cavalgamentos neoproterozoico 

com vergência para oeste (ALMEIDA, 1977). A área de estudo está inserida na porção central do 

Cráton do São Francisco, conforme ilustra a Figura 4-10. 
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 Figura 4-10: Inserção da área de estudo no  
contexto do Cráton do São Francisco 

 
Fonte: modificado de Pinto e Silva (2014) 

Do ponto de vista estrutural, a porção sul do Cráton do São Francisco compreende quatro 

compartimentos distintos (ALKMIM et al., 1993), três deles deformados e um não deformado. A 

área de estudo está inserida na “zona de coberturas proterozoicas indeformadas”, que está 

preservada da ação deformacional das faixas brasilianas e apresenta planos de acamamento com 

tendência à horizontalidade (COSTA, 2008). Estruturas configuradas após a deformação pré-

cambriana ocorrem nesta porção, controlando a sedimentação das unidades idade fanerozoica 

(SAWASATO, 1995; FRAGOSO, 2011). 

No contexto local da área em estudo ocorrem principalmente falhas normais e fraturas 

extensionais nas relações de contato entre os litotipos da Formação Três Marias, indicando que a 

área foi afetada por tectônica extensional que gerou esses falhamentos (COSTA, 2008). Destacam-

se dois conjuntos de lineamentos nas áreas de influências (Figura 4-12): um predominante, de 

direção NW-SE, e um secundário, de direção SW-NE. As estruturas principais por vezes controlam 

as drenagens locais. 
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4.3.4.3.2 Área de Influência Indireta – AII e Área de Influência Direta - AID 

A litoestratigrafia das áreas de influência do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central 

apresenta rochas de idade neoproterozoica, incluídas na Formação Três Marias (Grupo Bambuí, 

Supergrupo São Francisco), que estão localmente cobertas por depósitos cenozoicos, 

representados por depósitos aluvionares e terraços (próximos aos cursos d’água principais) e por 

coberturas detrito-lateríticas. 

A Tabela 4-11 apresenta a coluna litoestratigráfica das áreas de influência, a qual foi consolidada 

tomando como referência tanto os mapeamentos de COSTA et al. (2011), quanto de CPRM (2001). 

Esta adaptação, também aplicada nas bases cartográficas, foi realizada para inclusão das 

coberturas detrito lateríticas (incluídas em CPRM, 2001); verificadas em trabalho de campo 

realizado na área de interesse. A Figura 4-12 espacializa as unidades geológicas das áreas de 

influência, ao passo que a Figura 4-11 mostra perfil geológico local. 
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 Tabela 4-11: Coluna litoestratigráfica das áreas de influência 

Unidade Geocronológica 
Unidade Litoestratigráfica Idade (Ma) Sigla Descrição 

Abrangência 
Espacial Éon Era Período Época 

F
an

er
o

zo
ic

o
 

C
en

o
zo

ic
o

 

Q
u

at
er

n
ár

io
 

H
o

lo
ce

n
o

 

Depósitos Aluvionares 0,0115 a 0 Q2a 
Sedimentos inconsolidados, de coloração marrom a 
bege, mal selecionados, com granulometria variando 
entre pelito e areia grossa. 

AII 

P
le

is
to

ce
n

o
 

Depósitos Aluvionares e de Terraços 1,806 a 0 Q12a 

Depósitos aluvionares de cascalho, areia e argilas 
inconsolidados; terraços aluvionares lateríticos 
semi consolidados. Ocorre principalmente nas 
calhas dos rios mais volumosos. 

AII 

N
eó

ge
n

o
/P

al
eó

ge
n

o
 

P
al

eo
ce

n
o

/E
o

ce
n

o
/O

li
go

ce
n

o
/M

io
ce

n
o

/P
li

o
ce

n
o

 

Coberturas Detrito Lateríticas 65 a 1,75 ENdl 
Sedimentos clásticos e lateríticos ferruginosos; 
latossolos areno-argilosos em superfícies onduladas 
e em encostas suaves.  

AII/AID 

P
ro

te
ro

zo
ic

o
 

N
eo

p
ro

te
ro

zo
ic

o
 

- - 

Su
p

er
gr

u
p

o
 S

ão
 

F
ra

n
ci

sc
o

 

G
ru

p
o

 B
am

b
u

í 

Formação Três Marias 640 a 541 NP3tm 

Litofácies Arenito Lítico - caracterizada por quartzo 
arenito feldspático de coloração cinza, esverdeados 
e avermelhados, assumindo tons beges a rosados 
quando muito intemperizado. 
Litofácies Arcoseana (ag) – caracterizada por rocha 
violácea que se mostra como siltito (classificação 
microscópica) e como pelito (classificação 
macroscópica) 

AII/AID 
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 Figura 4-11: Perfil geológico da região de inserção do Projeto 
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Figura 4-12: Geologia nas áreas de influência
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4.3.4.3.2.1 Formação Três Marias (Supergrupo São Francisco | Grupo Bambuí) 

O Supergrupo São Francisco apresenta idade proterozoica superior e ocorre na porção central do 

Cráton homônimo, abrigando sequências de rochas carbonáticas e terrígenas. Pertencente ao 

Supergrupo São Francisco, o Grupo Bambuí possui uma espessura aflorante de, 

aproximadamente, 900 m. Alguns estudos recentes (REIS et al., 2017) afirmam que a espessura 

em subsuperfície pode ser de até 3.000m. 

A divisão considerada para o Grupo Bambuí segue a adotada por CODEMIG (2011), que utilizou 

como referência a proposição do Projeto RADAMBRASIL (1987). O Grupo Bambuí, de idade 

neoproterozoica, é constituído por duas sucessões principais, sendo elas: a sucessão basal 

(marinha) e a sucessão de topo (marinho-continental). A sucessão basal é representada pelas 

formações Sete Lagoas (carbonática), Serra de Santa Helena (pelítico-carbonática), Lagoa do 

Jacaré (carbonática) e Serra da Saudade (pelítico), compondo o Subgrupo Paraopeba. A sucessão 

de topo, marinho-continental, é representada pela Formação Três Marias.  

A Formação Três Marias (NP3tm) domina espacialmente as áreas de influência do Projeto 

Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do DRM, e corresponde à unidade superior do Grupo 

Bambuí, apresentando uma sucessão marinho continental. Esta formação estabelece um contato 

inferior concordante e transicional (DARDENNE, 1978) com a formação Serra da Saudade. 

Regionalmente, a Formação Três Marias é composta por siltitos, arenitos e arcóseos cinza a verde-

escuros, apresentando espessuras que variam em torno de 100 m (DARDENNE, 1978). As rochas 

são muito pouco ou nada deformadas, sendo compostas principalmente por uma sucessão areno-

pelítica, muitas vezes mostrando expressivas quantidades de feldspatos e mica detrítica em sua 

composição.  

CODEMIG/UFMG (2011) divide a Formação Três Marias em duas litofácies: a Arenito Lítico e a 

Arenito Arcoseano. A fácies Arenito Lítico se caracteriza por quartzo arenito feldspático de 

coloração cinza, esverdeados e avermelhados, assumindo tons beges e rosados quando muito 

intemperizados. A granulometria varia entre areia muito fina e areia grossa. Já a fácies Arcoseana 

apresenta rochas violáceas que se mostram como siltito e como pelito, com cimento de óxido de 

ferro em abundância. 

A fácies Arenito Lítico está presente na maior parte das áreas de influência indireta e direta, tendo 

como características marcantes a granulometria arenosa e a estratificação plano-paralela. Em 

alguns perfis observa-se, também, a presença de uma camada de cascalhos e conglomerados, em 

matriz arenosa (Figura 4-4). 
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 Foto 4-1: Rocha arenítica da Formação Três Marias, com 
 estratificação plano-paralela, presente na área de influência indireta 

  

 

Os arcóseos estão localizados em bordas de morrotes e tabuleiros, muitas vezes sustentando estas 

formas de relevo. A coloração destas rochas é bastante peculiar, variando de tons avermelhados a 

rochas, devido à presença dos óxidos de ferro (Foto 4-2).  

 Foto 4-2: Ocorrência na área de influência indireta 
 de saprólito alterado da litologia arcoseana 

 

 

4.3.4.3.2.2 Coberturas Detrito-Lateríticas  

As coberturas detrito-lateríticas (ENdl) têm idade cenozoica, tendo provável formação datada no 

Neógeno e no Paleógeno (Cenozoico). Correspondem a sedimentos clásticos e lateríticos 



  
 

 

 

190 • 
 

ferruginosos ou, às vezes, latossolos-argilosos, ocorrendo em superfícies onduladas e em encostas 

suaves. 

Nas áreas de influência, as coberturas detrito-lateríticas provavelmente derivam de rochas da 

fácies arcoseana da Formação Três Marias. Apesar de não estarem mapeadas para a AII/AID, 

blocos de laterita alóctones são verificados em algumas vertentes (Foto 4-3) tendo sido 

transportados dos terrenos mais elevados. 

 Foto 4-3: Coberturas detrito-lateríticas na AII 

 

4.3.4.3.2.3 Depósitos Aluvionares e de Terraços 

Os Depósitos Aluvionares e de Terraços (Q12a) possuem idade pleistocênica (Cenozoico) e são 

caracterizados por coberturas aluvionares de cascalho, areia e argilas inconsolidados, além de 

terraços lateríticos semi consolidados, ocorre principalmente na margem esquerda do rio São 

Francisco, na porção sudoeste da área de influência indireta. Estão geralmente posicionados em 

níveis mais elevados em relação ao leito atual do rio. 

Datados do quaternário, os depósitos aluvionares antigos e recentes são resultantes de 

retrabalhamento fluvial, formados pelo resultado dos processos de erosão, intemperismo e 

sedimentação que ocorrem sobre as rochas. A ação cinética da água que escorre pelas drenagens 

em função do relevo transporta os sedimentos e os depositam em locais onde o curso d’água se 

encontra mais calmo, promovendo a sedimentação do material carreado. 

4.3.4.3.2.4 Depósitos Aluvionares  

Os Depósitos Aluvionares (Q2a) correspondem às coberturas superficiais mais recentes das áreas 

de influência. Datados do holoceno, estes depósitos são mais expressivos na margem esquerda do 

rio São Francisco (área de influência indireta), provavelmente resultantes de migração lateral do 

curso d’água. Apresentam sedimentos inconsolidados, de coloração marrom a bege, mal 
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selecionados, com granulometria variando entre pelito e areia grossa, algumas vezes com 

presença de seixos e matacões (Foto 4-4). 

Apesar de não terem sido mapeados na área de influência direta, depósitos aluvionares ocorrem, 

também, nos leitos dos córregos Retiro Velho e Matinha, com maior expressão nas 

besembocaduras no rio São Francisco. 

 Foto 4-4: Depósitos aluvionares 

 

4.3.4.3.3 Processos Minerários 

Devido à inexistência de recursos minerais de grande importância econômica nas litologias que 

compõem o substrato geológico, as áreas de influência do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 

1 e Central interceptam apenas cinco processos minerários. A Tabela 4-12 relaciona os cinco 

processos e a Figura 4-13 os espacializa. 

Um dos processos minerários encontra-se em fase de requerimento de pesquisa, dois em 

autorização de pesquisa, um em licenciamento e um em “direito de requerer a lavra”. Destaca-se 

que não existe processo em fase de concessão de lavra, não sendo a atividade minerária relevante 

para a região de inserção do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do DRM. 

O minério de ferro é a substância mais requerida, provavelmente em razão das coberturas 

lateríticas, já que não existem depósitos conhecidos desta substância para a região. Além deste, o 

arenito e a argila são também substâncias de interesse. O principal requerente corresponde à 

empresa Ribeiro e Costa Materiais de Construção Ltda., que possui três processos ativos, todos de 

minério de ferro. Os outros dois processos têm como requerentes Terra Construções e 

Incorporações Imobiliárias Ltda. ME. E Serviços e Premoldados Cerâmica Mangaba Ltda. ME. 

A área de influência direta intercepta tão somente um processo minerário (nº 831.446/2019), 

estando localizado em sua porção norte.  
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 Tabela 4-12: Processos minerários interceptados pelas áreas de influência 

Processo Fase Solicitante 
Área 
(ha) 

Substância 
Abrangência 

Espacial 

833.180/2010 
Autorização de 

pesquisa 
Ribeiro e Costa Materiais de 

Construção Ltda. 
1.960,94 

Minério de 
Ferro 

AII 

833.249/2010 
Autorização de 

pesquisa 
Ribeiro e Costa Materiais de 

Construção Ltda. 
1.455,81 

Minério de 
Ferro 

AII 

835.051/2007 
Direito de 
requerer a 

lavra 

Terra Construções e 
Incorporações Imobiliárias Ltda. 

ME. 
550,80 Arenito AII 

833.603/2013 Licenciamento 
Serviços e Premoldados Cerâmica 

Mangaba Ltda. ME 
49,31 Argila AII 

831.446/2019 
Requerimento 

de pesquisa 
Ribeiro e Costa Materiais de 

Construção Ltda. 
125,24 

Minério de 
Ferro 

AID/AII 

 

4.3.4.3.4 Área Diretamente Afetada 

A área diretamente afetada pelo Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central apresenta 

substrato geológico correspondente à Formação Três Marias, especificamente, à fácies arenito 

lítico. Pontualmente, pode apresentar depósitos detrito-lateríticos, sobretudo nas vertentes 

localizadas próximo à cabeceira do córrego Retiro Velho. 

Na ADA não ocorrem bens minerais de interesse econômico, não existindo, por consequência, 

qualquer processo minerário que seja interceptado pelas estruturas e áreas de apoio necessárias 

à implantação e operação do alteamento dos módulos Oeste 1 e Central do DRM. 
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 Figura 4-13: Processos minerários abrangidos pelas áreas de influência 
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4.3.4.4 Síntese Conclusiva 

A geologia das áreas de influência do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central é 

caracterizada por rochas do grupo Bambuí (Formação Três Marias), coberturas detrito-lateríticas 

e depósitos aluvionares. A Formação Três Marias possui duas litofácies principais, sendo elas: 

Arenito Lítico e a Arcoseana. A primeira é composta por quartzo arenito feldspático e, a segunda, 

é composta por arcóseos de coloração violácea, com presença de óxidos de ferro. 

As coberturas detrito-lateríticas são resultantes das fácies arcoseanas e estão presentes nos terços 

superiores das vertentes ou em bordas de superfícies tabulares. Já as coberturas aluvionares 

ocorrem nas margens do rio São Francisco e de seus afluentes. 

As áreas de influência interceptam apenas cinco processos minerários, não existindo recursos 

minerais de grande interesse econômico na região. 

A área diretamente afetada encontra-se totalmente inserida na fácies Arenito Lítico da Formação 

Três Marias e não intercepta qualquer processo minerário. 

4.3.5 Geomorfologia 

4.3.5.1 Introdução 

Os estudos geomorfológicos foram baseados na avaliação morfológica dos terrenos e sua 

associação com atributos de paisagem. Nas áreas de influência do Projeto Alteamento dos 

Módulos Oeste 1 e Central foram identificadas formações de relevos de dissecação, em rochas com 

maior resistência aos processos intempéricos e relevos de acumulação, em zonas onde predomina 

a deposição de materiais.  

4.3.5.2 Metodologia 

Inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica sobre os estudos que abordam as 

características morfológicas da área de interesse. Para a contextualização regional, utilizou-se 

como principal referência o mapeamento elaborado pelo IBGE (2006), com escala 1:250.000. 

Também foi utilizado dados do contexto geomorfológico da região explorado no Projeto Alto 

Paranaíba (COSTA et al., 2011). 

Utilizou-se como ferramenta para o desenvolvimento dos estudos geomorfológicos o modelo 

digital de elevação, elaborado por meio de imagens ALOS, confeccionados em plataforma GIS. A 

partir do modelo digital de elevação foram processadas informações correspondentes à altimetria 

e à declividade. 
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Para melhor contextualizar a área de estudo, foi desenvolvido mapeamento geomorfológico, em 

escala de detalhe (1:10.000), com base no modelo digital de elevação e, também, em trabalho de 

campo realizado em maio de 2020, para verificação das principais características morfológicas da 

área.  

4.3.5.3 Resultados 

4.3.5.3.1 Áreas de Influência Indireta e Direta – AII/AID e Área Diretamente Afetada - ADA 

As áreas de influência do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do DRM estão 

inseridas na bacia do Cráton do São Francisco, estrutura geotectônica que possui, em sua porção 

central, formas de relevo típicas de dissecação. 

A Figura 4-14 e a Figura 4-15 apresentam, respetivamente, mapa hipsométrico e de declividade 

das áreas de influência. As maiores altitudes (em torno dos 690 metros) ocorrem em uma feição 

de relevo tabular localizado na porção sudeste da área de influência direta. A amplitude 

altimétrica é de cerca de 190 metros, com gradiente decrescente no sentido noroeste. As menores 

altitudes, em torno dos 500 metros, são apuradas na porção norte da AII, nas margens do rio São 

Francisco. 

A declividade nas áreas de influência é bastante variável, com inclinações entre 3 e 49%. De uma 

forma geral, as declividades são bastante homogêneas, sendo verificadas porções mais acentuadas 

próximo a relevo tabular, a sudeste da AII, correspondendo, também, ao local de maiores altitudes. 

Porções planas e suave onduladas ocorrem nos terços inferiores das vertentes ou nas 

proximidades dos cursos d’água, nas planícies aluviais. Destaca-se a extensa porção a oeste da AII, 

na margem esquerda do rio São Francisco, com declividades bastante suaves. 
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 Figura 4-14: Mapa hipsométrico das áreas de influência 
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 Figura 4-15: Mapa de declividade das áreas de influência 
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Em um contexto geomorfológico de macroescala, de acordo com o mapeamento do IBGE (2006), 

as áreas de influência do empreendimento estão inseridas em um único compartimento, referido 

na Tabela 4-13. 

 Tabela 4-13: Compartimento geomorfológico no qual estão inseridas as áreas de influência 

Domínio Morfoestrutural Região Unidade 

Crátons Neoproterozoicos 
Serras e Patamares do São 

Francisco 
Patamares da Chapada do Alto 

Rio São Francisco 

O domínio morfoestrutural dos Crátons Neoproterozoicos abarca extensas áreas relacionadas às 

crostas continentais que possuem elevada estabilidade tectônica, no caso em estudo, o Cráton São 

Francisco. Correspondem a relevos que apresentam elevado controle estrutural, determinantes 

para a morfogênese. 

A região geomorfológica Serras e Patamares do São Francisco é caracterizada por conter 

superfície de topo plano limitada por escarpas que configuram as cotas mais altas da área de 

estudo com altimetria que variam de 700 a 780 m. 

A unidade geomorfológica, Patamares da Chapada do Alto Rio São Francisco correspondem a 

relevos planos ou ondulados, elaborados em diferentes classes de rochas, constituindo superfícies 

intermediárias ou degraus entre áreas de relevos mais elevados, no caso, as serras onde estão 

localizadas as nascentes principais do rio São Francisco, e áreas topograficamente mais baixas, 

correspondente às porções baixas da bacia do São Francisco. 

O mapeamento de detalhe das áreas de influência, produzido com base em levantamento de 

campo, possibilitou a individualização de três unidades de relevo no contexto local, a saber: (1) 

Unidade Tabuleiros de Três Marias; (2) Unidade Patamares Dissecados dos Afluentes, e; (3) 

Unidade Planícies do São Francisco. A Figura 4-16 mostra o mapa geomorfológico das áreas de 

influência do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do DRM. 

  



!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

Cascalheira

Ilha do
Orlando

Cachoeira
Grande

Ilha do
Periquito

Aldeia do
Dourado

Ilha da
Catuaba

Vila dos
Albanos

Beira-Rio

Planta
Industrial
Nexa

DRM - Depósito de
Rejeitos Murici

BR040

474.000

474.000

477.000

477.000

480.000

480.000

7.9
89

.00
0

7.9
89

.00
0

7.9
92

.00
0

7.9
92

.00
0

7.9
95

.00
0

7.9
95

.00
0

Lucas F. Oliveira

Figura 4-16: Geomorfologia nas áreas de influência

PROJETO

Projeção Universal Transversa de Mercator
Sistema de Coordenadas: SIRGAS 2000 | 23S

Origem da Quilometragem: Equador e
Meridiano 45°W. Gr., acrescidas a constante

-6.000.000 Km, respectivamente.

Base Cartográfica: localidades e limites 
municipais (IBGE, 2010);  Áreas de Influência
(Nexa, 2020); Estruturas (Nexa, 2019); Acessos
(Adaptado de DER 2011); Hidrografia
(adaptada de IGAM, 2010); Domínios 
Hidrogeológicos (CPRM, 2007).                     

0 250 500 750 m

Legenda
!( Estruturas e Referências Espaciais

Rodovia
Rio São Francisco
ADA - Área Diretamente Afetada
AID - Área de Influência Direta
AII - Área de Influência Indireta

BIQUINHAS

BURITIZEIRO

CORINTO

FELIXLÂNDIA

JOÃO PINHEIRO

LASSANCE

MORADA NOVA
DE MINAS

MORRO
DA GARÇA

SÃO GONÇALO
DO ABAETÉ

TIROS

TRÊS MARIAS

VARJÃO
DE MINAS

11/12/2020 NXTM-EIA-AOC-Geomo-A3-v00

TÍTULO

ELABORAÇÃO DATA ARQUIVO

MG
GO

SP

BA

RJ

ES

MT

MS

DF

4

EIA/RIMA Projeto Alteamento dos
Módulos Oeste 1 e Central do DRM

Modelado
Acumulação
Dissecação

MORADA
NOVA DE MINAS

SÃO GONÇALO
DO ABAETÉ

TRÊS MARIAS

UNIDADE GEOMORFOLÓGICA REGIONAL

Unidade
Patamares Dissecados dos Afluentes
Planície do São Francisco
Tabuleiros de Três Marias

Domínio Morfoestrutural Região Unidades Geomorfológicas
Crátons Neoproterizóicos Serras e Patamares do São 

Francisco
Patamares dasChapadas do Alto RioSão Francisco



  
 

 

 

200 • 
 

4.3.5.3.1.1 Unidade Tabuleiros de Três Marias 

A Unidade Tabuleiros de Três Marias abrange uma pequena porção a sudeste das áreas de 

influência indireta e direta, sendo representada por uma superfície de topo plano, elaboradas nas 

rochas metassedimentares da Formação Três Marias. Estas superfícies são bordejadas por 

escarpas, desenhadas pela erosão remontante dos afluentes do rio São Francisco. 

Apresenta tanto modelados de aplanamento, quanto de dissecação. O modelado de aplanamento 

corresponde ao topo do tabuleiro, sendo interpretado como um pediplano degradado inumado, 

apresentando-se bastante conservado e coberto por lateritas. O modelado de dissecação ocorre 

justamente nos escarpamentos, os quais possuem alturas que se aproximam dos 100 metros nas 

áreas de influência. Nestas escarpas, as rochas são aflorantes e os solos, quando existentes, 

demasiadamente delgados. 

Enquanto no modelado de aplanamento a pedogênese predomina sobre a morfogênese, o 

contrário ocorre no modelado de dissecação, sendo as escarpas, em decorrência das declividades 

acentuadas, mais susceptíveis à ocorrência de movimentos de massa e processos erosivos. De fato, 

são observados ravinamentos e sulcos naturais em abundância nestas porções. Esta unidade de 

relevo apresenta, nas condições atuais, drenagens efêmeras, que acabam por contribuir com a 

intensa dissecação das escarpas. 

Em termos de uso do solo, a área é bastante conservada, sobretudo por não oferecer condições 

adequadas à ocupação humana, com topos cobertos por lateritas, não produtivos, e escarpas com 

declividades muito acentuadas. 

Vale mencionar que a porção correspondente à Unidade Tabuleiros de Três Marias, inserida na 

AII/AID (Foto 4-5), é residual em relação às áreas de maior expressão da Unidade, uma vez que 

foi dissecada nas cabeceiras do córrego da Lavagem. 

 Foto 4-5: Unidade Tabuleiros de Três Marias 
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4.3.5.3.1.2 Unidade Patamares Dissecados dos Afluentes 

A Unidade Patamares Dissecados dos Afluentes ocorre em posição de transição entre os tabuleiros 

e as planícies, sendo representados pelas vertentes das sub-bacias dos córregos Matinha, Retiro 

Velho, Consciência e Lavagem, além de outros cursos d’água de menor porte, que drenam 

diretamente para o rio São Francisco. 

Como o nome da Unidade indica, predominam os modelados de dissecação, desenhados pelos 

afluentes do rio São Francisco. Os solos são mais espessos, resultado da predominância da 

pedogênese em relação à morfogênese. Os processos erosivos são escassos, sendo verificada 

erosão laminar em porções de solo exposto.  

Os cursos d’água apresentam baixa energia e não formam vales muito encaixados, em razão da 

diminuta amplitude altimétricas em relação ao nível de base local, o rio São Francisco. Todavia, 

muitas vezes exibem leitos rochosos, com lajeados, em seus segmentos mais altos, como é 

observado nos córregos da Lavagem, Retiro Velho e Consciência. As drenagens, em sua maioria 

intermitentes, apresentam padrão dendrítico, mas com trechos condicionados por lineamentos 

estruturais. As desembocaduras dos afluentes no rio São Francisco por vezes formam pequenos 

leques, com declividades planas, resultado dos processos de acumulação 

Destaca-se nesta Unidade os modelados antropogênicos (Foto 4-7), representadas pelo Depósito 

de Rejeitos Murici, a Barragem Córrego da Lavagem e áreas de empréstimo e bota-fora. 

 Foto 4-6: Unidade Patamares Dissecados dos 
Afluentes 

 Foto 4-7: Modelados antropogênicos 
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4.3.5.3.1.3 Unidade Planície do São Francisco 

A Unidade Planície do São Francisco está associada à ocorrência de depósitos aluvionares, nas 

margens do rio homônimo, sendo resultado do transporte de sedimentos e detritos pelos cursos 

d’água. 

Esta Unidade alberga, no contexto local, as mais baixas altitudes e as declividades mais suaves, 

resultando em formas de relevo planas, onde predomina a pedogênese, ou seja, a formação de 

solos. Por este motivo, não há evidência de ocorrência de processos erosivos ou movimentos de 

massa, a não ser aqueles associados ao trabalho dos cursos d’água. 

Dentro desta Unidade estão também inseridas três ilhas fluviais do rio São Francisco, uma, de 

maior dimensão, localizada na barra do córrego Retiro Velho (ilha da Catuaba) e outras duas (do 

Periquito e do Orlando) posicionadas mais a jusante, apresentando pequenas dimensões. Estas 

ilhas têm formação provavelmente associada à migração do rio São Francisco em eventos de 

máximas vazões, num período geológico mais úmido que o atual. 

 Foto 4-8: Unidade Planície do São Francisco  Foto 4-9: Vista para ilha da Catuaba, no rio 
São Francisco 

  

4.3.5.3.2 Potencialidade Espeleológica 

A área de interesse reúne características litológicas e morfológicas que não favorecem a 

ocorrência de processos de dissolução e, em consequência, de feições cársticas. De fato, não existe 

qualquer cavidade inventariada pelo Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas (CANIE). 

Para mais, ainda que não tenha sido executada prospecção espeleológica sistemática, em trabalho 

de campo realizado em maio de 2020 foi possível confirmar não apenas o baixo potencial das 

rochas à ocorrência de processos de dissolução, como também a inexistência de cavidades no 

local. 
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Em 2012, Jansen e colaboradores publicaram o Mapa de Potencialidade de Cavernas no Brasil, na 

escala 1:2.500.000, associando a ocorrência de cavidades com as litologias, classificando em cinco 

classes “Muito Alto”, “Alto”, “Médio”, “Baixo” e “Ocorrência Improvável”. Como as áreas de 

influência são dominadas por arenitos (arcoseanos e líticos) da Formação Três Marias, se 

enquadram no grau médio de potencialidade de cavernas.  

4.3.5.4 Síntese Conclusiva 

As áreas de influência do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do DRM integram, no 

contexto regional, a unidade geomorfológica Patamares da Chapada do Alto Rio São Francisco. As 

altitudes variam de 690 a 500 metros, sendo as declividades predominantemente planas a suave 

onduladas. 

No contexto da AII/AID foram mapeadas três unidades de relevo, sendo elas: Unidade Tabuleiros 

de Três Marias, Unidade Patamares Dissecados dos Afluentes e Unidade Planície do São Francisco. 

A primeira corresponde a superfícies tabulares, de topo plano, cobertas por lateritas e bordejadas 

por escarpas. A segunda coincide com as vertentes das sub-bacias de afluentes do rio São 

Francisco e, a terceira, às planícies formadas em suas margens. 

Destaca-se na área diretamente afetada a ocorrência de paisagem antropogênica, representada 

pelo Depósito de Rejeitos Murici, a Barragem Córrego da Lavagem e áreas de empréstimo e bota-

fora. 

Cumpre mencionar que nas áreas de influência do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e 

Central há potencialidade média de ocorrência de cavidades, não existindo qualquer feição 

cárstica mapeada na região. 

4.3.6 Pedologia 

4.3.6.1 Introdução 

O presente estudo tem por objetivo identificar os solos das áreas de influência do Projeto 

Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central, bem como descrever suas principais características, 

entendendo o contexto pedológico e suas principais influências na cobertura vegetal e no uso e 

ocupação do solo da região.  

4.3.6.2 Metodologia 

Para a realização desse estudo utilizou-se dados secundários disponibilizados por órgãos oficiais 

e bibliografia disponível com os principais mapeamentos pedológicos existentes que contemplem 
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as áreas de influência indireta e direta do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do 

DRM. O mapeamento com informações significativas para a região é o desenvolvido pela 

Universidade Federal de Viçosa (UFV), em escala de 1:650.000.  

Foi realizado trabalho de campo em maio de 2020, que validou o mapeamento existente em escala 

regional, sem necessidade de desenvolvimento de novo mapa para o contexto local, também 

considerando a tipologia do empreendimento em análise. Neste trabalho de campo foi realizado 

um reconhecimento dos solos das áreas de influência, por meio da análise de cortes em estradas 

e taludes e com uso de ferramentas manuais. 

Em complementação, foi avaliada a aptidão agrícola das terras, a fim de estabelecer possíveis 

interferências em solos de grande importância para a agricultura. O mapeamento de solos e 

aptidão agrícola da Embrapa (2004), em escala de 1:1.000.000, constituiu a referência principal 

para esta avaliação.  

Por fim, foram utilizadas informações disponibilizadas pelo MapBiomas (2018) referente uso e 

ocupação das terras no limite do município de Três Marias, sobrepondo os dados com as 

informações de aptidão agrícola disponibilizada pela EMBRAPA.  

4.3.6.3 Resultados 

4.3.6.3.1 Áreas de Influência Indireta e Direta – AII/AID e Área Diretamente Afetada - ADA 

Na áreas de influência do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central são encontrados dois 

grandes grupos pedológicos, correspondentes aos Cambissolos e aos Neossolos, espacialmente 

distribuídos conforme demonstra a Figura 4-17. 
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Figura 4-17: Pedologia nas áreas de influência
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4.3.6.3.1.1 Cambissolos 

Os cambissolos dominam espacialmente as áreas de influência, ocorrendo em grande parte da AII 

e também da AID. Este tipo de solo apresenta grau de evolução intermediário, ou seja, não 

possuem em sua constituição alterações físicas e químicas avançadas. São solos formados por 

material mineral, não hidromórficos, com horizonte B incipiente (Bi) subjacente a qualquer tipo 

de horizonte superficial, desde que não satisfaçam os requisitos estabelecidos para serem 

enquadrados nas classes dos Chernossolos, Plintossolos ou Gleissolos (EMBRAPA, 2018).  

Geralmente não são muito profundos, apresentando teores relativamente elevados de minerais 

primários facilmente intemperizáveis, atividade da fração argila média a alta e solum com discreta 

variação de textural. Sua suscetibilidade ao processo erosivo está aliada a outros fatores tais como 

o material de origem e declividade dos terrenos. Normalmente, em função de sua inserção em 

terrenos mais declivosos, tendem a apresentar maior tendência à perda erosiva de material. 

Nas áreas de influência, está mapeada a seguinte categoria de solos: Cambissolo Háplico 

Distrófico Típico e Léptico com Neossolo Litólico Distrófico Típico e Latossolo Vermelho-

Amarelo Distrófico Típico – CXbd21 

O Cambissolo Háplico Distrófico Típico ocorre em toda a área diretamente afetada (ADA) e é o 

solo com área mais expressiva entre aqueles presentes nas áreas de influência (Foto 4-10). Os 

locais de ocorrência deste tipo de solo coincidem com a Formação Três Marias (arenitos e 

arcóseos) e com os Depósitos Aluvionares. 

O termo háplico se refere às possibilidades de classificação não atendidas pelas demais 

proposições (EMBRAPA, 2018). Já o termo léptico índica que pode ocorrer, localmente, restrição 

à drenagem em razão do contato lítico na subsuperfície. 

Existem poucos usos associados a esta classe de solos nas áreas de influência, sendo observadas 

algumas poucas pastagens, áreas residenciais, porções industriais e nenhum local de uso agrícola, 

muito provavelmente em decorrência da baixa fertilidade destes solos. 

Nas regiões onde o solo CXbd21 é predominante, a tendência é que as áreas com maiores 

declividades apresentem o Neossolo Litólico, enquanto as áreas mais planas apresentem 

Cambissolo Háplico com ocorrência pontual de Latossolos Vermelho-Amarelo.  

Sobre os neossolos se discorrerá no tópico apresentado a seguir. Já os latossolos correspondem a 

tipos pedológicos constituídos por material mineral, não hidromórficos, marcados pela presença 

de um horizonte B latossólico. São solos considerados evoluídos, profundos e que, em geral, 

apresentam baixa fertilidade, sendo amplamente utilizados em âmbito agrícola, pois, com 

soluções simples de correção de fertilidade, apresentam alto potencial para produção. Exibem 

horizonte A moderado com textura argilosa. Por comumente se localizarem em regiões planas e 
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em função de serem solos com baixa erodibilidade, apresentam baixa susceptibilidade à 

ocorrência de processos erosivos. Tecnicamente, os Latossolos Vermelho-Amarelos (LVA) se 

enquadram em subordem dos latossolos que assumem diferenciação em decorrência da coloração 

que apresentam, geralmente associada às rochas de origem. Importante mencionar que não foram 

verificados, em campo, locais com ocorrência de latossolos. 

 Foto 4-10: Exemplo de cambissolo háplico presente na AID 

 

4.3.6.3.1.2 Neossolos 

Em geral, os neossolos são solos pouco evoluídos, constituídos por uma camada pouco espessa de 

material orgânico ou mineral. Apresentam predomínio das características do seu material de 

origem e são majoritariamente caracterizados em razão das condições climáticas, de relevo e 

tempo que promovem uma limitação na evolução dos mesmos. Costumam apresentar altos teores 

de alumínio e de sódio, e sua espessura pode variar de rasa a profunda, dependendo da camada 

superficial e do saprolito (EMBRAPA, 2018). 

Nas áreas de influência, os neossolos ocorrem em porções com relevo acidentado (tabuleiros 

escarpados), especificamente a sudeste da AII e da AID, tendo como material de origem as rochas 

da Formação Três Marias (especialmente os arcóseos, neste caso). Esses solos apresentam certa 

limitação para aptidões agrícolas, sobretudo por conta de sua forte suscetibilidade a processos 

erosivos.  

A subcategoria mapeada nas áreas de influência corresponde ao Neossolo Litólico Distrófico 

Típico – RLd3. Este tipo de solo se caracterizam por seu horizonte A, situado sobre a rocha, e que 

não ultrapassa os 50 cm (EMPRABA, 2018). Além da pouca profundidade, a forte presença de 

rochas e as declividades acentuadas limita o crescimento de raízes. O nível Distrófico é 
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característico da baixa fertilidade apresentada nesses solos, não apresentando característica 

restritiva no quarto nível de classificação (Típico). 

Localizado na área de influência, um corte vertical na porção sudeste da AII evidencia o neossolo 

litólico presente na região, caracterizado por um horizonte A pouquíssimo espesso (cerca de 

20cm) e um saprolito de arenito com teores de siltito., conforme demonstrado na Foto 4-11. 

Este tipo de solo apresenta baixa capacidade de suporte e, em razão da fertilidade baixa e também 

por ocorrerem em locais de declividade acentuada, praticamente não apresentam usos antrópicos 

associados. Estas condições acabam por tornar as porções de ocorrência de neossolo litólico mais 

conservadas, geralmente sustentando uma vegetação savânica não muito desenvolvida. 

 Foto 4-11:Neossolo litólico presente na porção sudeste da AII 

 

4.3.6.3.2 Aptidão Agrícola das Terras 

A avaliação da aptidão agrícola das áreas de influência foi realizada tendo como referência o 

mapeamento de solos e aptidão agrícola das terras do estado de Minas Gerais realizado pela 

EMBRAPA (2004), além de observações em trabalhos de campo realizados na área de estudo. São 

apenas duas as classes de aptidão agrícola distribuídas nas áreas de influência, conforme 

demonstra a Tabela 4-14 e a Figura 4-18. 

 Tabela 4-14: Classes de aptidão agrícola nas áreas de influência 

Simbologia Descrição 
Abrangência 

Espacial 

3(bc)** 
Terras pertencentes à classe de aptidão 

restrita para lavouras nos níveis de manejo 
B e C e inapta no nível A. 

AII/AID 

2(b)c* 
Terras pertencentes à classe de aptidão 

regular para lavouras no nível de manejo 
C, restrita no nível B e inapta no nível A. 

AII/AID 
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O Sistema de Avaliação de Aptidão Agrícola das Terras apresenta um solo hipoteticamente “ideal”, 

que tenha as melhores condições de produção se comparado ao solo real avaliado. Os resultados 

são atribuídos em uma matriz de interpretação para zonas intertropicais, resultando na classe de 

aptidão encontrada.  

O referido mapeamento avalia as propriedades físicas do solo, além de parâmetros como 

fertilidade natural, excesso e deficiência de água, susceptibilidade à erosão e impedimento ao uso 

de implementos agrícolas. 

De acordo com o mapeamento apresentado, a classe de aptidão de maior representatividade nas 

áreas de influência corresponde à classe 3(bc)**. De modo geral, esse grupo refere-se a terras 

aptas ao cultivo de silviculturas e pastagens plantadas, sendo restrito às pastagens naturais. Na 

área ocupada pela classe 3(bc)**, observa-se que as pastagens estão em quantidade mais 

expressiva em relação às culturas e silviculturas, mas, ainda assim, não são muito exploradas.  

Os solos classificados como 2(b)c são considerados restritos ao nível tecnológico médio de manejo 

e regular para alto nível tecnológico de manejo, o que reflete a situação do uso e ocupação das 

terras na região de ocorrência da classe 2(b)c. Através de imagens de satélite é possível observar 

a ocorrência de grandes áreas de pastagem e pequenas áreas de silvicultura, sobretudo próximo 

às margens do rio São Francisco.  
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 Figura 4-18: Aptidão agrícola das terras nas áreas de influência 
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4.3.6.4 Síntese Conclusiva 

O estudo da pedologia demonstrou que existem duas ordens de solos nas áreas de influência do 

Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central, onde predominam os Cambissolos Háplicos, 

que, por sua baixa fertilidade, abrigam um mosaico de pastagens e vegetação savânica, e 

praticamente nenhuma área agrícola de expressão. 

Ocorrem também os Neossolos Litólicos, classe que apresenta importantes restrições ao uso 

antrópico, em razão de sua pequena profundidade e baixa capacidade de suporte. Por isso, são 

áreas geralmente conservadas, exibindo fitofisionomias típicas do cerrado. 

Em relação à aptidão agrícola das terras, destaca-se o baixo potencial para práticas agrícolas, 

sendo predominantemente restritas ou, se muito, regulares, para a implantação de lavouras. Não 

por acaso, o principal uso destas terras está associado às pastagens que, ainda assim, são de difícil 

manejo. 

4.3.7 Recursos Hídricos 

4.3.7.1 Introdução 

O presente diagnóstico apresenta a caracterização dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos presentes nas áreas de influência do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e 

Central do Depósitos de Rejeitos Murici – DRM. 

A caracterização dos recursos hídricos superficiais inclui a descrição potamográfica regional, ao 

passo que a caraterização hidrogeológica identifica as principais unidades hidroestratigráficas e 

condições de fluxo locais, de modo a compreender o perfil geral de funcionamento dos aquíferos. 

Também, foi realizado um inventário dos usos da água outorgados ou com cadastro de uso 

insignificante nas áreas de influência. 

4.3.7.2 Metodologia 

Para caracterização dos recursos hídricos superficiais foram utilizados dados primários e 

secundários, compilando-se e processando-se todas as informações necessárias à elaboração do 

diagnóstico ora apresentado. Estas informações incluem dados de monitoramentos obtidos junto 

à Agência Nacional de Águas (ANA), bem como dados de monitoramento realizados e 

disponibilizados pela Nexa Recursos Minerais S.A. 

A base cartográfica de referência reúne mapas cartográficos, levantamentos e restituições 

aerofotogramétricas, levantamentos topográficos na região de interesse, produzidos pelo 
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Mineiro de Gestão das Água (IGAM) 

e ANA. 

Para desenvolvimento de caracterização pluviométrica, foram utilizados dados de pluviômetros 

disponibilizados pela ANA (Hidroweb), além de dados de monitoramento realizado pela Nexa 

Recursos Minerais S.A. Já para a caracterização da fluviometria considerou-se os dados do Estudo 

de Disponibilidade Hídrica Superficial da Unidade de Três Marias (TRUST, 2019). 

A caracterização dos recursos hídricos subterrâneos foi sumariamente pautada em dados 

secundários correspondentes ao mapa Hidrogeológico do Brasil, em escala 1:5.000.000 e ao mapa 

de Domínio e Subdomínios Hidrogeológicos do Brasil, em escala 1:2.500.000. Foram descritas e 

identificadas as principais camadas hidroestratigráficas e o comportamento hidrodinâmico das 

mesmas. 

Para tratar do uso das águas nas áreas de influência do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 

e Central foi realizado o levantamento das outorgas de direito de uso de recursos hídricos, que 

corresponde aos usuários efetivamente autorizados a realizar captações de águas superficiais, 

subterrâneas ou interferências em cursos e corpos d’água. Também foram inventariados os usos 

insignificantes da água. Para tanto foram avaliadas as portarias emitidas pelo Instituto Mineiro de 

Gestão das Águas - IGAM e pela Agência Nacional de Águas - ANA até novembro de 2020 emitidas 

para o município de Três Marias e São Gonçalo do Abaeté. 

4.3.7.3 Resultados 

4.3.7.3.1 Hidrografia e Hidrologia 

4.3.7.3.1.1 Área de Influência Indireta - AII 

A região prevista para implantação do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do DRM 

está inserida na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, em sua alta porção. 

Segundo dados do Comité da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF – a bacia drena uma 

área de 639.219 km² (7,5% do país) com vazão média de 2.850 m³/s (2% do total do país), sendo 

o rio São Francisco com comprimento total aproximado de 2.700 km. Suas nascentes se encontram 

na Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais, e seu escoamento se dá no sentido sul-norte pela 

Bahia e Pernambuco, quando altera seu curso para leste, chegando ao Oceano Atlântico na divisa 

entre Alagoas e Sergipe. A bacia abrange, ao todo, sete unidades da federação: Bahia (48,2%), 

Minas Gerais (36,8%), Pernambuco (10,9%), Alagoas (2,2%), Sergipe (1,2%), Goiás (0,5%), e 

Distrito Federal (0,2%) – e 505 municípios (cerca de 9% do total de municípios do país). 

A bacia hidrográfica do rio São Francisco em território mineiro, assim como todas as demais 

bacias que drenam o estado, é dividida em Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos 
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Hídricos – UPGRHs. A área de influência indireta se encontra inserida na UPGRH SF4 (Entorno da 

Represa de Três Marias), como pode ser visualizado na Figura 4-19. 

A SF4 - Entorno da Represa de Três Marias (SF4) possui comprimento de rede de drenagem da 

ordem de 3.995 km, drenando uma área de 18.714 km², o que corresponde a 7,95 % do total da 

bacia Hidrográfica do rio São Francisco. A SF4 abrange 23 municípios com população total de 

aproximadamente 178. 479 habitantes e tem como principais afluentes os ribeirões Canabrava, 

Marmelada, da Extrema, do Boi, São Bento e rios Indaiá, Borrachudo, Abaeté e Arreado. 

 Figura 4-19: Localização da AII na Unidade de Planejamento 
 e Gestão de Recursos Hídricos – UPGRH 
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Na AII estão compreendidos 10,17 km de segmento fluvial do rio São Francisco, com largura média 

de 380,0 m área de drenagem de 3,56 km². A Foto 4-20 mostra o trecho do rio abrangido pela AII. 

A AII abrange, parcialmente, as sub-bacias hidrográficas de dois córregos sem nome, afluentes do 

rio São Francisco pela margem esquerda, além das sub-bacias dos córregos Consciência, Retiro 

Velho, Marinha e Lavagem, afluentes do rio São Francisco pela margem direita. Outras microbacias 

que drenam diretamente para o rio São Francisco também são abrangidas pela AII. A Figura 4-20 

mostra a rede hidrográfica abrangida pela AII. 

 Foto 4-12: Vistas do Rio São Francisco na AII 
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 Figura 4-20: Inserção hidrográfica da AII 
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4.3.7.3.1.1.1 Pluviometria 

Objetivando avaliar, em detalhe, a sazonalidade dos eventos pluviométricos ao longo do ano, 

procede-se a análise do regime pluviométrico regional. Para tal, foram utilizados os dados 

disponíveis nas estações UHE TM Barramento e Barra do Rio de Janeiro, operadas pela Agência 

Nacional de Águas – ANA, além do pluviômetro localizado na Unidade Três Marias da Nexa 

Recursos Minerais S.A, conforme apresenta a Tabela 4-15. 

 Tabela 4-15: Informações gerais das estações pluviométricas selecionadas 

Estação Código 
Coordenadas UTM 23S 
(Datum SIRGAS2000) 

Período de 
Disponibilidade 

dos Dados 
Localização Município 

mE mN 
UHE TM 

Barramento 
1845009 472.597 7.986.008 

12/1974 a 
05/1993 

Aproximadamente  
6 km da ADA 

Três 
Marias 

Barra do RJ 1845027 489.175 8.014.452 
02/1984 a 
12/2019 

Aproximadamente  
26 km da ADA 

Pluviômetro 
Nexa TM 

- - - 
01/2010 a 
12/2019 

ADA 

Cabe ressaltar que, para a elaboração do banco de dados e consolidação dos dados de pluviometria 

disponibilizados pela agência, foi dada preferência para dados consistentes, além da localização 

das estações em relação a unidade operacional.  

Analisando a série histórica pluviométrica da região de inserção do empreendimento entre os 

anos de 1974 e 2019 (Gráfico 4-22), observa-se que 2014 foi o ano que apresentou os menores 

índices de precipitação acumulada (697 mm). Em 1983, os maiores índices de precipitação foram 

registrados em torno de 1.792 mm. A média móvel de cinco anos mostra uma tendência de 

diminuição das chuvas, sobretudo na última década. 

Os dados obtidos através do pluviômetro localizado na Unidade Três Marias da Nexa (Gráfico 

4-23) demonstram que os anos 2011, 2013, 2015 e 2018 apresentaram mais chuvas que a média 

histórica. 

 Gráfico 4-22: Acumulados pluviométricos anuais, 1974 a 2019 
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 Gráfico 4-23: Acumulados pluviométricos anuais na Unidade Três Marias, 2010 a 2019 

 

No Gráfico 4-24 são apresentados os totais acumulados entre os anos hidrológicos de 2010 a 2019 

comparados à média histórica calculada de 1974 a 2019. Observa-se que desde 2013/2014 foram 

registradas precipitações abaixo da média histórica, destacando-se o ano 2016/2017 que 

registrou uma baixa de 31% considerando a média histórica. Os anos hidrológicos anteriores a 

2013/2014 apresentam relativa alta nos índices pluviométricos em comparação à média 

histórica, porém, em montantes não muito expressivos. Tais níveis podem refletir diretamente 

nas vazões dos cursos d’água locais, devido à baixa recarga que proporciona aos aquíferos. 

 Gráfico 4-24: Precipitação total acumulada de outubro a março de  
2010 a 2019, comparadas à média história pluviométrica 
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4.3.7.3.1.1.2 Fluviometria 

Neste item são apresentados os estudos hidrológicos para definição das curvas de permanência e 

vazões mínimas, que subsidiaram o cálculo da oferta hídrica da bacia do rio São Francisco, 

próximo à área do Depósito de Rejeitos Murici. 

A curva de permanência permite avaliar a distribuição da frequência de ocorrência das vazões no 

curso d’água. Neste sentido, com o intuito de analisar o comportamento das vazões ao longo dos 

anos, TRUST (2019) plotou, para as estações selecionadas, a curva de permanência de vazões a 

cada período de aproximadamente 10 anos para cada estação selecionada. 

Inicialmente, foram selecionadas as estações fluviométricas que possuíssem dados diários 

disponibilizados pela Agência Nacional das Águas – ANA. As estações adotadas foram escolhidas 

pela extensão da série histórica, proximidade com o ponto de estudo, área de drenagem e 

orografia similar a captação. As estações fluviométricas mais próximas à área do Depósito de 

Rejeitos Murici e que possuíam consistência dos dados para análise estão apresentadas na Tabela 

4-16. 

 Tabela 4-16: Estações fluviométricas analisadas 

Código Nome Período Latitude Longitude 
Área de 

Drenagem 
(km²) 

Curso 
d’água 

Localização 

41020002 UHE Três Marias Jusante 1957-2006 -18,1869 -45,2528 50.816 
Rio São 

Francisco 
4,5 km da ADA 

41135000 Pirapora Barreiro 1968-2018 -17,3692 -44,9431 62.200 
Rio São 

Francisco 
92 km da ADA 

A estação UHE Três Marias Jusante, posicionada logo a jusante do reservatório da UHE Três 

Marias, no rio São Francisco, apresenta dados de vazão entre 1969 e 2006 disponibilizados pelo 

portal de dados hidrológicos HIDROWEB (www.hidroweb.ana.gov.br). Sua série histórica foi 

complementada entre 2006-2010 por dados disponibilizados pela CEMIG e entre 2010-2017, 

dados obtidos junto a ANA. 

Conforme apresentado na Figura 4-21, observa-se que as vazões recorrentes apresentaram 

valores mínimos no período de 2009-2017, mas as vazões máximas sofreram poucas variações ao 

longo dos anos, exceto no período de 1979-1989. 

Quanto as baixas vazões também observadas no período de 1957-1969, destaca-se que estas 

podem estar enviesadas pelo enchimento do reservatório da UHE Três Marias. 
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 Figura 4-21: Curva de permanência na Estação UHE Três Marias Jusante 

 
Fonte: TRUST (2019) 

Para os períodos apresentados na curva de permanência calculou-se as vazões Q95 (vazão 

recorrente em pelo menos 95% do tempo) e QMLT (vazão média de longo termo), sendo estas 

apresentadas na Tabela 4-17. Observa-se que desde o período de 1979-1989 as referidas vazões 

apresentam redução estando a Q95 do último período analisado (2009-2017) apresentando uma 

redução de 57% para o período anterior, enquanto esta mesma porcentagem é de 18% para a 

QMLT. 

 Tabela 4-17:Vazão Q95 e QMLT na Estação UHE Três Marias Jusante 

  Q95 (m³/s) QMLT (m³/s) 

Total 188 668 

1957-1969 142 697 

1969-1979 160 590 

1979-1989 428 874 

1989-1999 272 658 

1999-2009 263 645 

2009-2017 113 529 

Fonte: TRUST (2019) 
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Para a estação Pirapora Barreiro, posicionada no rio São Francisco, junto à sede Municipal de 

Pirapora/MG, observa-se que as vazões aumentaram do período de 1969-1979 para 1979-1989, 

mas desde então elas apresentam redução, sendo que entre 2009 e 2017 observou-se os menores 

valores de vazão para a estação em análise, com sua curva distanciando significativamente da 

curva total, conforme apresentado na Figura 4-22. 

 Figura 4-22: Curva de permanência na Estação Pirapora Barreiro 

 
Fonte: TRUST (2019) 

Para os períodos apresentados na curva de permanência calculou-se as vazões Q95 (vazão 

recorrente em pelo menos 95% do tempo) e QMLT (vazão média de longo termo), sendo estas 

apresentadas na Tabela 4-18. Os valores indicam uma redução de aproximadamente 58% na Q95 

e 26% na QMLT entre o período de 1999-2009 e 2009-2017. 

 Tabela 4-18: Vazão Q95 e QMLT na Estação Pirapora Barreiro 

  Q95 (m³/s) QMLT (m³/s) 

Total 279 803 

1969-1979 273 688 

1979-1989 589 1086 

1989-1999 450 813 

1999-2009 409 807 

2009-2017 171 594 

Fonte: TRUST (2019) 
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Os dados fluviométricos mostram a grande disponibilidade da região, sobretudo pela presença do 

rio São Francisco. Na estação Pirapora Barreiro há um aumento expressivo da vazão em relação à 

estação UHT Três Marias Jusante, devido à contribuição de importantes tributários. Nota-se uma 

redução bastante expressiva das vazões entre 2009 e 2017, muito provavelmente resultantes dos 

baixos acumulados pluviométricos verificados no mesmo período. 

4.3.7.3.1.2 Área de Influência Direta - AID e Área Diretamente Afetada - ADA 

Esta seção visa apresenta caracterização da potamografia e da fisiografia do sistema hidrográfico 

abrangido pela área de influência direta e pela área diretamente afetada. Em função da localização 

geográfica da AID, foram definidas como sub-bacias hidrográficas de interesse para o presente 

estudo: córregos Martinha e Retiro Velho, ambos afluentes pela margem direta do rio São 

Francisco. Na Figura 4-23 estão apresentadas as sub-bacias selecionadas para o presente estudo 

e na Foto 4-13 uma visão geral dos córregos Martinha e Retiro Velho, em relação ao Depósito de 

Rejeitos Murici. 

 Foto 4-13: Vista geral dos córregos Martinha e Retiro Velho em relação ao DRM 
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Figura 4-23: Sub-bacia dos córregos Martinha e Retiro Velho
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A sub-bacia do córrego Martinha drena uma área de 3,88 km². A extensão total do curso d’água 

principal possui 2,81 km escoando, preferencialmente, na direção leste-oeste até desembocar na 

margem direita do rio São Francisco. Por ser afluente direto do rio São Francisco, o córrego 

Martinha é classificado como de segunda ordem. O córrego Martinha possui um regime 

intermitente, permanecendo seco por longos períodos. A Foto 4-14 apresenta vistas do vale do 

córrego Martinha e as Foto 4-15 e Foto 4-16 vistas do córrego Martinha a jusante do DRM em dois 

momentos (maio e outubro de 2020), estando um com fluxo de água no leito e o outro seco. 

Em relação à ADA do Projeto, não há qualquer intervenção sobre o córrego Martinha, porém duas 

áreas de empréstimo (2 e 3) estão próximos do curso d’água. 

 Foto 4-14: Vista geral do vale do córrego Martinha 

 

 Foto 4-15: Córrego Martinha,  
em maio de 2020 

 Foto 4-16: Córrego Martinha,  
em outubro de 2020 
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A sub-bacia do córrego Retiro Velho também se encontra inserida na área de influência direta do 

Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central, estando localizada na porção sul da ADA.  

O córrego Retiro Velho é um curso d´água de pequeno porte que apresenta 2,87 km de extensão, 

drenando uma área de 3,68 km². O Retiro Velho percorre preferencialmente na direção norte-

nordeste até desaguar na margem direita do rio São Francisco, sendo classificado como curso 

d’água de segunda ordem. Também não sofre intervenção da ADA. 

Segundo Hidrovia (2020), a sub-bacia do córrego Retiro Velho é composta por dois 

compartimentos hidrodinâmicos distintos, quanto aos respectivos regimes de escoamento 

hídrico: um compartimento cimeiro de regime efêmero e outro de regime intermitente a jusante, 

até a foz no rio São Francisco. A  Foto 4-17 apresenta vista do vale do córrego Retiro Velho e as 

Foto 4-18 e Foto 4-19 vistas do córrego Retiro Velho a jusante do DRM em dois momentos (maio 

e julho de 2020), estando um com fluxo de água no leito e o outro seco. 

 Foto 4-17: Vista geral do vale do córrego Retiro Velho 

 

 Foto 4-18: Córrego Retiro Velho, 
 em maio de 2020 

 Foto 4-19: Córrego Retiro Velho,  
em julho de 2020 
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Considerando que os aspectos físicos de uma bacia constituem elementos de grande importância 

na avaliação do comportamento hidrológico, foram determinadas as principais características 

físicas da sub-bacia dos córregos Martinha e Retiro Velho, cujos valores são indicados na Tabela 

4-19. Os parâmetros analisados são descritos a seguir. 

 Área de Drenagem 

A Área de Drenagem (AD) de uma bacia hidrográfica é a projeção em um plano horizontal da 

superfície contida entre os divisores topográficos da mesma. 

 Perímetro 

O Perímetro (P) de uma bacia hidrográfica é o comprimento linear do contorno do limite da 

mesma. 

 Declividade do Curso D’Água 

A velocidade de escoamento das águas de um rio está intimamente ligada à declividade do mesmo, 

sendo que quanto maior a declividade, maior será a velocidade de escoamento e mais 

pronunciados e estreitos serão os hidrogramas de cheia. Para se determinar a Declividade Média 

(S) de um curso d’água aplica-se a equação a seguir. 

L

H
S    

 

onde: H é a diferença entre elevações do ponto mais afastado e o ponto em estudo, em metro; 

 L é o comprimento axial da bacia hidrográfica ou o comprimento total do curso d’água 

principal, em km.  

 Densidade de Drenagem 

A Densidade de Drenagem (Dd) de uma bacia hidrográfica fornece uma indicação da eficiência da 

drenagem, ou seja, da maior ou menor velocidade com que a água deixa a bacia hidrográfica. 

Importante dizer que este índice não considera a capacidade de vazão dos cursos d’água que, no 

caso de ser insuficiente, pode vir a provocar um efeito de represamento, reduzindo a eficiência de 

drenagem. 

A densidade da drenagem é calculada como a relação entre o comprimento total dos cursos d’água 

(principal e afluentes) da bacia hidrográfica e sua área de drenagem total, como indicado na 

equação a seguir. 
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AD

L
D T

d    
 

onde: LT é o comprimento total dos cursos d’água da bacia hidrográfica, em km; 

 AD é a área de drenagem total da bacia hidrográfica, em km2. 

 Forma da Bacia 

A forma superficial de uma bacia hidrográfica é importante devido ao tempo de concentração da 

mesma, além de ser um parâmetro que auxilia na definição da suscetibilidade de enchentes. Os 

métodos mais usuais correlacionam a forma das bacias com formas geométricas conhecidas. 

Assim, o coeficiente de compacidade se relaciona com um círculo e o fator de forma com um 

retângulo. 

O Coeficiente de Compacidade ou Índice de Gravelius (Kc) é a relação entre o perímetro da bacia e 

a circunferência de um círculo de área igual à bacia. Este coeficiente tem um valor adimensional 

que varia com a forma da bacia, independentemente de seu tamanho, sendo que quanto mais 

irregular for a bacia, tanto maior será o coeficiente de compacidade. Um coeficiente mínimo igual 

à unidade corresponderia a uma bacia circular, cuja tendência é mais acentuada para maiores 

enchentes. Através da equação a seguir, pode-se determinar o Coeficiente de Compacidade. 

AD

P
Kc 28,0   

 

onde: P é o perímetro em km; 

 AD é a área de drenagem em km2.     

O Fator de Forma ou Índice de Conformação (Kf) é a relação entre a largura média e o 

comprimento axial da bacia. O fator de forma constitui outro índice indicativo da maior ou menor 

tendência para enchentes de uma bacia, sendo que um Fator de Forma baixo significa menor 

suscetibilidade para enchentes. Através da equação a seguir, pode-se determinar o Fator de 

Forma. 

2L

AD
K f    

 

onde: AD é a área de drenagem em km2; 

 L é o comprimento axial da bacia, ou comprimento total do curso d’água principal, em km. 
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 Tempo de Concentração da Bacia 

O Tempo de Concentração mede o tempo necessário para que toda a bacia contribua para o 

escoamento superficial numa determinada seção. Através da equação a seguir, recomendada pelo 

Soil Conservation Service, determina-se o Tempo de Concentração (tc). 

385,0
3

95,0 









H

L
tc

  
 

onde: L é o comprimento axial da bacia hidrográfica ou comprimento total do curso d’água 
principal, em km; 

 H é a diferença entre elevações do ponto mais afastado e o ponto em estudo, em metro. 

 Índice de circularidade (Icc) 

O índice de circularidade é a representação da relação entre a área total da bacia e área de um 

círculo de perímetro igual ao da bacia hidrográfica (BORSATO, 2005): 

 

Onde: A é a área de drenagem (km²) e p perímetro (km).  

 

 Tabela 4-19: Principais características fisiográficas das  
sub-bacias dos córregos Martinha e Retiro Velho 

Características Símbolo Unidade 

Sub-bacias  

Córrego 
Martinha 

Córrego Retiro 
Velho 

Área de drenagem da bacia de interesse AD km2 3,888 3,683 

Perímetro da bacia de interesse P km 8,184 8,883  

Maior elevação do curso d'água 
(nascente) 

HMAX m  537  560 

Menor elevação do curso d'água (foz) HMIN m 505  505  

Desnível natural total H m  32 55  

Comprimento do curso d'água principal LPRINC km 2,810 2,877  

Comprimento total dos cursos d'água 
afluentes (*) 

LAFL km 5,159  -   

Declividade do curso d'água (*) S m/km 11,386 19,117  

Densidade de drenagem Dd km/km2  1,32  0,779 

Coeficiente de Compacidade Kc --- 1,162  1,296  

Fator de Forma Kf --- 0,473 0,469  

Tempo de concentração tc h  0,375  0,305 

Índice de circularidade Icc --- 0,728 0,587 
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Com base na Tabela 4-19, pode-se observar que as sub-bacias dos córregos Martinha e Retiro 

Velho apresentam áreas de drenagem semelhantes (respectivamente 3,888 e 3,683 km2).  

Sobre a eficiência de drenagem das sub-bacias em análise, tem-se que a sub-bacia do córrego 

Retiro Velho apresenta a menor densidade de drenagem, indicando menor velocidade de 

escoamento das águas dentro da bacia no sentido de seu exutório. Já a sub-bacia do córrego 

Martinha apresenta a maior densidade de drenagem, indicando maior velocidade de escoamento 

das águas no sentido do seu exutório. 

Ao se analisar a forma das sub-bacias em estudo, tem-se que os valores do Coeficiente de 

Compacidade das sub-bacias dos córregos Martinha e Vila Retiro forram de 1,162 e 1,296, 

respectivamente. Estes resultados mostram que ambas as sub-bacias possuem pouca propensão 

à inundação. Ao se analisar os valores do Fator de Forma, ambas as sub-bacias apresentam 

suscetibilidade a enchentes semelhantes. 

Com relação ao Tempo de Concentração de cada sub-bacia em estudo, tem-se que a sub-bacia do 

córrego Martinha apresenta maior valor (0,375 horas) do que sub-bacia do Retiro Velho (0,305 

horas). 

A densidade de drenagem relaciona o comprimento total dos canais ou rios com a área da bacia 

hidrográfica (CHRISTOFOLETTI, 1969). Com base na classificação proposta por Beltrame (1994), 

a densidade de drenagem das duas sub-bacias pode ser classificada como mediana. 

A declividade do curso de água é a ligação entre a diferença máxima de altitude entre o ponto de 

origem e o término com o comprimento do trecho fluvial (CHRISTOFOLETTI, 1974). A declividade 

dos canais está relacionada com a declividade dos terrenos de uma bacia. Quanto maior for a 

declividade, maior será a velocidade do escoamento por gravidade e assim menor será o tempo 

de concentração (Tc) da bacia hidrográfica. 

Em relação ao índice de circularidade, quanto mais próximo de 1,0 for o valor de Icc, mais próxima 

da forma circular será a bacia. Os valores menores que 0,51 sugerem que a bacia tende a ser mais 

alongada, favorecendo o escoamento (BORSATO, 2005). 

Vale dizer que para as sub-bacias em estudo, os resultados encontrados para as diversas 

características fisiográficas analisadas são coerentes com o desenho geométrico das mesmas, 

tendo as duas fisiográficas características semelhantes. 

Por fim, cumpre mencionar que, nos limites da área de influência direta está incluído trecho do 

rio São Francisco, que apresenta uma ilha fluvial (Ilha da Catuaba) (Foto 4-20), localizada entre as 

desembocaduras do córrego Martinha e do córrego Retiro Velho. 
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 Foto 4-20: Vista do rio São Francisco e Ilha da Catuaba, com o DRM ao fundo 

 

4.3.7.3.2 Hidrogeologia 

O comportamento hidrogeológico é descrito levando em consideração as características 

pedológicas, geomorfológicas e, principalmente, litoestratigráficas das áreas de influência do 

Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do DRM.  

Para a avaliação da hidrogeologia utilizou-se como referência o Mapa de Domínios e Subdomínios 

Hidrogeológicos do Brasil (2007), na escala 1:2.500.000, ao se adotar a classificação referente aos 

domínios e às unidades hidrolitólogicas, as quais correspondem ao “agrupamento de unidades 

geológicas que armazenam e transmitem águas subterrâneas de forma semelhante, enquadradas 

nesta classificação unidades porosas ou granulares, cársticas e fraturadas” (CPRM, 2014).  

As unidades hidrogeológicas foram mapeadas realizando uma correspondência com as unidades 

litoestratigráficas apresentadas no diagnóstico de Geologia.  

4.3.7.3.2.1 Áreas de Influência Indireta e Direta – AII/AID e Área Diretamente Afetada - ADA 

As unidades hidrogeológicas foram delimitadas a partir dos mapeamentos geológicos de 

referência. A Tabela 4-20 apresenta as unidades hidrolitológicas mapeadas no contexto das áreas 

de influência do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central, sendo a localização mostrada 

na Figura 4-24. 
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 Tabela 4-20: Compartimentação hidrolitológicas das áreas de influência 

Domínio 
Unidade 

Hidrolitológica 
Aquífero 

Unidade Litológica 
Correspondente 

Abrangência 
Espacial 

Domínio Formações 
Cenozóicas  

Granular Poroso 

Depósito Aluvionares, 
Depósito Aluvionar e de 
Terraços e Coberturas 

Detrito-Lateríticas 

AII 

Domínio 
Poroso/Fissural  

Fraturada 
Misto (Poroso e 

Fissurado) 
Formação Três Marias AII/AID/ADA 
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Figura 4-24: Hidrogeologia nas áreas de influência
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Nas áreas de influência do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central, a Unidade Fraturada 

tem dominância espacial, correspondendo aos ambientes em que ocorrem as rochas da Formação 

Três Marias: arenitos e arcóseos. Nesta unidade litoestratigráfica predomina o armazenamento 

em estruturas, como falhas, fraturas e nos vazios provocados pela estratificação das camadas 

plano-paralelas; tão características da Formação Três Marias. 

A Unidade Fraturada forma, na área, aquíferos mistos, com armazenamento e condução 

predominantes no meio fissurado, todavia com importante função da porosidade secundária das 

rochas sedimentares e metassedimentares existentes. 

As principais áreas de recarga estão localizadas nos topos dos morros locais, incluindo aquele que 

abriga o Depósito de Rejeitos Murici. A alimentação dos aquíferos ocorre principalmente nas 

zonas de coincidência ou de superposição entre as fraturas e a rede de drenagem, ou por filtrações 

verticais descendentes através dos aquíferos formados no manto de alteração.  

A descarga deste aquífero se dá sobretudo em nascentes e na própria transferência para cursos 

d’água, por meio do leito. Ainda, pode também ocorrer por meio da infiltração da água para zonas 

mais profundas ou no contato entre solo e rocha (Foto 4-21). O fluxo de água subterrâneo percola 

de sudeste para noroeste e utiliza dos lineamentos estruturais para alcançar o nível de base local 

que é o rio São Francisco. 

Quanto aos parâmetros hidrodinâmicos, a unidade se caracteriza por conter uma produtividade 

geralmente baixa, porém localmente moderada, com transmissividade variando entre 10-4 e  

10-5 m²/s, caracterizando o aquífero como médio fornecimento de água, suficiente para suprir 

abastecimentos locais e consumo privado. A vazão específica se encontra entre 0,4 e 1 m³/h.m e 

estudo realizado por Golder (2020), levantaram os seguintes dados hidrodinâmicos após medição 

em 10 poços da região: vazão específica média igual a 0,71 m³/h.m, transmissividade entre 1,5 x 

10-4 e 7,4 x 10-4 e nível estático do sistema igual a 9,52m. 

 Foto 4-21: Surgência de água no horizonte  
solo/rocha na Unidade Fraturada na AII 
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A Unidade Granular reúne as coberturas superficiais de idade cenozoiza, sendo elas: Depósitos 

Aluvionares, Depósitos Aluvionares e de Terraços e Coberturas Detrito-Lateríticas. Forma 

aquíferos porosos com armazenamento e condução das águas nos poros dos sedimentos 

inconsolidados, os quais tendem, também, a apresentar elevada permeabilidade. 

Apesar de sua ocorrência estar indicada em mapa apenas nos alúvios do rio São Francisco e nos 

locais de ocorrência de coberturas detrito-lateríticas, esta unidade está potencialmente presente 

em todo o manto de alteração das rochas e em locais de deposição de materiais coluvionares, 

formatando aquíferos livres. 

A recarga desses aquíferos está muito relacionada à infiltração direta em porções mais suaves do 

relevo ou, no caso dos aluviões, por migração lateral dos cursos d’água. A descarga se dá em 

nascentes ou nos leitos dos cursos d’água, sendo que a direção de fluxo tende a seguir a mesma 

direção das águas superficiais, tendo como nível de base o rio São Francisco. Apresentam 

favorabildiade hidrogeológica variável, muito associada à granulometria dos materiais que 

constituem os depósitos superficiais. 

Na área diretamente afetada predomina o aquífero misto (poroso/fissural), sendo as direções de 

fluxo das águas subterrâneas de sudeste para noroeste. Campanhas de investigação geológico-

geotécnicas realizadas na área do DRM no final do período de estiagem indicam nível d’água com 

profundidade média de 8,0 m (DF+, 2020a). 

4.3.7.3.3 Usos da Águas Superficiais e Subterrâneas 

Para caracterização dos usos da água existentes nas áreas de influência do empreendimento, 

foram utilizadas as bases de dados do Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGA M e da Agência 

Nacional das Águas - ANA referente às outorgas de direito de uso de recursos hídricos e cadastros 

de usos insignificantes3 atualizada até novembro de 2020. 

O levantamento de usuários de águas superficiais e subterrâneas existentes indicou a presença de 

três usuários outorgados na AII e um com cadastro de uso insignificante, sendo todas do tipo 

superficial. Duas das três outorgas identificadas encontram-se inseridas na AID do Projeto, sendo 

uma da Nexa Recursos Minerais S.A. e, a outra, da Incorporadora 6 Irmãos Ltda. A ADA não 

intercepta qualquer outorga de direito de uso da água ou cadastro de uso insignificante. 

                                                             
3 De acordo com a Deliberação Normativa CERH-MG nº 09, de 16 de junho de 2004, enquadram-se como usos 
insignificantes aquelas captações dispensadas de outorgas, mas obrigadas a realizarem um cadastro junto ao órgão 
competente. Em Minas Gerais, os usos insignificantes podem ser captações e derivações de águas superficiais com vazão 
máxima de 0,5 L/s ou 1,0 L/s e acumulações em volume máximo de 40.000 m³ ou 5000 m³, dependendo da região. No 
caso de poços manuais, surgências e cisternas definem-se 10 m³/dia para todo o Estado. A bacia em questão encontra-
se na UPGRH SF4, sendo a vazão máxima captável de 1,0 L/s e volume máximo de 50.000 m³ por usuário cadastrado. 

http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=209
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A Tabela 4-21 apresenta as informações das outorgas e do cadastro de uso insignificante e a Figura 

4-25 a localização das mesmas. 

 Tabela 4-21: Outorgas e cadastro uso insignificante nas áreas de influência 

Código Órgão Solicitante 
Data da 

Publicação 
Finalidade Tipo Tipo 

Abrangência 
Espacial 

811767 ANA 
Incorporadora 6 

Irmãos Ltda. 
20/07/2016 Industrial Superficial Outorga AID 

811495 ANA 
Nexa Recursos 
Minerais S.A. 

03/11/2015 Industrial Superficial Outorga AII 

811512 ANA 
Nexa Recursos 
Minerais S.A. 

03/11/2015 Industrial Superficial Outorga AID 

166452 
/2019 

IGAM 
Célia Regina da 

Costa 
18/12/2019 

Dessedentação de 
animais, paisagismo 

Superficial 
Uso 

Insignificante 
AII 
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4.3.7.4 Síntese Conclusiva 

A área do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central encontra-se inserida na alta Bacia 

Hidrográfica do rio São Francisco. Localmente, a área de influência direta e a área diretamente 

afetada são drenadas pelas sub-bacias dos córregos Martinha e Retiro Velho, afluentes pela 

margem direita do rio São Francisco. Os córregos Martinha e Retiro Velho possuem um regime 

intermitente, podendo permanecer sem fluxo de água por longos períodos, a depender dos índices 

pluviométricos. 

Estudos da pluviometria da região mostraram que pelo menos nos últimos 12 anos, os 

acumulados pluviométricos têm ficado significativamente abaixo da média histórica, fato que 

interfere diretamente nas recargas dos aquíferos e, por conseguinte, nas vazões dos cursos d’água. 

Análises fluviométricas mostraram, como era esperado, que a disponibilidade hídrica no rio São 

Francisco é bastante elevada. 

Em termos hidrogeológicos, as áreas de influência são marcadas pela presença de duas unidades 

litoestratigráficas: a Unidade Fraturada e a Unidade Granular. A primeira se caracteriza por 

apresentar um aquífero misto, predominantemente fissural, mas com importante porosidade 

secundária. Já a Unidade Granular apresenta aquífero poroso, estabelecido em coberturas 

superficiais, como aluviões. 

O levantamento de usuários de água indicou a presença de três outorgas e um cadastro de uso 

insignificante, sendo que nenhuma das captações é interferida pelo Projeto Alteamento dos 

Módulos Oeste 1 e Central. 

4.3.8 Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas 

4.3.8.1 Introdução 

O presente diagnóstico apresenta a avaliação da qualidade das águas superficiais e subterrâneas 

na área de inserção do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do DRM considerando 

os resultados do monitoramento sistemático realizado pela Unidade Três Marias no período 

compreendido entre janeiro de 2018 a julho de 2020 na área de influência direta do Depósito de 

Rejeitos Murici – DRM.  

Os dados existentes são suficientes ao desenvolvimento do diagnóstico da qualidade das águas 

dos aquíferos e dos principais cursos d’água da área de inserção do DRM. 
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4.3.8.2 Metodologia 

4.3.8.2.1 Águas Superficiais 

4.3.8.2.1.1 Rede de Amostragem  

A rede de amostragem do presente estudo abrange duas sub-bacias hidrográficas do rio São 

Francisco, compreendida na Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos UPGRH SF-

04 – Entorno da Represa de Três Marias, sendo elas: sub-bacia do córrego Retiro Velho e sub-bacia 

do córrego Martinha, ambos afluentes de primeira ordem do rio São Francisco. 

A Figura 4-26 apresenta a localização dos pontos de monitoramento e a Tabela 4-22 as 

coordenadas e descrição dos mesmos. 

 Tabela 4-22: Rede de monitoramento da qualidade das águas superficiais 

Ponto Descrição 

Coordenadas UTM  
(Zona 23S | Datum SIRGAS2000) 

mE mN 

REV01 
Córrego Retiro Velho a 

montante do DRM 
477.450,84 477.450,84 

REV02 
Córrego Retiro Velho a 

jusante ado DRM 
476.337,33 476.337,33 

MAR01 
Córrego Martinha a 

jusante do DRM 
478.240,55 478.240,55 

MAR02 
Córrego Martinha a 

jusante do DRM 
476.992,16 476.992,16 
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4.3.8.2.1.2 Descrição dos Pontos 

4.3.8.2.1.2.1 Córrego Retiro Velho 

O córrego Retiro Velho é um curso de água afluente pela margem direita do rio São Francisco. 

Trata-se de um córrego intermitente que tem o fluxo interrompido durante os períodos de menor 

incidência pluviométrica. Desde janeiro de 2016, o córrego Retiro Velho, nos meses das 

amostragens, estava com o fluxo de água interrompido, sendo verificada água em quantidade 

suficiente para coleta apenas em abril de 2020. Na coleta realizada em julho de 2020 o volume de 

água no córrego Retiro Velho estava insuficiente para realização da amostragem. 

Suas nascentes estão em altitudes próximas da cota 592,0 m e, sua foz, a 505,0 m. A sub-bacia do 

córrego Retiro Velho drena uma área de 3,78 km² e o curso d´água principal possuí extensão de 

3,6 km. 

A Foto 4-22 e a Foto 4-23 apresentam vistas do córrego Retiro nos pontos REV01 e REV02 no 

momento do trabalho de campo realizado em maio de 2020 para a elaboração deste diagnóstico. 

 Foto 4-22:Córrego Retiro Velho | REV01  Foto 4-23: Córrego Retiro Velho | REV02 

  

4.3.8.2.1.2.2 Córrego Martinha 

O córrego Martinha é um curso de água afluente pela margem direita do rio São Francisco. Trata-

se de um curso d’água intermitente que tem o fluxo de água interrompido durante os períodos de 

menor incidência pluviométrica. Assim como o córrego Retiro Velho, o córrego Martinha estava 

sem fluxo, nos meses de amostragem, desde janeiro de 2016, apresentando volume suficiente para 

coleta na campanha de julho de 2020 e, somente no ponto de jusante (MAR02). 
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As nascentes do córrego Martinha estão localizadas em altitude de aproximadamente 557,0 m e 

sua foz a 505,0 m. Sua sub-bacia drena uma área de 3,8 km² e o curso d’água principal possuí cerca 

de 3,3 km. 

As  Foto 4-24 e  Foto 4-25 apresentam vistas do córrego Martinha no momento do trabalho de 

campo realizado em maio de 2020 para a elaboração deste diagnóstico. 

 Foto 4-24:Córrego Martinha | MAR01  Foto 4-25: Córrego Martinha| MAR02 

  

4.3.8.2.1.3 Legislação Aplicável 

A elaboração deste diagnóstico foi realizada considerando os seguintes requisitos legais: 

 RESOLUÇÃO CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 - Dispõe sobre a classificação dos corpos 

de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições 

e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

 DELIBERAÇÃO NORMATIVA CONJUNTA COPAM/CERH-MG nº 01, de 5 de maio de 2008 - 

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

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

outras providências. 

A verificação do atendimento ao padrão legal considerou a norma estadual Deliberação Normativa 

COPAM/CERH-MG nº 01/2008, por ser mais recente e mais restritiva do que a legislação federal, 

Resolução CONAMA nº 357/2005. 
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Seguindo o disposto no Art. 37 da DN COPAM nº 01/2008, considera-se para comparação dos 

resultados o padrão de Águas Doces Classe 2, uma vez que os cursos d’água da área de interesse 

não foram ainda enquadrados. 

4.3.8.2.1.4 Coleta e Análise das Amostras 

Não foram coletados dados primários para elaboração deste EIA, uma vez que a Unidade Três 

Marias mantém um monitoramento regular dos cursos d’água, realizado trimestralmente, na área 

do DRM que engloba as duas principais sub-bacias que poderão da Área de Influência Direta do 

Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central. 

Tanto as amostragens, quanto as análises físico-químicas são realizadas desde junho de 2018 pela 

empresa Campo Fertilidade do Solo e Nutrição Vegetal Ltda., acreditada pela ISO 17.025/2005 

para coleta e análises laboratoriais dos parâmetros monitorados. O Anexo 6 traz o certificado de 

acreditação do referido laboratório. Antes de junho de 2018, as análises eram realizadas pelo 

laboratório Engequisa Engenharia Química Sanitária e Ambiental Ltda. o qual também era 

acreditado pelo PRC 281.1.  

Os procedimentos de amostragens e preservação das amostras adotadas seguem os critérios 

estabelecidos no “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” e também a 

metodologia da Environmental Protection Agency (EPA), bem como as diretrizes instituídas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT na Norma NBR 9898 – “Preservação e técnicas 

de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores” e NBR 9897 – “Planejamento de 

amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores”. 

4.3.8.2.1.5 Parâmetros de Análise 

Foram avaliados 30 parâmetros físico-químicos representativos da qualidade das águas 

superficiais, os quais são listados na Tabela 4-23 juntamente com os Valores Máximos Permitidos 

- VMPs estabelecidos na DN COPAM/CERH nº 01/2008 para cursos d’água classe 2. 

 Tabela 4-23: Parâmetros analisados no monitoramento da qualidade das águas superficiais 

Parâmetro Unidade 
VMP DN COPAM/CERH nº 

01/08 - Classe 2 
Alumínio dissolvido mg/L 0,1 
Arsênio Total mg/L 0,01 
Cádmio Total mg/L 0,001 
Chumbo Total mg/L 0,01 
Cloreto mg/L 250 
Cobalto mg/L 0,05 
Cobre Dissolvido mg/L 0,009 
Condutividade Elétrica mS/cm NP 
Coliformes Fecais UFC/100mL NP 
Coliformes Totais UFC/100mL NP 
Cromo Total mg/L 0,05 
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Parâmetro Unidade 
VMP DN COPAM/CERH nº 

01/08 - Classe 2 
DBO mg/L 5 
DQO mg/L NP 
Dureza Cálcio mg/L NP 
Dureza Magnésio mg/L NP 
Manganês Total mg/L 0,1 
Mercúrio Total mg/L 0,0002 
Nitrogênio Amoniacal mg/L * 
Oxigênio Dissolvido mg/L >5 
pH - NP 
Potássio mg/L NP 
Potencial Redox mV NP 
Sódio mg/L NP 
Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 500 
Sólidos Suspensos Totais mg/L 100 
Sulfato mg/L 250 
Sulfeto mg/L 0,002 
Temperatura °C NP 
Turbidez NTU 100 
Zinco Total mg/L 0,18 

Legenda: (*) 3,7 mg/L N para  pH ≤ 7,5; 2,0 mg/L N para pH 7,5 < pH ≤ 8,0; 1,0 mg/L N para 
pH 8,0 < pH ≤ 8,5; 0,5 mg/L N para pH > 8,5; (NP): Não Possuí. 

4.3.8.2.2 Águas Subterrâneas 

4.3.8.2.2.1 Rede de Amostragem 

A rede de amostragem é composta por três poços (PMA-01, PMA-02B e PMA-03B) de 

monitoramento instalados na área do DRM. A Figura 4-27 apresenta a localização dos pontos de 

monitoramento e a Tabela 4-24 as coordenadas e descrição dos mesmos. 

O poço PMA-01 está instalado a uma profundidade de 66,0 m e, os demais poços possuem 

profundidade aproximada de 30m, o que significa que devem interceptar o nível fraturado 

(GOLDER, 2020). Apesar da diferença de profundidade, o PMA-01 possui nível aquífero 

semelhante aos demais poços. 

O nível d’água subterrâneo amostrado por estes poços é o fraturado semi-confinado e, estudos 

recentes indicam que a ocorrência no nível freático em meio poroso é limitada pela conformação 

do topo rochoso (GOLDER, 2020). 

Na área de estudo foram identificados aquíferos granulares, constituídos pelas coberturas 

superficiais e aquíferos fraturado, associados à presença de rochas pelíticas que ocorrem na 

Formação Três Marias.  

O fluxo raso de água subterrânea na região do DRM é diretamente condicionado pela trama de 

dois sistemas principais de fraturas, além de descontinuidades horizontais, paralelas ao 
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acamamento, resultantes da ação do intemperismo. A direção do fluxo de água subterrânea, no 

que tangue aos níveis de base local, são, em geral, horizontalizados (GOLDER, 2018). 

A Foto 4-26, a Foto 4-27 e a Foto 4-28 apresentam vistas gerais dos poços de monitoramentos 

avaliados neste diagnóstico. 

 Foto 4-26: Poço de monitoramento PMA-01  Foto 4-27: Poço de monitoramento PMA-02B 

  

 Foto 4-28: Poço de monitoramento PMA-03B 

 

 

 Tabela 4-24: Rede de monitoramento da qualidade das águas subterrâneas 

Ponto Descrição 

Coordenadas UTM  
(Zona 23S | Datum SIRGAS2000) 

mE mN 

PMA-01 
Montante do Depósito 

Murici 
478.464,29 7.989.636,69 

PMA-02B 
Área de influência do 

Depósito Murici 
477.449,48 7.990.216,06 

PMA-03B 
Área de influência do 

Depósito Murici 
477.216,49 7.990.486,65 
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4.3.8.2.2.2 Legislação Aplicável  

A elaboração deste diagnóstico foi realizada considerando o seguinte ato normativo: 

 Resolução CONAMA nº 396, de 03 de abril de 2008 - Dispõe sobre a classificação e diretrizes 

ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências. 

De acordo com as diretrizes do Capítulo V (Artigo 28) da referida Resolução, o enquadramento 

das águas subterrâneas dar-se-á de acordo com as normas e procedimentos definidos pelo 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. 

A Resolução CONAMA nº 396/2008 não menciona classe para águas subterrâneas sem 

enquadramento determinado. Desta forma, os valores adotados no presente estudo estão 

relacionados ao uso preponderantemente mais restritivo, ou seja, consumo humano. 

4.3.8.2.2.3 Coleta e Análise de Amostras 

Os procedimentos de amostragens e preservação das amostras adotadas seguiram os critérios 

estabelecidos no “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” e a 

metodologia da Environmental Protection Agency (EPA). 

Tanto as amostragens, quanto as análises físico-químicas são realizadas desde junho de 2018 pela 

empresa Campo Fertilidade do Solo e Nutrição Vegetal Ltda., acreditada pela ISO 17.025/2005 

para coleta e análises laboratoriais dos parâmetros monitorados. O Anexo 6 traz o certificado de 

acreditação do referido laboratório. Antes de junho de 2018, as análises eram realizadas pelo 

laboratório Engequisa Engenharia Química Sanitária e Ambiental Ltda. o qual também era 

acreditado pelo PRC 281.1.  

4.3.8.2.2.4 Parâmetros de Análise 

Para a caracterização hidroquímica das águas subterrâneas foram executadas análises de 83 

parâmetros, conforme apresentado na Tabela 4-25. Ressalta-se nem todos os parâmetros 

descritos abaixo foram amostrados mensalmente.  

 Tabela 4-25: Parâmetros analisados no monitoramento de qualidade das águas subterrâneas 

Parâmetro Unidade 
VMP Res. CONAMA  

nº 396/08 Consumo 
Humano 

1,2 - Diclorobenzeno mg/L 1 
1,4-Diclorobenzeno mg/L 0,3 
Alcalinidade de bicarboto mg/L NP 
Alcalinidade de carboto mg/L NP 
Alcalinidade Total    mg/L NP 
Arsênio total mg/L 0,01 
Bário total mg/L 0,7 
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Parâmetro Unidade 
VMP Res. CONAMA  

nº 396/08 Consumo 
Humano 

Cádmio total mg/L 0,005 
Cálcio total mg/L NP 
Chumbo total mg/L 0,01 
Cloretos mg/L 250 
Cobalto total mg/L NP 
Cobre total mg/L 2 
Condutividade Elétrica   mS/cm NP 
Cromo total mg/L 0,05 
Etilbenzeno mg/L NP 
Ferro total mg/L 0,3 
Fluoreto mg/L 1,5 
Fósforo total mg/L NP 
Lítio total mg/L NP 
Magnésio total mg/L NP 
Manganês total mg/L 0,1 
Mercúrio Total mg/L 0,001 
Monoclorobenzeno mg/L NP 
Níquel total mg/L 0,02 
Nitrogênio amoniacal total mg/L NP 
Nitrogênio Total mg/L NP 
Oxigênio Dissolvido mg/L NP 
pH  -  NP 
Potássio total mg/L NP 
Potencial Redox mV NP 
Selênio total mg/L 0,01 
Sódio total mg/L 200 
Sulfato mg/L 250 
Sulfeto (H2S) mg/L NP 
Temperatura da Amostra °C NP 
Tolueno mg/L 0,17 
Turbidez NTU NP 
Urânio Total mg/L NP 
Xileno (o,m e p) mg/L 0,3 
Zinco total mg/L 5 

Legenda: NP – Não Possuí 

4.3.8.3 Resultados 

4.3.8.3.1 Águas Superficiais 

A coleta de amostras nos córregos Martinha e Retiro Velho é realizada trimestralmente, no 

entanto, não existem resultados para os parâmetros de interesse no período entre 2018 a 2019, 

pois os mesmos se encontravam secos no momento da amostragem. Os resultados dos 

monitoramentos foram disponibilizados à Trust Gestão e Sustentabilidade por meio de planilhas 

consolidadas. 
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O córrego Retiro Velho voltou a ter fluxo de água em abril de 2020, sendo possível a realização de 

coleta nos pontos REV01 e REV02. Já o córrego Martinha só veio a apresentar volume suficiente 

para amostragem em julho de 2020, no ponto MAR02. 

Vale ressaltar que essa situação pode ser decorrente das condições climáticas incidentes na região 

de Três Marias, marcada por um período de estiagem em que comumente não são registradas 

chuvas durante alguns meses do ano. Pode ter relação, também, com os baixos acumulados 

pluviométricos verificados em toda Minas Gerais na última década, em comparação a períodos 

anteriores. O ciclo chuvoso de 2019/2020 apresentou anomalias positivas em relação ao histórico 

da última década, mas ainda não suficiente para carregar os aquíferos da região e restabelecer o 

nível de base normal. 

O Gráfico 4-25 mostra o acumulado pluviométrico do período compreendido entre abril de 2018 

a março de 2020, registrados em um pluviômetro instalado próximo ao DRM. 

Comparando-os às médias obtidas na mesma estação para o período entre 2010 e 2020. Nos 

últimos doze meses choveu cerca de 265 mm a mais que a média histórica. Os meses de janeiro, 

fevereiro e março de 2020 foram os que apresentaram os menores acumulados em relação à 

média mensal.  

 Gráfico 4-25: Acumulados pluviométricos (janeiro de 2018 a julho de 2020) 

 
Fonte: dados disponibilizados pela Nexa, em 2020. 

Devido ao regime intermitente dos cursos d’água presentes na área de estudo, será avaliado 

apenas os resultados das coletas realizadas em abril/20 nos pontos REV01 e REV02 e de julho/20 

no ponto MAR02, correspondendo às únicas disponíveis para o período em análise (janeiro de 

2018 e julho de 2020). 
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A Tabela 4-26 apresenta os resultados analíticos das amostras de águas superficiais avaliadas. Os 

valores destacados em negrito foram os que apresentaram concentração superior ao VMP 

adotado, no caso a Resolução Conjunta COPAM/CERH nº 01/08 – classe 2.  

 Tabela 4-26: Resultados analíticos | águas superficiais 

Parâmetro Unidade 
DN COPAM/ 

CERH nº 01/08 
- Classe 2 

REV01 REV02 MAR02 

abr/20 abr/20 jul/20 

Alumínio dissolvido mg/L 0,1 <0,01 <0,01 <0,01 

Arsênio total mg/L 0,01 <0,002 <0,002 <0,002 

Cádmio total mg/L 0,001 0,03 0,0014 <0,001 

Chumbo total mg/L 0,01 <0,002 <0,002 <0,002 

Cloretos mg/L 250 2,72 3,43 <2 

Cobalto  mg/L 0,05 <0,005 <0,005 <0,005 

Cobre dissolvido mg/L 0,009 <0,006 <0,006 <0,006 

Condutividade (µS/cm) µS/cm   0,068 0,18 0,126 

Coliformes Termotolerantes UFC/100mL 1000 34,10 238,20 29,5 

Coliformes Totais  UFC/100mL NP 248,10 2420,00 1732,9 

Cromo total mg/L 0,05 <0,005 <0,005 <0,005 

DBO mg/L 5,00 <2,00 <2,00 <2,00 

DQO mg/L NP <10,00 <10,00 <10,00 

Dureza Ca mg/L NP 8,08 46,34 16,1 

Dureza Mg mg/L NP 13,23 32,30 14,63 

Manganês total mg/L 0,1 0,11 0,41 0,065 

Mercúrio Total mg/L 0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 

Nitrogênio amoniacal total mg/L * <0,28 <0,28 0,49 

Oxigênio Dissolvido mg/L >5 6,55 6,50 5,56 

pH  -  6,0 a 9,0 6,70 7,83 6,6 

Potássio total mg/L NP 1,20 1,34 0,385 

Potencial Redox mV NP 254,00 167,00 158 

Sódio total mg/L NP 1,40 6,93 8,503 

Sólidos dissolvidos totais mg/L 500 36 97,00 86 

Sólidos suspensos totais mg/L 100 <33 <33 <33 

Sulfato mg/L 250 28,30 36,00 2,5 

Sulfeto (H2S) mg/L 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Temperatura Amostra °C NP 26,00 27,00 18 

Turbidez NTU 100 4,24 11,56 1,05 

Zinco total mg/L 0,18 1,93 0,05 0,039 

Legenda: (*) 3,7 mg/L N para  pH ≤ 7,5; 2,0 mg/L N para pH 7,5 < pH ≤ 8,0; 1,0 mg/L N para pH 8,0 < pH ≤ 8,5; 0,5 

mg/L N para pH > 8,5; (NP): Não Possuí 
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4.3.8.3.1.1 Córrego Retiro Velho 

Os resultados analíticos indicaram que as águas do córrego Retiro Velho estavam próximas da 

neutralidade ou levemente básicas (pH entre 6,70 e 7,83), boa oxigenação (mínimo 6,50 mg/L) e 

com baixa carga de matéria orgânica (DBO <2 mg/L). 

Foi identificada a presença de coliformes em ambos os pontos, estando a concentração no REV02 

mais elevadas do que no REV01, todavia as concentrações de coliformes termotolerantes 

detectadas estavam em conformidade com o Valor Máximo Permitido – VMP para cursos d’água 

classe 2. 

Os sólidos suspensos estavam em valores não detectáveis e, consequentemente, foi registrada 

baixa turvação (máximo de 11,5 NTU) em ambos os pontos. Os sólidos dissolvidos apresentaram 

concentração máxima de 97 mg/L, sendo verificada baixa condutividade elétrica (máximo de 0,07 

mS/cm). 

Não foram detectadas nas águas do córrego Retiro Velho concentrações de alumínio dissolvido, 

arsênio total, chumbo total, cobalto total, cobre dissolvido, cromo total, mercúrio total, nitrogênio 

amoniacal e sulfeto, em ambos os pontos esses elementos estavam com valores abaixo do limite 

de detecção do método analítico. 

Foram registradas ultrapassagens dos valores de referência para os parâmetros cádmio total, 

manganês total e zinco total. As concentrações de cádmio excederam o VMP nas duas amostras 

coletadas no córrego Retiro Velho (Gráfico 4-26). Já as concentrações de zinco estavam acima do 

limite legal apenas no ponto de montante (REV01) (Gráfico 4-28).  

As ocorrências de manganês nas águas do córrego Retiro Velho se deram tanto no ponto jusante 

quando o de montante (Gráfico 4-27), estando, possivelmente, relacionadas à composição dos 

solos e rochas da região, onde esse elemento é lixiviado e carreado para as águas superficiais. 

Cabe ressaltar que devido aos resultados históricos do monitoramento de qualidade das águas 

superficiais e subterrâneas na área de influência do DRM, a Nexa declarou recentemente a área 

entre o Depósito de Rejeitos Murici e a Barragem Córrego da Lavagem como suspeita de 

contaminação (AC-00570/2020) e desenvolverá estudos de investigação ambiental no local, para 

entender os resultados históricos. Há suspeita de possível influência da Barragem Córrego da 

Lavagem, área contaminada do empreendimento, já declarada no passado. 
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 Gráfico 4-26: Resultado de cádmio total | REV01 e REV02 

 

 

 Gráfico 4-27: Resultado de manganês total | REV01 e REV02 

 

 

 Gráfico 4-28: Resultado de zinco total | REV01 e REV02 
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4.3.8.3.1.2 Córrego Martinha 

Na amostra coletada em julho no córrego Martinha não foram encontrados desvios para nenhum 

parâmetro, indicando qualidade satisfatória no curso d’água. 

O córrego Martinha, no ponto MAR02, apresentou pH levemente ácido (6,6), boa oxigenação 

 (5,56 mg/L) e baixa carga de matéria orgânica, indicada pela não detecção de DBO. 

As águas estavam com baixa carga de sólidos nas suas frações dissolvida (86 mg/L) e suspensa 

(<33 mg/L) e, consequentemente, apresentou baixa condutividade elétrica (0,126 mS/cm) e 

turvação (1,05 NTU). 

Foi registrada a presença de coliformes termotolerantes e totais, no entanto, em baixas 

concentrações e abaixo dos limites legais permitidos para águas doces de classe 2. 

Quanto à presença de metais, o alumínio, arsênio, cádmio, chumbo, cobalto, cobre, cromo e 

mercúrio estavam em concentrações abaixo do limite de quantificação. O manganês, elemento 

abundante nos solos e rochas do local, foi detectado em baixo teor na fração total (0,065 mg/L). 

4.3.8.3.2 Águas Subterrâneas 

A análise dos resultados físico-químicos da qualidade das águas compreendeu o período de 

janeiro de 2018 a junho de 2020. Os resultados dos monitoramentos foram disponibilizados à 

Trust Gestão e Sustentabilidade por meio de planilhas consolidadas. 

Serão apresentados graficamente somente os parâmetros que ultrapassaram os limites 

estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 396/2008 em algum momento. 

4.3.8.3.2.1 PMA-01 

A  Tabela 4-27 apresenta os resultados analíticos do monitoramento do poço PMA-01 entre 

janeiro de 2018 e junho de 2020. Os resultados físico-químicos históricos indicaram águas 

levemente ácidas com pH variando entre 5,56 a 7,69, baixa turvação (valor médio de 8,6 NTU) e 

baixa oxigenação (máximo de 3,36 mg/L), característica de águas subterrâneas. De acordo com o 

diagrama Eh-pH de Krauskopf (1972) as águas do PMA-01 apresentam ambiente de circulação 

redutor ácido, o potencial redox médio encontrado nas 30 amostras avaliadas foi de 180,2 mV. 

Com exceção do período de janeiro a maio de 2018, a condutividade elétrica das águas do PMA-

01 estava baixa, sendo registrado um valor mediano de 0,96 mS/cm. 

As águas do PMA-01 não contribuem com teores detectáveis ou expressivos de nitrogênio total e 

amoniacal. Em relação à mineralização das águas, o PMA-01 apresentou alcalinidade devido à 

presença de bicarbonatos, com máximo de 437,79 mg/L. Já a alcalinidade de carbonatos foi 
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detectada em valores acima do limite de detecção em apenas duas amostras. As águas foram 

classificadas como pouco dura e dura, segundo classificação de Custódio & Llamas, 1983. 

Os constituintes iônicos principais como os cátions de cálcio e magnésio, principais responsáveis 

pela dureza das águas, além do sódio e potássio estavam em baixas concentrações no PMA-01. As 

rochas são pobres em cloreto e demais ânions como sulfato e sulfeto não foram detectados na 

maior parte das amostras avaliadas.  

Os compostos orgânicos 1,2-diclorobenzeno, 1,4-diclorobenzeno, etilbenzeno, 

monoclorobenzeno, tolueno, xilenos, quando analisados, apresentaram concentrações abaixo do 

limite de detecção do método analítico.  

Dentre os semimetais e metais analisados, foram detectados em baixa concentração ou não foram 

detectados o arsênio, cobalto, cobre, cromo, lítio, mercúrio, níquel e urânio. 

O bário total foi detectado na maior parte das amostras coletadas no ponto PMA-01, no entanto 

nenhuma concentração excedeu o limite máximo de 0,70 mg/L estabelecido pela legislação.  

Com relação ao constituinte secundário fluoretos, estes foram detectados em 16 das 30 amostras 

avaliadas, contudo com valores estavam abaixo do máximo permitido pela legislação, e 

compatíveis com águas naturais (FEITOSA et al., 2008).  

Constituintes abundantes dos solos e rochas da região, o ferro total e o manganês total foram 

detectados em todas as amostras coletadas e, em 53,3% para o ferro total e 43,3% para manganês 

total as concentrações estavam com valores superiores ao limite legal (Gráfico 4-29 e Gráfico 

4-30). O relatório de Background Geoquímico do Depósito de Rejeito Murici, elaborado em 2009 

pela empresa Golder Associates, indicou a presença destes elementos na composição geológica e 

dos solos da região do DRM. 

 Gráfico 4-29: Resultados ferro total | PMA-01 
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 Gráfico 4-30: Resultados manganês total | PMA-01 

 

Os parâmetros chumbo total, cádmio total e zinco total apresentaram concentrações anômalas em 

algumas poucas amostragens da série histórica, conforme mostra o Gráfico 4-31, o Gráfico 4-32 e 

o Gráfico 4-33. Estas ocorrências foram pontuais e não se descarta a possibilidade de que tenham 

relação com erros nos procedimentos amostrais ou analíticos uma vez que os eventos não foram 

registrados em coletas de meses anteriores ou posteriores. Tal comportamento (mês único com 

concentrações anômalas) não é esperado, devido à baixa condutividade hidráulica das águas 

subterrâneas. 

 Gráfico 4-31: Resultados chumbo total | PMA-01 

 
 

 Gráfico 4-32: Resultados cádmio total | PMA-01 
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 Gráfico 4-33: Resultados zinco total | PMA-01 

 

Cumpre mencionar que o sulfato estava, na maior parte das amostras, em teores não detectáveis, 

com máxima concentração da ordem de 37,9 mg/L, apresentando um valor médio de 4,6 mg/L 

nas 30 campanhas avaliadas. 

Por meio do diagrama de Piper construído a partir do software livre QualiGraf e de acordo com as 

concentrações medianas de Na, K, Ca, Mg, Cl, CO3, HCO3 e SO4 as águas do PMA-01 foram 

classificadas como cálcicas bicarbonatadas. 
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 Tabela 4-27: Resultados analíticos | PMA-01 

Parâmetros 

CONAMA 
396/08  

Consumo 
Humano 

jan/18 fev/18 abr/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 

1,2 - Diclorobenzeno 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA <1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

1,4-Diclorobenzeno 0,3 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,193 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Alcalinidade de bicarboto NP 47,00 164,00 55,00 <2 54 170,25 163,62 176,89 195,68 207,84 160,3 70,75 179,1 180,2 196,79 182,41 78,49 176,89 137,1 51,96 61,91 84,02 64,12 <1 220 281,91 147,04 212,26 437,79 224,43 

Alcalinidade de carboto NP <2 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 17,68 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 11,06 <1 

Alcalinidade Total NP 47,00 164,00 55,00 190 54 170,25 163,62 176,89 195,68 207,84 160,3 70,75 179,1 180,2 196,79 182,41 78,49 176,89 154,78 51,96 61,91 84,02 64,12 <1 220 281,91 147,04 212,26 448,85 224,43 

Arsênio total 0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,002 <0,002 <0,002 

Bário total 0,7 <0,1 0,23 <0,1 0,3 <0,1 0,306 0,252 0,256 0,165 0,208 0,29 <0,005 0,53 0,357 0,233 0,232 0,053 0,213 0,203 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,309 0,165 0,348 0,253 0,324 0,336 0,013 

Cádmio total 0,005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,112 <0,001 <0,001 0,004 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,022 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 

Cálcio total NP 7,35 47,42 7,16 38,11 6,69 45,463 22,31 45,298 40,051 45,095 45,199 9,647 32,802 28,688 40,392 39,039 9,801 34,903 50,347 6,677 8,712 7,568 10,605 37,455 30,503 53,416 37,906 45,892 42,999 38,104 

Chumbo total 0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,226 0,004 <0,002 <0,002 0,06 <0,002 0,007 <0,002 0,008 <0,002 0,009 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,008 <0,002 0,011 

Cloretos 250 0,50 0,50 1,90 3,3 38,2 <2 <2 <2 <2 2,265 <2 <2 2,009 2,691 2,923 <2 <2 8,57 3,4 <2 2,22 <2 2,17 2,88 <2 5,14 2,2 2,31 2,15 <2 

Cobalto total NP <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,094 

Cobre total 2 0,02 0,02 0,01 <0,005 <0,005 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 0,022 0,01 <0,006 <0,006 0,014 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 0,033 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 

Condutividade Elétrica NP 561,00 964,00 761,00 280 846 0,326 0,945 0,786 1,96 0,869 0,896 0,848 0,921 0,952 0,986 0,961 1,32 0,44 1,26 0,996 3,36 4,7 4,86 0,28 1,94 0,925 0,924 1,38 0,394 7,69 

Cromo total 0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,016 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Etilbenzeno NP NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA <0,002 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Ferro total 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 0,19 <0,1 2,668 0,242 0,765 0,786 0,403 0,9 0,051 0,675 <0,05 0,394 0,438 0,175 0,226 0,722 <0,05 0,119 0,055 0,056 2,633 0,759 5,525 0,803 4,094 4,259 21,269 

Fluoreto 1,5 0,23 0,16 0,23 <0,10 <0,10 <0,05 0,584 0,066 0,416 0,138 0,125 <0,05 0,134 0,274 0,33 <0,05 <0,05 <0,05 1,329 <0,05 <0,05 <0,05 0,24 0,27 <0,05 0,24 0,12 <0,05 <0,05 <0,05 

Fósforo total NP 0,05 <0,01 0,13 0,12 0,16 0,489 0,176 0,572 0,717 0,482 0,603 0,193 0,176 0,089 0,281 0,295 0,039 0,314 0,185 0,151 0,165 <0,02 0,152 2,181 0,561 <0,02 0,484 0,453 0,519 <0,02 

Lítio total NP NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA <0,01 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Magnésio total NP 4,92 7,82 5,08 10,43 4,64 11,484 3,14 6,545 5,852 6,065 6,402 7,392 8,954 8,316 5,918 5,918 2,431 2,651 9,064 4,422 5,027 4,741 6,71 9,405 7,359 9,801 8,547 6,138 5,654 5,544 

Manganês total 0,1 <0,05 0,10 <0,05 0,06 <0,05 0,438 0,056 0,316 0,455 0,0445 0,048 <0,005 0,076 <0,005 0,183 0,106 0,478 0,023 0,383 0,019 0,033 0,025 0,023 0,645 0,451 0,608 0,088 0,908 0,843 33,639 

Mercúrio Total 0,001 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 

Monoclorobenzeno NP NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA <0,002 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Níquel total 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,008 

Nitrogênio amoniacal total NP 0,05 0,54 <0,05 0,13 <0,05 0,952 1,904 <0,28 1,652 0,42 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 0,728 <0,28 <0,28 <0,28 0,616 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 20,42 6,54 11,51 <0,28 6,88 3,33 1,88 

Nitrogênio Total NP 0,20 0,90 <0,05 1,8 0,8 0,89 2,877 2,186 3,083 <0,5 0,979 <0,5 0,56 <0,5 1,86 <0,5 0,592 2,147 1,509 2,8 8,75 0,58 2,33 20,42 71,17 12,42 3,72 14,58 5,08 3,04 

Nível D'agua NP 60,00 50,40 40,00 22,4 42,4 23,68 26,8 26,24 25,6 NA 30,26 26,1 50,1 20,1 26,7 26,36 40,4 49,97 26,76 30,2 40,46 36,4 36,6 49,61 49,6 49,59 49,22 48,91 48,47 48,39 

Oxigênio Dissolvido NP 0,96 0,87 0,90 0,96 0,96 0,92 0,78 1,05 0,88 0,69 0,96 1,06 0,9 0,74 1,02 1,06 0,91 0,98 0,76 0,89 3,36 0,92 1,1 0,91 0,79 0,93 0,86 0,88 0,7 0,94 

pH NP 5,80 5,98 5,87 5,97 5,97 6,9 6,02 6,07 6,05 6,03 5,92 5,72 6,14 6,1 5,78 5,56 6,22 6,05 6,01 6,06 5,82 5,9 5,66 6,76 6,12 5,85 6,02 6,03 6,58 7,69 

Potássio total NP 0,83 2,00 0,82 1,65 0,73 1,463 0,7 1,408 0,957 1,575 1,496 0,836 1,727 1,518 1,518 1,122 1,474 0,506 1,892 0,748 0,836 0,495 0,84 3,696 2,101 4,29 1,914 2,299 1,54 1,364 

Potencial Redox NP 128,00 186,00 186,00 210 180 100 178 98 150 154 126 146 225 269 168 184 124 310 190 198 161 187 179 138 110 215 320 226 136 186 

Profundidade NP 72,40 72,40 72,40 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 NA 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 

Selênio total 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,003 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Sódio total 200 11,49 23,87 19,37 20,46 9,82 21,043 7,5 22,011 16,907 21,32 20,724 <0,2 19,712 20,174 19,778 19,58 3,949 13,585 27,082 13,046 13,816 10,351 15,29 18,304 17,193 21,032 19,261 21,395 22,506 19,899 

Sulfato 250 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <2 <2 <2 <2 3,253 <2 <2 3 <2 <2 <2 <2 10,6 37,9 2,1 2,6 <2 7 <2 <2 5,8 <2 13,4 <2 <2 

Sulfeto (H2S) NP <0,1 <0,1 1,50 <0,1 <0,1 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Temperatura da Amostra NP 25,70 25,76 26,40 26,9 26,41 25,02 25,1 NA NA NA 26,13 26,2 27,2 28,6 26,49 26,41 26,7 25,9 26,36 26,7 26,68 26,71 26,52 26,8 26,3 26,8 28,2 28,7 26,4 27,9 

Tolueno 0,17 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA <0,002 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Turbidez NP 2,50 2,30 1,60 2,06 4,6 4,94 <0,5 1,69 1 1,15 <0,5 2,76 45,32 1,19 <0,5 0,69 11,83 1,48 1,05 2,85 3,21 <0,5 <0,5 18,29 40 34,84 <0,5 31,75 18,12 <0,5 

Urânio Total NP NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA <0,015 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Xileno (o,m e p) 0,3 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA <0,002 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Zinco total 5 0,02 <0,01 0,01 0,02 0,06 0,055 0,019 0,052 <0,002 0,0285 <0,002 0,045 0,223 0,011 <0,002 0,018 13,749 <0,002 0,694 0,204 0,104 0,042 0,087 0,014 <0,002 <0,002 0,011 0,297 0,004 5,811 

Legenda: NP – Não Possui; NA – Não Analisado. 
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4.3.8.3.2.2 PMA-02B 

O poço PMA-02B está locado a sul do DRM e os dados do monitoramento histórico são 

apresentados na Tabela 4-28. Os resultados físico-químicos indicaram águas com tendência 

levemente ácidas (pH médio de 5,9), baixa oxigenação (máximo de 1,1mg/L) e baixa turvação 

(valor médio de 4,8 NTU). A condutividade elétrica estava baixa na maior parte das amostras 

avaliadas (mediana de 1,06 mS/cm). 

O potencial redox medido no PMA-02B apresentou valor médio de 181,2 mV, de modo que seu 

ambiente pode ser classificado como redutor ácido de acordo com o diagrama Eh-pH de Krauskopf 

(1972). As águas contribuem com baixos teores de nitrogênio amoniacal e total. 

Em relação à mineralização das águas, o PMA-02B apresentou alcalinidade devido à presença de 

bicarbonatos, que apresentou valor médio de 59,4 mg/L, sendo que a alcalinidade de carbonatos 

não foi detectada em nenhuma das amostras. As águas foram classificadas como brandas segundo 

classificação de Custódio & Llamas (1983). 

Os constituintes iônicos principais, como os cátions de cálcio e magnésio, principais responsáveis 

pela dureza das águas, além do sódio e potássio estavam em baixas concentrações. As águas são 

pobres em cloreto e o ânion sulfeto não foi detectado. O ânion sulfato estava em baixas 

concentrações ou não foi detectado. O valor mediano do sulfato encontrado nas 30 amostras 

avaliadas foi de 3,4 mg/L. 

As águas não apresentaram contaminação por compostos orgânicos, uma vez que os parâmetros 

1,2-diclorobenzeno, 1,4-diclorobenzeno, etilbenzeno, monoclorobenzeno, tolueno e xilenos não 

foram detectados em nenhuma das amostras avaliadas.  

Dentre os semimetais e metais analisados, foram detectados em baixa concentração ou não foram 

detectados em nenhuma das amostras avaliadas o arsênio, bário, cobalto, cobre, cromo, lítio, 

mercúrio e urânio.  

Com relação ao constituinte secundário fluoretos, a sua ocorrência nas águas do PMA-02B variou 

de não detectado a 0,8 mg/L, estando os valores detectáveis abaixo VMP. O níquel total apresentou 

durante a série avaliada duas concentrações anômalas que excederam o limite legal, como pode 

ser visualizado no Gráfico 4-34, sendo elas pontuais e não recorrentes. 
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 Gráfico 4-34: Resultados níquel total | PMA-02B 

 

Conforme indicado no Relatório de Background Geoquímico do Depósito de Rejeito Murici 

(GOLDER, 2009), o ferro e o manganês são constituintes abundantes das rochas e solos da área e, 

portanto, são comumente encontrados nas águas subterrâneas naturais. Nas águas do PMA-02B, 

estes elementos foram detectados em 33,3% de ferro total e 56,6% de manganês total os valores 

estavam acima do máximo permitido pela legislação. O Gráfico 4-35 e o Gráfico 4-36 apresentam 

os resultados ferro total e manganês total. 

 Gráfico 4-35: Resultados ferro total | PMA-02B 

 

 Gráfico 4-36: Resultados manganês total | PMA-02B 

 

O chumbo total apresentou concentrações anômalas em 76% da série, conforme mostra o Gráfico 

4-37. Este elemento também é indicado por Golder (2009) como sendo constituinte dos solos e 

rochas da região, o que poderia justificar essas detecções frequentes. 
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O cádmio total, por sua vez, teve duas amostras pontuais (Gráfico 4-38) com resultados acima do 

VMP, podendo estar relacionadas a falhas nos procedimentos amostrais, considerando os 

elevados resultados. Já o zinco total não foi detectado em concentração anômala em nenhuma das 

amostras coletadas entre 2018 e julho de 2020. 

 Gráfico 4-37: Resultados chumbo total  | PMA-02B 

 

 Gráfico 4-38: Resultados cádmio total | PMA-02B 

 

Por meio do diagrama de Piper construído a partir do software livre QualiGraf e de acordo com as 

concentrações medianas de Na, K, Ca, Mg, Cl, CO3, HCO3 e SO4 as águas do PMA-02B foram 

classificadas como mistas bicarbonatadas. 
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 Tabela 4-28: Resultados analíticos | poço PMA-02B 

Parâmetros 

COMA 
396/08 

Consumo 
Humano 

jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 

1,2 - Diclorobenzeno 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA <1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

1,4-Diclorobenzeno 0,3 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,061 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Alcalinidade de bicarboto NP <2 18,00 17,00 19 19 22,11 28,74 22,11 26,53 30,96 34,27 28,74 26,53 28,74 28,74 23,22 34,27 43,12 61,91 135,98 37,59 40,91 33,17 30,96 32,06 158,09 155,88 140,4 179,1 182,97 

Alcalinidade de carboto NP <2 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Alcalinidade Total    NP <2 18,00 17,00 19 19 22,11 28,74 22,11 26,53 30,96 34,27 28,74 26,53 28,74 28,74 23,22 34,27 43,12 61,91 135,98 37,59 40,91 33,17 30,96 32,06 158,09 155,88 140,4 179,1 182,97 

Arsênio total 0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Bário total 0,7 <0,1 0,21 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,075 0,086 <0,005 0,0585 0,081 0,221 0,571 0,142 0,121 0,112 0,099 0,079 0,087 0,204 0,102 0,093 0,101 0,067 0,055 0,188 0,209 0,208 0,235 0,158 

Cádmio total 0,005 0,001 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,003 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 0,002 0,001 0,003 0,002 <0,001 0,002 0,009 0,005 0,005 0,002 0,004 0,003 0,008 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 

Cálcio total NP 1,70 9,56 0,81 1,51 8,9 6,347 2,39 6,193 8,932 4,6 4,961 14,674 10,318 8,14 6,897 7,216 8,547 17,71 9,856 51,04 9,185 7,458 9,57 4,653 4,609 49,214 53,196 47,74 46,101 48,697 

Chumbo total 0,01 0,02 0,12 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,045 <0,002 0,103 <0,002 0,028 0,035 0,01 1,251 0,151 0,073 0,222 0,193 0,207 0,299 0,036 0,622 0,12 0,296 0,015 <0,002 0,054 0,033 0,399 0,518 0,12 

Cloretos 250 1,40 25,70 2,40 <0,1 19,1 7,51 5,618 3,815 3,462 3,748 3,954 49,518 18,538 24,066 18,407 4,86 2,331 <2 2,9 <2 2,78 2,62 2,73 4,29 4,32 <2 2,44 2,06 <2 <2 

Cobre total 2 <0,01 <0,01 <0,01 0,007 <0,005 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 0,03 <0,006 <0,006 <0,006 0,046 0,031 0,028 <0,006 0,034 0,012 0,027 <0,006 0,011 <0,006 <0,006 <0,006 <0,005 <0,005 

Coliformes Totais  NP 0,01 0,02 <0,005 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA <0,006 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Condutividade Elétrica   NP 761,00 961,00 856,00 641 761 0,089 0,867 0,965 1,66 1,1 0,968 0,968 0,818 2,64 1,28 0,948 0,792 4,69 4,68 0,678 4,78 4,74 4,54 1,48 1,963 1,06 1,942 0,999 0,879 0,312 

Cromo total 0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,008 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Etilbenzeno NP NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA <0,002 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Ferro total 0,3 <0,1 0,15 <0,1 <0,1 <0,1 0,083 0,056 0,138 <0,05 0,064 0,107 <0,05 0,793 0,247 0,066 0,435 0,07 0,139 0,524 0,839 1,092 <0,05 0,25 0,086 0,066 0,871 0,858 0,778 0,617 0,619 

Fluoreto 1,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 0,576 <0,05 0,061 0,278 <0,05 <0,05 <0,05 0,819 0,274 <0,05 0,342 <0,05 0,21 <0,05 <0,05 <0,05 0,2 0,27 <0,05 0,27 0,1 <0,05 <0,05 0,07 

Fósforo total NP <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,18 0,095 <0,02 <0,02 0,132 0,035 0,061 0,167 0,077 0,127 0,113 0,068 0,162 0,104 0,085 0,093 <0,02 0,052 0,074 0,077 <0,02 0,099 0,109 0,129 <0,02 

Lítio total NP NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA <0,01 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Magnésio total NP 1,62 8,11 1,19 1,74 2,16 5,258 1,63 4,477 2,794 3,22 3,487 11,539 7,788 8,041 6,028 5,335 3,333 5,478 4,147 3,256 3,234 2,706 5,94 4,136 3,399 3,476 3,212 2,871 2,783 2,959 

Manganês total 0,1 0,14 2,04 <0,05 <0,05 <0,05 0,114 0,014 0,162 <0,005 0,051 0,061 0,028 6,497 0,224 0,083 0,406 0,174 0,162 0,145 0,17 0,13 0,111 0,248 0,055 0,022 0,165 0,143 0,152 0,151 0,117 

Mercúrio Total 0,001 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 

Monoclorobenzeno NP NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA <0,002 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Níquel total 0,02 <0,01 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,011 0,187 0,006 <0,005 0,009 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Nitrogênio amoniacal total NP 0,06 0,07 0,08 <0,05 <0,05 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 1,16 <0,28 

Nitrogênio Total NP 0,08 0,53 0,60 0,5 <0,05 <0,28 2,127 2,738 1,645 0,6 1,408 <0,5 <0,5 4,612 6,26 <0,5 0,656 1,826 1,192 4,69 7,99 1,15 6,56 1,63 2,61 7,58 2,92 0,58 1,75 <0,5 

Nível D'agua NP 20,30 15,90 15,20 20,9 16,4 16,15 15,7 15,68 15,82 NA 6,7 14,8 10,6 16,4 16,1 10,4 20,1 14,6 21,49 18 10,6 19,6 16,7 17,93 11,2 11,91 10,05 9,45 9,45 9,62 

Oxigênio Dissolvido NP 0,94 0,96 0,96 0,88 0,88 0,82 0,6 0,95 0,72 0,9 1,06 0,86 0,78 0,96 0,8 0,95 1,08 1,02 0,97 0,9 1,1 1,1 1,05 0,78 0,8 0,79 0,79 1,04 1,06 0,99 

pH NP 5,90 5,92 5,86 5,92 5,86 5,92 5,98 5,82 6,05 6,02 5,96 5,84 5,92 6,01 5,9 5,86 5,86 5,69 5,82 6,1 5,92 5,78 5,79 5,91 5,71 5,42 6,04 5,83 6,31 7,48 

Potássio total NP 0,97 1,83 0,91 1,03 2,32 0,913 0,41 1,089 1,1 0,795 0,825 3,476 2,2 1,925 1,353 0,803 1,43 2,277 1,507 0,825 1,111 0,858 2,2 1,1 1,034 0,99 0,781 0,803 0,671 0,77 

Potencial Redox NP 96,00 98,00 120,00 176 146 129 148 156 210 280 98 156 150 186 179 183 200 156 243 194 178 190 149 148 220 196 244 236 210 134 

Profundidade NP 30,80 30,90 30,80 30,9 30,9 30,8 30,8 30,8 30,8 NA 30,8 30,9 30,8 30,8 30,8 60,6 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 60,6 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 

Selênio total 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,002 <0,002 <0,002 0,005 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,004 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Sódio total 200 5,27 7,62 7,34 6,23 3,9 6,369 <0,2 6,259 5,038 5,465 6,27 11,946 8,756 7,997 6,787 6,303 36,366 10,34 4,829 7,326 3,993 3,377 7,15 5,753 6,292 6,446 6,303 5,94 5,687 6,182 

Sulfato 250 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 8,1 <2 12,7 3,6 4,1 2,3 <2 <2 29,5 2,3 10,9 26,607 8 4,9 2,7 4,6 4,2 17,8 5,3 7 2,3 <2 2,6 3,2 7,8 

Sulfeto (H2S) NP <0,1 <0,1 0,60 <0,1 <0,1 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Temperatura da Amostra NP 26,70 26,70 26,76 26,7 26,7 25,36 24,16 26,68 28,16 NA 25,95 25,48 26,8 26,44 27,6 26,94 26,22 26,82 26,1 26,4 26,52 26,91 26,46 25,7 27,1 28,6 25,9 26,8 25,8 25,9 

Tolueno 0,17 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA <0,002 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Turbidez NP 3,00 9,40 3,40 3,7 5,4 4,45 2,01 3,05 8,32 1,06 <0,5 <0,5 16,33 7,09 1,15 3,29 1,41 0,95 17,08 5,59 15,08 6,27 <0,5 2,88 <0,5 <0,5 1,78 9,41 9,43 2,27 

Urânio Total NP NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA <0,015 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Xileno (o,m e p) 0,3 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA <0,002 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Zinco total 5 0,09 0,11 <0,01 0,11 0,04 0,074 0,028 0,466 <0,002 0,0165 0,116 0,059 0,331 0,914 0,187 0,352 0,6 0,367 0,404 0,067 0,292 0,47 1,765 0,203 0,143 0,034 0,011 0,295 0,197 0,021 

Legenda: NP – Não Possui; NA – Não Analisado. 
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4.3.8.3.2.3 PMA-03B 

O poço PMA-03B, assim como o PMA-02B encontra-se a sul do DRM. Os resultados da série 

histórica de referência são apresentados na Tabela 4-29. As águas do poço PMA-03B estavam com 

baixa oxigenação (máximo de 1,09 mg/L), característica de águas subterrâneas, tendência 

levemente ácida (pH médio de 5,9) e com baixa turvação na maior parte das amostras avaliadas. 

As amostras coletadas em março, abril e maio/20 no PMA-03B apresentaram elevada turbidez, 

409, 393 e 243 NTU, respectivamente, o que pode indicar falha nos procedimentos amostragem, 

que devem ser realizados pelo método de baixa vazão. Já na última campanha avaliada (jun/20) a 

turbidez estava em bons níveis (5,95 NTU). 

No geral, o ponto PMA-03B estava com baixa condutividade elétrica nas 30 amostras avaliadas 

(valor mediano de 1,48 mS/cm). 

O potencial redox medido no PMA-03B apresentou valor médio de 172mV, de modo que seu 

ambiente de circulação foi classificado como redutor ácido, de acordo com o diagrama de 

Krauskopf (1972). 

Em relação à mineralização das águas, o PMA-03B apresentou alcalinidade devido, 

principalmente, à presença de bicarbonatos que teve concentração variando de 11,06 a 752,8 

mg/L. A alcalinidade de carbonatos apresentou valores abaixo do limite de quantificação durante 

toda a série avaliada. De acordo com a classificação de Custódio & Llamas (1983) e resultados de 

dureza as águas do PMA-03B foram classificadas como brandas. 

As águas contribuem com baixos teores de nitrogênio amoniacal e nitrogénio total. Os principais 

constituintes iônicos como os cátions de cálcio e magnésio, principais responsáveis pela dureza 

das águas, além do sódio e potássio estavam em baixas concentrações.  

Os ânions sulfeto e sulfato estavam, na maioria das amostras, em contrações abaixo do Limite de 

Detecção e quando presentes estavam em baixos teores. Os resultados também revelaram rochas 

pobres em cloretos (máximo de 4,8 mg/L).  

As águas apresentaram ausência de compostos orgânicos: 1,2-diclorobenzeno, 1,4 

diclorobenzeno, etilbenzeno, monoclorobenzeno, tolueno e xilenos.  

Os constituintes secundários e/ou tóxicos arsênio, cádmio, cianeto, cobalto, cobre, lítio, mercúrio, 

selênio e urânio ou estavam em concentração abaixo do LQ ou foram identificados em baixas 

concentrações, de modo que não houve registro de valores anômalos. 

Foram registradas concentrações acima do máximo permitido para os parâmetros bário total 

(Gráfico 4-39), cromo total (Gráfico 4-40) e níquel total (Gráfico 4-41).  Os desvios foram pontuais 

no caso do cromo, e níquel e não consistentes, haja vista se tratar de água subterrânea.  Já para o 
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bário os desvios, sobretudo nas últimas cinco campanhas avaliadas, estavam constantes e com 

valores acima do VMP.  

 Gráfico 4-39: Resultados bário total  | PMA-03B 

 

 Gráfico 4-40: Resultados cromo total | PMA-03B 

 

 Gráfico 4-41: Resultados níquel total | PMA-03B 

 

Os parâmetros chumbo (Gráfico 4-42), ferro (Gráfico 4-43) e manganês (Gráfico 4-44) foram os 

que apresentaram maior número de desvios no ponto PMA-03B. Tais elementos são abundantes 

nos solos e rochas da região (GOLDER, 2009), e, portanto, podem ser detectados nas águas 

subterrâneas. 



  
 

 

 

262 • 
 

 Gráfico 4-42: Resultados Chumbo Total | PMA-03B 

 

 Gráfico 4-43: Resultados Ferro Total | PMA-03B 

 

 Gráfico 4-44: Resultados Manganês Total | PMA-03B 

 

O zinco total estava em baixas concentrações durante toda a série avaliada. O valor máximo de 

zinco encontrado nas 30 amostras avaliadas foi de 0,37 mg/L, valor abaixo do VMP. 

Por meio do diagrama de Piper construído a partir do software livre QualiGraf e de acordo com as 

concentrações medianas de Na, K, Ca, Mg, Cl, CO3, HCO3 e SO4 as águas do PMA-03B foram 

classificadas como sódicas bicarbonatadas. 
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 Tabela 4-29: Resultados analíticos | poço PMA-03B 

Ponto de Coleta 

COMA 
396/08 

Consumo 
Humano 

jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 

1,2 - Diclorobenzeno 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

1,4-Diclorobenzeno 0,3 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,035 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Alcalinidade de bicarboto NP 47,00 47,00 21,00 17 18 13,27 24,32 11,06 15,48 752,87 66,33 36,48 16,58 23,22 26,53 12,16 15,48 15,48 15,48 22,11 13,27 12,16 15,48 24,32 24,32 268,65 569,35 499,71 553,88 284,12 

Alcalinidade de carboto NP <2 <2 <2 <2 <2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Alcalinidade Total    NP 47,00 47,00 21,00 17 18 13,27 24,32 11,06 15,48 752,87 66,33 36,48 16,58 23,22 26,53 12,16 15,48 15,48 15,48 22,11 13,27 12,16 15,48 24,32 24,32 268,65 569,35 499,71 553,88 284,12 

Arsênio total 0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,0035 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,005 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,008 0,007 <0,002 

Bário total 0,7 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,077 0,067 0,067 <0,005 5,084 <0,005 0,051 0,063 0,07 0,068 0,064 0,063 0,063 0,051 0,068 0,065 0,062 0,061 0,063 0,055 0,993 3,278 2,849 3,256 0,829 

Cádmio total 0,005 <0,0005 <0,0005 0,00 <0,0005 <0,0005 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 0,003 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 <0,001 0,002 <0,001 0,004 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 

Cálcio total NP 1,68 7,27 1,36 1,55 1,34 2,288 0,73 1,683 <0,2 357,5 9,449 1,771 0,88 1,628 1,375 1,034 2,794 0,297 2,31 2,057 1,65 1,353 0,802 1,606 1,617 88,506 166,76 163,647 168,52 85,789 

Chumbo total 0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,011 <0,002 0,021 <0,002 0,7055 0,006 <0,002 <0,002 0,009 0,037 0,028 0,093 <0,002 0,02 <0,002 0,014 0,009 0,008 0,004 <0,002 0,014 0,011 0,182 0,192 0,113 

Cloretos 250 0,50 0,50 2,40 <0,1 4,8 <2 2,381 <2 <2 3,784 <2 <2 <2 2,987 3,664 <2 2,257 4,73 2,23 <2 2,17 2,37 2,27 <2 <2 <2 3,48 2,19 <2 <2 

Cobalto total NP <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,006 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Cobre total 2 0,01 0,01 0,01 0,01 <0,005 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 0,0595 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 0,015 <0,006 0,018 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 0,011 0,009 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 

Condutividade Elétrica   NP 941,00 861,00 761,00 961 640 0,036 0,984 0,836 0,958 0,971 0,861 0,969 1,69 2,79 1,54 0,87 0,86 1,153 4,79 1,81 3,84 4,76 4,66 1,98 1,533 1,24 1,43 1,21 1,23 0,245 

Cromo total 0,05 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,0605 <0,005 <0,005 <0,005 0,006 <0,005 <0,005 0,008 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Etilbenzeno NP NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA <0,002 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Ferro total 0,3 <0,10 <0,10 <0,1 <0,1 <0,1 0,082 0,067 0,093 <0,05 57,029 0,159 0,105 0,064 0,157 0,264 0,198 0,378 <0,05 0,448 0,223 0,187 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 4,632 18,953 17,666 17,029 2,266 

Fluoreto 1,5 <0,10 <0,10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,05 0,422 <0,05 0,083 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,282 0,285 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,07 0,19 0,26 <0,05 0,24 0,11 <0,05 <0,05 0,17 

Fósforo total NP <0,01 0,13 <0,01 <0,01 <0,01 0,087 0,044 <0,02 <0,02 1,208 0,19 0,035 0,063 0,033 0,047 0,056 0,065 0,041 0,045 0,043 0,044 <0,02 0,032 0,029 <0,02 <0,02 0,088 0,065 0,078 <0,02 

Lítio total NP NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA <0,01 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Magnésio total NP 1,61 4,92 1,60 1,58 1,61 1,958 0,67 1,606 0,869 28,18 5,192 2,398 1,507 1,782 1,54 0,913 1,452 0,407 1,815 1,551 1,551 1,287 0,231 1,903 1,562 5,082 11,968 11,011 9,284 4,345 

Manganês total 0,1 0,09 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,008 0,022 0,011 <0,005 2,379 <0,005 <0,005 0,04 <0,005 0,011 0,022 0,027 <0,005 0,02 0,014 0,013 <0,005 <0,005 0,022 0,011 0,441 1,254 1,226 1,228 0,3 

Mercúrio Total 0,001 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 

Monoclorobenzeno NP NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA <0,002 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Níquel total 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,019 <0,005 0,006 <0,005 <0,005 0,071 <0,005 0,007 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Nitrogênio amoniacal total NP 0,06 0,10 0,06 0,17 <0,05 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 1,26 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 0,32 <0,28 <0,28 0,69 0,46 0,64 2,23 <0,28 

Nitrogênio Total NP 0,07 0,30 0,70 0,9 0,9 <0,28 0,368 0,862 <0,5 0,7 <0,5 <0,5 <0,5 0,824 1,17 <0,5 0,693 1,794 <0,5 54,56 7,58 0,58 7,58 <0,5 5,25 12,25 2,33 2,5 2,33 0,58 

Nível D'agua NP 15,90 18,80 20,80 15,8 12,3 16,08 16,2 15,94 16,31 NA 10 12,6 15,18 20,1 12 22,8 15,76 16,1 18,36 25,1 15,76 17,4 24,67 15,54 15,58 15,48 15,2 14,92 14,66 14,64 

Oxigênio Dissolvido NP 0,88 0,87 0,96 0,96 0,76 0,94 0,82 1,08 0,83 0,96 0,98 0,96 0,44 0,86 0,82 1,06 1,09 0,99 0,98 0,98 0,94 0,88 0,82 1,05 0,92 0,8 0,82 0,92 0,9 1,06 

pH NP 5,80 5,96 5,95 5,86 5,78 5,91 6,02 6,05 6,1 6,04 5,91 5,69 5,88 5,9 5,98 5,9 5,78 5,93 5,76 6,01 5,86 5,96 5,81 5,77 5,88 5,15 5,96 6,22 6,18 7,39 

Potássio total NP 0,96 0,80 0,97 1,1 0,91 0,902 0,44 1,089 0,616 9,635 0,627 1,012 0,88 1,023 1,111 0,561 1,155 0,319 1,155 1,056 0,891 0,638 0,36 0,836 0,946 2,068 4,488 4,686 4,037 1,705 

Potencial Redox NP 136,00 140,00 156,00 120 187 126 182 152 150 242 160 129 188 161 224 196 191 198 185 180 150 168 176 120 235 156 141 204 152 193 

Profundidade NP 30,90 30,80 30,80 30,8 30,8 30,9 30,9 30,9 30,9 NA 30,9 30,8 30,8 28,8 30,8 28,8 30,8 30,8 30,8 30,3 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 

Selênio total 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,01 <0,002 <0,002 <0,002 0,003 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,009 

Sódio total 200 5,14 11,78 4,78 4,92 4,42 4,73 <0,2 4,488 3,608 44,795 14,74 5,698 4,51 5,115 4,268 3,751 13,024 1,397 5,401 6,028 4,191 3,575 0,913 4,169 4,609 10,12 23,1 24,266 23,232 9,35 

Sulfato 250 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 5,4 <2 <2 <2 2,8 <2 <2 <2 <2 <2 <2 10,102 7,5 <2 3,3 <2 <2 2,4 2,5 2,1 <2 <2 2,7 2,7 4,3 

Sulfeto (H2S) NP <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

Temperatura da Amostra NP 26,70 25,80 26,70 25,7 25,42 26,22 26,61 NA NA NA 26,1 25,66 27,8 26,74 27,7 25,44 28,1 26,7 26,69 26,6 28,52 26,49 26,79 26,1 27,2 28,8 27,3 26,7 26,4 26,4 

Tolueno 0,17 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA <0,002 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Turbidez NP 1,90 0,10 20,00 4,9 5,6 3,11 0,82 10,43 7,8 572 16,48 1,22 <0,5 9,86 1 0,97 30,27 1,66 44 4,11 <0,5 <0,5 <0,5 0,7 0,78 54,15 409 393 243 5,95 

Urânio Total NP NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA <0,015 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Xileno (o,m e p) 0,3 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA <0,002 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Zinco total 5 0,02 <0,01 0,03 0,19 0,11 0,049 0,26 0,153 <0,002 0,3435 0,004 0,015 0,374 0,114 0,17 0,11 0,308 0,008 0,227 0,167 0,179 0,071 0,019 0,228 0,077 0,006 0,011 0,291 0,063 0,021 

Legenda: NP – Não Possui; NA – Não Analisado. 
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4.3.8.4 Síntese Conclusiva 

As sub-bacias presentes na área de inserção do Projeto Alteamento dos Módulos Central e Oeste 

1 do DRM são as dos córregos Retiro Velho e Martinha. Para avaliação da qualidade das águas 

superficiais foram utilizados dados de coletas realizadas em abril de 2020, em dois pontos no 

córrego Retiro Velho, e em julho de 2020, no ponto de jusante do córrego Martinha (MAR 2).  

As drenagens presentes no entorno do DRM possuem caráter intermitente, podendo permanecer 

sem fluxo d’água por longos períodos. Através do monitoramento sistemático realizado pela Nexa 

foi possível constatar que os córregos Martinha e Retiro Velho estavam com fluxo de água 

interrompido desde 2016 nos meses de amostragem. O córrego Retiro Velho voltou a apresentar 

água no leito em abril de 2020e o córrego Martinha em julho e somente no ponto de jusante. 

Os resultados físico-químicos das amostras coletadas nos pontos REV01 e REV02 apontaram 

concentrações anômalas para os parâmetros manganês total, cádmio total e zinco total. As 

ocorrências das concentrações elevadas de manganês total, possivelmente, se associam ao 

background da área, sendo este elemento um constituinte da matriz geológica e dos solos do local. 

Os demais parâmetros apresentaram concentrações condizentes com os limites estabelecidos 

pela DN COPMA/CERH 01/2008 para cursos d’água classe 2. 

O córrego Martinha, no ponto MAR 02, apresentou qualidade satisfatória. Não foram detectados 

valores anômalos para nenhum dos parâmetros avaliados. As águas estavam com baixa carga de 

matéria orgânica, com baixos teores de sólidos em suspensão, dissolvidos e metais. 

Para a avaliação da qualidade das águas subterrâneas foram avaliados dados mensais do 

monitoramento de três poços instalados na área do DRM (PMA-01, PMA-02B e PMA-03B). Os 

dados coletados apontam que 96 % dos valores registrados nas campanhas avaliadas (janeiro de 

2018 a junho de 2020) nos três poços estavam dentro do limite estabelecido pela Resolução 

CONAMA nº 396/2008 para uso preponderante consumo humano. 

As águas dos poços apresentaram tendência levemente ácida e estavam com baixa oxigenação 

característica de águas subterrâneas (OD máximo de 3,6 mg/L). O potencial redox mediano variou 

de 164 a 179 mV, de modo que os ambientes foram classificados como redutor ácido, conforme 

diagrama de Eh-pH de Krauskopf (1972). 

Em relação à dureza as águas subterrâneas da área do DRM foram classificadas, segundo Custódio 

& Llamas (1983), como branda a pouco dura no PMA-01 e brandas nos pontos PMA-02B e PMA-

03B. Os constituintes iônicos principais como os cátions de cálcio e magnésio, principais 

responsáveis pela dureza das águas, além do sódio e potássio estavam, no geral, em baixas 

concentrações. 
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Em relação à mineralização, as águas apresentaram alcalinidade devido à presença de 

bicarbonatos. Foi registrada baixa condutividade elétrica em todos os pontos avaliados, na maior 

parte das amostras avaliadas. 

As águas subterrâneas da área do DRM contribuem com baixas concentrações de nitrogênio nas 

suas frações total e amoniacal. Os resultados também revelaram rochas pobres em cloreto. 

Por meio do diagrama de Piper construído a partir do software livre QualiGraf e de acordo com as 

concentrações medianas de Na, K, Ca, Mg, Cl, CO3, HCO3 e SO4 as águas foram classificadas como 

cálcicas bicarbonatadas no ponto PMA-01, mistas bicarnonatadas no ponto PMA-02B e sódicas 

bicarbonatadas no ponto PMA-03B. 

Não foi registrada nas águas contaminação por compostos orgânicos (1,2-diclorobenzeno, 1,4-

diclorobenzeno, etilbenzeno, monoclorobenzeno, tolueno e xilenos). Além disso, os constituintes 

secundários e/ou tóxicos arsênio, bário, cádmio, cobalto, cobre, cromo, lítio, mercúrio, selênio, 

urânio e zinco estavam, em sua maioria, com valores inferiores ao limite de quantificação ou em 

baixos teores nas águas subterrâneas da área do Projeto. Foram registrados alguns desvios de 

caráter pontual, difuso e não recorrente. 

Os elementos chumbo, ferro e manganês estavam presentes nas águas dos poços avaliados, sendo 

estes os parâmetros com maior número de registros de desvios quando comparados aos limites 

estabelecidos pelo padrão de referência adotado, no caso a Resolução CONAMA nº 396/2008. 

Estes resultados podem estar relacionados à constituição geológica local, conforme estudos 

realizados por Golder (2009). 

Contudo, devido aos resultados históricos do monitoramento de qualidade das águas superficiais 

e subterrâneas na área de influência do DRM, a Nexa declarou recentemente a área entre o 

Depósito de Rejeitos Murici e a Barragem Córrego da Lavagem como suspeita de contaminação 

(AC-00570/2020) e desenvolverá estudos de investigação ambiental no local, para entender os 

resultados dos monitoramentos. Há suspeita de possível influência da Barragem Córrego da 

Lavagem, área contaminada do empreendimento, já declarada no passado. 
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4.4 MEIO BIÓTICO 

O diagnóstico do meio biótico contempla a caracterização da flora e da fauna terrestre e aquática 

da área diretamente afetada e das áreas de influência do meio biótico do Projeto Alteamento dos 

Módulos Oeste 1 e Central do Depósito de Rejeitos Murici. A caracterização foi desenvolvida com 

base em levantamentos de campo e na obtenção de dados secundários disponíveis para a região 

de inserção do empreendimento. No diagnóstico, foram contemplados os seguintes grupos 

faunísticos: mastofauna, avifauna, herpetofauna e ictiofauna.  

4.4.1 Flora 

4.4.1.1 Introdução 

Diferentes formas de relevos, somadas às especificidades de solo e clima, propiciaram ao estado 

de Minas Gerais paisagens muito variadas, recobertas por vegetações características, adaptadas a 

cada um dos inúmeros ambientes particulares inseridos no domínio de três biomas brasileiros: o 

Cerrado, a Mata Atlântica e a Caatinga (MARTINS, 2000). 

O Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do Depósito de Rejeitos Murici encontra-se 

integralmente inserido no domínio do Cerrado, que ocupa uma área representativa de 23% do 

território nacional. O Cerrado ocorre em um gradiente altitudinal que varia desde 300 m, na 

Baixada Cuiabana (MT), até mais de 1.600 m, na Chapada dos Veadeiros (GO) (RIBEIRO; WALTER, 

1998). É considerado um dos “Hotspots” para a conservação da biodiversidade mundial (KLINK E 

MACHADO, 2005) e o segundo maior bioma do Brasil, com área de 2.036.448 km² (IBGE, 2004). 

Sua extensão com outros domínios de formação aberta forma uma diagonal de vegetação savânica 

de significativa diversidade (AB’SABER, 1977). 

O Cerrado é formado por um mosaico de comunidades relacionadas ecologicamente. O termo 

cerrado se refere às fitofisionomias que compõem um gradiente de densidade de lenhosas 

abrangendo desde formações campestres como os de campos limpos, passando por formações 

savânicas como o cerrado ralo e denso até formações florestais, como os cerradões e as matas de 

galeria (COUTINHO, 2016) (Figura 4-28). O Cerrado de sentido amplo, ou lato sensu, inclui 

formações de vegetação desde o cerradão até os campos, podendo ou não incluir campo limpo; o 

cerrado sentido restrito, ou stricto sensu, é um tipo fitofisionômico que ocupa mais de 60% da 

fisionomia Cerrado. 
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 Figura 4-28: Fitofisionomias encontradas no Bioma Cerrado 

 
Fonte: Coutinho, 2016, p. 68 

O Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do Depósito de Rejeitos Murici está inserido 

em um contexto de intensa ocupação de atividades agrossilvipastoris, que contribuíram para a 

alteração das características originais da cobertura vegetal, em razão de desmates para formação 

de pastagens, lavouras de subsistências ou mesmo para instalações de infraestruturas.  

Modificações ocorridas no Cerrado geram danos ambientais significativos, tais como: 

fragmentação de habitats, extinção da biodiversidade, invasão de espécies exóticas, erosão dos 

solos, poluição de aquíferos, alterações na qualidade da água, degradação de ecossistemas, 

alterações nos regimes de queimadas, desequilíbrios no ciclo do carbono e possivelmente 

modificações climáticas regionais (COUTINHO, 2016). Estima-se que 20% das espécies nativas e 

endêmicas do Cerrado já não ocorram em áreas protegidas. A crescente pressão para a criação de 

novas áreas de cultivo de gado e grãos para a exportação está esgotando progressivamente os 

recursos naturais deste bioma, tornando-o o segundo bioma brasileiro que mais sofreu alterações 

com a ocupação humana. 

O diagnóstico aqui apresentado tem por finalidade caracterizar a vegetação das áreas de 

influência direta do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central, apresentando, também, 

dados específicos da área diretamente afetada, a qual será objeto de supressão vegetal. Neste 

sentido, para a ADA foi realizado levantamento fitossociológico e florístico, com desenvolvimento 

de inventário florestal. 
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4.4.1.2 Metodologia 

4.4.1.2.1 Área de Influência Indireta e Área de Influência Direta– AII/AID 

O estudo sobre a vegetação na AII/AID foi desenvolvido com base na leitura existente sobre os 

aspectos da vegetação da região, com enfoque nos fatores fitogeográficos, fitofisionômicos, 

florísticos e conservacionistas. A definição da limitação dos biomas foi realizada de acordo com o 

Manual Técnico da Vegetação Brasileira do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

(2012).  

A identificação das Unidades de Conservação (UC) foi realizada considerando o entorno de 3 km 

da área diretamente afetada pelo Projeto e conforme as informações disponíveis sobre as UC e 

Áreas de Proteção Especial (APEs) que possuem zonas de amortecimento estabelecidas. Para o 

mapeamento, utilizou-se como base os dados vetoriais dos limites das UCs disponíveis no IDE-

Sisema (consulta em outubro de 2020). As Áreas Prioritárias para Conservação foram delimitadas 

conforme os estudos Biodiversidade em Minas Gerais: um atlas para sua conservação (DRUMOND, 

et al., 2005). As Reservas Legais e as Áreas de Preservação Permanente foram avaliadas baseando-

se nos dados declarados no Cadastro Ambiental Rural – CAR. 

Para a caracterização da vegetação na região de inserção do empreendimento, foram utilizados 

estudos ambientais contratados, pela Nexa, de empresas especializadas. Além disso, foram feitas 

buscas por artigos científicos e relatórios técnicos usando os buscadores Google, Web of Science 

e da plataforma da Capes. Durante as buscas foram relacionadas as palavras-chave ‘flora’, 

‘levantamento florístico’ e ‘levantamento fitossociológico’ com os nomes das localidades, 

especialmente os nomes dos municípios do entorno (Três Marias, São Gonçalo do Abaeté, Morada 

Nova de Minas e Buritizeiro), além dos nomes das Unidades de Conservação próximas (Reserva 

Particular do Patrimônio Natural Fazenda Lavagem, Estação Ecológica de Pirapitinga e Reserva 

Particular do Patrimônio Natural Fazenda Barrão). Foram utilizados, ainda, registros do banco de 

dados de flora do Brasil (Species Link Network - http://www.splink.org.br/). 

Adicionalmente, foram empregados os dados coletados in loco durante a campanha de 

levantamento florísticos, fitossociológico e de caracterização da vegetação realizada em 

julho/2020 para a elaboração do diagnóstico da flora. Para consolidação da lista de espécies 

unificada da ocorrência na área de estudo da AII/AID foram consideradas apenas as espécies 

identificadas ao menor nível específico, onde foram desconsiderados os espécimes com 

imprecisão taxonômica. As fontes de dados que subsidiaram a formulação da lista de espécies de 

ocorrência na área de estudo do empreendimento são apresentadas na Tabela 4-30. 

 

http://www.splink.org.br/
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 Tabela 4-30: Estudos selecionados para diagnóstico da área de 
 influência indireta e área de influência direta (AII/AID) do meio biótico 

Nome do Estudo Ano Empresa/Autor 
Métodos de 

Amostragem 

Distribuição de espécies arbóreo-arbustivas ao 
longo de um gradiente de solos e topografia em 
um trecho de floresta ripária do Rio São 
Francisco em Três Marias, MG, Brasil 

2005 Carvalho et al., 2005 
Levantamento 

fitossociológico 

Plano de Utilização Pretendida (PUP) Projeto 
de ampliação do módulo oeste do Depósito de 
Rejeitos Murici – DRM 

2018 Limiar, 2018 
Inventário 
Florestal 

Banco do dados Species Link Network 2020 Species Link, 2020 
Levantamento 

florístico 

Estudo de Impacto Ambiental (correspondente 
a este relatório)  

2021 Trust, 2020 
Levantamento 

fitossociológico 

4.4.1.2.2 Área Diretamente Afetada – ADA 

4.4.1.2.2.1 Mapeamento da Cobertura Vegetal e Uso do Solo 

A elaboração do uso da cobertura vegetal, abrangendo a área diretamente afetada pelo Projeto, 

foi feita inicialmente a partir de análise das imagens de satélite de alta resolução, na escala 

1:5.000, com base na interpretação visual (fotointerpretação) das imagens, considerando os 

elementos textura, cor, padrão, forma, localização e contextos dos alvos mapeados. 

Posteriormente, foi feito o refinamento do mapeamento após a validação das classes de uso do 

solo em campo. 

O mapa temático resultante da classificação foi representado na escala de 1:18.000 para o estudo. 

A simbologia empregada para representação espacial das tipologias de cobertura vegetal foi por 

variação de cores. Para a avaliação qualitativa e quantitativa, apresentou-se a tabela com a 

quantificação das áreas ocupadas pelas tipologias mapeadas. 

A definição da limitação dos biomas foi feita de acordo com o Mapa de Biomas e de Vegetação do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2012). Para a classificação das 

fitofisionomias encontradas nas áreas de compensação foi adotada a metodologia proposta por 

Veloso et al. (1991), adotado pelo Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 2012), com 

adaptações propostas por Rizzini (1979). 

4.4.1.2.2.2 Descrição dos Pontos/Áreas de Amostragem 

Para a realização do levantamento fitossociológico foi amostrado o total de 21 parcelas, 

distribuídas casualmente em toda a extensão da ADA nas diferentes fitofisionomias de porte 

florestal presentes na área. A Tabela 2 e a Figura 2 apresentam as unidades amostrais.  
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 Tabela 4-31: Localização geográfica e fisionomia vegetal dos  
pontos amostrais realizados para a Flora na ADA 

Ponto/Área 

Coordenadas UTM (Zona 23S | Datum 
SIRGAS2000) Fitofisionomia  

mE mN 

P1 476.284 7.991.372 Cerrado Ralo 

P2 476.218 7.991.340 Cerrado Ralo 

P3 476.015 7.991.409 Cerrado Ralo 

P4 475.979 7.991.564 Cerrado Denso 

P5 476.059 7.991.837 Cerrado Denso 

P6 476.039 7.991.682 Cerrado Ralo 

P7 476.112 7.991.626 Cerrado Denso 

P8 476.103 7.991.492 Cerrado Denso 

P9 476.266 7.991.607 Cerrado Denso 

P10 476.512 7.991.247 Cerrado Ralo 

P11 476.441 7.991.356 Cerrado Denso 

P12 476.395 7.991.238 Cerrado Denso 

P13 476.302 7.991.284 Cerrado Ralo 

P14 476.465 7.990.904 Cerrado Ralo 

P15 476.530 7.990.819 Cerradão 

P16 476.614 7.990.801 Cerradão 

P17 476.773 7.990.665 Cerradão 

P18 476.861 7.990.645 Cerradão 

P19 476.910 7.990.596 Cerradão 

P20 476.998 7.990.560 Cerradão 

P21 478.146 7.989.817 Cerrado Denso 
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4.4.1.2.2.3 Coleta de Dados Primários 

Para o levantamento da vegetação na ADA, visando à análise fitossociológico e inventário florestal, 

considerado o tamanho da área com cobertura florestal, foi determinado que o inventário fosse 

por amostragem. Os fragmentos de vegetação presentes e a existência de várias fitofisionomias 

definiram a análise estratificada da cobertura vegetal. Portanto, o método de seleção e 

distribuição das unidades de amostra na ADA foi casual estratificado. 

A unidade amostral utilizada foi a de parcela de área fixa, com formato retangular, com o tamanho 

de 10 x 20 m (200 m²). Cada unidade amostral foi georreferenciada com ponto obtido no 

dispositivo receptor do GPS (Sistema de Posicionamento Global). Em cada uma das unidades 

amostrais foram considerados todos os indivíduos arbóreos e arborescentes vivos e mortos (em 

pé) que apresentaram no tronco, circunferência (c) ≥ 15,7 cm mensurada a 1,3 m de altura acima 

do solo. A medida da circunferência equivale, na mesma altura, ao diâmetro (d) ≥ 5 cm. Para cada 

indivíduo considerado, foram registrados os seguintes dados: nome científico da espécie, 

circunferência e altura total. Na abordagem das variáveis e parâmetros, foram observados os 

conceitos descritos a seguir: 

 Nome ou identificação da árvore: identificação da espécie referente ao indivíduo localizado 

em campo a partir do prévio conhecimento do botânico. Para os espécimes que não puderam 

ser identificados em campo, foi realizada a coleta do material botânico para confirmação da 

identificação; 

 Circunferência (c): medida linear do contorno do tronco com casca realizada a uma altura de 

1,3 m acima do solo. Definida como Circunferência à Altura do Peito (CAP); 

 Altura total (h): distância linear ao longo do eixo principal da árvore, partindo do solo até o 

topo ou até ao ponto mais alto da árvore. 

Após determinar e registrar os dados foi feita a marcação do indivíduo mensurado, permitindo 

sua posterior verificação e evitando erros de duplicidade nas medições. A marcação foi realizada 

no tronco, utilizando-se uma placa de alumínio posicionada na direção do centro da unidade 

amostral, facilitando a sua visualização. A placa contém o número consecutivo do indivíduo 

registrado (Foto 1 e Foto 2).  
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 Foto 4-29: Delimitação da parcela de 
amostragem com auxílio de trena 

 Foto 4-30: Marcação das árvores 
inventariadas com placa de alumínio 

  

4.4.1.2.2.4 Identificação e Classificação das Espécies 

Os nomes científicos das espécies das listas de referência foram atualizados de acordo com a Lista 

de Espécies da Flora do Brasil (FLORA DO BRASIL 2020, 2020) e agrupados conforme os sistemas 

de classificação Angiosperm Phylogeny Group IV (APG IV, 2016) e The Pteridophyte Phylogeny 

Group PPG I (PPG I, 2016). 

A classificação de espécies ameaçadas foi realizada de acordo com as referências, Lista Vermelha 

de Espécies Ameaçadas da International Union for Conservation of Nature's – IUCN (IUCN, 2020), 

Lista de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção do Estado de Minas Gerais (FUNDAÇÃO 

BIODIVERSITAS, 2008) e a Portaria do Ministério do Meio Ambiente nº 443, de 17 de dezembro 

de 2014, que apresenta a Lista de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção. Foram 

utilizadas as referências de Flora do Brasil 2020 (2020). Também foi consultada a legislação 

vigente para confirmação da existência de espécies da flora com o corte e a exploração restritos. 

4.4.1.2.2.5 Análise dos Dados 

Todos os dados, organizados em planilhas, foram processados utilizando-se o software Mata 

Nativa 4, com o objetivo de gerar as informações necessárias para subsidiar as estimativas, de 

acordo com o proposto por Mueller-Dombois & Ellenberg (1974). Na geração das estimativas 

volumétricas foram utilizadas as equações desenvolvidas pela Fundação Centro Tecnológico de 

Minas Gerais, determinadas a partir de cubagem rigorosa e regressão volumétrica, utilizando 

modelos matemáticos específicos, equações de volume, tanto para fuste com e sem casca como 

para biomassa de galhos com casca, para as diversas formações vegetais nativas lenhosas 

(estratos) ocorrentes no estado (CETEC, 2020). 
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As expressões adotadas para a análise da estrutura da vegetação, diversidade, estatística, e 

volumetria estão apresentadas na Tabela 3, na Tabela 4, na Tabela 5 e na Tabela 6, 

respectivamente. A simbologia utilizada atende, principalmente, aos padrões e critérios 

aprovados formalmente desde 1965 pela União Internacional de Organizações de Pesquisa 

Florestal – IUFRO (International Union of Forestry Research Organizations), para as atividades de 

mensuração florestal. As definições das variáveis e parâmetros foram extraídas de CIENTEC 

(2020). 

 Tabela 4-32: Simbologia e fórmulas utilizadas para análise da estrutura horizontal da vegetação 

Variável 
Unidade 

de 
Medida 

Definições Simbologia / Expressão 

Circunferência* 𝒄𝒎 

Medida linear do contorno do 
tronco da árvore com casca, 
realizada a uma altura de 1,3 m 
acima do nível do solo 

𝒄 

Altura 

(h = height)* 

𝒎 
Longitude da árvore, desde o nível 
do solo até o ápice da árvore (m) 

𝒉 

Diâmetro* 𝒄𝒎 

Distância entre dois pontos do 
tronco da árvore, que passa pelo 
centro do tronco; determinada a 1,3 
m de altura acima do nível do solo. 
𝛑 = Constante proporcional 
numérica que estabelece uma 
relação entre o perímetro de uma 
circunferência e seu diâmetro 

𝒅 = 𝒄
𝝅⁄  

Área seccional (𝒈)* 

(g = grundfläche) 

𝒄𝒎𝟐 
Superfície da seção transversal do 
tronco da árvore a 1,3 m de altura 
acima do nível do solo 

𝒈 = 𝝅. 𝒅𝟐

𝟒𝟎. 𝟎𝟎𝟎⁄  

Área Basal (𝑨𝑩)* 

(G = grundfläche) 

𝒎𝟐 𝒉𝒂⁄  

Somatória das áreas seccionais de 
todos os troncos do povoamento ou 
da i-ésima espécie por unidade de 
área 

𝑨𝑩 = ∑ 𝒈𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

 

Densidade 
Absoluta 

𝒏𝒊 𝒉𝒂⁄  

Indica o número total de indivíduos 
de uma determinada espécie por 
unidade de área.  
ni = número de indivíduos da i-ésima 
espécie da amostragem; A = área 
total amostrada 

𝑫𝑨𝒊 =
𝒏𝒊

𝑨⁄  

Densidade Relativa % 

Indica o número de indivíduos de 
uma determinada espécie em 
relação ao total de indivíduos de 
todas as espécies identificadas no 
levantamento.  
DT= densidade total (soma das 
densidades de todas as espécies 
amostrada) 

𝑫𝑹𝒊 = (
𝑫𝑨𝒊

𝑫𝑻⁄ ) . 𝟏𝟎𝟎 
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Variável 
Unidade 

de 
Medida 

Definições Simbologia / Expressão 

Dominância 
Absoluta 

𝒎𝟐 𝒉𝒂⁄  
Soma das áreas seccionais dos 
indivíduos pertencentes a uma 
mesma espécie, por unidade de área 

𝑫𝒐𝑨𝒊 =
𝑮𝒊

𝑨⁄  

Dominância 
Relativa 

% 

Indica a proporção da área basal de 
cada espécie em relação à área 
amostrada.  
DoT = dominância total (soma das 
dominâncias de todas as espécies) 

𝑫𝒐𝑹𝒊 = (
𝑫𝒐𝑨𝒊

𝑫𝒐𝑻⁄ ) . 𝟏𝟎𝟎 

Valor de Cobertura 
absoluto 

 
Corresponde à soma dos valores de 
densidade e dominância relativos. 

𝑽𝑪𝒊 = 𝑫𝑹𝒊 + 𝑫𝒐𝑹𝒊 

Valor de Cobertura 
Relativo 

% 
Valor de Cobertura expressado em 
porcentagem 

𝑽𝑪𝒊(%) =
𝑽𝑪𝒊

𝟐⁄  

Frequência 
Absoluta 

 

Expressa a porcentagem de parcelas 
em que cada espécie ocorre.  
ui = Número de unidades amostrais 
em que a i-ésima espécie ocorre; ut = 
Número total de unidades amostrais 

𝑭𝑨𝒊 = (
𝒖𝒊

𝒖𝒕
⁄ ). 𝟏𝟎𝟎 

Frequência 
Relativa 

% 

Ocorrência de determinada espécie 
nas parcelas amostradas em relação 
ao total das frequências absolutas 
de todas as espécies, expressado em 
porcentagem.  
p=número de espécies amostradas 

𝑭𝑹𝒊 = (
𝑭𝑨𝒊

∑ 𝑭𝑨𝒊
𝑷
𝒊=𝟏

⁄ ) . 𝟏𝟎𝟎 

Valor de 
Importância 

Absoluto 
 

É a soma dos valores relativos de 
densidade, dominância e 
frequência. 

𝑽𝑰𝒊 = 𝑫𝑹𝒊 + 𝑫𝒐𝑹𝒊 + 𝑭𝑹𝒊 

Valor de 
Importância 

Relativo 
% 

Valor de Importância expressado 
em porcentagem 

𝑽𝑰𝒊(%) =
𝑽𝑰𝒊

𝟑⁄  

 

 Tabela 4-33: Fórmulas utilizadas para análise da diversidade 

Índice Definição Expressão 

Índice de diversidade de 
Shannon-Weaver 

Índice de quantificação da riqueza e 
uniformidade da diversidade. 
Quanto maior for o valor de H’, maior 
será a diversidade florística da 
população. 
N = número total de indivíduos 
amostrados; ni = número de indivíduos 
amostrados da i-ésima espécie; S = 
número de espécies amostradas; ln = 
logaritmo de base neperiana (e). 

𝐻′ =
𝑁. 𝑙𝑛(𝑁) − ∑ 𝑛𝑠

𝑖=1 . 𝑙𝑛(𝑛𝑖)

𝑁
 

Índice de dominância de 
Simpson 

Mede a probabilidade de dois 
indivíduos, selecionados ao acaso na 
amostra, pertencer à mesma espécie. 

𝐶 = 1 −
∑ 𝑛𝑖(𝑛1−1)

𝑠
𝑖=1

𝑁(𝑁 − 1)
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Índice Definição Expressão 

O valor estimado de C varia de 0 (zero) 
a 1 (um), sendo que para valores 
próximos de 1 (um), a diversidade é 
considerada maior. 
ni = número de indivíduos amostrados 
da i-ésima espécie; N = número total de 
indivíduos amostrados; S = número de 
espécies amostradas. 

Equabilidade de Pielou 

O valor 1 representa a máxima 
diversidade (todas as espécies são 
igualmente abundantes). 
H’ Max = ln(s) = diversidade máxima; S 
= número de espécies amostradas = 
riqueza. 

𝐽′ = 𝐻′

𝐻′𝑚𝑎𝑥⁄  

Coeficiente de Mistura de 
Jentsch 

Indica em média, o número de árvores 
de cada espécie que é encontrado no 
povoamento. 
Valores mais próximos de 1 indicam 
uma população mais diversa. 
S = número de espécies amostradas; N 
= número total de indivíduos 
amostrados. 

𝑄𝑀 = (𝑆
𝑁⁄ ) 

 

 Tabela 4-34: Fórmulas utilizadas para a obtenção da estatística da amostragem 

Parâmetros Definição Expressão 

Média por Estrato 

Média aritmética do volume para cada 
estrato.  
𝑛 = número de amostras; 
𝑛ℎ = número de unidades amostradas 
no estrato ℎ; 
𝑋𝑖ℎ = volume amostrado no estrato ℎ. 

�̅�ℎ =
∑ 𝑋𝑖ℎ

𝑛ℎ
𝑖=1

𝑛
 

Média Estratificada 
Média ponderada pelos 𝐿 estratos do 
volume 𝑋𝑖ℎ  �̅�𝑠𝑡 =

∑ 𝑛ℎ. �̅�ℎ
𝐿
ℎ=1

𝑛
 

Desvio Padrão por Estrato 
Raiz da variância do volume.  
𝑆ℎ

2 = variância do volume no estrato ℎ 
𝑆ℎ = ±√𝑆ℎ

2 

Variância por Estrato Variância do volume 𝑥 no estrato ℎ 𝑆ℎ
2 =

∑ (𝑋𝑖ℎ − �̅�ℎ)2𝑛
𝑖=1

𝑛ℎ − 1
 

Variância Estratificada 

Variância ponderada pelos 𝐿 estratos 
da variável 𝑋𝑖ℎ  
𝑊ℎ= Proporção do estrato ℎ na 
população. 

𝑆𝑠𝑡
2 = ∑ 𝑊ℎ. 𝑆ℎ

2

𝐿

ℎ=1

 

Variância da Média 
Estratificada (para 
população finita) 

𝑓ℎ = fração amostral do estrato ℎ. 𝑆�̅�(𝑠𝑡)
2 = ∑ 𝑊ℎ

2.
𝑆ℎ

2

𝑛ℎ

𝐿

ℎ=1

. (1 − 𝑓ℎ ) 

Erro Padrão da Média 
Expressa a precisão da média 
amostral na forma linear e na mesma 
unidade de medida. 

𝑆�̅�(𝑠𝑡) = ±√𝑆�̅�(𝑠𝑡)
22

 

Coeficiente de Variação por 
Estrato 

Estima a variação relativa do volume 
em torno da sua média no estrato ℎ 

𝐶𝑉% =
𝑆ℎ

�̅�ℎ

. 100 
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Parâmetros Definição Expressão 

Valor de t Tabelado 
Valor tabelado de 𝜏 para um nível de 
significância determinado 

𝜏 

Erro de Amostragem 
Absoluto 

- 𝐸𝑎 = ±𝜏. 𝑆�̅�(𝑠𝑡) 

Erro de Amostragem 
Relativo 

- 𝐸𝑟 = ±
𝜏. 𝑆�̅�(𝑠𝑡)

�̅�𝑠𝑡

. 100 

Intervalo de Confiança para 
a Média 

Determina os limites inferior e 
superior, dentro do qual se espera 
encontrar, probabilisticamente, o 
valor paramétrico do volume. Este 
intervalo é baseado na distribuição 
(𝜏) de Student 
 
𝜇 = média paramétrica ou 
verdadeira; 
𝑃 = probabilidade de ocorrência do 
intervalo. 

𝐼𝐶[�̅�𝑠𝑡 − 𝜏. 𝑆�̅�(𝑠𝑡) ≤ 𝜇

≤ �̅�𝑠𝑡 + 𝜏. 𝑆�̅�(𝑠𝑡)]

= 𝑃 

Intervalo de Confiança para 
a Média por hectare 

𝑎 = área da parcela em hectares 𝐼𝐶 = (�̅� ± 𝑆�̅� . 𝜏). (1 𝑎 ⁄ ) 

Total da População por 
Estrato 

Estimativa de produção para o total 
da população no estrato ℎ. 
𝑁ℎ = número potencial de unidades 
no estrato ℎ. 

�̂�ℎ = 𝑁ℎ. �̅�ℎ 

Produção Total Estimada 

Corresponde à estimativa de 
produção para a área total. 
𝑁 =número de amostras cabíveis na 
população. 

�̂� = 𝑁. �̅�(𝑠𝑡) 

Intervalo de Confiança para 
o Total 

No intervalo de confiança para o total, 
a média e o erro padrão são 
expandidos para toda a população, 
multiplicando-se por 𝑁. 
𝑁 =número de amostras cabíveis na 
população = 𝐴/𝑎 
Onde, (𝐴 = área total da população; 𝑎 
= área da parcela). 

𝐼𝐶[�̂� − 𝑁. 𝜏. 𝑆�̅�(𝑠𝑡) ≤ 𝜇𝑇

≤ �̂�

+ 𝑁. 𝜏. 𝑆�̅�(𝑠𝑡)]

= 𝑃 

Estimativa Mínima de 
Confiança 

Quantidade mínima de madeira que 
se espera encontrar, associada a um 
nível de probabilidade. 

𝐸𝑀𝐶 = [�̅�𝑠𝑡 − 𝜏. 𝑆�̅�(𝑠𝑡)] 

 

 Tabela 4-35: Fórmulas utilizadas para análise da volumetria do inventário florestal 

Variáveis e 
Parâmetros 

Unidade 
de Medida 

Definição Expressão / Simbologia 

Volume total 
(𝒗𝒃) 

𝑚3 
Equação do volume total 
para as espécies do cerrado 
(CETEC, 1995) 

𝑣𝑏 = 0,000066 ∗ 𝑑2,475293 ∗ ℎ0,300022 

Média 
Quadrática do 

DAP (q): 
cm 

Medida de tendência central 
mais relacionada com 
atributos do povoamento 
n = número de diâmetros 
mensurados 





n

i

i

n

DAP
q

1

2
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Variáveis e 
Parâmetros 

Unidade 
de Medida 

Definição Expressão / Simbologia 

Média 
aritmética do 

diâmetro 
𝑐𝑚 Média aritmética da variável �̅� = (∑ 𝑑𝑖

𝑛

𝑖=1

) 𝑛⁄  

Área seccional 
média 

𝑐𝑚2 Média aritmética da variável 𝐴𝑆̅̅̅̅ = (∑ 𝑔𝑖

𝑛

𝑖=1

) 𝑛⁄  

Média 
aritmética da 

altura (m) 
𝑚 Média aritmética da variável ℎ̅ = (∑ ℎ𝑖

𝑛

𝑖=1

) 𝑛⁄  

Para elaboração da curva de suficiência amostral, foi utilizado o estimador não-paramétrico 

Jackknife 1ª ordem (Jack1). O estimador de riqueza de Jackknife 1ª ordem é uma função do 

número de espécies que ocorre em apenas uma amostra, as quais são denominadas espécies 

únicas. Assim, quanto maior o número de espécies que ocorrem em somente uma amostra, entre 

todas as amostras tomadas na comunidade estudada, maior será o valor da estimativa para o 

número total de espécies presentes nessa comunidade (HELTSHE & FORRESTER, 1983). Essa 

estimativa permite avaliar se o esforço de coleta foi suficiente para registrar as espécies estimadas 

para a região. Para gerar a curva de acumulação de espécies e a riqueza estimada foi utilizado o 

programa R versão 3.1.6.  

4.4.1.3 Resultados 

4.4.1.3.1 Área de Influência Indireta e Área de Influência Direta – AII/AID 

4.4.1.3.1.1 Unidades de Conservação 

As Unidades de Conservação (UC) são espaços territoriais, incluindo seus recursos ambientais, 

com características naturais relevantes, que tem a função de assegurar a representatividade de 

amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e 

ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico 

existente. Também, asseguram às populações tradicionais o uso sustentável dos recursos naturais 

de forma racional e ainda propiciam às comunidades do entorno o desenvolvimento de atividades 

econômicas sustentáveis. Estas áreas estão sujeitas a normas e regras especiais e são legalmente 

criadas pelos governos federal, estaduais e municipais, após a realização de estudos de viabilidade 

técnica e consulta à população envolvida (MMA, 2010).  

Em análise de dados geoespacial, não foi identificada nenhuma Unidade de Conservação nas áreas 

de influência do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do DRM (Figura 4-30). A UC 

mais próxima encontra-se a cerca de 2 km da ADA e corresponde à Reserva Particular do 

Patrimônio Natural – RPPN Fazenda Lavagem, de propriedade da Nexa Recursos Minerais S.A.  

Destaca-se que as RPPNs constituem UCs de uso sustentável e, conforme Art. 25 da Lei Federal nº 

9.985, de 18 de julho de 2000, não possuem zona de amortecimento.   
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Figura 4-31: Unidades de Conservação em relação às
áreas de influência indireta e direta

PROJETO EIA do Projeto Alteamento dos
Módulos Oeste 1 e Central do DRM

Projeção Universal Transversa de Mercator
Sistema de Coordenadas: SIRGAS 2000 | 23S

Origem da Quilometragem: Equador e
Meridiano 45°W. Gr., acrescidas a constante

-6.000.000 Km, respectivamente.

Base Cartográfica: localidades e limites 
municipais (IBGE, 2010);  Áreas de Influência
(Nexa, 2020); Acessos (Adaptado de DER
 2011); Hidrografia (adaptada de IGAM, 2010);
Unidades Conservação (IEF e ICMBio, 2019).
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4.4.1.3.1.2 Área Prioritárias para a Conservação 

Áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade se justificam devido à pequena 

disponibilidade de recursos, humanos e financeiros, frente à grande demanda para a conservação. 

Drummond et al. (2005) publicaram e atualizaram o trabalho Biodiversidade em Minas Gerais - 

Um atlas para conservação, onde, através de levantamentos e cruzamentos de informações sobre 

temas biológicos e não biológicos, foi feita a indicação de áreas e ações prioritárias para a 

conservação da flora em Minas Gerais. 

As áreas de influência do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central, assim como todo o 

município de Três Marias e de São Gonçalo do Abaeté, estão inseridos numa área classificada como 

de prioridade “muito baixa” para a conservação da flora, mastofauna e avifauna. Já para o grupo 

de herpetofauna, a região é considera de importância biológica “Potencial” (Figura 4-31).  

Ao considerar, por sua vez, a Portaria nº 463 de 18 de dezembro de 2018, do Ministério do Meio 

Ambiente, a qual corresponde à segunda atualização das áreas prioritárias para conservação da 

biodiversidade nos biomas Cerrado e Pantanal, observa-se que a região do empreendimento é 

categorizada como “Muito Alta” para conservação, sendo a recuperação de Áreas de Preservação 

Permanente (APPs) e Reserva Legal as principais ações apontadas para a região (Figura 4-32). 
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Figura 4-32: Áreas Prioritárias para a Conservação da Flora e
Fauna em relação às áreas de influência indireta e direta

PROJETO EIA do Projeto Alteamento dos
Módulos Oeste 1 e Central do DRM

Projeção Universal Transversa de Mercator
Sistema de Coordenadas: SIRGAS 2000 | 23S

Origem da Quilometragem: Equador e
Meridiano 45°W. Gr., acrescidas a constante

-6.000.000 Km, respectivamente.

Base Cartográfica: localidades e limites 
municipais (IBGE, 2010);  Áreas de Influência
(Nexa, 2020); Rodovia (Adaptado de DER
2011); Áreas Prioritárias Conservação
(Biodiversitas, 2005).                                

0 0,5 1 1,5 Km

Legenda
Rodovia
ADA - Área Diretamente Afetada
AID - Área de Influência Direta
AII - Área de Influência Indireta
Rio São Francisco

BIQUINHAS

BURITIZEIRO

CORINTO

FELIXLÂNDIA

JOÃO PINHEIRO

LASSANCE

MORADA NOVA
DE MINAS

MORRO
DA GARÇA

SÃO GONÇALO
DO ABAETÉ

TIROS

TRÊS MARIAS

VARJÃO
DE MINAS

14/12/2020 NXTM-EIA-AOC-PrioFloFau-A3-v00

TÍTULO

ELABORAÇÃO DATA ARQUIVO

MG
GO

SP

BA

RJ

ES

MT

MS

DF

BR040

471.000 474.000 477.000 480.000

7.9
89

.00
0

7.9
92

.00
0

7.9
95

.00
0

7.9
98

.00
0

BR040

474.000 477.000 480.000

7.9
89

.00
0

7.9
92

.00
0

7.9
95

.00
0

7.9
98

.00
0

BR040

471.000 474.000 477.000 480.000

7.9
89

.00
0

7.9
92

.00
0

7.9
95

.00
0

7.9
98

.00
0

BR040

10

474.000 477.000 480.000

7.9
89

.00
0

7.9
92

.00
0

7.9
95

.00
0

7.9
98

.00
0

MAPA SÍNTESE DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS AVIFAUNA

MASTOFAUNA

HERPETOFAUNAFLORA

Importância Biológica
Categorias

Extrema
Muito Alta
Alta
Especial
Corredor
Potencial

0 0,5 1 1,5 Km 0 0,5 1 1,5 Km

0 0,5 1 1,5 Km

0 0,5 1 1,5 Km

4 4

4

44

Nº da 
Área

Grupo 
Temático

Nome da 
Área / Grupo 

Temático
Importância 

Biológica

10 Herpetofauna Buritizeiro / 
Pirapora Potencial



!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

Cascalheira

Ilha do
Orlando

Cachoeira
Grande

Ilha do
Periquito

Aldeia do
Dourado

Ilha da
Catuaba

Vila dos
Albanos

Beira-Rio

Planta
Industrial
Nexa

DRM - Depósito de
Rejeitos Murici

Córrego
Conciência

Córrego
Martinha

Córrego
Retiro Velho

Córrego da
Lavagem

BR040

474.000

474.000

477.000

477.000

480.000

480.000

7.9
89

.00
0

7.9
89

.00
0

7.9
92

.00
0

7.9
92

.00
0

7.9
95

.00
0

7.9
95

.00
0

Lucas F. Oliveira

Figura 4-33: Áreas Prioritárias para a Biodiversidade em
relação às áreas de influência indireta e direta
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O Governo do Estado de Minas Gerais iniciou, em janeiro de 2003, um processo de planejamento 

para a gestão pública do Estado, a qual incluiu a elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico 

de Minas Gerais (ZEE), que tem o objetivo de subsidiar o planejamento e orientar as políticas 

públicas voltadas para o meio ambiente, viabilizando a gestão territorial. 

O Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) de Minas Gerais representa, portanto, um instrumento 

de apoio ao planejamento e à gestão das ações governamentais para a proteção do meio ambiente 

do Estado, atribuição legalmente instituída pela Deliberação Normativa COPAM nº 129, de 27 de 

novembro de 2008. A proposta de zoneamento foi elaborada com base nos indicadores que 

sintetizam a influência de conjuntos de variáveis, bem como nas análises regionais de fatores 

críticos que determinam a vulnerabilidade e/ou a potencialidade de um local.  

A análise de integridade da fauna e da flora, que compõe o ZEE, é o resultado da sobreposição dos 

indicadores de áreas prioritárias para conservação dos diferentes grupos taxonômicos, com base 

na riqueza estimada, ocorrência de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, dentre outras 

variáveis operacionais. Observa-se, quando considerada a AII do empreendimento, que a região é 

bastante heterogênea quanto à integridade da Flora, sendo a maior parte pertencente a categoria 

“Alta”. Já para a fauna, na região a integridade é considera “Média” nas áreas de influência indireta 

e direta do empreendimento (Figura 4-33). 
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4.4.1.3.1.3 Reserva Legal 

O Capítulo IV do Novo Código Florestal dispõe sobre a delimitação e o regime de proteção das 

áreas de Reserva Legal (RL). Essas áreas correspondem a uma porcentagem da área total de uma 

propriedade ou posse, na zona rural baseada na região do país na qual ela se encontra, não 

prejudicando a aplicação das normas sobre as APPs. Conforme código florestal vigente (Lei 

Federal nº 12.651/2012), o objetivo das Reservas Legais é assegurar o uso econômico sustentável 

dos recursos naturais do imóvel rural bem como a conservação da biodiversidade, fornecer abrigo 

e proteção à fauna silvestre, e auxiliar na reabilitação dos processos ecológicos. 

Historicamente, as RLs eram registradas nas matrículas dos imóveis e, após o novo código 

florestal, passou a ser uma das informações que devem constar no Cadastro Ambiental Rural 

(CAR) das propriedades, dispensando novas averbações junto às matrículas dos imóveis. Diante 

disso, o CAR passou a ser o centralizador das informações concernentes às RLs e seus dados 

podem ser consultados no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR). 

A Figura 4-34 apresenta as Reservas Legais em relação às áreas de influência do Projeto 

Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do DRM. Nota-se que existem diversas reservas legais 

averbadas e propostas no entorno do empreendimento, todavia, não sendo nenhuma interceptada 

por ele.  
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4.4.1.3.1.4 Áreas de Preservação Permanente 

De acordo com a Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, uma Área de Preservação 

Permanente - APP é uma área: “protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, 

facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 

humanas”. 

As APPs são definidas nas faixas marginais de cursos d’água perenes e intermitentes (com 

tamanhos diferentes a depender da largura do curso d’água), no entorno de nascentes e olhos 

d’água perenes, no entorno de lados e lagoas naturais, no entorno de reservatórios artificiais que 

resultem do barramento de cursos d’água naturais, em encostas com declividade superior a 45°, 

nas bordas de tabuleiros e chapadas, no topo de morros com altura mínima de 100m e inclinação 

maior que 25°, nas áreas em altitude maior de 1.800 m e nas faixas marginais de veredas. 

As Áreas de Preservação Permanente na região de inserção do Projeto Alteamento dos Módulos 

Oeste 1 e Central do DRM foram identificadas com base nos dados disponibilizados no Sistema 

Nacional de Cadastro Ambiental Rural – SICAR. O mapeamento está apresentado na Figura 4-35 e 

indica a existência de APPs de cursos d’água de menor porte e suas respectivas nascentes, 

incluindo os córregos Retiro Velho e Martinha e, também, no rio São Francisco. Além das APPs 

relacionadas às nascentes e aos cursos d’água, não existem outras tipologias mapeadas nas áreas 

de influência. Ressalta-se que, com base nos dados do CAR, a ADA não intercepta qualquer APP. 
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4.4.1.3.1.5 Riqueza de Espécies 

De acordo com o levantamento de dados secundários para o presente estudo, na região da AII/AID 

foi registrado o total de 251 espécies, distribuídas em 62 famílias botânicas. As 10 famílias mais 

representativas, foram: Fabaceae com 46 espécies, Myrtaceae (n=18), Rubiaceae (n=12), 

Vochysiacaeae (N=12), Apocynaceae (n=11), Malpighiaceae (n=11), Bignoniaceae (n=10) e 

Malvaceae (n=9). Juntas essas famílias corresponderam a mais de 55% de todas as espécies 

registradas na AII/AID (Gráfico 4-45 e Tabela 4-36). 

 Gráfico 4-45: Representatividade das principais famílias botânicas registradas na AII/AID 

 

A maior riqueza das famílias Fabaceae e Myrtaceae é esperada, uma vez que as mesmas 

constituem umas das famílias botânicas que possuem maior diversidade. A família Fabaceae, que 

apresentou a maior riqueza de espécie, é a terceira maior família em termos de espécies do 

mundo, apresentando uma ampla distribuição geográfica e enorme diversidade, alcançando cerca 

de 19.500 espécies e cerca de 770 gêneros (LPWG, 2017). No Brasil, a família congrega 212 

gêneros e 2.728 espécies, sendo 1.461 endêmicas, o que significa uma taxa de endemismo de 

53,5% (FLORA DO BRASIL 2020, 2020). Presente em todos os biomas brasileiros, a família se 

destaca pela plasticidade fenotípica, característica que favorece a diversidade de exemplares.  

A Myrtaceae, segunda família com maior riqueza de espécies, é uma das mais importantes da 

região Neotropical. Possui cerca de 140 gêneros e 5,800 espécies, distribuídas nas regiões 

tropicais e subtropicais do hemisfério sul. Além disso, possui maior riqueza de espécies de plantas 

lenhosas no Brasil (FORZZA et al., 2012) e é representada por 985 espécies, das quais 744 são 

endêmicas (SOBRAL et al., 2013). Bastante frequente em ambientes savânicos, a família possui 

aproximadamente 15 gêneros e 245 espécies somente no Domínio do Cerrado (FLORA DO BRASIL 

2020, 2020). 
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 Tabela 4-36: Lista de espécies da flora registrada por meio de levantamento de dados secundários na AII/AID  

Família Espécie Autor Nome popular 
Status de Ameaça Local de 

Registro  
Fonte 

MG BR GLOBAL 

Fabaceae Acacia mangium Willd. acácia-australia    AID C 

Pteridaceae Adiantum sinuosum Gardner     AID D 

Opiliaceae Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & Hook.f. amarelão    AID B 

Fabaceae Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart     AID A 

Rubiaceae Alibertia edulis (Rich.) A.Rich. apuruá    AID B 

Verbenaceae Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Juss.     AID B 

Thelypteridaceae Amauropelta rivularioides (Fée) Salino & T.E.Almeida     AII D 

Fabaceae Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm. cerejeira   EN AID A; B 

Fabaceae Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan angico    AID A 

Fabaceae Anadenanthera peregrina (L.) Speg. angico    AID A 

Fabaceae Andira humilis Mart. ex Benth. angelim-branco    AID B 

Fabaceae Andira vermifuga (Mart.) Benth. angelim    AID B 

Anemiaceae Anemia tomentosa (Sav.) Sw.     AID D 

Annonaceae Annona cacans Warm. araticum    AID C 

Annonaceae Annona coriacea Mart. araticum    AID B; C 

Annonaceae Annona crassiflora Mart. acanga    AID B 

Annonaceae Annona dolabripetala Raddi araticum    AID C 

Annonaceae Annona emarginata (Schltdl.) H.Rainer araticum    AID A 

Annonaceae Annona sylvatica A.St.-Hil. araticum    AID B 

Loganiaceae Antonia ovata Pohl     AID B; C 

Poaceae Aristida ekmaniana Henrard     AII D 

Apocynaceae Aspidosperma cuspa (Kunth) S.F.Blake guatambuzinho    AID A 

Apocynaceae Aspidosperma cylindrocarpon Müll.Arg.     AID A 

Apocynaceae Aspidosperma macrocarpon Mart. & Zucc. pereiro    AID B 
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Família Espécie Autor Nome popular 
Status de Ameaça Local de 

Registro  
Fonte 

MG BR GLOBAL 

Apocynaceae Aspidosperma parvifolium A.DC.     AID C 

Apocynaceae Aspidosperma pyrifolium Mart. & Zucc. pereiro    AID A; B 

Apocynaceae Aspidosperma ramiflorum Müll.Arg.     AID A 

Apocynaceae Aspidosperma riedelii Mül.Arg.     AID B 

Apocynaceae Aspidosperma subincanum Mart.     AID A 

Apocynaceae Aspidosperma tomentosum Mart. & Zucc. guatambú do cerrado    AID B 

Anacardiaceae Astronium fraxinifolium Schott aroeira-d'água    AID A; C; B 

Anacardiaceae Astronium urundeuva (M. Allemão) Engl. aroeira-preta    AID A; B 

Malpighiaceae Banisteriopsis gardneriana (A.Juss.) W.R.Anderson & B.Gates     AII D 

Malpighiaceae Banisteriopsis malifolia (Nees & Mart.) B.Gates     AII D 

Malpighiaceae Banisteriopsis variabilis B.Gates     AII D 

Fabaceae Bauhinia brevipes Vogel pata de vaca    AID/AII A; D 

Fabaceae Bauhinia forficata Link pata de vaca    AID A; B 

Fabaceae Bauhinia rufa (Bong.) Steud. pata de vaca    AID B 

Fabaceae Blanchetiodendron blanchetii (Benth.) Barneby & J.W.Grimes     AID A 

Blechnaceae Blechnum asplenioides Sw.     AID D 

Fabaceae Bowdichia virgilioides Kunth sucupira    AID B; C 

Moraceae Brosimum gaudichaudii Trécul mama-cadela    AID B 

Malpighiaceae Byrsonima coccolobifolia Kunth     AID B; C 

Malpighiaceae Byrsonima cydoniifolia A.Juss. canjiqueira    AID A 

Malpighiaceae Byrsonima intermedia A.Juss.     AID B 

Malpighiaceae Byrsonima pachyphylla A.Juss.     AID B 

Malpighiaceae Byrsonima sericea DC.     AID B; C 

Malpighiaceae Byrsonima verbascifolia (L.) DC.     AID B; C 

Meliaceae Cabralea canjerana (Vell.) Mart.     AID B 

Vochysiaceae Callisthene fasciculata Mart. carvão branco    AID A 
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Família Espécie Autor Nome popular 
Status de Ameaça Local de 

Registro  
Fonte 

MG BR GLOBAL 

Vochysiaceae Callisthene major Mart.     AID A; B 

Myrtaceae Campomanesia xanthocarpa (Mart.) O.Berg gabiroba    AID A 

Caryocaraceae Caryocar brasiliense Cambess. pequi    AID B 

Salicaceae Casearia gossypiosperma Briq. laranjinha    AID A 

Salicaceae Casearia rupestris Eichler     AID A; B 

Salicaceae Casearia sylvestris Sw. guaçatonga    AID A; B; C 

Urticaceae Cecropia pachystachya Trécul embaúba    AID B 

Cannabaceae Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. cipó farinha seca    AID A 

Poaceae Cenchrus polystachios (L.) Morrone 
capim-dos-

nhambiquaras 
   AII D 

Fabaceae Chloroleucon tenuiflorum (Benth.) Barneby & J.W.Grimes     AID A 

Sapotaceae Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk.     AID A 

Combretaceae Combretum leprosum Mart. carne de vaca    AID B 

Connaraceae Connarus suberosus Planch.     AID B 

Fabaceae Copaifera langsdorffii Desf. copaiba    AID A; B; C 

Boraginaceae Cordia sellowiana Cham. freijó branco    AID B 

Boraginaceae Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud.     AID A 

Rubiaceae Cordiera concolor (Cham.) Kuntze     AID A 

Rubiaceae Cordiera sessilis (Vell.) Kuntze 
marmelada-de-

cachorro 
   AID B 

Chrysobalanaceae Couepia grandiflora (Mart. & Zucc.) Benth. fruta da ema    AID B 

Rubiaceae Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll.Arg.     AID A 

Euphorbiaceae Croton urucurana Baill. pau-de-sangue    AID A; C 

Dilleniaceae Curatella americana L.     AID A; B; C 

Fabaceae Dalbergia miscolobium Benth. jacarandá-do-cerrado    AID B 

Dilleniaceae Davilla elliptica A.St.-Hil.     AID B 

Dilleniaceae Davilla rugosa Poir.     AID B 



  
 

 

 

293 • 
 

Família Espécie Autor Nome popular 
Status de Ameaça Local de 

Registro  
Fonte 

MG BR GLOBAL 

Araliaceae Didymopanax macrocarpus (Cham. & Schltdl.) Seem.     AID B 

Sapindaceae Dilodendron bipinnatum Radlk.     AID A; B; C 

Fabaceae Dimorphandra mollis Benth. faveiro    AID A; B 

Ebenaceae Diospyros lasiocalyx (Mart.) B.Walln.     AID A 

Ebenaceae Diospyros sericea A.DC. cabuclo    AID B 

Fabaceae Dipteryx alata Vogel baru   VU AID/AII A; B; C; D 

Annonaceae Duguetia furfuracea (A.St.-Hil.) Saff. alathê    AID B 

Metteniusaceae Emmotum nitens (Benth.) Miers     AID B 

Fabaceae Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong orelho de negro    AID A 

Fabaceae Enterolobium gummiferum (Mart.) J.F.Macbr.     AID B 

Malvaceae Eriotheca gracilipes (K.Schum.) A.Robyns paineirinha    AID A; B; C 

Malvaceae Eriotheca pubescens (Mart.) Schott & Endl. colher de vaqueiro    AID B 

Fabaceae Erythrina mulungu Mart. mulungu    AID B 

Erythroxylaceae Erythroxylum citrifolium A.St.-Hil. cocara-do-cerrado    AID A 

Erythroxylaceae Erythroxylum cuneifolium (Mart.) O.E.Schulz baga-de-pomba    AID A 

Erythroxylaceae Erythroxylum deciduum A.St.-Hil. ata-de-cobra    AID A; B 

Erythroxylaceae Erythroxylum suberosum A.St.-Hil. galinha-choca    AID B; C 

Erythroxylaceae Erythroxylum tortuosum Mart.     AID B 

Myrtaceae Eugenia acutata Miq.     AID A 

Myrtaceae Eugenia aurata O.Berg     AID A 

Myrtaceae Eugenia dysenterica (Mart.) DC. cagaita    AID A; B; C 

Myrtaceae Eugenia florida DC.     AID B 

Myrtaceae Eugenia prasina O.Berg    VU AID A 

Myrtaceae Eugenia punicifolia (Kunth) DC.     AID B 

Moraceae Ficus catappifolia Kunth & C.D.Bouché     AID B 

Moraceae Ficus gomelleira Kunth apuá preto    AID B 
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Família Espécie Autor Nome popular 
Status de Ameaça Local de 

Registro  
Fonte 

MG BR GLOBAL 

Moraceae Ficus obtusiuscula (Miq.) Miq.     AID A 

Moraceae Ficus organensis (Miq.) Miq.     AID A 

Moraceae Ficus trigona L.f. apuá    AID A 

Rubiaceae Genipa americana L. genipapo    AID A 

Nyctaginaceae Guapira graciliflora (Mart. ex Schmidt) Lundell pau-piranha    AID B 

Nyctaginaceae Guapira noxia (Netto) Lundell pau-judeo    AID A; B 

Nyctaginaceae Guapira venosa (Choisy) Lundell     AID A 

Malvaceae Guazuma ulmifolia Lam. araticum-bravo    AID A; C 

Rubiaceae Guettarda sericea Müll.Arg.     AID A 

Rubiaceae Guettarda uruguensis Cham. & Schltdl.     AID A 

Euphorbiaceae Gymnanthes klotzschiana Müll.Arg. 
branquilho, 

branquinho, branquio 
   AID C 

Apocynaceae Hancornia speciosa Gomes mangaba    AID B 

Bignoniaceae Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos ipê-amarelo    AID B 

Bignoniaceae Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos ipê-rosa    AID C 

Bignoniaceae Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos ipê-roxo    AID A 

Bignoniaceae Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos ipê-amarelo    AID A; B; C 

Malvaceae Helicteres pentandra L. malva do campo    AID A 

Malpighiaceae Heteropterys byrsonimifolia A.Juss.     AID A; B 

Malpighiaceae Heteropterys tomentosa A.Juss.     AII D 

Apocynaceae Himatanthus obovatus (Mül. Arg.) Woodson pau de leite    AID B 

Chrysobalanaceae Hirtella glandulosa Spreng.     AID A; B; C 

Chrysobalanaceae Hirtella gracilipes (Hook.f.) Prance     AID A 

Fabaceae Hymenaea aurea Y.T.Lee & Langenh. jatobá piloso    AID A 

Fabaceae Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne     AID B; C 

Aquifoliaceae Ilex affinis Gardner mate-falso    AID C 
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Família Espécie Autor Nome popular 
Status de Ameaça Local de 

Registro  
Fonte 

MG BR GLOBAL 

Aquifoliaceae Ilex brasiliensis (Spreng.) Loes.     AID C 

Fabaceae Inga edulis Mart. ingá de metro    AID C 

Fabaceae Inga laurina (Sw.) Willd. ingá mirim    AID A 

Fabaceae Inga vera Willd. ingá    AID A 

Rubiaceae Ixora brevifolia Benth.     AID B 

Bignoniaceae Jacaranda brasiliana (Lam.) Pers. caroba    AID A 

Bignoniaceae Jacaranda caroba (Vell.) DC. caroba    AID B 

Bignoniaceae Jacaranda cuspidifolia Mart. caroba    AID C 

Calophyllaceae Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc. pau-santo    AID B 

Calophyllaceae Kielmeyera rubriflora Cambess. breu    AID B 

Lythraceae Lafoensia pacari A.St.-Hil. dedaleira-amarela    AID A; B 

Fabaceae Leptolobium dasycarpum Vogel amargozinho    AID A; B; C 

Lindsaeaceae Lindsaea stricta (Sw.) Dryand.     AID D 

Anacardiaceae Lithraea molleoides (Vell.) Engl.     AID B 

Malvaceae Luehea grandiflora Mart. açoita-cavalo    AID C 

Malvaceae Luehea paniculata Mart.     AID A; B 

Lygodiaceae Lygodium venustum Sw. abre caminho    AID D 

Melastomataceae Macairea radula (Bonpl.) DC.     AID B 

Fabaceae Machaerium acutifolium Vogel     AID B 

Fabaceae Machaerium amplum Benth. arranha-gato    AID A 

Fabaceae Machaerium opacum Vogel     AID A; B; C 

Fabaceae Machaerium scleroxylon Tul. candeia-do-sertão    AID B 

Fabaceae Machaerium villosum Vogel jacarandá-do-campo   VU AID A; B 

Moraceae Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. tatajuba    AID A 

Sapindaceae Magonia pubescens A.St.-Hil. timbó-do-cerrado    AID A; B; C 

Anacardiaceae Mangifera indica L. mangueira    AID C 
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Família Espécie Autor Nome popular 
Status de Ameaça Local de 

Registro  
Fonte 

MG BR GLOBAL 

Sapindaceae Matayba elaeagnoides Radlk. cuvantã    AID A 

Sapindaceae Matayba guianensis Aubl. brazeiro    AID A 

Melastomataceae Miconia albicans (Sw.) Triana     AID B; C 

Melastomataceae Miconia burchellii Triana     AID B 

Melastomataceae Miconia ferruginata DC.     AID B 

Celastraceae Monteverdia gonoclada (Mart.) Biral     AID A 

Myrtaceae Myrcia amazonica DC. araçá    AID A 

Myrtaceae Myrcia rufipes DC.     AID B 

Myrtaceae Myrcia splendens (Sw.) DC.     AID A; B; C 

Myrtaceae Myrcia tomentosa (Aubl.) DC.     AID A 

Myrtaceae Myrciaria floribunda (H.West ex Willd.) O.Berg     AID A; B 

Nyctaginaceae Neea macrophylla Poepp. & Endl. joão-mole    AID A 

Nyctaginaceae Neea theifera Oerst. caparrosa    AID B 

Ochnaceae Ouratea castaneifolia (DC.) Engl. farinha seca    AID B 

Ochnaceae Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.) Baill. barba-de-bode    AID B 

Ochnaceae Ouratea oleifolia (A.St.-Hil.) Engl.     AID B 

Rubiaceae Palicourea rigida Kunth     AID B; C 

Fabaceae Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.     AID B; C 

Peraceae Pera glabrata (Schott) Baill. cabeluda -do-mato    AID A; B 

Fabaceae Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. pau-jacaré    AID A 

Asteraceae Piptocarpha rotundifolia (Less.) Baker candeia    AID B; C 

Pteridaceae Pityrogramma calomelanos (L.) Link     AII D 

Fabaceae Plathymenia reticulata Benth. vinhático   VU AID A; B; C 

Fabaceae Platymiscium floribundum Vogel     AID B 

Fabaceae Platypodium elegans Vogel uruvalheira    AID A; B 

Celastraceae Plenckia populnea Reissek marmeleiro    AID B 
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Família Espécie Autor Nome popular 
Status de Ameaça Local de 

Registro  
Fonte 

MG BR GLOBAL 

Sapotaceae Pouteria gardneri (Mart. & Miq.) Baehni imbiridiba-preta    AID A 

Sapotaceae Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. fruta-do-veado    AID A; B 

Sapotaceae Pouteria torta (Mart.) Radlk. grão-de-galo    AID A; B 

Burseraceae Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand     AID A; B; C 

Malvaceae Pseudobombax longiflorum (Mart.) A.Robyns embiruçú    AID B 

Malvaceae Pseudobombax tomentosum (Mart.) A.Robyns embiruçu    AID A; C 

Lycopodiaceae Pseudolycopodiella carnosa (Silveira) Holub     AII D 

Myrtaceae Psidium firmum O.Berg araçá    AID B 

Myrtaceae Psidium guajava L. goiaba    AID C 

Myrtaceae Psidium guineense Sw. 
araçá-da-praia, araçá-

mirim 
   AID A 

Myrtaceae Psidium myrtoides O.Berg     AID B 

Myrtaceae Psidium pohlianum O.Berg     AID B 

Fabaceae Pterodon emarginatus Vogel  VU   AID B 

Fabaceae Pterodon pubescens (Benth.) Benth.     AID B 

Vochysiaceae Qualea cordata Spreng. pau terra    AID C 

Vochysiaceae Qualea dichotoma (Mart.) Warm. pau terra    AID A; B 

Vochysiaceae Qualea grandiflora Mart. 
pau terra de folha 

larga 
   AID B; C 

Vochysiaceae Qualea multiflora Mart. pau terra    AID A; C 

Vochysiaceae Qualea parviflora Mart. pau terra    AID B; C 

Rhamnaceae Rhamnidium elaeocarpum Reissek cafezinho    AID B 

Proteaceae Roupala montana (Klotzsch) K.S.Edwards sambaibinha    AID A; B; C 

Connaraceae Rourea induta Planch. chapeudinha    AID B 

Rubiaceae Rudgea viburnoides (Cham.) Benth. congonha-de-bugre    AID B 

Celastraceae Salacia elliptica (Mart.) G. Don bacupará    AID A 

Vochysiaceae Salvertia convallariodora A.St.-Hil. baneira do campo    AID B 
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Família Espécie Autor Nome popular 
Status de Ameaça Local de 

Registro  
Fonte 

MG BR GLOBAL 

Euphorbiaceae Sebastiania brasiliensis Spreng. branquinho    AID A 

Fabaceae Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby     AID A 

Fabaceae Senna reticulata (Willd.) H.S.Irwin & Barneby maria-mole    AID A 

Simaroubaceae Simarouba versicolor A.St.-Hil. mata-cachorro    AID A; B 

Rubiaceae Simira sampaioana (Standl.) Steyerm.     AID A 

Siparunaceae Siparuna guianensis Aubl. capitiú    AID B; C 

Myrtaceae Siphoneugena densiflora O.Berg    VU AID C 

Solanaceae Solanum lycocarpum A.St.-Hil. fruta-do-lobo    AID B 

Malvaceae Sterculia striata A.St.-Hil. & Naudin amendoim-do-campo    AID A 

Gleicheniaceae Sticherus gracilis (Mart.) Copel.     AID D 

Loganiaceae Strychnos pseudoquina A.St.-Hil.     AID B 

Fabaceae Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville barbatimão    AID B 

Styracaceae Styrax ferrugineus Nees & Mart.     AID B 

Fabaceae Sweetia fruticosa Spreng. sucupira-amarela    AID A 

Arecaceae Syagrus flexuosa (Mart.) Becc. acumã    AID A; B 

Bignoniaceae Tabebuia aurea 
(Silva Manso) Benth. & Hook.f. ex 

S.Moore 
caraiba    AID C 

Bignoniaceae Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith ipê branco    AID A; B 

Fabaceae Tachigali aurea Tul.     AID B 

Fabaceae Tachigali vulgaris L.G.Silva & H.C.Lima     AID A; B 

Sapindaceae Talisia esculenta (Cambess.) Radlk. pitomba    AID A; B 

Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. camboatá    AID B 

Blechnaceae Telmatoblechnum serrulatum 
(Rich.) Perrie, D.J. Ohlsen & 

Brownsey 
    AII D 

Combretaceae Terminalia argentea Mart. & Zucc. tanimbuca amarela    AID B; C 

Combretaceae Terminalia fagifolia Mart. pau de chapada    AID B 

Combretaceae Terminalia glabrescens Mart. merindiba    AID A; B 
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Família Espécie Autor Nome popular 
Status de Ameaça Local de 

Registro  
Fonte 

MG BR GLOBAL 

Combretaceae Terminalia phaeocarpa Eichler 
capitão, capitão-da-

mata,mirindiba 
   AID A 

Rubiaceae Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K.Schum. genipapo-bravo    AID A/ B; C 

Meliaceae Trichilia catigua A.Juss. catigua    AID A 

Meliaceae Trichilia elegans A.Juss.     AID A 

Meliaceae Trichilia pallens C.DC.     AID A 

Meliaceae Trichilia pallida Sw. murici    AID A 

Hymenophyllaceae Trichomanes pinnatum Hedw.     AID D 

Polygonaceae Triplaris gardneriana Wedd. 
formigueiro, pau 

formiga 
   AID A 

Fabaceae Vatairea macrocarpa (Benth.) Ducke amargo    AID A; B 

Asteraceae Vernonanthura discolor (Spreng.) H.Rob.     AID B 

Asteraceae Vernonanthura ferruginea (Less.) H.Rob.     AID A 

Myristicaceae Virola sebifera Aubl. bicuyba-preta    AID B 

Lamiaceae Vitex cymosa Bertero ex Spreng.     AID B 

Vochysiaceae Vochysia cinnamomea Pohl     AID B 

Vochysiaceae Vochysia elliptica Mart. pau-doce    AID B 

Vochysiaceae Vochysia rufa Mart.     AID B 

Vochysiaceae Vochysia thyrsoidea Pohl gomeira    AID B 

Annonaceae Xylopia aromatica (Lam.) Mart. baninha    AID A; B; C 

Rutaceae Zanthoxylum acuminatum (Sw.) Sw. laranjeira-brava    AID B 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Lam. carne-de-anta    AID A; B; C 

Rutaceae Zanthoxylum riedelianum Engl. laranjeira-brava    AID B 

Bignoniaceae Zeyheria montana Mart. bolsa de pastor    AID B 

Fabaceae Zollernia ilicifolia (Brongn.) Vogel     AID A 

Legenda: Vulnerável (VU), Em perigo (EN). MG: Lista de Espécies da Flora ameaçada de extinção de Minas Gerais (FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS, 2008); BR: Lista de Espécies da Flora ameaçada do 
Brasil (MMA, 2014) Global: The IUCN Red List of Threatened Species (IUCN, 2020). Fonte: A: Carvalho et al., 2005. B: Limiar, 2018. C: Trust Sustentabilidade, 2020. D: Specieslink, 2020. 
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Embora a região da AII/AID seja uma bastante antropizada, ainda alberga elevada riqueza de 

espécies, incluindo algumas de interesse para a conservação. No total de espécies registradas, seis 

são consideradas ameaçadas de extinção de acordo com as listas de referências da IUCN (2020), 

do MMA (2014) e da Fundação Biodiversitas (2008). Dentre as espécies ameaçadas, quatro são 

classificadas como “Vulnerável” e uma classificada com “Em Perigo” de acordo com a IUCN. Duas 

espécies, Astronium urundeuva e Pterodon emarginatus, são classificadas como “Vulnerável” pela 

lista de Minas Gerais (FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS, 2008). Destaca-se que atualmente a lista de 

espécies da flora ameaçada de extinção do estado de Minas Gerais não possui força de lei, sendo, 

no entanto, utilizada como referência para a conservação da flora no estado.  

A espécie Astronium urundeuva (aroeira), além de ser ameaçada de extinção, é protegida pela 

Portaria Normativa IBAMA nº 83/1991, que proíbe o corte e exploração das aroeiras em Floresta 

Primária. Além disso, apesar de não serem classificadas em categorias de ameaça, há o registro de 

duas espécies de Handroanthus sp. (ipê-amarelo) e uma espécie do gênero Tabebuia sp. (ipê-

amarelo) e o Caryocar brasiliense (pequi), consideradas de interesse comum, de preservação 

permanente e imune de corte no estado de Minas Gerais pela Lei Estadual nº 20.308/2012. 

Muitas espécies do cerrado produzem frutos atrativos para a fauna que também são apreciados 

pelas populações locais. A maior parte dos frutos é consumida “in natura” e podem gerar renda 

para moradores locais em pequenos comércios. Entretanto, o seu uso restringe-se, ainda, ao 

usuário local e de forma essencialmente extrativista, já que muitos frutos nativos, embora 

conhecidos, não são produzidos em larga escala. Alguns exemplos de espécies típicas do cerrado 

alimentícias são: Annona sp. (araticum), Genipa americana (jenipapo), Brosimum gaudichaudii 

(mama cadela), Hancornia speciosa (mangaba), Inga sp. (ingá), Psidium sp. (araçá), Campomanesia 

xanthocarpa (gabiroba), Dipteryx alata (baru), Caryocar brasiliense (pequi), entre outros.  

Algumas espécies registradas possuem potencial madeireiro. Destaca-se a ocorrência de 

Astronium sp. (A. fraxinifolium e A. urundeuva), Platymenia reticulata (vinhático), Machaerium 

villosum (jacarandá-do-campo), Platypodium elegans jacaran (jacarandá-branco), Bowdichia 

virgilioides (sucupira-preta), dentre outras. Todas estas possuem madeira de alta qualidade 

estética e longa durabilidade (LORENZI, 2009). 
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4.4.1.3.2 Área Diretamente Afetada – ADA 

4.4.1.3.2.1 Cobertura Vegetal e Uso do Solo 

A cobertura vegetal e uso do solo na ADA do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central 

abrangeu uma área total de 218,95 ha. Constitui-se de um mosaico na paisagem de ambientes 

nativos permeados por ambientes antrópicos. Na área de estudo foram identificados os seguintes 

ambientes naturais: cerrado denso, cerrado ralo e o cerradão. Os ambientes antrópicos somam 

mais de 80% da ADA e são constituídos de pastagens, áreas com solo exposto, infraestrutura, 

acessos e talude revegetado (correspondente aos depósitos de resíduos industriais existentes). 

As classes de uso do solo e cobertura da vegetação e os quantitativos de área são apresentados na 

Tabela 4-37 e na Figura 4-35. Destaca-se que, conforme apresentado na Figura 4-35, na ADA do 

empreendimento não ocorre Áreas de Preservação Permanente (APP).  

O mapeamento das Áreas de Preservação Permanente existente nos imóveis da Unidade Três 

Marias foi realizado por empresa terceira (Arbore Consultoria Ambiental), para embasar o 

Cadastro Ambiental Rural das propriedades. O mapa, datado de 18/11/2020 foi produzido, 

conforme informações disponibilizadas pela Nexa, a partir do georreferenciamento, em campo, 

dos cursos d’água e das nascentes, com posterior delimitação considerando os dispostos na Lei 

Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012. 

 Tabela 4-37: Tipologias e quantitativos de uso do solo e cobertura vegetal na ADA 

Fitofisionomia 
Quantitativo 

(Hectare) 
Porcentagem 

Cerradão 11,3747 5,20% 

Cerrado Denso 12,1236 5,54% 

Cerrado Ralo 13,0812 5,97% 

Pastagem 11,8455 5,41% 

Área Antropizada 170,5265 77,88% 

Total 218,9515 100% 
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Figura 4-37: Uso do solo e cobertura vegetal na ADA
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O cerrado é uma formação savânica típica do planalto central brasileiro, com espécies e fisionomia 

intrínsecas, apresentando plantas corticosas e de troncos retorcidos, com adaptações ao estresse 

hídrico. Na ADA do empreendimento, são observadas diferentes formações do cerrado, que varia 

daquelas em processos iniciais de regeneração natural, em gradientes de concentração do estrato 

arbóreo que apresentam dossel aberto e ralo, formas de cerrado denso com dossel parcialmente 

fechado, até formações florestais com dossel completamente fechado. As mudanças 

fitofisionômicas são influenciadas por alterações de solo, topográficas e, também, por pressões 

antrópicas, como a frequência de ocorrência de incêndios que determina o acúmulo de biomassa 

entre as variações de cerrado denso e ralo. 

4.4.1.3.2.1.1 Cerrado Denso 

O cerrado denso, ou cerrado sensu stricto, é caracterizado pela presença de árvores baixas, 

inclinadas, tortuosas, com ramificações irregulares e retorcidas. Sua flora é composta por dois 

grupos de espécies: aquelas da camada lenhosa, que varia de 3 – 7 m de altura, com cobertura 

arbórea de 10 a 60%; e as próprias da camada rasteira, com predominância de gramíneas. 

As espécies dessa formação possuem características esclerófilas (grande ocorrência de órgãos 

vegetais rígidos, principalmente folhas) e xeromórficas (com características como folhas 

reduzidas, suculência, pilosidade densa ou com cutícula grossa que permitem conservar água e, 

portanto, suportar condições de seca). Na composição florística local, pode-se destacar as espécies 

Qualea grandiflora (pau-terra), Magonia pubescens (tingui), Xylopia aromática (pimenta-de-

macaco), Eugenia dysenterica (cagaita) e Curatella americana (lixeira) (Foto 4-31 a Foto 4-34).  

 Foto 4-31: Vista parcial de Cerrado Denso 
presente na ADA 

 Foto 4-32: Vista parcial de Cerrado Denso 
presente na ADA 
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 Foto 4-33: Aspecto da vegetação de Cerrado 
Denso presente na ADA 

 Foto 4-34: Aspecto da vegetação de Cerrado 
Denso presente na ADA 

  

 

4.4.1.3.2.1.2 Cerrado Ralo 

Este é um subgrupo de formação de cerrado que se caracteriza por apresentar uma fisionomia 

nanofanerofítica rala e outra hemicriptofítica graminóide contínua, sujeita a pressões antrópicas. 

A composição florística é semelhante à do cerrado denso, mas no geral, possui menos diversidade 

florística e espécies dominantes como a Xylopia aromática (pimenta-de-macaco) e a Hymenaea 

stigonocarpa (jatobá do cerrado).  

As áreas de cerrado ralo observadas na ADA encontram-se em manchas na paisagem, nas bordas 

de fragmentos e nas partes mais antropizadas onde, em algum momento nas décadas mais 

recentes, parte da vegetação nativa foi substituída por áreas de pastagens. É marcada pela 

presença de gramíneas forrageiras exóticas, como Urochloa decumbens (capim-braquiária) e 

Melinis minutiflora (meloso), que representam barreiras para a regeneração natural da flora 

nativa, propiciando o aumento na incidência dos focos de incêndios, pela presença de biomassa 

seca. Além das espécies dominantes, destacam-se no ambiente as espécies Curatella americana 

(lixeira), Machaerium opacum (jacarandá) e Eugenia dysenterica (cagaita) (Foto 4-35 a Foto 4-38).  
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 Foto 4-35: Vista parcial de Cerrado Ralo 
presente na ADA 

 Foto 4-36: Aspecto geral do Cerrado Ralo 
presente na ADA 

  

  Foto 4-37: Vista parcial de Cerrado Ralo do 
destaque da espécie arbórea Hymenaea 

stigonocarpa (jatobá do cerrado) presente na 
ADA 

 Foto 4-38: Vista parcial do interior de 
Cerrado Ralo presente na ADA 

  

 

4.4.1.3.2.1.3 Cerradão 

O Cerradão é a uma formação florestal do bioma Cerrado que, diferentemente dos ambientais 

florestais do domínio da Mata Atlântica, a composição florística predominante é constituída de 

espécies que são comuns ao cerrado, porém, mais desenvolvidas. O Cerradão apresenta dossel 

contínuo e cobertura arbórea que pode oscilar de 50 a 90%. A altura média da camada de árvores 

varia de 7 a 15 metros, proporcionando condições de luminosidade que favorecem a formação de 

camadas de arbustivas e herbáceas diferenciadas. Embora possa manter um volume constante de 

folhas nas árvores (padrão denominado perenifólio) o padrão geral é de perda parcial desse 
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volume (ou semidecíduo), sendo que muitas espécies comuns às formações de cerrado, como 

Qualea parviflora (pau-terra), Magonia pubescens (tingui), apresentam queda das folhas em 

determinados períodos na estação seca. A presença de espécies epífitas é reduzida, restringindo-

se a algumas bromélias (Billbergia sp. e Tillandsia sp.) (Foto 4-39 a Foto 4-42). 

 Foto 4-39: Vista aérea de fragmento de 
Cerradão presente na ADA do 

empreendimento 

 Foto 4-40: Vista parcial de Cerradão presente 
na ADA 

  

 Foto 4-41: Vista parcial do interior de 
Cerradão presente na ADA 

 Foto 4-42: Visão do dossel da área de 
Cerradão presente na ADA 

  

 

4.4.1.3.2.1.4 Pastagem 

Na ADA ocorrem áreas de pastagem abandonadas, localizadas próximas às formações de cerrado. 

Nesta tipologia de uso do solo, ocorre o predomínio de espécies de gramíneas exóticas invasoras 

como Urchloa spp. (braquiária), Urochloa decumbens (capim-braquiária) e Melinis minutiflora 
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(capim-gordura). A presença de gramíneas invasoras exóticas aumenta a competição por recursos 

com as espécies nativas, que dificulta o estabelecimento de árvores e arbustos nativos, 

configurando importante fator de degradação ambiental nessas áreas (Foto 4-43 a Foto 4-46).  

 Foto 4-43: Vista aérea parcial da ADA com 
presenção um fragmento de pastagem (em 

tonalidade de verde mais clara) 

 Foto 4-44: Aspecto da vegetação de 
pastagem com predomínio de gramíneas 

exóticas  

  

 Foto 4-45: Aspecto da vegetação de pastagem 
com predomínio de gramíneas exóticas  

 Foto 4-46: Aspecto da vegetação de pastagem 
com predomínio de gramíneas exóticas  

  

 

4.4.1.3.2.1.5 Área Antropizada 

As áreas definidas como antrópicas são aquelas desprovidas de cobertura vegetal nativa, que se 

encontram completamente descaracterizadas, não possuem um número expressivo de indivíduos 

arbóreos e ocorre a presença de espécies exóticas. Nessas áreas, atualmente, existe algum tipo de 

uso relacionado às atividades de implantação e operação do Depósito de Rejeitos Murici - DRM, 
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destacando-se as áreas dos depósitos já implantados, estradas e acessos, áreas de empréstimo e 

bota-fora, etc. (Foto 4-47 a Foto 4-50). Também estão inseridos nesta tipologia antigas trilhas e 

estradas, ocorrentes em meio à vegetação nativa. 

Considerando os locais mapeados como áreas antrópicas, deve-se esclarecer que a supressão da 

área do Depósito de Rejeitos Murici - DRM foi autorizada quando do primeiro processo de 

licenciamento, em fins dos anos 2000. Além disso, a porção localizada entre as Áreas de 

Empréstimo 0, 2 e 3 e o DRM teve uso alternativo do solo autorizado quando do primeiro 

licenciamento dos módulos Oeste 1 (Elevações 592,0 m e 598,0 m) e Oeste 2 (LP+LI Nº 006/2015 

| PA COPAM nº 00012/1978/051/2014). Esta área foi, no passado, explorada para retirada de 

material para construção dos módulos Oeste 1 e Oeste 2, sendo utilizada também para bota-fora 

e canteiro de obras. 

Já a porção correspondente à Área de Empréstimo 2, a norte, teve sua supressão regularizada por 

meio do Documento de Autorização para Intervenção Ambiental – DAIA nº 0038855-D, Processo 

nº 02030000379/20, emitido pelo Núcleo de Apoio Regional de Curvelo em 13/07/2020, para um 

quantitativo total de 21,720 ha. O local foi explorado para construção da Elevação 598,0 m do 

módulo Oeste 1 e ainda apresenta, parcialmente, vegetação nativa. Porém, considerando que a 

existência do DAIA e a pretensão de uso futuro pela Nexa Recursos Minerais S.A., esta porção foi 

enquadrada na tipologia de Área Antropizada, a fim de que não fosse incluída nos cálculos do 

inventário florestal. 

 Foto 4-47: Vista aérea da ADA do 
empreendimento em sua maior parte 

constituída de áreas antropizadas 

 Foto 4-48: Aspecto do acesso não 
pavimentado 
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 Foto 4-49: Vista aérea da região da ADA com 
presença dos depósitos de resíduos 

 Foto 4-50: Aspecto do acesso não 
pavimentado com solo exposto 

  

 

4.4.1.3.2.2 Levantamento Fitossociológico 

A análise da vegetação na ADA foi feita a partir do levantamento de uma amostra integrada por 

21 parcelas distribuídas nos três estratos arbóreos identificados, sendo seis no cerradão, sete no 

cerrado denso e oito no cerrado ralo, conforme reportado na metodologia. A partir desta mesma 

amostra foram geradas as informações para compor o inventário florestal.  

4.4.1.3.2.2.1 Riqueza de espécies 

Foi amostrado um total de 414 indivíduos pertencentes a 61 espécies, não considerando nesta 

riqueza florística 45 indivíduos mortos, que não puderam ser identificados, embora possam 

corresponder a espécies já registradas no levantamento e, portanto, classificados no grupo 

“mortas”. Das 61 espécies encontradas, dois espécimes não foram identificados devido à ausência 

de partes morfológicas que permitissem sua identificação e foram nomeados como NI (Não-

Identificado). As espécies encontradas estão distribuídas em 29 famílias, além do agrupamento 

dos indivíduos mortos e de espécies não identificadas (Tabela 4-38). 

 Tabela 4-38: Lista de espécies registradas nas parcelas de  
amostragem do levantamento na ADA do Projeto 

Família Nome Científico Autor N % Estratos 

Morta Morta  45 10,87 1, 2, 3 

Fabaceae Bowdichia virgilioides Kunth 6 1,45 1, 2, 3 

Malpighiaceae Byrsonima sericea DC. 7 1,69 1, 2, 3 

Annonaceae Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 46 11,11 1, 2, 3 

Vochysiaceae Qualea multiflora Mart. 14 3,38 1, 2, 3 
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Família Nome Científico Autor N % Estratos 

Sapindaceae Magonia pubescens A.St.-Hil. 40 9,66 1, 2, 3 

Vochysiaceae Qualea grandiflora Mart. 35 8,45 1, 2, 3 

Dilleniaceae Curatella americana L. 12 2,9 1, 2, 3 

Combretaceae Terminalia argentea Mart. & Zucc. 1 0,24 3 

Fabaceae Leptolobium dasycarpum Vogel 14 3,38 1, 2, 3 

Fabaceae Machaerium opacum Vogel 10 2,42 2, 3 

Fabaceae Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne 14 3,38 1, 3 

Myrtaceae Eugenia dysenterica (Mart.) DC. 16 3,86 1, 2, 3 

Sapindaceae Matayba guianensis Aubl. 2 0,48 1, 2 

Asteraceae Piptocarpha rotundifolia (Less.) Baker 2 0,48 2, 3 

Anacardiaceae Astronium fraxinifolium Schott 14 3,38 1, 2, 3 

Myrtaceae Myrcia guianensis (Aubl.) DC. 1 0,24 2 

Lauraceae Lauraceae sp.  1 0,24 2 

Fabaceae Machaerium villosum Vogel 2 0,48 2, 3 

Fabaceae Plathymenia reticulata Benth. 14 3,38 1, 2, 3 

Meliaceae Guarea guidonia (L.) Sleumer 15 3,62 1, 2 

Myrtaceae Myrcia sp.  1 0,24 3 

Lauraceae Lauraceae sp.  8 1,93 3 

Asteraceae Piptocarpha macropoda (DC.) Baker 1 0,24 2 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Lam. 4 0,97 2 

Malvaceae Eriotheca gracilipes (K.Schum.) A.Robyns 6 1,45 1, 2 

Vochysiaceae Qualea parviflora Mart. 12 2,9 1, 2, 3 

Verbenaceae Verbenaceae sp.  1 0,24 2 

Erythroxylace
ae 

Erythroxylum suberosum A.St.-Hil. 4 0,97 2, 3 

Euphorbiacea
e 

Croton urucurana Baill. 2 0,48 2 

Fabaceae Platypodium elegans Vogel 2 0,48 2, 3 

Malvaceae Guazuma ulmifolia Lam. 3 0,72 1, 2 

Fabaceae Hymenaea martiana Hayne 5 1,21 2 

Melastomatac
eae 

Miconia elegans Cogn. 1 0,24 2 

Annonaceae Annona dolabripetala Raddi 1 0,24 2 

Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. 2 0,48 1, 2 

Fabaceae Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose 6 1,45 2 

Urticaceae Cecropia hololeuca Miq. 1 0,24 2 

Annonaceae Annona cacans Warm. 1 0,24 2 

Fabaceae Inga edulis Mart. 1 0,24 2 
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Família Nome Científico Autor N % Estratos 

Rubiaceae Tocoyena formosa 
(Cham. & Schltdl.) 

K.Schum. 
2 0,48 2 

Bignoniaceae Tabebuia aurea 
(Silva Manso) Benth. & 

Hook.f. ex S.Moore 
1 0,24 2 

Fabaceae Dalbergia miscolobium Benth. 1 0,24 2 

Fabaceae Andira vermifuga (Mart.) Benth. 1 0,24 1, 3 

Fabaceae Dimorphandra mollis Benth. 1 0,24 3 

Fabaceae Tachigali sp.  10 2,42 1, 3 

Annonaceae Guatteria sellowiana Schltdl. 4 0,97 1, 3 

Aquifoliaceae Ilex brasiliensis (Spreng.) Loes. 1 0,24 1 

Connaraceae Connarus suberosus Planch. 1 0,24 1 

Annonaceae Annona crassiflora Mart. 1 0,24 1 

Myrtaceae Siphoneugena densiflora O.Berg 4 0,97 1 

Ochnaceae Ouratea castaneifolia (DC.) Engl. 1 0,24 1 

Proteaceae Roupala montana Aubl. 1 0,24 1 

Bignoniaceae Jacaranda cuspidifolia Mart. 1 0,24 1 

Apocynaceae Aspidosperma parvifolium A.DC. 1 0,24 1 

Não 
identificado 
(sem folha) 

Não identificado (sem 
folha) 

 1 0,24 1 

Araliaceae Schefflera macrocarpa 
(Cham. & Schltdl.) 

Seem. 
1 0,24 1 

Lamiaceae Aegiphila verticillata Vell. 1 0,24 1 

Rubiaceae Palicourea rigida Kunth 1 0,24 3 

Nyctaginaceae Guapira sp.  3 0,72 3 

Não 
identificado 1 

Não identificado 1  1 0,24 3 

Vochysiaceae Qualea cordata Spreng. 2 0,48 3 

Total 414 100 - 

Legenda: N = Número de indivíduos arbóreos registrados por espécie; % = porcentagem de registros dos indivíduos em 
relação ao total; Estratos: [1] = Cerradão; [2] = Cerrado Denso; [3] = Cerrado Ralo. 

Em relação à riqueza registrada nas diferentes fitofisionomias, o cerrado denso apresentou maior 

riqueza de espécies, com 38, seguida de cerradão com 31 e, por fim, cerrado ralo com 29. É 

previsível que as áreas de cerrado ralo possuam menor diversidade em relação às demais por se 

tratar de uma formação de maior grau de antropização e que está sujeita a maior pressão 

antrópica, como a presença de pastagens e incidência de incêndios.  

As famílias representadas com maior número de espécies foram Fabaceae (n=4), Annonaceae 

(n=5), Myrtaceae (n=4) e Vochysiaceae (n=4). Estas famílias representam 45% das espécies 

registradas (Gráfico 4-46). Destaca-se que assim como registrado na AII/AID as famílias Fabaceae 
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e Myrtaceae estão dentre as espécies mais abundantes, reforçando a importância das duas 

famílias na representatividade da riqueza de espécies das comunidades locais.  

 Gráfico 4-46: Representatividade das principais famílias botânicas registradas na ADA 

 

4.4.1.3.2.2.2 Abundância/Frequência de ocorrência 

No Cerradão foi registrada uma Densidade Absoluta (DA) de 1.208,33 indivíduos por hectare, as 

espécies mais frequentes foram Qualea grandiflora, com Frequência Absoluta (FA) de 66.67, 

seguida por Xylopia aromática, Magonia pubescens, Astronium fraxinifolium e Plathymenia 

reticulata (FA= 66.67 cada). As espécies com maior Valor de Importância (VI) foram Magonia 

pubescens (VI= 36,865), Qualea grandiflora (VI= 33,704) e Guarea guidonia (VI= 20, 939), que 

juntas representam cerca de 30% do VI na fitofisionomia.  

No cerrado denso, foi registrada uma Densidade Absoluta (DA) de 971.429 indivíduos por hectare, 

as espécies mais frequentes foram Qualea grandiflora (FA= 85.71), seguida por Leptolobium 

dasycarpum e Magonia pubescens (FA= 57.14 cada) e Byrsonima sericea (FA= 42.86). As espécies 

com maior Valor de Importância (VI) foram Qualea grandiflora (VI= 9.39), e Magonia pubescens 

(VI= 7,42) e Qualea multiflora (VI =7.42), que juntas representam 28% do VI da fitofisionomia. O 

cerrado denso, portanto, apresenta uma dominância ligeiramente menor que o cerradão, 

indicando maior heterogeneidade e diversidade de espécies.  

Já o cerrado ralo apresenta a menor densidade de indivíduos por hectare, com DA =831,25, as 

espécies mais frequentes foram Xylopia aromatica (FA= 62,5) e Qualea multiflora (FA =37,5). As 

espécies com maior VI foram Xylopia aromatica (VI= 12,81), Curatella americana (VI= 12,56) e 

Eugenia dysenterica (VI= 8,48), que juntas representam cerca de 30% do VI da fitofisionomia. Os 

resultados da estrutura horizontal do cerrado ralo refletem as observações in loco, onde foi 

observada uma menor ocorrência de árvores (menor DA) e por apresentar uma baixa 

heterogeneidade de espécies (Tabela 4-39).  
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 Tabela 4-39: Análise da estrutura horizontal e vertical da vegetação na ADA  

Nome Científico N U AB DA DR FA FR DoA DoR VC VC (%) VI VI (%) 

CERRADÃO 

Morta 9 6 0,066 75 6,21 100 8,57 0,552 4,16 10,369 5,18 18,941 6,31 

Bowdichia virgilioides 3 2 0,104 25 2,07 33,33 2,86 0,863 6,51 8,576 4,29 11,433 3,81 

Byrsonima sericea 3 2 0,014 25 2,07 33,33 2,86 0,117 0,88 2,952 1,48 5,809 1,94 

Xylopia aromatica 9 4 0,043 75 6,21 66,67 5,71 0,361 2,72 8,929 4,46 14,643 4,88 

Qualea multiflora 2 2 0,019 16,667 1,38 33,33 2,86 0,161 1,21 2,593 1,3 5,45 1,82 

Magonia pubescens 25 4 0,221 208,333 17,24 66,67 5,71 1,845 13,91 31,151 15,58 36,865 12,29 

Qualea grandiflora 18 5 0,225 150 12,41 83,33 7,14 1,877 14,15 26,561 13,28 33,704 11,23 

Curatella americana 2 2 0,012 16,667 1,38 33,33 2,86 0,096 0,72 2,104 1,05 4,961 1,65 

Leptolobium dasycarpum 2 1 0,042 16,667 1,38 16,67 1,43 0,349 2,63 4,006 2 5,435 1,81 

Hymenaea stigonocarpa 3 2 0,04 25 2,07 33,33 2,86 0,335 2,52 4,592 2,3 7,449 2,48 

Eugenia dysenterica 5 2 0,117 41,667 3,45 33,33 2,86 0,974 7,35 10,794 5,4 13,651 4,55 

Matayba guianensis 1 1 0,015 8,333 0,69 16,67 1,43 0,128 0,97 1,658 0,83 3,087 1,03 

Astronium fraxinifolium 7 4 0,06 58,333 4,83 66,67 5,71 0,501 3,78 8,604 4,3 14,318 4,77 

Plathymenia reticulata 6 4 0,129 50 4,14 66,67 5,71 1,077 8,12 12,258 6,13 17,973 5,99 

Guarea guidonia 14 3 0,111 116,667 9,66 50 4,29 0,928 7 16,653 8,33 20,939 6,98 

Eriotheca gracilipes 3 3 0,024 25 2,07 50 4,29 0,202 1,52 3,591 1,8 7,877 2,63 

Qualea parviflora 5 2 0,05 41,667 3,45 33,33 2,86 0,413 3,12 6,564 3,28 9,421 3,14 

Guazuma ulmifolia 1 1 0,009 8,333 0,69 16,67 1,43 0,078 0,59 1,278 0,64 2,707 0,9 

Tapirira guianensis 1 1 0,003 8,333 0,69 16,67 1,43 0,021 0,16 0,852 0,43 2,28 0,76 

Andira vermifuga 0 1 0,005 0 0 16,67 1,43 0,039 0,29 0,292 0,15 1,721 0,57 

Tachigali sp. 9 3 0,15 75 6,21 50 4,29 1,251 9,43 15,639 7,82 19,924 6,64 

Guatteria sellowiana 3 2 0,025 25 2,07 33,33 2,86 0,211 1,59 3,662 1,83 6,52 2,17 

Ilex brasiliensis 1 1 0,003 8,333 0,69 16,67 1,43 0,024 0,18 0,868 0,43 2,297 0,77 

Connarus suberosus 1 1 0,03 8,333 0,69 16,67 1,43 0,251 1,9 2,585 1,29 4,014 1,34 

Annona crassiflora 1 1 0,002 8,333 0,69 16,67 1,43 0,02 0,15 0,843 0,42 2,271 0,76 

Siphoneugena densiflora 4 3 0,029 33,333 2,76 50 4,29 0,24 1,81 4,567 2,28 8,853 2,95 
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Nome Científico N U AB DA DR FA FR DoA DoR VC VC (%) VI VI (%) 

Ouratea castaneifolia 1 1 0,002 8,333 0,69 16,67 1,43 0,017 0,13 0,816 0,41 2,245 0,75 

Roupala montana 1 1 0,003 8,333 0,69 16,67 1,43 0,027 0,2 0,89 0,44 2,318 0,77 

Jacaranda cuspidifolia 1 1 0,005 8,333 0,69 16,67 1,43 0,039 0,29 0,982 0,49 2,411 0,8 

Aspidosperma 
parvifolium 

1 1 0,007 8,333 0,69 16,67 1,43 0,057 0,43 1,119 0,56 2,548 0,85 

Não identificado (sem 
folha) 

1 1 0,02 8,333 0,69 16,67 1,43 0,167 1,26 1,947 0,97 3,376 1,13 

Schefflera macrocarpa 1 1 0,002 8,333 0,69 16,67 1,43 0,019 0,14 0,834 0,42 2,263 0,75 

Aegiphila verticillata 1 1 0,003 8,333 0,69 16,67 1,43 0,024 0,18 0,87 0,44 2,299 0,77 

Total  145 6 1,592 1208,333 100 1166,67 100 13,267 100 200 100 300 100 

CERRADO DENSO 

Morta 19 7 0,211 135,714 13,97 100 9,33 1,508 9,84 23,808 11,9 33,141 11,05 

Bowdichia virgilioides 2 2 0,072 14,286 1,47 28,57 2,67 0,514 3,35 4,821 2,41 7,488 2,5 

Byrsonima sericea 3 3 0,033 21,429 2,21 42,86 4 0,232 1,52 3,721 1,86 7,721 2,57 

Xylopia aromatica 6 2 0,025 42,857 4,41 28,57 2,67 0,177 1,16 5,567 2,78 8,234 2,74 

Qualea multiflora 9 2 0,181 64,286 6,62 28,57 2,67 1,295 8,45 15,069 7,53 17,736 5,91 

Magonia pubescens 12 4 0,174 85,714 8,82 57,14 5,33 1,243 8,11 16,936 8,47 22,269 7,42 

Qualea grandiflora 12 6 0,244 85,714 8,82 85,71 8 1,74 11,36 20,179 10,09 28,179 9,39 

Curatella americana 1 1 0,027 7,143 0,74 14,29 1,33 0,191 1,25 1,985 0,99 3,318 1,11 

Leptolobium dasycarpum 7 4 0,071 50 5,15 57,14 5,33 0,511 3,33 8,479 4,24 13,812 4,6 

Machaerium opacum 3 2 0,128 21,429 2,21 28,57 2,67 0,912 5,95 8,16 4,08 10,826 3,61 

Eugenia dysenterica 4 2 0,023 28,571 2,94 28,57 2,67 0,164 1,07 4,009 2 6,675 2,23 

Matayba guianensis 1 1 0,003 7,143 0,74 14,29 1,33 0,021 0,14 0,875 0,44 2,208 0,74 

Piptocarpha rotundifolia 1 1 0,003 7,143 0,74 14,29 1,33 0,021 0,13 0,869 0,43 2,203 0,73 

Astronium fraxinifolium 3 3 0,029 21,429 2,21 42,86 4 0,204 1,33 3,537 1,77 7,537 2,51 

Myrcia guianensis 1 1 0,025 7,143 0,74 14,29 1,33 0,178 1,16 1,894 0,95 3,227 1,08 

Lauraceae sp. 1 1 0,002 7,143 0,74 14,29 1,33 0,016 0,11 0,841 0,42 2,175 0,72 

Machaerium villosum 1 1 0,003 7,143 0,74 14,29 1,33 0,022 0,15 0,882 0,44 2,215 0,74 

Plathymenia reticulata 6 3 0,092 42,857 4,41 42,86 4 0,654 4,27 8,681 4,34 12,681 4,23 
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Nome Científico N U AB DA DR FA FR DoA DoR VC VC (%) VI VI (%) 

Guarea guidonia 1 1 0,07 7,143 0,74 14,29 1,33 0,497 3,24 3,977 1,99 5,311 1,77 

Piptocarpha macropoda 1 1 0,011 7,143 0,74 14,29 1,33 0,082 0,54 1,271 0,64 2,605 0,87 

Zanthoxylum rhoifolium 4 3 0,028 28,571 2,94 42,86 4 0,199 1,3 4,239 2,12 8,239 2,75 

Eriotheca gracilipes 3 2 0,031 21,429 2,21 28,57 2,67 0,221 1,44 3,647 1,82 6,314 2,1 

Qualea parviflora 6 3 0,079 42,857 4,41 42,86 4 0,566 3,69 8,104 4,05 12,104 4,03 

Verbenaceae sp. 1 1 0,01 7,143 0,74 14,29 1,33 0,07 0,45 1,19 0,59 2,523 0,84 

Erythroxylum suberosum 2 2 0,044 14,286 1,47 28,57 2,67 0,313 2,04 3,512 1,76 6,179 2,06 

Croton urucurana 2 2 0,007 14,286 1,47 28,57 2,67 0,052 0,34 1,811 0,91 4,478 1,49 

Platypodium elegans 1 1 0,028 7,143 0,74 14,29 1,33 0,198 1,29 2,026 1,01 3,36 1,12 

Guazuma ulmifolia 2 1 0,073 14,286 1,47 14,29 1,33 0,524 3,42 4,893 2,45 6,226 2,08 

Hymenaea martiana 5 1 0,107 35,714 3,68 14,29 1,33 0,764 4,98 8,661 4,33 9,995 3,33 

Miconia elegans 1 1 0,002 7,143 0,74 14,29 1,33 0,017 0,11 0,845 0,42 2,178 0,73 

Annona dolabripetala 1 1 0,002 7,143 0,74 14,29 1,33 0,017 0,11 0,848 0,42 2,181 0,73 

Tapirira guianensis 1 1 0,079 7,143 0,74 14,29 1,33 0,564 3,68 4,412 2,21 5,746 1,92 

Senegalia polyphylla 6 2 0,066 42,857 4,41 28,57 2,67 0,475 3,1 7,509 3,75 10,176 3,39 

Cecropia hololeuca 1 1 0,036 7,143 0,74 14,29 1,33 0,255 1,67 2,402 1,2 3,735 1,25 

Annona cacans 1 1 0,009 7,143 0,74 14,29 1,33 0,068 0,44 1,177 0,59 2,51 0,84 

Inga edulis 1 1 0,002 7,143 0,74 14,29 1,33 0,015 0,09 0,83 0,42 2,163 0,72 

Tocoyena formosa 2 1 0,015 14,286 1,47 14,29 1,33 0,108 0,71 2,176 1,09 3,509 1,17 

Tabebuia aurea 1 1 0,01 7,143 0,74 14,29 1,33 0,072 0,47 1,203 0,6 2,536 0,85 

Dalbergia miscolobium 1 1 0,091 7,143 0,74 14,29 1,33 0,647 4,22 4,955 2,48 6,288 2,1 

Total 136 7 2,146 971,429 100 1071,43 100 15,325 100 200 100 300 100 

CERRADO RALO 

Morta 17 7 0,206 106,25 12,78 87,5 12,5 1,287 12,38 25,166 12,58 37,666 12,56 

Bowdichia virgilioides 1 1 0,013 6,25 0,75 12,5 1,79 0,079 0,76 1,51 0,76 3,296 1,1 

Byrsonima sericea 1 1 0,008 6,25 0,75 12,5 1,79 0,049 0,48 1,227 0,61 3,013 1 

Xylopia aromatica 31 5 0,103 193,75 23,31 62,5 8,93 0,643 6,19 29,494 14,75 38,423 12,81 

Qualea multiflora 3 3 0,069 18,75 2,26 37,5 5,36 0,431 4,15 6,401 3,2 11,759 3,92 

Magonia pubescens 3 2 0,015 18,75 2,26 25 3,57 0,097 0,93 3,188 1,59 6,759 2,25 
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Nome Científico N U AB DA DR FA FR DoA DoR VC VC (%) VI VI (%) 

Qualea grandiflora 5 2 0,091 31,25 3,76 25 3,57 0,568 5,47 9,226 4,61 12,797 4,27 

Curatella americana 9 4 0,214 56,25 6,77 50 7,14 1,337 12,86 19,63 9,82 26,773 8,92 

Terminalia argentea 1 1 0,005 6,25 0,75 12,5 1,79 0,03 0,29 1,039 0,52 2,825 0,94 

Leptolobium dasycarpum 5 2 0,055 31,25 3,76 25 3,57 0,344 3,31 7,067 3,53 10,638 3,55 

Machaerium opacum 7 4 0,098 43,75 5,26 50 7,14 0,613 5,9 11,159 5,58 18,302 6,1 

Hymenaea stigonocarpa 11 2 0,153 68,75 8,27 25 3,57 0,959 9,22 17,495 8,75 21,066 7,02 

Eugenia dysenterica 7 4 0,217 43,75 5,26 50 7,14 1,355 13,04 18,305 9,15 25,448 8,48 

Piptocarpha rotundifolia 1 1 0,019 6,25 0,75 12,5 1,79 0,119 1,15 1,901 0,95 3,687 1,23 

Astronium fraxinifolium 4 2 0,029 25 3,01 25 3,57 0,184 1,77 4,775 2,39 8,346 2,78 

Machaerium villosum 1 1 0,006 6,25 0,75 12,5 1,79 0,036 0,35 1,1 0,55 2,886 0,96 

Plathymenia reticulata 2 1 0,113 12,5 1,5 12,5 1,79 0,704 6,78 8,28 4,14 10,066 3,36 

Myrcia sp. 1 1 0,003 6,25 0,75 12,5 1,79 0,018 0,17 0,925 0,46 2,71 0,9 

Lauraceae sp. 8 1 0,035 50 6,02 12,5 1,79 0,22 2,12 8,136 4,07 9,922 3,31 

Qualea parviflora 1 1 0,042 6,25 0,75 12,5 1,79 0,261 2,52 3,268 1,63 5,054 1,68 

Erythroxylum suberosum 2 1 0,006 12,5 1,5 12,5 1,79 0,038 0,37 1,874 0,94 3,66 1,22 

Platypodium elegans 1 1 0,014 6,25 0,75 12,5 1,79 0,088 0,84 1,596 0,8 3,382 1,13 

Andira vermifuga 1 1 0,015 6,25 0,75 12,5 1,79 0,095 0,92 1,669 0,83 3,455 1,15 

Dimorphandra mollis 1 1 0,009 6,25 0,75 12,5 1,79 0,057 0,55 1,305 0,65 3,091 1,03 

Tachigali sp. 1 1 0,02 6,25 0,75 12,5 1,79 0,128 1,23 1,982 0,99 3,768 1,26 

Guatteria sellowiana 1 1 0,002 6,25 0,75 12,5 1,79 0,014 0,13 0,882 0,44 2,668 0,89 

Palicourea rigida 1 1 0,003 6,25 0,75 12,5 1,79 0,022 0,21 0,961 0,48 2,746 0,92 

Guapira sp. 3 1 0,018 18,75 2,26 12,5 1,79 0,11 1,05 3,309 1,65 5,095 1,7 

Não identificado 1 1 1 0,009 6,25 0,75 12,5 1,79 0,059 0,57 1,321 0,66 3,107 1,04 

Qualea cordata 2 1 0,072 12,5 1,5 12,5 1,79 0,447 4,3 5,807 2,9 7,593 2,53 

Total 133 8 1,663 831,25 100 700 100 10,393 100 200 100 300 100 
Legenda: N = Número de indivíduos; U = Número de unidades amostrais em que foi registrado o indivíduo; AB = Área Basal; DA = Densidade Absoluta (número de 
indivíduos/hectare); DR = Densidade Relativa (%); FA = Frequência Absoluta; FR = Frequência Relativa (%); DoA = Dominância Absoluta (m²/hectare); DoR = Dominância Relativa 
(%); VC = Valor de Cobertura; VI = Valor de Importância.  
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A partir dos dados de altura total registrados para cada um dos troncos arbóreos (fustes), e de 

acordo o proposto por Finol (1971) foram definidos os estratos de altura da população em estrato 

inferior, estrato médio e estrato superior para apresentar o perfil dos estratos arbóreos. Conforme 

apresentado no Gráfico 4-47, aproximadamente 74% dos indivíduos mensurados do cerradão 

encontram-se no estrato de altura entre 3.25 e 7.50 metros. A altura média do dossel é de 

aproximadamente 5 metros, com a maior parte dos indivíduos concentrados nessa classe. Já o 

cerrado denso possui a distribuição de classes de altura mais homogênea e apresenta a altura de 

dossel média de cerca de 4 metros (Gráfico 4-48). O cerrado ralo possui uma baixa estruturação 

vertical, com a maior parte dos indivíduos se concentrando na classe de altura mediana, entre 3,22 

e 7,06 metros, poucos são os indivíduos adultos jovens ou emergentes (Gráfico 4-49). A ausência 

de indivíduos nas classes de altura menores pode indicar interferências antrópicas que dificultam 

o estabelecimento de espécies jovens no ambiente, o que pode comprometer a permanência das 

espécies na comunidade ao longo do tempo.  

 Gráfico 4-47: Distribuição dos indivíduos  
arbóreos de Cerradão por classe de altura 
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 Gráfico 4-48: Distribuição dos indivíduos arbóreos  
de Cerrado Denso por classe de altura 

 

 Gráfico 4-49: Distribuição dos indivíduos arbóreos  
de Cerrado Ralo por classe de altura 

 

A distribuição dos diâmetros em classes foi realizada a partir do cálculo de distribuição de 

frequência dos diâmetros (diâmetro à altura do peito – DAP) dos troncos dentro de cada estrato. 

A amplitude do intervalo de classe foi determinada para todas as classes em 4 centímetros de DAP. 

Em termos gerais, a distribuição do número de troncos nas classes diamétricas da comunidade 

arbórea nativa apresenta uma tendência de J-invertido, ou seja, uma alta concentração de troncos 

nas classes menores e uma redução acentuada no sentido das classes maiores; o qual indica que 

as comunidades florestais encontram se num nível de estabilidade. A área basal das espécies 
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mantém uma tendência de declínio conforme se aproxima das classes diamétricas maiores para 

todos os estratos. 

No cerradão quase 90% dos troncos se concentram nas três primeiras classes as quais classificam 

os indivíduos com DAP<17 cm. No cerrado denso e cerrado ralo os troncos também se concentram 

nas três primeiras classes, porem essas três primeiras classes representam 92% dos indivíduos 

em cada fitofisionomia. No entanto, uma maior concentração de indivíduos com maior DAP é 

observado no cerrado denso em comparação ao cerrado ralo (Gráfico 4-50, Gráfico 4-51 e Gráfico 

4-52). 

 Gráfico 4-50. Distribuição dos indivíduos arbóreos  
de Cerradão por classe de altura 

 

 Gráfico 4-51. Distribuição dos indivíduos arbóreos  
de Cerrado Denso por classe de altura 
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 Gráfico 4-52. Distribuição dos indivíduos arbóreos 
 de Cerrado Ralo por classe de altura 

 

A partir da amostragem realizada foi obtido um rendimento lenhoso total de 28,7126 m³, sendo 

14,885 m³ de lenha e 13,8276 m³ de madeira, que corresponde a 68,3634m³/ha. Na Tabela 4-40 

são apresentados os valores Volume Total amostrado (VT), assim como a estimativa do Volume 

Total por hectare (VT/ha) registrados em cada volume o quantitativo total para cada espécie. Foi 

considerando o volume de material lenhoso da madeira e lenha, o critério de classificação de 

madeira foram os troncos que apresentaram DAP >= 20 cm e os volumes de lenha para os troncos 

que apresentaram DAP < 20 cm.  

 Tabela 4-40: Volume de lenha e madeira estimado por espécies registradas na ADA 

Nome Científico Parâmetro Lenha Madeira Total 

Morta 
N 43 2 45 
Vt 1,6551 0.5727 2.2278 

Vt/Ha 3,9407 1.3636 5.3043 

Bowdichia virgilioides 
N 3 3 6 
Vt 0,3251 0.8393 1.1645 

Vt/Ha 0,7741 1.9984 2.7725 

Byrsonima sericea 
N 7 0 7 
Vt 0,2134 0 0.2134 

Vt/Ha 0,508 0 0.508 

Xylopia aromatica 
N 46 0 46 
Vt 0,5824 0 0.5824 

Vt/Ha 1,3866 0 1.3866 

Qualea multiflora 
N 11 3 14 
Vt 0,6678 0.6553 1.3231 

Vt/Ha 1,5899 1.5603 3.1503 

Magonia pubescens 
N 38 2 40 
Vt 1,6011 0.5127 2.1138 

Vt/Ha 3,8121 1.2208 5.0329 

Qualea grandiflora 
N 31 4 35 
Vt 1,6205 1.3015 2.922 
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Nome Científico Parâmetro Lenha Madeira Total 
Vt/Ha 3,8583 3.0987 6.9571 

Curatella americana 
N 9 3 12 
Vt 0,5672 0.8002 1.3674 

Vt/Ha 1,3504 1.9052 3.2556 

Terminalia argentea 
N 1 0 1 
Vt 0,0164 0 0.0164 

Vt/Ha 0,039 0 0.039 

Leptolobium dasycarpum 
N 12 2 14 
Vt 0,4905 0.3906 0.8811 

Vt/Ha 1,1679 0.9299 2.0978 

Machaerium opacum 
N 9 1 10 
Vt 0,6858 0.799 1.4848 

Vt/Ha 1,6329 1.9025 3.5354 

Hymenaea stigonocarpa 
N 14 0 14 
Vt 0,9794 0 0.9794 

Vt/Ha 2,3319 0 2.3319 

Eugenia dysenterica 
N 11 5 16 
Vt 0,6346 1.391 2.0255 

Vt/Ha 1,5109 3.3119 4.8227 

Matayba guianensis 
N 2 0 2 
Vt 0,0957 0 0.0957 

Vt/Ha 0,2279 0 0.2279 

Piptocarpha rotundifolia 
N 2 0 2 
Vt 0,0988 0 0.0988 

Vt/Ha 0,2352 0 0.2352 

Astronium fraxinifolium 
N 14 0 14 
Vt 0,5782 0 0.5782 

Vt/Ha 1,3766 0 1.3766 

Myrcia guianensis 
N 1 0 1 
Vt 0,0992 0 0.0992 

Vt/Ha 0,2363 0 0.2363 

Lauraceae sp. 
N 1 0 1 
Vt 0,0058 0 0.0058 

Vt/Ha 0,0138 0 0.0138 

Machaerium villosum 
N 2 0 2 
Vt 0,0326 0 0.0326 

Vt/Ha 0,0775 0 0.0775 

Plathymenia reticulata 
N 10 4 14 
Vt 0,3343 2.1409 2.4752 

Vt/Ha 0,796 5.0974 5.8934 

Guarea guidonia 
N 14 1 15 
Vt 0,5276 0.5762 1.1038 

Vt/Ha 1,2563 1.3718 2.6281 

Myrcia sp. 
N 1 0 1 
Vt 0,0085 0 0.0085 

Vt/Ha 0,0202 0 0.0202 

Lauraceae sp. 
N 8 0 8 
Vt 0,1116 0 0.1116 

Vt/Ha 0,2658 0 0.2658 

Piptocarpha macropoda 
N 1 0 1 
Vt 0,059 0 0.059 

Vt/Ha 0,1404 0 0.1404 
Zanthoxylum rhoifolium N 4 0 4 
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Nome Científico Parâmetro Lenha Madeira Total 
Vt 0,1128 0 0.1128 

Vt/Ha 0,2686 0 0.2686 

Eriotheca gracilipes 
N 6 0 6 
Vt 0,2678 0 0.2678 

Vt/Ha 0,6377 0 0.6377 

Qualea parviflora 
N 10 2 12 
Vt 0,3577 0.3734 0.7312 

Vt/Ha 0,8518 0.8891 1.7408 

Verbenaceae sp. 
N 1 0 1 
Vt 0,0358 0 0.0358 

Vt/Ha 0,0853 0 0.0853 

Erythroxylum suberosum 
N 3 1 4 
Vt 0,0225 0.1744 0.1969 

Vt/Ha 0,0536 0.4151 0.4688 

Croton urucurana 
N 2 0 2 
Vt 0,0256 0 0.0256 

Vt/Ha 0,0608 0 0.0608 

Platypodium elegans 
N 2 0 2 
Vt 0,2246 0 0.2246 

Vt/Ha 0,5347 0 0.5347 

Guazuma ulmifolia 
N 2 1 3 
Vt 0,0759 0.4222 0.4981 

Vt/Ha 0,1808 1.0051 1.1859 

Hymenaea martiana 
N 4 1 5 
Vt 0,1786 0.4751 0.6538 

Vt/Ha 0,4253 1.1313 1.5566 

Miconia elegans 
N 1 0 1 
Vt 0,0067 0 0.0067 

Vt/Ha 0,016 0 0.016 

Annona dolabripetala 
N 1 0 1 
Vt 0,0074 0 0.0074 

Vt/Ha 0,0176 0 0.0176 

Tapirira guianensis 
N 1 1 2 
Vt 0,0085 0.4775 0.486 

Vt/Ha 0,0202 1.1368 1.1571 

Senegalia polyphylla 
N 5 1 6 
Vt 0,1241 0.1929 0.317 

Vt/Ha 0,2954 0.4593 0.7547 

Cecropia hololeuca 
N 0 1 1 
Vt 0 0.1625 0.1625 

Vt/Ha 0 0.387 0.387 

Annona cacans 
N 1 0 1 
Vt 0,039 0 0.039 

Vt/Ha 0,0929 0 0.0929 

Inga edulis 
N 1 0 1 
Vt 0,0056 0 0.0056 

Vt/Ha 0,0134 0 0.0134 

Tocoyena formosa 
N 2 0 2 
Vt 0,0508 0 0.0508 

Vt/Ha 0,1211 0 0.1211 

Tabebuia aurea 
N 1 0 1 
Vt 0,0488 0 0.0488 

Vt/Ha 0,1163 0 0.1163 
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Nome Científico Parâmetro Lenha Madeira Total 

Dalbergia miscolobium 
N 0 1 1 
Vt 0 0.5941 0.5941 

Vt/Ha 0 1.4146 1.4146 

Andira vermifuga 
N 1 0 1 
Vt 0,0696 0 0.0696 

Vt/Ha 0,1657 0 0.1657 

Dimorphandra mollis 
N 1 0 1 
Vt 0,0363 0 0.0363 

Vt/Ha 0,0865 0 0.0865 

Tachigali sp. 
N 9 1 10 
Vt 0,5432 0.5186 1.0618 

Vt/Ha 1,2933 1.2348 2.5281 

Guatteria sellowiana 
N 4 0 4 
Vt 0,1081 0 0.1081 

Vt/Ha 0,2574 0 0.2574 

Ilex brasiliensis 
N 1 0 1 
Vt 0,0069 0 0.0069 

Vtst/ha 0,0128 0 0.0128 

Connarus suberosus 
N 1 0 1 
Vt 0,1429 0 0.1429 

Vt/Ha 0,3402 0 0.3402 

Annona crassiflora 
N 1 0 1 
Vt 0,0073 0 0.0073 

Vt/Ha 0,0173 0 0.0173 

Siphoneugena densiflora 
N 4 0 4 
Vt 0,1133 0 0.1133 

Vt/Ha 0,2698 0 0.2698 

Ouratea castaneifolia 
N 1 0 1 
Vt 0,0054 0 0.0054 

Vt/Ha 0,0129 0 0.0129 

Roupala montana 
N 1 0 1 
Vt 0,0094 0 0.0094 

Vt/Ha 0,0224 0 0.0224 

Jacaranda cuspidifolia 
N 1 0 1 
Vt 0,0167 0 0.0167 

Vt/Ha 0,0398 0 0.0398 

Aspidosperma parvifolium 
N 1 0 1 
Vt 0,0252 0 0.0252 

Vt/Ha 0,0599 0 0.0599 

Não identificado (sem 
folha) 

N 1 0 1 
Vt 0,0915 0 0.0915 

Vt/Ha 0,2178 0 0.2178 

Schefflera macrocarpa 
N 1 0 1 
Vt 0,0049 0 0.0049 

Vt/Ha 0,0116 0 0.0116 

Aegiphila verticillata 
N 1 0 1 
Vt 0,007 0 0.007 

Vt/Ha 0,0167 0 0.0167 

Palicourea rigida 
N 1 0 1 
Vt 0,0109 0 0.0109 

Vt/Ha 0,0259 0 0.0259 

Guapira sp. 
N 3 0 3 
Vt 0,0557 0 0.0557 
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Nome Científico Parâmetro Lenha Madeira Total 
Vt/Ha 0,1327 0 0.1327 

Não identificado 1 
N 1 0 1 
Vt 0,0425 0 0.0425 

Vt/Ha 0,1013 0 0.1013 

Qualea cordata 
N 1 1 2 
Vt 0,0053 0.4574 0.4627 

Vt/Ha 0,0126 1.0891 1.1018 

*** Total 
N 373 41 414 
Vt 14,885 13.8276 28.7126 

Vt/Ha 35,4406 32.9229 68.3634 

*** Média 
N 6,02 0.66 6.68 
Vt 0,2401 0.223 0.4631 

Vt/Ha 0,5716 0.531 1.1026 

*** Desv. Padrão 
N 9,8 1.17 10.35 
Vt 0,3871 0.4112 0.6933 

Vt/Ha 0,9218 0.979 1.6506 

Legenda: N: Número de indivíduos. VT (m³): Volume Total. VT/ha: Volume Total por hectare.  

 

O erro de amostragem do inventário florestal ao nível de 90% de probabilidade foi de 9,87%, o 

qual atende o disposto apresentado na Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº 1.905/2013 e valida o 

levantamento (Tabela 4-41).  
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 Tabela 4-41: Estatística do levantamento realizado na ADA 

Parâmetro \ Estrato Unid. Cerradão Cerrado Denso Cerrado Ralo Geral 

Área Total (ha) ha 11,37 12,12 13,08 36,58 

Parcelas - 6 7 8 21 

n (Número Ótimo pela 
Alocação Proporcional) 

- 7 7 8 21 

Volume Medido m³ 8,3764 11,7344 8,6018 28,7126 

Média m³ 1,3961 1,6763 1,0752 1,3742 

Desvio Padrão m³ 0,2973 0,2949 0,4545 0,3527 

Variância m³ 0,0884 0,087 0,2066 0,1302 

Variância da Média m³ 0,0147 0,0124 0,0258 0,0061 

Erro Padrão da Média m³ 0,1214 0,1115 0,1607 0,078 

Coeficiente de Variação - % 21,2952 17,5926 42,2691 25,6668 

Valor de t Tabelado - 2,0151 1,9432 1,8946 1,7396 

Erro de Amostragem m³/parc 0,2446 0,2166 0,3044 0,1358 

Erro de Amostragem % % 17,5183 12,921 28,3133 9,8797 

IC para a Média (90 %) m³ 1,1515 <= X <= 1,6406 1,4597 <= X <= 1,8929 0,7708 <= X <= 1,3797 1,2385 <= X <= 1,5100 

IC para a Média por ha (90 %) m³/Ha 57,5752 <= X <= 82,0320 72,9874 <= X <= 94,6474 38,5396 <= X <= 68,9827 61,9228 <= X <= 75,4997 

Volume Estimado m³ 793,9947 1016,169 703,2602 2513,423 

IC para o Total ( 90 %) m³ 654,9003 <= X <= 933,0890 
884,8697 <= X <= 

1147,4674 
504,1440 <= X <= 902,3763 

2265,1038 <= X <= 
2761,7428 

EMC m³ 1,2169 1,5159 0,8479 1,2702 

Legenda: UNID =Unidades; % = valores em porcentagem; ha = hectares; parc= parcela; t = Valor tabelado de t para um nível de significância determinado; IC = Intervalo de Confiança; EMC = 
Estimativa Mínima de Confiança. 
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4.4.1.3.2.2.3 Suficiência amostral  

No Gráfico 4-53 a curva do coletor demonstra que, apesar do esforço amostral de 21 parcelas, há 

tendência ao acréscimo de espécies, uma vez que o estimador não paramétrico Jackknife 1 indica 

que pode-se alcançar o número de até 90 espécies arbóreas na área de estudo. Dessa maneira, a 

riqueza observada na ADA representa cerca de 70% da riqueza de esperada, indicando que o 

aumento de amostragens pode permitir novos registros na ADA. 

 Gráfico 4-53: Curva do coletor de espécies de flora  
registradas nas parcelas de amostragem na ADA  

 

 

4.4.1.3.2.2.4 Diversidade 

De acordo com o Índice de diversidade de Shannon-Weaver (H’) pode se observar uma maior 

diversidade florística da comunidade de cerrado denso comparada com o cerradão e com o 

cerrado ralo. No entanto, observa-se uma tendência semelhante entre as três fitofisionomias das 

espécies serem igualmente abundantes de acordo com o índice de Equabilidade de Pielou (J’) e 

com o Coeficiente de Mistura de Jentsch (QM). O índice J’ próximo de 1 nats.ind-1, como 

registrados nas três fitofisionomias, indica que existe pouca dominância entre as espécies (Tabela 

4-42).  

Os valores de H’ e J’ foram de 3,41 e 0.83 nats.ind-1, respectivamente para a amostragem total. 

Esses valores são próximo aos valores obtidos por Carvalho et al. (2005) ao estudar a vegetação 

na região de Três Marias/MG, onde os valores de H’ e J’ foram de foram 3,73 e ,76 nats.ind-1. No 

entanto, segundo Carvalho et al. (2005), os valores de H’ e J’ estão entre os menores valores 
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encontrados em cinco levantamentos realizados em regiões fitogeográficas de Minas Gerais 

semelhantes à de Três Marias.  

 Tabela 4-42: Análise de diversidade e equitabilidade 

Estrato Nf S ln(S) H' C J QM 

Cerradão 165 32 3,497 3,00 0,94 0,86 01:05,0 

Cerrado 
Denso 

183 38 3,664 3,22 0,95 0,88 01:04,7 

Cerrado 
Ralo 

148 29 3,401 2,81 0,92 0,83 01:04,9 

Geral 496 61 4,127 3,41 0,95 0,83 01:08,0 

Legenda: Nf = Número total de fustes amostrados; S = Número de espécies amostradas; Ln(S) = Logaritmo de base 
neperiana; H’ = Índice de diversidade de Shannon-Weaver; J = Índice de Equabilidade de Pielou; QM: Coeficiente de 
Mistura de Jentsch; Jackknife = Estimativas de Jackknife para H’.  

 

4.4.1.3.2.2.5 Similaridade 

Para verificar a composição e similaridade da assembleia de plantas nos diferentes pontos de 

amostragem, utilizou-se o índice de Jaccard. Foi construído um gráfico para se avaliar a 

similaridade através da análise de agrupamento de Cluster. 

Pela a análise de Cluster, observa-se que o cálculo da similaridade apresenta homogeneidade. Os 

pontos de amostragem não tiveram um agrupamento específico, e as diferentes fitofisionomias 

apresenta um padrão aleatório. Nesse sentido, a análise demonstra que as comunidades 

compartilham um grande número de espécies. Esse resultado vai de encontro aos registros na 

literatura, que indicam que os padrões de diversidade do cerrado em escala local não apresentam 

grandes diferenças florísticas entre áreas próximas, mesmo onde a diversidade alfa é alta pode 

haver uma diversidade β baixa (SOARES, 2015) (Gráfico 4-54). 
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 Gráfico 4-54: Análise de agrupamento de Cluster da assembleia da  
Flora registrada nos pontos amostrais na ADA 

 

 

4.4.1.3.2.2.6 Espécies ameaçadas de extinção 

Não foram registradas espécies ameaçadas de extinção, de acordo com as listas de espécies oficiais 

da flora de Minas Gerais (FUNDAÇÃO BIODIVERTAS, 2008) e do Brasil (MMA, 2014). No entanto, 

de acordo com a lista da IUCN a espécie Machaerium villosum é considerada ameaçada na 

categoria “Vulnerável”. De acordo com a IUCN (2019) as principais ameaçadas a espécies são 

perda de habitat em função de atividades de agricultura e silvicultura.  

4.4.1.3.2.2.7 Espécies endêmicas 

Dentre as espécies registradas na ADA, duas são consideradas endêmicas do Cerrado, a Dalbergia 

miscolobium e Connarus suberosus. A espécie Dalbergia miscolobium é arbórea da família Fabaceae 

e, apesar de ser considerada endêmica do cerrado, ocorre ao longo de todo território brasileiro, 

possuindo registros em diferentes domínios fitogeográficos do país, como na Mata Atlântica, 

Caatinga e Amazônia (Figura 4-37). Já a espécie Connarus suberosus pertence à família 

Connaraceae e possui a distribuição mais restrita às formações associadas ao cerrado. No entanto, 

também foi registrada em outros domínios fitogeográficos do país, principalmente em área de 

ecótono (Figura 4-38).  
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 Figura 4-37: Distribuição da espécie 
Dalbergia miscolobium nos domínios 

fitogeográficos do Brasil de acordo com as 
áreas de registros confirmadas 

 Figura 4-38: Distribuição da espécie 
Connarus suberosus nos domínios 

fitogeográficos do Brasil de acordo com as 
áreas de registros confirmadas 

 
Fonte: CRIA, 2020. 

 
Fonte: CRIA, 2020. 

4.4.1.3.2.2.8 Espécies exóticas e/ou invasoras 

As espécies exóticas registradas na ADA são, em sua maior parte, gramíneas exóticas como Melinis 

minutiflora (capim-meloso) e Urochloa sp. (braquiária). A maior parte dessas plantas foi 

observada nas bordas de ambientes nativos, principalmente às margens de acessos ou nas regiões 

mais antropizadas em meio à vegetação nativa.  

4.4.1.3.2.2.9 Espécies bioindicadoras da qualidade ambiental 

O grupo das plantas é muito diverso e ocupa os mais diversos ambientes da terra. Além disso, as 

espécies possuem características distintas e respondem às mudanças na estrutura de seus 

habitats de diferentes formas. De modo geral, após a modificação de um ambiente, podem existir 

respostas positivas ou negativas de modo que uma espécie pode ter sua população reduzida até a 

sua extinção local ou ser aumentada. Nesse contexto, várias espécies de plantas podem ser 

utilizadas como bioindicadoras de qualidade ambiental. No entanto, pode-se destacar as espécies 

do gênero Psidium sp. (família Myrtaceae) que pode ser um bom bioindicador sensíveis a 

poluentes como SO2 e NOx (MORAES et al., 2002). Quando exposto a poluentes espécies do gênero 

podem apresentar alterações na alocação da biomassa e injúrias foliares visíveis. 
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4.4.1.3.2.2.10 Espécies de importância médica 

Dentre as espécies registradas na ADA destacam-se duas que são utilizadas como plantas 

medicinais. A resina excretada do tronco da espécie Protium heptaphyllus (ameslca) é amplamente 

difundida, sendo usado na medicina popular como analgésico, cicatrizante e expectorante; na 

indústria de verniz; na calafetagem de embarcações e como incenso em rituais religiosos, 

ocorrendo a presença de diversos terpenóides neste produto (BANDEIRA et al., 2002). 

A Dimorphandra mollis (faveiro) é uma espécie medicinal com alto potencial econômico por 

possui inúmeras potencialidades medicinais e fitoquímicas (MENDES, et al., 2013). Indústrias 

farmacêuticas utilizam substâncias extraídas de seus frutos, como a rutina, quercetina e ramnose, 

dentre outros, que são usados na fabricação de medicamentos e cosmético (MENDES, et al., 2013). 

A atividade extrativista tem explorado intensamente os frutos desta espécie em populações 

naturais, presente principalmente no Norte de Minas Gerais, sendo uma das regiões onde mais se 

extrai o fruto da fava-d'anta. 

4.4.1.3.2.2.11 Comparativo Diagnóstico AII/AID e ADA 

Comparativamente, o levantamento de dados secundários para a AII/AID do Projeto Alteamento 

dos Módulos Oeste 1 e Central apresentou uma riqueza 75% (n=251) superior ao registrado na 

ADA (n=61). Essa diferença de informações é esperada uma vez que a AII/AID possui uma maior 

diversidade de habitats em relação a ADA. Além disso, o esforço de coleta na região ao longo dos 

anos supera as amostragens realizadas na ADA, o que influência diretamente no número de 

espécies registradas. Nesse contexto, o levantamento de informações secundárias é uma 

importante ferramenta para a análise do contexto regional de estudos ambientais uma vez que é 

um importante indicador de prováveis espécies que podem ocorrer na ADA do empreendimento.  

4.4.1.4 Síntese Conclusiva 

A região do empreendimento está localizada no domínio do cerrado e as formações nativas 

predominantes na região são constituídas de principalmente cerrado sensu stricto e cerradão. 

Considerando a análise dos aspectos fitogeográficos e da importância para a conservação da 

região, pode-se concluir que a AII/AID situa-se próxima a regiões de grande relevância ecológica, 

paisagística e cultural. No entanto, as áreas de influência do empreendimento não interceptam 

Unidades de Conservação, tampouco zonas de amortecimento de UC de proteção integral, 

Reservas da Biosfera ou áreas consideradas prioritárias para conservação da flora. No geral, a 

região possui um alto grau de antropização e grande parte na vegetação nativa foi convertida para 

usos alternativos do solo.  

A AII/AID pode ser considerada uma região com um alto grau de antropização e com baixa 

densidade de fragmentos florestais. De acordo com o levantamento sobre a composição de 

espécies realizado na AII/AID, foi registrado o total de 251 espécies. Dentre as espécies 
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registradas, 04 são classificadas como “Vulnerável” e uma classificada com “Em Perigo” de acordo 

com a IUCN. Duas espécies, Astronium urundeuva e Pterodon emarginatus, são classificadas como 

“Vulnerável” pela lista de espécies da flora ameaçada de Minas Gerais (FUNDAÇÃO 

BIODIVERSITAS, 2008). A espécie Astronium urundeuva (aroreira), além de ser ameaçada de 

extinção é considerada imune de corte. Além disso, há o registro de duas espécies de 

Handroanthus sp. (ipê-amarelo) e uma espécie do gênero Tabebuia sp. (ipê-roxo) e o Caryocar 

brasiliense (pequi), consideradas de interesse comum, de preservação permanente e imune de 

corte no estado de Minas Gerais pela Lei Estadual nº 20.308/2012. 

Em relação à vegetação da ADA, mais de 80% da área total é constituída por classes de uso do solo 

de origem antrópica. As formações nativas são constituídas de cerrado denso, cerrado ralo e 

cerradão. No levantamento realizado, foram contabilizadas 61 espécies, distribuídas em 29 

Famílias. Do total de espécies registradas, uma, Machaerium villosum, é considerada ameaçada na 

categoria “Vulnerável” de acordo com a IUCN. Além disso, foram registradas duas endêmicas do 

cerrado a Dalbergia miscolobium e Connarus suberosus.  

Considerando a ADA do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central, será suprimida uma 

área equivalente a 36,58 ha de vegetação nativa (Cerradão, Cerrado Denso e Cerrado Ralo). O 

inventário florestal indicou um rendimento lenhoso total de 28,7126 m³, sendo 14,885 m³ de 

lenha e 13,8276 m³ de madeira, que corresponde a 68,3634 m³/ha. 

4.4.2 Fauna Terrestre e Aquática 

A caracterização da fauna terrestre e aquática tem como objetivo apresentar as principais 

espécies ocorrentes nas áreas de influência definidas para o meio biótico. Foram contempladas, 

no diagnóstico, a mastofauna, a herpetofauna, a avifauna, conforme solicita o termo de referência 

para elaboração do EIA, além da ictiofauna. Nos itens seguintes, serão apresentados os resultados 

obtidos para cada um dos grupos faunísticos avaliados. 

4.4.2.1 Mastofauna 

4.4.2.1.1 Introdução 

O Brasil alberga a maior diversidade de mamíferos, com 701 espécies descritas distribuídas em 

12 Ordens (PAGLIA et al., 2012). De acordo com Costa et al. (2005), o número de espécies pode 

ser ainda maior, pois muitas ainda estão para ser descobertas e catalogadas, principalmente 

roedores, marsupiais e morcegos. Essas lacunas de conhecimento dificultam iniciativas de 

conservação e manejo, bem como de análises regionais.  

A elevada diversidade de mamíferos evidencia a importância deste grupo em vários processos nos 

ecossistemas florestais, principalmente para equilíbrio e manutenção. Mamíferos herbívoros são 
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funcionalmente importantes no controle populacional de plantas de determinados ambientes, por 

meio da predação de sementes e plântulas. As espécies frugívoras e nectarívoras participam dos 

processos de reprodução das plantas por meio da dispersão de sementes e transporte de pólen 

(BONVICINO et al., 2008; REIS et al., 2011), atuando diretamente no processo de restauração de 

áreas degradadas, assim como na diversidade genética das plantas. Já os predadores participam 

da regulação populacional de invertebrados e vertebrados herbívoros (TERBORGH et al., 2001). 

Segundo Reis et al. (2011), os mamíferos constituem um excelente grupo bioindicador da 

qualidade do ambiente devido às características de sua biologia, que os tornam sensíveis às 

alterações no seu ambiente, seja aquático ou terrestre. Sendo assim, o desequilíbrio de uma parte 

dessa intrincada cadeia trófica pode causar perda de biodiversidade. 

Minas Gerais está entre os estados com maior diversidade faunística do Brasil, abrigando 

aproximadamente 243 mamíferos, ou seja, 34% das espécies deste grupo registradas para todo o 

território brasileiro. Deste total, 45 espécies fazem parte da Lista da Fauna Ameaçada de Extinção 

de Minas Gerais (COPAM, 2010). O estado ocupa quase 11% do território nacional e sua vasta 

extensão territorial abriga três biomas, dois deles considerados hotspots mundiais, a Mata 

Atlântica e o Cerrado (MYERS et al., 2000), o que de fato proporciona condições para a ocorrência 

de uma grande biodiversidade (DRUMMOND et al., 2005). 

O Cerrado apresenta alta taxa de endemismo e, a cada ano, sofre com as crescentes pressões 

exercidas pelo homem, resultando na perda de habitats natural (MYERS et al., 2000). A partir 

desses fatos, o Cerrado foi classificado como um dos trinta e cinco hotspots mundiais, sendo um 

bioma prioritário para implantação de ações para conservação (MYERS et al., 2000; 

MITTERMEIER et al., 2004). 

Os mamíferos são especialmente vulneráveis à alteração e fragmentação de habitats, podendo ser 

afetados por vários fatores, incluindo a limitação no deslocamento de indivíduos, mudança no 

comportamento de animais (TROMBULAK & FRISSELL, 2000) e ausência ou redução de recursos 

básicos e essenciais à sua sobrevivência (RYLANDS & KEROUGHLIAN, 1988; LAURANCE et al., 

1997). A mortalidade de indivíduos, associada aos efeitos de fragmentação e diminuição de 

conectividade, promovem a redução e o isolamento de populações animais, com consequente 

risco de extinção local de espécies (LAURANCE et al., 1997).  

Os mamíferos desempenham importante papel ecológico como constituintes da cadeia alimentar, 

na dispersão e predação de sementes, além de serem eficientes ferramentas de monitoramento 

ambiental (EMMONS & FEER, 1997; EISENBERGH & REDFORD, 1999; PARDINI et al., 2005). A 

presença de espécies carnívoras e herbívoras, por exemplo, confere aos mamíferos de médio e 

grande porte um papel regulador na estrutura das comunidades biológicas dentro de um 

ecossistema. A participação em diferentes níveis tróficos dentro da cadeia e os diferentes níveis 

de plasticidade ecológica, incluindo desde animais extremamente sensíveis a degradação de 

ambientes até animais com preferência por habitats com certo nível de degradação, torna os 

mamíferos um grupo importante para o estudo de impactos ambientais (REIS et al., 2011). 
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Neste contexto, foi proposto levantamento de mastofauna nas áreas de influência do Projeto 

Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central, para subsidiar o processo de licenciamento. A 

proposição deste estudo foi motivada pelo potencial bioindicador de mamíferos, que podem 

auxiliar na detecção e mensuração de eventuais impactos oriundos do empreendimento. 

4.4.2.1.2 Metodologia 

4.4.2.1.2.1 Área de Influência Indireta – AII 

Para elaboração do diagnóstico da área de influência indireta da mastofauna não-voadora, foram 

consultados estudos ambientais provenientes do licenciamento ambiental da Unidade Três 

Marias da Nexa Recurso Minerais S.A. Com base nos dados secundários levantados, foram 

registradas 23 espécies de potencial ocorrência na região. Estas espécies se dividem em nove 

ordens e 15 famílias, sendo que as 23 espécies registradas correspondem a cerca de 9,43% das 

espécies conhecidas para o estado de Minas Gerais (DRUMMOND et al., 2005).  

As informações e dados secundários utilizados para a caracterização da mastofauna de potencial 

ocorrência na área de influência indireta do Projeto tem como subsídios relatórios técnicos em 

projetos e estudos ambientais desenvolvidos na região do empreendimento. A Tabela 4-43 mostra 

os estudos selecionados, a empresa executora, ano da amostragem, sazonalidade e métodos de 

amostragem adotados. O estudo foi disponibilizado pela Nexa Recursos Minerais S.A. Para 

elaboração da lista de espécies unificada com provável ocorrência na área de estudo regional 

foram consideradas apenas aquelas identificadas ao menor nível específico, não sendo 

consideradas as espécies com imprecisão taxonômica. 

 Tabela 4-43: Estudo ambiental selecionado para diagnóstico da mastofauna não-voadora na AII 

Nome do Estudo Ano Empresa/Autor Sazonalidade 
Métodos de 

Amostragem 
Relatório Consolidado do 

Programa de Monitoramento da 
Nexa Recursos Minerais S.A – 

Unidades Três Marias 

2020 (ARBORE, 2020) Seca e Chuva 

Câmeras Trap, 
Armadilhas Live 

Traps, Busca 
Ativa. 

4.4.2.1.2.2 Área de Influência Direta – AID e Área Diretamente Afetada – ADA 

4.4.2.1.2.2.1 Período de Amostragem 

Para os levantamentos da mastofauna na área de influência direta e área diretamente afetada pelo 

Projeto foram selecionados locais que indicassem a ocorrência de mamíferos da região. Alterada 

em sua composição original, a área de amostragem apresenta fragmentos florestais de Cerrado e 

está às margens do rio São Francisco, além de existirem áreas de pastagens e áreas antrópicas. 

O estudo foi realizado em duas campanhas de campo, na estação chuvosa e seca, com uma equipe 

formada por um biólogo mastozoólogo e um auxiliar de campo (Tabela 4-44). Os levantamentos 
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buscaram inventariar, de forma abrangente, a mastofauna presente na área de estudo, a fim de 

subsidiar a elaboração do diagnóstico ambiental. 

 Tabela 4-44. Períodos de amostragem da mastofauna na AID/ADA 

Campanha Data Pontos de Amostragem Sazonalidade 

1 26 a 29/03/2020 M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9 e M10 Chuva 

2 09 a 12/06/2020 M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9 e M10 Seca 

4.4.2.1.2.2.2 Descrição dos Pontos/Áreas de Amostragem 

A área de estudo se insere entre os municípios de Três Marias e São Gonçalo do Abaeté, sendo o 

rio São Francisco o divisor municipal, e encontra-se inserida no domínio do bioma Cerrado. A área 

apresenta, em sua maior porção, formação campestre com pastagens e árvores esparsas, além de 

pequenos fragmentos florestais com árvores que variam de pequeno a médio porte, além de 

presença de espécies exóticas, como Eucalyptus sp. A maior parte da AID/ADA é dominada por 

área antropizada e de solo exposto, além de vertentes de Cerrado Ralo e áreas de uso antrópico 

industrial. Nas margens do rio São Francisco e seus tributários, a vegetação ciliar encontra-se com 

dossel irregular em algumas porções, entretanto, ao longo do leito observa-se diferentes 

fisionomias, com predomínio de pequenos fragmentos florestais. A Tabela 4-45 indica os pontos 

de amostragem da mastofauna realizados na AID/ADA. 

 Tabela 4-45: Localização geográfica e fisionomia vegetal predominante dos pontos amostrais 
realizados para a Avifauna na AID/ADA 

Ponto/Área 
Coordenadas UTM (Zona 

23S | Datum SIRGAS2000) Fitofisionomia predominante 
mE mN 

M1 475.877 7.991.673 
Cerrado Sentido Restrito, transição com área 

antrópica/pastagem. 

M2 476.382 7.991.741 
Cerrado Sentido Restrito, transição com área 

antrópica/pastagem. 

M3 476.252 7.991.351 
Cerrado Sentido Restrito, transição com área 

antrópica/pastagem. 

M4 476.004 7.990.946 
Fragmento florestal (FESD) em transição com 

pastagem. 

M5 476.922 7.991.589 
Fragmento florestal em  

transição com pastagem. 

M6 476.738 7.990.671 
Fragmento florestal em  

transição com pastagem. 

M7 477.346 7.990.040 
Cerrado Sentido Restrito, transição com área 

antrópica/pastagem. 

M8 478.962 7.989.309 
Cerrado Sentido Restrito, transição com área 

antrópica/pastagem. 

M9 478.390 7.989.448 
Cerrado Sentido Restrito, transição com área 

antrópica/pastagem. 

M10 479.377 7.990.689 
Cerrado Sentido Restrito, transição com área 

antrópica/pastagem. 
M11 478.328 7.989.827 Cerrado Campo Sujo. 
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A Foto 4-51 à Foto 4-61 ilustram os pontos de amostragem da Mastofauna, em área dominada pelo 

bioma Cerrado. A Figura 4-39 mostra a localização dos pontos amostrais em mapa. 

 Foto 4-51: Vista parcial do ponto amostral M1  Foto 4-52: Vista parcial do ponto amostral M2 

  

 Foto 4-53: Vista parcial do ponto amostral M3  Foto 4-54: Vista parcial do ponto amostral M4 

  

 Foto 4-55: Vista parcial do ponto amostral M5  Foto 4-56: Vista parcial do ponto amostral M6 
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 Foto 4-57: Vista parcial do ponto amostral M7  Foto 4-58: Vista parcial do ponto amostral M8 

  

 Foto 4-59: Vista parcial do ponto amostral M9  Foto 4-60: Vista parcial do ponto amostral M10 

  

 Foto 4-61: Vista parcial do ponto amostral M11 
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4.4.2.1.2.2.3 Coleta de Dados Primários 

Para amostragem da mastofauna na AID/ADA do Projeto foram utilizados dois métodos 

complementares, descritos a seguir. 

Busca Ativa e Censo por Transecção 

Consistem na procura por evidências diretas (visualizações, carcaças e vocalizações) e indiretas 

(abrigos, tocas, fezes, pegadas, rastros e outros sinais) reveladoras da presença e atividade de 

espécies de mamíferos de médio e grande porte. A amostragem foi realizada em diferentes 

períodos do dia através de rondas a pé e de carro ao longo de estradas, trilhas, acessos e leito secos 

de córregos e lagoas, buscando abranger todos os ambientes presentes nas áreas de influência 

direta do empreendimento (Foto 4-62 e Foto 4-63). Durante as duas campanhas, foi despendido 

um esforço total de 47 homens-hora para o método de busca ativa e transecção, distribuído em 

onze pontos de amostragem. Sempre que possível, os registros indiretos foram fotografados 

próximos a uma escala, para proporcionar a observação do tamanho e medidas do rastro e 

identificados com o auxílio de guias de campo (BECKER & DALPONTE 1999; OLIVEIRA & 

CASSARO, 2010; BORGES & TOMÁS, 2004). 

 Foto 4-62: Método de Censo por Transecção  Foto 4-63: Método de Busca Ativa 

  

4.4.2.1.2.2.4 Identificação e Classificação das Espécies 

O arranjo taxonômico do tema mastofauna não-voadora seguiu a nomenclatura utilizada através 

da Lista Anotada de Mamíferos do Brasil (PAGLIA et al., 2012). Para verificação do endemismo 

das espécies registradas em campo, foi utilizado os mapas de distribuição da IUCN (2019), assim 

como a Lista Anotada de Mamíferos do Brasil (PAGLIA et al., 2012) e o livro Mamíferos do Brasil 

(REIS et al., 2011). Para verificação do status de conservação das espécies foi consultado a lista 

vermelha das espécies ameaçadas de extinção a nível regional no estado de Minas Gerais (COPAM, 

2010), a nível nacional (MMA 2014), e a nível global foi consultada a lista internacional de espécies 

ameaçadas da IUCN (2019). 
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4.4.2.1.2.2.5  Análise dos Dados 

Para avaliar a riqueza da comunidade de mamíferos de médio e grande porte e o esforço amostral 

despendido, foi confeccionada uma curva de acumulação de espécies com o programa EstimateS 

9.1b1 e 100 aleatorizações (COLWELL, 2000). Para elaboração da curva, foi considerado como 

unidade amostral o número de pontos de amostragem em campo, consolidando os dados 

provenientes dos métodos de transecção e busca ativa. Para a estimativa de riqueza, utilizou-se o 

estimador não-paramétrico Jackknife 1ª ordem (Jack1). 

Através dos dados brutos compilados, também foram calculados os índices de riqueza, frequência 

de ocorrência, diversidade e equitabilidade.  

Para a diversidade, foram calculados índices de Shannon (H’) por avaliação dos diferentes 

pontos/áreas. É o índice de diversidade mais utilizado em estudos ecológicos (MAGURRAN, 2004). 

O índice de Shannon (H’) varia entre 0 (quando a amostra contém apenas uma espécie) e um valor 

máximo correspondente a X espécies (MAGURRAN, 2004).  

A equitabilidade refere-se ao padrão de distribuição de indivíduos entre as espécies, sendo 

proporcional à diversidade, exceto se houver codominância entre espécies (MAGURRAN, 2004). 

A medida de equitabilidade compara a diversidade de Shannon com a distribuição das 

abundâncias das populações das espécies observadas, o que maximiza a diversidade. Quanto mais 

próximas as abundâncias dentro de uma comunidade, maior a equitabilidade ou menor a 

dominância. O índice de equitabilidade de Pielou (E’) varia de 0 a 1. Para valores próximos de zero, 

a dominância entre as espécies pode ser considerada alta, enquanto para valores próximos de um, 

a dominância é considerada baixa (MAGURRAN, 2004).  

O Índice de Jaccard foi utilizado para avaliar o grau de similaridade entre a composição de espécies 

nos diferentes pontos amostrais. Para averiguação do grau de similaridade entre os pontos, foi 

construída uma matriz de similaridade utilizando o programa PAST (HAMMER, 2001), utilizando 

o parâmetro análise de Cluster (Cluster Analysis) para agrupamento, que leva em consideração a 

abundância das espécies nas amostras obtidas nas coletas em campo. 

4.4.2.1.3 Resultados 

4.4.2.1.3.1 Área de Influência Indireta – AII 

Durante o levantamento de dados secundários com as espécies de potencial ocorrência na área de 

influência indireta do empreendimento, foram registradas 23 espécies de mamíferos não-

voadores. Este total representa cerca de 9,43% das espécies de mamíferos ocorrentes em Minas 

Gerais e 3,28% das espécies com ocorrência no Brasil (PAGLIA et al., 2012). O Gráfico 4-55 revela 

a porcentagem das ordens registradas e de potencial ocorrência na área de influência indireta do 

empreendimento. 
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 Gráfico 4-55: Representatividade das ordens de mamíferos não-voadores registradas através de 
dados secundários com potencial ocorrência para a AII 

 

Com base nos dados disponíveis, as ordens Rodentia e Carnivora foram as mais diversas no que 

tange a riqueza de espécies presentes na AII, representado 22% das espécies registradas (5 

espécies), respectivamente, seguida pelas ordens Cingulata e Didelphimorphia (13% - 3 espécies). 

As ordens que representaram a menor riqueza de espécies foram Primates, Perissodactyla e 

Lagomorpha (4% - uma espécie). Ressalta-se que as ordens Lagomorpha e Perissodactyla 

possuem apenas uma espécie representante e nativa descrita para o território brasileiro. É natural 

em estudos de levantamento da mastofauna que as ordens Carnivora e Rodentia sejam as mais 

registradas, visto que os carnívoros apresentam grandes áreas de vida e alto padrão de 

deslocamento, além de Rodentia ser a ordem mais diversa entre os mamíferos brasileiros (REIS 

et al., 2011). 

A riqueza de mamíferos presentes na AII é baixa se comparada a outras áreas do Cerrado em 

Minas Gerais, como o trabalho proposto por Talamoni et al., (2000) sobre os dados coletados em 

uma vegetação savânica no município de Jataí, que identificou 69 espécies de mamíferos não 

voadores, enquanto os dados compilados acerca da AII do empreendimento apresentam cerca de 

23 espécies de mamíferos não voadores de potencial ocorrência na área de estudo. 

Embora apresente remanescente de vegetação com boa qualidade ambiental, a AII é formada por 

uma matriz já descaracterizada em sua formação vegetacional primária, entretanto, ainda alberga 

elevada riqueza de espécies. Das 23 espécies registradas, a grande maioria são espécies resilientes 

e adaptadas a ambientes alterados. Estas espécies ocorrem em diversos biomas no território 

brasileiro e possuem alta plasticidade ecológica, adaptando-se bem em áreas antropizadas. A 

Tabela 4-46 indica as espécies da mastofauna registradas para a Área de Influência Indireta do 

empreendimento. 
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 Tabela 4-46: Lista de espécies da mastofauna não-voadora de pequeno, médio e grande porte 
registrada por meio de levantamento de dados secundários na AII 

Nome do Táxon Nome Popular Endemismo 
Status de Conservação Referência  

Bibliográfica COPAM MMA IUCN 

ORDEM PRIMATES 

Família Callithrichidae 

Callithrix penicillata Mico-estrela - - - - Arbore, 2020 

ORDEM ARTIODACTYLA 

Familia Cervidae 

Mazama gouzoubira Veado-catingueiro - - - - Arbore, 2020 

Família Tayassuidae 

Pecari tajacu cateto   VU - - Arbore, 2020 

ORDEM CARNIVORA 

Família Canidae 

Chrysocyon brachyurus lobo-guará - VU VU - Arbore, 2020 

Lycalopex vetulus raposinha  -   - VU - Arbore, 2020  

Cerdocyon thous cachorro-do-mato - - - - Arbore, 2020 

Família Felidae 

Leopardus pardalis jaguatirica - VU - - Arbore, 2020 

Família Procyonidae 

Procyon cancrivorus mão-pelada - - - - Arbore, 2020 

Nasua nasua quati - - - - Arbore, 2020 

ORDEM CINGULATA 

Família Dasypodidae 

Cabassous unicinctus tatu-do-rabo-mole - - - - Arbore, 2020 

Dasypus novemcinctus tatu-galinha - - - - Arbore, 2020 

Euphractus sexcinctus tatu-peba - - - - Arbore, 2020 

ORDEM DIDELPHIMORPHIA 

Família Didelphidae 

Didelphis albiventris saruê - - - - Arbore, 2020 

Gracilinanus microtarsus cuíca - - - - Arbore, 2020 

Gracilinanus agilis cuíca - - - - Arbore, 2020 

ORDEM LAGOMORPHA 

Família Leporidae 

Sylvilagus brasiliensis tapeti - - - - Arbore, 2020 

ORDEM RODENTIA 

Família Cricetidae 

Calomys sp. rato-do-mato - - - - Arbore, 2020 

Cerradomys subflavus rato-do-mato - - - - Arbore, 2020 

Família Caviidae 

Hydrochoerus hydrochaeris capivara - - - - Arbore, 2020 

Família Cuniculidae 
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Nome do Táxon Nome Popular Endemismo 
Status de Conservação Referência  

Bibliográfica COPAM MMA IUCN 

Cuniculis paca paca - - - - Arbore, 2020 

Família Dasyproctidae 

Dasyprocta azarae cutia - - - - Arbore, 2020 

ORDEM PERISSODACTYLA 

Família Tapiridae 

Tapirus terrestris anta - VU VU VU Arbore, 2020 

ORDEM PILOSA 

Família Myrmecophagidae 

Myrmecophaga tridactyla tamanduá-bandeira - VU VU VU Arbore, 2020 

Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim - - - - Arbore, 2020 

Legenda - Endemismo: Mata Atlântica (MA); Cerrado (CE). Status de Conservação:  Deficiente em Dados (DD), Quase 
ameaçada (NT), Vulnerável (VU), Em perigo (EN), Criticamente em Perigo (CR), Dados Deficientes (DD). Referências 
Bibliográficas: Relatório de Monitoramento da Nexa Recursos Minerais S.A., janeiro de 2020 (ARBORE, 2020). 

O levantamento de dados secundários identificou seis espécies que se encontram elencadas em 

alguma das categorias de ameaça a extinção no contexto regional, nacional ou global (COPAM, 

2010; MMA, 2014; IUCN, 2019). Foram registradas as espécies Pecari tajacu (cateto), Chrysocyon 

brachyurus (lobo-guará), Lycalopex vetulus (raposinha), Leopardus pardalis (jaguatirica), Tapirus 

terrestris (anta) e Myrmecophaga tridactyla (tamanduá-bandeira) todas elencadas com status 

“vulnerável” nas listas de ameaça regional e nacional (COPAM, 2010; MMA, 2014).  

L. pardalis e P. tajacu se encontram ameaçadas no estado de Minas Gerais (COPAM, 2010), não 

sendo ameaçadas em nível nacional. Estas espécies possuem ampla distribuição no estado de 

Minas Gerais e no Brasil (REIS et al., 2011). As principais ameaças são a caça predatória, 

atropelamentos, destruição e fragmentação de habitat (REIS et al., 2011). Os registros de 

Chrysocyon brachyurus (lobo-guará), Myrmecophaga tridactyla (tamanduá-bandeira) e Tapirus 

terrestris (anta) são importantes para a área de estudo regional, pois atuam como espécies 

“bandeira” em programas de conservação da fauna, subsidiando recursos para programas 

ambientais (REIS et al., 2011). 

Em relação às espécies bioindicadoras de qualidade ambiental, Didelphis albiventris (gambá-de-

orelha-branca) é considerada bioindicadora de má qualidade ambiental. A espécie foi registrada 

na área de estudo pelo levantamento dos dados secundários. D. albiventris é considerada uma 

espécie estrategista “r”, sobretudo por habitarem áreas antropizadas e serem pioneiras em 

ambientes degradados, assumindo nichos ecológicos vazios (REIS et al., 2011).  

Adicionalmente, foram registradas espécies de importância médica no contexto local. De modo 

geral, muitas espécies de pequenos mamíferos atuam como reservatório de uma gama de 

zoonoses conhecidas, como hantavírus, tripanossomíase, leishmaniose, entre outras. Com os 

ambientes silvestres cada vez mais fragmentados, em decorrência do desmatamento e da 

ocupação desordenada, populações humanas estão mais expostas ao contato com animais 
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silvestres. Desta forma, doenças antes restritas ao ambiente silvestre se tornam mais frequentes 

nas comunidades locais. As espécies da ordem Rodentia são notoriamente conhecidas pela sua 

importância médica, pois atuam diretamente como transmissores de patologias ao ser humano, 

como reservatórios de doenças (REIS et al., 2011). 

A transmissão de Rickettsia rickettsii, bactéria responsável pela febre maculosa, na região 

metropolitana de Belo Horizonte continua sendo atribuída principalmente ao carrapato 

Amblyomma cajennense, sobretudo por conta das populações não controladas de Hydrochoerus 

hydrochaeris (capivara). Neste estudo, as capivaras foram registradas por meio de dados 

secundários e possuem potencial ocorrência na área do empreendimento, principalmente por 

conta da proximidade e influência do rio São Francisco. Carrapatos da família Ixodidae possuem 

altas taxas de reprodução e podem ser transportados por longas distâncias através de seus 

hospedeiros. Desta forma, a fauna silvestre participa de forma decisiva nessa atividade, 

promovendo a disseminação e adaptação dos carrapatos a diversos tipos de ambientes. Mesmo 

que, devido às suas exigências ambientais, os carrapatos sobrevivam em pequenas parcelas, ainda 

assim, elas serão suficientes para dar continuidade ao ciclo biológico nos novos nichos 

(CLOUDSLEY-THOMPSON, 1980). Assim, H. hydrochoerus é uma espécie importante para a saúde 

pública, sobretudo por conta da alta capacidade de abrigar grandes populações de carrapatos e 

represente grande potencial como dispersor e amplificador para manter o ciclo vital da R. rickettsii 

na natureza. 

4.4.2.1.3.2 Área de Influência Direta – AID e Área Diretamente Afetada – ADA 

4.4.2.1.3.2.1 Riqueza de espécies 

Durante as amostragens em campo na área de influência direta e área diretamente afetada pelo 

Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central, foram registradas 14 espécies de mamíferos 

não-voadores. Este total representa cerca de 1,99% das espécies de mamíferos ocorrentes no 

Brasil (PAGLIA et al., 2012). Estas encontram-se divididas em seis ordens (Gráfico 4-56) e onze 

famílias. O total de espécies registradas por meio da coleta de dados primários representa cerca 

de 5,57% das espécies ocorrentes no Cerrado (PAGLIA et al., 2012). A Tabela 4-47 indica as 

espécies registradas no presente estudo na AID/ADA. 
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 Gráfico 4-56: Representatividade das ordens de mamíferos 
 não-voadores registrados na AID/ADA 

 

Com base nos dados registrados em campo, a ordem Carnivora foi a mais diversa em relação à 

riqueza de espécies, representando 50% das registradas (n= 7). As ordens que representaram a 

menor riqueza de espécies foram Rodentia, Primates e Lagomorpha (7% - uma espécie, 

respectivamente). Ressalta-se que a ordem Lagormorpha possui apenas uma espécie 

representante descrita para o território brasileiro até o presente momento (REIS et al., 2011). A 

Ordem Carnivora normalmente costuma ser bem representada em estudos de inventariamento, 

apesar de não possuir um grande número de espécies (cerca de 6% das espécies terrestres), se 

destaca quanto à riqueza em levantamentos de fauna porque estas são registradas com frequência 

devido ao hábito de se deslocarem por extensas áreas em busca de território e alimento (o que 

possibilita o registro de pegadas), e também por algumas espécies marcarem seu território com 

fezes e ranhuras, como no caso de Puma concolor (onça-parda) (REIS et al., 2011; PAGLIA et al., 

2012). 

Em relação à riqueza registrada nos pontos de amostragem, os que apresentaram as maiores 

riquezas foram M1 e M6, com o registro de sete espécies, seguido pelo ponto amostral M10 com 

seis espécies (Gráfico 4-57). Os pontos M2 e M7 não apresentaram registro de espécies durante 

as duas campanhas. É sugestivo que os pontos M1, M6 e M10 apresentem a maior riqueza de 

espécies do estudo pela paisagem do local, formada por fragmentos de florestais de Mata de Galera 

e Cerrado, sendo que Barlow et al. (2007) concluíram que florestas secundárias são 

particularmente importantes para a conservação da biodiversidade à medida que sua cobertura 

está se expandindo rapidamente nos trópicos (MACE et al. 2001), ajudando a reter espécies 

florestais, principalmente em áreas impactadas.   

Já a menor riqueza registrada no ponto M2 e M7 pode ser explicada pelo fitofisionomia do ponto 

amostral, visto que é esperado que em áreas predominantemente abertas tenha menor riqueza de 

mamíferos por conta da ausência e/ou baixa cobertura florestal, sendo que a diversidade e riqueza 
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de espécies estão relacionadas principalmente, com fatores de distribuição geográficos e de 

estrutura do habitat (BEGON et al., 2006).  

 Gráfico 4-57: Riqueza de espécies de mamíferos não-voadores  
registrados nos pontos de amostragem na AID/ADA 

 

Da Foto 4-64 à Foto 4-73 estão representadas algumas espécies de mamíferos registradas na 

AID/ADA. A Tabela 4-47 apresenta a lista consolidada das espécies. 

 Foto 4-64: Pegada de Procyon cancrivorus 
(mão-pelada) 

 Foto 4-65: Pegada de Cerdocyon thous (mão-
pelada) 
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 Foto 4-66: Pegada de Mazama sp., (veado)  Foto 4-67: Pegada de Pecari tajacu (cateto) 

  

 Foto 4-68: Pegada de Puma concolor (onça-
parda) 

 Foto 4-69: Fezes de Sylvilagus sp., (tapeti) 

  

 Foto 4-70: Pegada de Nasua nasua (quati)  Foto 4-71: Pegada de Hydrochoerus 
hydrochaeris (capivara) 
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 Foto 4-72: Callithrix penicillata (mico-
estrela) 

 Foto 4-73: Pegada de Chrysocyon brachyurus 
(lobo-guará) 
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 Tabela 4-47: Lista de espécies da mastofauna de médio e grande porte registrada por meio de levantamento de dados primários na AID/ADA 

Nome do Táxon Nome Popular Endemismo Ponto Amostral 
Forma de 
Registro 

Habitat do 
Registro 

Status de Conservação 
Cinegética Rara 

COPAM MMA IUCN 

ORDEM PRIMATES 

Família Callithrichidae 

Callithrix penicillata Mico-estrela - M1, M6 BA CE, MG - - - - - 

ORDEM CARNIVORA 

Família Canidae 

Chrysocyon brachyurus Lobo-guará - M6, M10 BA CE, PA VU VU - - - 

Cerdocyon thous 
Cachorro-do-

mato 
- 

M1, M3, M4, M5, M6, 
M8, M10, M11 

BA CE, PA - - - - - 

Família Felidae 

Puma concolor Onça-parda - M10 BA CE VU VU - - - 

Família Mustelidae 

Eira barbara Irara - M10 BA MG - - - - - 

Família Mephitiidae 

Conepatus semistriatus Jaritataca - M6 BA CE           

Família Procyonidae 

Nasua nasua quati - M3 BA CE - - - - - 

Procyon cancrivorus Mão-pelada - 
M1, M3, M4, M6, M8, 

M10, M11 
BA CE, MG, PA           

ORDEM RODENTIA 

Família Caviidae 

Hydrochoerus hydrochaeris capivara - M1, M3, M6 BA MG - - - X - 
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Nome do Táxon Nome Popular Endemismo Ponto Amostral 
Forma de 
Registro 

Habitat do 
Registro 

Status de Conservação 
Cinegética Rara 

COPAM MMA IUCN 

ORDEM CINGULATA 

Família Dasypodidae 

Cabassous sp. 
Tatu-do-rabo-

mole 
- M1, M4 BA CE, PA - - - X - 

Dasypus sp. Tatu - M11 BA CE, PA - - - X - 

ORDEM ARTIODACTYLA 

Família Tayassuidae 

Pecari tajacu cateto - M5, M6 BA CE VU - - X - 

Família Cervidae 

Mazama sp. Veado - M1, M3, M10 BA CE, PA - - - X - 

ORDEM LAGOMORPHA 

Família Leporidae 

Sylvilagus sp. Tapeti - M1 BA CE - - - X - 

Legenda - Endemismo: Mata Atlântica (MA); Cerrado (CE). Status de Conservação:  Deficiente em Dados (DD), Quase ameaçada (NT), Vulnerável (VU), Em perigo (EN), Criticamente em 
Perigo (CR), Dados Deficientes (DD); Forma de Registro: Registro Ocasional (RO), Busca Ativa (BA). Habitat de Registro: Mata de Galeria (MG), Cerrado (CE), Pastagem (PA). 
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4.4.2.1.3.2.2 Abundância/Frequência de ocorrência 

Durante as amostragens em campo, foram compilados 78 registros de 14 espécies distintas de 

mamíferos de médio e grande porte através de metodologias padronizadas de coleta. A Tabela 

4-48 indica o quantitativo de registros por ponto de amostragem e o total geral, além da 

frequência de ocorrência durante as amostragens realizadas na área de estudo. 

As espécies que apresentaram o maior quantitativo de registro foram Cerdocyon thous (cachorro-

do-mato) e Procyon cancrivorus (mão-pelada) respectivamente com n= 29 e n= 21 registros. São 

espécies pouco seletivas em relação ao uso do habitat e generalistas nos hábitos alimentares, 

suportando satisfatoriamente ambientes antropizados (REIS et al., 2011; PAGLIA et al., 2012). 

Estas espécies obtiveram frequência de ocorrência, respectivamente FO= 37,18% e 26,42%. É 

sugestivo que o maior número de registros destas espécies pode ser ocasionado pela 

fragmentação do habitat que leva à predominância de espécies generalistas, sendo mais tolerantes 

às alterações na vegetação da borda e capazes de adaptar sua dieta oportunisticamente (FONSECA 

& ROBINSON, 1990). Alguns estudos documentaram um aumento da densidade de espécies 

generalistas com relação ao habitat, ou ecologicamente flexíveis em relação à dieta, em 

fragmentos florestais de menor porte (FONSECA & ROBINSON 1990).  

Além disso, algumas espécies predadoras de topo de cadeia registrados neste estudo, como Puma 

concolor (onça-parda) e Chrysocyon brachyurus (lobo-guará) apresentaram baixas frequências de 

ocorrência (FO = 1,28% e 2,56%, respectivamente), indicando que devido à baixa abundância dos 

predadores de topo, os competidores mais fortes e herbívoros generalistas podem ter a sua 

abundância aumentada, chegando a dominar a comunidade (FONSECA & ROBINSON 1990; 

METZGER et al. 2006). 

 Tabela 4-48: Número de registros e frequência de ocorrência  
de mamíferos registrados na AID/ADA 

Táxon M
1

 

M
3

 

M
4

 

M
5

 

M
6

 

M
8

 

M
9

 

M
1 0
 

M
1 1
 

Total Geral Frequência 

Cerdocyon thous 5 4 1 2 4 2 - 6 5 29 37,18% 

Procyon cancrivorus 7 2 2 - 2 3 - 4 1 21 26,92% 

Mazama sp. 1 - - - - - - 3 1 5 6,41% 

Callithrix penicillata 3 - - - 1 - - - - 4 5,13% 

Hydrochoerus hydrochaeris 2 1 - - 1 - - - - 4 5,13% 

Pecari tajacu - - - 3 1 - - - - 4 5,13% 

Cabassous sp. 1 - 1 - - - - - - 2 2,56% 

Chrysocyon brachyurus - - - - 1 - - 1 - 2 2,56% 

Sylvilagus sp. 1 - - - - - 1 - - 2 2,56% 

Conepatus semistriatus - - - - 1 - - - - 1 1,28% 

Dasypus sp. - - - - - - - - 1 1 1,28% 

Eira barbara - - - - - - - 1 - 1 1,28% 

Nasua nasua - 1 - - - - - - - 1 1,28% 

Puma concolor - - - - - - - 1 - 1 1,28% 
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4.4.2.1.3.2.3 Suficiência Amostral 

A curva do coletor (Gráfico 4-58), gerada a partir do número de pontos de amostragem, 

demonstrou que a riqueza estimada de acordo com o esforço amostral empregado na área de 

estudo da Nexa Recursos Minerais S.A. é de 16,86 espécies, com a riqueza observada em campo 

correspondendo a 14 espécies. 

A curva do coletor começa a ascender gradualmente e não apresenta tendência a estabilização, 

não atingindo a assíntota. Uma análise mais detalhada da curva do coletor indica um aumento no 

número de espécies registradas concomitantemente ao acréscimo de amostragens. Esses 

resultados eram esperados, uma vez que a tendência natural de qualquer levantamento é o 

aumento gradual no número total de espécies amostradas até um número próximo da riqueza 

estimada (ODUM, 1988). A riqueza observada na área de estudo corresponde a 84,54% das 

espécies estimadas para a área, indicando que o esforço empregado foi eficiente e a riqueza de 

mamíferos presentes na área é significativa com o esforço despendido em campo. 

 Gráfico 4-58: Curva do coletor de mamíferos não-voadores  
registrados nos pontos de amostragem na AID/ADA 

 

 

4.4.2.1.3.2.4 Diversidade 

A partir do número de registros de mamíferos na área de estudo da Nexa Recursos Minerais, foram 

calculados os índices de diversidade de Shannon (H’) e equitabilidade de Pielou (E), conforme o 

Gráfico 4-59. 
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 Gráfico 4-59: Diversidade e equitabilidade da assembleia de mamíferos  
não-voadores registrados nos pontos de amostragem na AID/ADA 

 

Com base nos resultados registrados através do índice de diversidade de Shannon, observa-se 

variação no índice pelos pontos amostrais, sendo o menor valor registrado nos pontos M5 e M8 

(H’ = 0,673), enquanto os maiores valores foram registrados nas áreas florestadas, pontos M6 e 

M1 (H’ = 1,768 e H’ = 1,678, respectivamente). A oscilação no índice de diversidade é amparada 

pela riqueza e abundância presente nos pontos, sugerindo que a variação na diversidade pode ser 

influenciada por heterogeneidade do ambiente, extensão dos fragmentos florestais e/ou 

influências antrópicas. De fato, a maior diversidade foi registrada em M6, ponto que apresentou a 

maior riqueza e concentra os fragmentos de vegetação mais representativos da área de influência 

do empreendimento.  

O índice de equitabilidade registrado nos pontos amostrais é superior a E’ = 0,85, indicando que a 

assembleia de mamíferos é harmônica e não apresenta dominância. Estes valores indicam que as 

populações estão estáveis nas áreas amostradas. Em contrapartida, a exceção se faz no ponto M11 

que apresentou valor de equitabilidade de E’= 0,77, indicando que uma espécie foi mais 

dominante, no caso, Cerdocyon thous (cachorro-do-mato), que apresentou dominância nesta área 

e foi a espécie mais prevalente de todo o estudo. 

4.4.2.1.3.2.5 Similaridade 

Para verificar a composição e similaridade da assembleia de mamíferos nos diferentes pontos de 

amostragem, utilizou-se o índice de Jaccard. Foi construído um gráfico (Gráfico 4-60) para se 

avaliar a similaridade através da análise de agrupamento de Cluster. 

Através da análise de Cluster, observa-se que o cálculo da similaridade apresenta grande 

heterogeneidade. Os pontos de amostragem agruparam-se e apresentarem cerca de 84% de 

similaridade, sendo a similaridade destas áreas explicada pelos registros em comum das espécies 
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Cerdocyon thous (cachorro-do-mato) e Procyon cancrivorus (mão-pelada). O ponto M1 e M6 

apresentou cerca de 56% de similaridade em relação a composição das espécies, sendo sugestivo 

que estes pontos são mais similares por conta da fitofisionomia e presença de cobertura florestal. 

A composição da comunidade varia na riqueza e frequência de registro das espécies nos pontos 

de amostragem, tal fato podendo ser explicado por vários fatores, como disponibilidade de 

alimento, sazonalidade, influências antrópicas e grau de estrutura vegetal, fatores estes que 

determinam a oscilação na composição das espécies de mamíferos não-voadores. 

 Gráfico 4-60: Análise de agrupamento de Cluster da assembleia de mamíferos  
não-voadores registrados nos pontos amostrais na AID/ADA 

 

4.4.2.1.3.2.6 Espécies ameaçadas de extinção 

Durante o presente estudo, foram registradas três espécies ameaçadas de extinção (Tabela 4-49), 

sendo duas da ordem Carnivora e uma da ordem Artiodactyla, a saber: Puma concolor (onça-

parda), Chrysocyon brachyurus (lobo-guará) e Pecari tajacu (cateto). P. tajacu encontra-se 

elencado com status de conservação “vulnerável” exclusivamente no estado de Minas Gerais 

(COPAM, 2010). Já P. concolor e C. brachyurus encontram-se elencadas com status de “vulnerável” 

a nível regional (COPAM, 2010) e a nível nacional (MMA, 2014). 

Segundo Azevedo e colaboradores (2013) e Reis e colaboradores (2011) as principais ameaças a 

espécies de topo de cadeia alimentar, como Puma concolor (onça-parda) e Chrysocyon brachyurus 

(lobo-guará), são a perda e fragmentação de habitats, que afeta diretamente a sobrevivência dos 

indivíduos, e é provocada especialmente pela expansão agropecuária. A caça, seja ela cultural ou 
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retaliatória em casos de conflitos com proprietários rurais, representa outra ameaça à espécie 

(MICHALSKI & PERES, 2005). No contexto local, as principais ameaças as espécies são os 

atropelamentos e queimadas em áreas adjacentes, aliados a fragmentação e perda de habitat. 

Quanto ao herbívoro Pecari tajacu (cateto), as principais ameaças a esta espécie são a perda e 

fragmentação do habitat, atropelamentos e caça predatória. No contexto local, as principais 

ameaças a esta espécie são a perda e fragmentação de habitat, atropelamentos e caça predatória, 

visto que é uma espécie que possui a carne muito apreciada (REIS et al., 2011). 

 Tabela 4-49: Espécies de mamíferos ameaçadas de extinção registradas na AID/ADA 

Nome Científico Nome Popular 
Área de 
Registro 

Status de Conservação 

COPAM 
(2010) 

MMA 
(2014) 

IUCN 
(2019) 

Puma concolor Onça-parda M10 VU VU - 

Pecari tajacu Cateto M5, M6 VU - - 

Chrysocyon brachyurus Lobo-guará M6, M10 VU VU - 

4.4.2.1.3.2.7 Espécies endêmicas 

Nenhumas das 14 espécies registradas a partir dos dados primários coletados durante as 

campanhas em campo são classificadas como endêmicas do bioma Mata Atlântica e Cerrado 

(PAGLIA et al., 2012).  

4.4.2.1.3.2.8 Espécies exóticas e/ou invasoras 

Nenhumas das 14 espécies registradas a partir dos dados coletados são classificadas como 

exóticas ou invasoras (PAGLIA et al., 2012).  

4.4.2.1.3.2.9 Espécies cinegéticas  

Espécies cinegéticas são aquelas que sofrem com a pressão de caça com a finalidade de servir, 

principalmente, como subsistência e importância econômica. Entre as espécies registradas pela 

obtenção de dados primários na área de estudo destacam-se Cabassous sp., (tatu-do-rabo-mole), 

Dasypus sp., (tatu), Pecari tajacu (cateto), Sylvilagus sp., (tapeti), Hydrochoerus hydrochaeris 

(capivara) e Mazama sp., (veado), como sendo as principais espécies utilizadas na alimentação 

humana e que sofrem pressão de caça (REIS et al., 2011). Esta atividade vem sendo apontada como 

uma das principais razões pelas quais espécies são atualmente ameaçadas (REDFORD 1997; 

MACE & REYNOLDS, 2001; ROWCLIFFE et al., 2003). Em função disso, a caça de animais silvestres 

tem sido preocupação constante entre os conservacionistas (ROWCLIFFE et al., 2003). 

Apesar da importância da caça para populações locais, ela pode comprometer significativamente 

a abundância de espécies e a biodiversidade da região (NAUGHTON-TREVES & TREVES, 2005). A 
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pressão de caça no entorno de áreas protegidas tende a aumentar em razão, principalmente, do 

crescimento da população humana, do maior acesso às áreas preservadas e das melhorias da 

tecnologia de caça. De acordo com Fonseca e Robinson (1990), as espécies de maior tamanho são 

as mais vulneráveis à caça e as mais visadas. A remoção de grandes mamíferos herbívoros, 

frugívoros e granívoros de seu habitat natural, de acordo com Dirzo e Miranda (1990), traz 

consequências para a estrutura, dinâmica e regeneração de florestas, pois muitas plantas 

dependem destes animais como dispersores de sementes para seu sucesso reprodutivo. Por outro 

lado, a remoção de grandes predadores também acarreta mudanças na estrutura e função do 

ecossistema, pois eles controlam a população de herbívoros (TERBORGH et al., 2001). Há, por 

conta da caça, danos em cascata influenciando o equilíbrio de toda a comunidade (REDFORD, 

1992). 

4.4.2.1.3.2.10 Espécies bioindicadoras da qualidade ambiental 

Algumas espécies registradas podem ser indicadoras de ambientes degradados caso sejam 

encontradas em populações muito numerosas. Os principais indicadores de baixa qualidade 

ambiental são Hydrochoerus hydrochaeris (capivara) e Cerdocyon thous (cachorro-do-mato), que 

são espécies naturalmente mais dominantes nos ambientes em que ocorrem (REIS et al., 2011), 

principalmente por conta dos hábitos generalistas. O roedor de grande porte H. hydrochaeris se 

alimenta principalmente de gramíneas, e pode ser encontrado em grande densidade em locais de 

mata degradada, onde a fartura de alimento aumenta (RIBEIRO et al., 2010; REIS et al., 2011). Já 

Cerdocyon thous possui resistência a ambientes degradados e baixa seletividade quanto ao habitat, 

podendo se beneficiar de recursos alimentares em áreas antrópicas (REIS et al., 2011). Estas 

espécies apresentam ampla distribuição geográfica (BONVICINO et al., 2008; PAGLIA et al., 2012; 

IUCN, 2019) e são comuns em ambientes antropizados. A grande maioria das espécies presentes 

na área de estudo apresentam alta resiliência, indicando que a composição da comunidade de 

mamíferos é predominante de espécies pioneiras e habituadas a ambientes alterados. 

4.4.2.1.3.2.11 Espécies de importância médica 

Algumas espécies registradas nas amostragens de campo podem ser indicadas como potenciais 

hospedeiros de zoonoses, como a doença de Chagas, cujo protozoário já foi encontrado em tatus 

do gênero Dasypus (YEO et al., 2005), febre maculosa brasileira, que tem como principal 

hospedeiro amplificador da bactéria patogênica a espécie Hydrochoerus hydrochaeris (capivara) 

além de também já ter sido encontrada infectando Cerdocyon thous (LABRUNA et al., 2009; 

OGRZEWALSKA et al., 2012) e a raiva, principalmente em carnívoros silvestres que podem entrar 

em contato com animais domésticos e o homem, como Procyon cancrivorus e Cerdocyon thous 

(YEO et al., 2005; TORDO et al., 2006). 
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4.4.2.1.3.2.12 Comparativo Diagnóstico Regional e Local 

Comparativamente, o levantamento de dados secundários para a AII do empreendimento 

apresentou uma riqueza 39,14% (n=23) superior ao registrado durante as campanhas em campo 

na AID/ADA (n=14). Do total de espécies registradas com os dados primários, Eira barbara (irara), 

Puma concolor (onça-parda) e Conepatus semistriatus (jaritataca) não se encontram citadas nos 

dados disponíveis para a AII do empreendimento (ARBORE, 2020), enquanto as demais 11 

espécies levantadas por meio dos dados primários encontram-se também citadas nos dados 

secundários.  

O esforço amostral empregado em campo é relevante no contexto da riqueza de espécies. Os 

estudos utilizados para elaboração da lista de dados secundários apresentaram períodos de 

campo mais longos, sobretudo no período chuvoso. Sabe-se, por exemplo, que em amostragens 

temporais longas em épocas chuvosas, a riqueza e abundância de mamíferos tende a crescer por 

conta da disponibilidade de artrópodes, floração das plantas e coincide com os períodos 

reprodutivos de diversas espécies (PARDINI & UMETSU, 2006). 

4.4.2.1.4 Síntese Conclusiva 

Das 14 espécies registradas durante a elaboração do estudo na AID/ADA do Projeto Alteamento 

dos Módulos Oeste 1 e Central do DRM, 11 também são citadas nos dados secundários para a AII 

do empreendimento. Algumas espécies registradas são naturalmente mais raras, como o felídeo 

Puma concolor (onça-parda) e o canídeo Chrysocyon brachyurus (lobo-guará), tendo populações 

naturalmente pouco densas no ambiente (REIS et al., 2011; DE PAULA et al., 2013). Outras são 

comuns e de fácil registro em levantamentos de mamíferos, como o carnívoro Procyon cancrivorus 

(mão-pelada) e o roedor Hydrochoerus hydrochaeris (capivara) (REIS et al., 2011), sendo 

registrados nos dados primários do presente estudo.  

Apesar de alterada paisagisticamente, a AID/ADA apresenta fragmentos de mata, que permitem a 

dispersão e o fluxo gênico entre as populações de mamíferos presentes na região. Essa 

interligação dos fragmentos florestais atua de maneira benéfica na colonização de mamíferos em 

áreas onde primariamente não havia a presença destes, ou mesmo permitindo a viabilidade 

genética da população, o que assegura a conservação das espécies e atua como fonte de equilíbrio 

no ecossistema. Apesar da fauna de mamíferos registrada até o momento ser composta em sua 

maioria por espécies generalistas e pioneiras em ambientes antrópicos, a comunidade de 

mamíferos ali presentes aparenta estar estabelecida, o que indica que mesmo com atividades 

antrópicas na região de entorno, a fauna ali presente pouco tende a flutuar em sua composição 

por já estar habituada a alteração no habitat.  

Um fator importante observado na AID/ADA do empreendimento é a presença do gado. O pisoteio 

do gado compacta o solo e dificulta a entrada das sementes e consequente regeneração florestal, 

diminuindo, por consequência, as assembleias de mamíferos que utilizam o local. Outro fator de 
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grande influência é a proximidade da área do Projeto com a sede urbana do município de Três 

Marias. 

Mesmo diante da diferença na composição da riqueza de espécies entre os dados primários e 

secundários, é esperada a ocorrência de outras espécies na área, uma vez que a maioria dos 

mamíferos possui grande capacidade de dispersão e o resultado apresentado pela análise da curva 

do coletor indicou a possibilidade da ocorrência de mais espécies na área. Estas oscilações na 

composição, riqueza e abundância podem estar relacionadas a características intrínsecas das 

espécies, sazonalidade ou a perturbações ao meio.  

De maneira geral, a área apresenta moderada riqueza de mamíferos silvestres, possuindo 

representantes de variadas ordens e hábitos. Tal fato, associado ao registro de espécies 

cinegéticas e ameaçadas de extinção indica que a região do empreendimento ainda atua como 

refúgio para a fauna de mamíferos da região. 

4.4.2.2 Herpetofauna 

4.4.2.2.1 Introdução 

No Brasil são conhecidas 1136 espécies de anfíbios e 773 de répteis (COSTA & BÉRNILS, 2015; 

SEGALLA et al., 2019), enquanto Minas Gerais abriga 208 espécies de anfíbios (23,7% da riqueza 

deste grupo no Brasil) e 196 de répteis (26,7% das espécies ocorrentes no país) (FUNDAÇÃO 

BIODIVERSITAS, 2007). Apesar de toda a diversidade potencial da herpetofauna do Estado, o 

conhecimento sobre a composição de espécies como um todo é ainda insatisfatório (DRUMMOND 

et al., 2005). 

O estado de Minas Gerais pode ser considerado um dos mais privilegiados na composição de seus 

recursos naturais, pois tem áreas cobertas pelos biomas da Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. 

Essa heterogeneidade se expressa em uma grande variedade de ambientes com diferentes 

formações vegetais, rochosas e sistemas hídricos. Tais características favorecem a ocorrência de 

uma alta diversidade de anfíbios e répteis (DRUMMOND et al., 2005).  

A área de estudo, inserida no bioma Cerrado, está localizada na região centro-norte de Minas 

Gerais, especificamente no Alto São Francisco (ICMbio, 2013). A situação de degradação ambiental 

da área é crítica. A erosão e o assoreamento, oriundos de desmatamentos e do mau uso do solo, a 

concentração urbana, industrial e de atividades mineradoras, a poluição ambiental e a destruição 

das áreas de proteção permanente e das florestas naturais têm comprometido seriamente às áreas 

naturais da região e são apontados como os principais impactos ao meio ambiente (MMA, 2009). 

Em consideração ao Cerrado, este é o segundo maior bioma brasileiro e a mais rica savana do 

mundo (SILVA & BATES, 2002) constituindo um dos componentes de vegetação terrestres mais 

importantes do continente sul-americano (RATTER et al., 1997). Este bioma é caracterizado pela 
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existência de diversos tipos vegetacionais (fisionomias) que representam hábitats diferentes para 

a herpetofauna (COLLI et al., 2002). Estes hábitats variam de florestas a campos em um gradiente 

de complexidade estrutural e se distribuem na paisagem em mosaicos complexos de fisionomias 

com características próprias (COUTINHO, 1978; EITEN, 1972). O Cerrado é também um dos 

biomas brasileiros mais ameaçados (SILVA & BATES, 2002) e faz parte da lista mundial dos 

ecossistemas com maior diversidade e perda de hábitat, os hotspots (MYERS et al., 2000). 

Anfíbios são especialmente suscetíveis a alterações ambientais devido às características 

biológicas desses animais, que podem incluir exigência por ambientes de alta qualidade e de 

recursos e condições específicas para a reprodução, e devem, portanto, receber atenção especial 

em iniciativas de conservação. Esses animais constituem excelente indicador ecológico da 

qualidade do ambiente, principalmente por características de sua biologia (STEBBINS & COHEN, 

1995). Sua pele permeável é muito vulnerável a poluentes químicos e à radiação, e o complexo 

ciclo de vida da maioria das espécies os expõe a distúrbios tanto no meio aquático (fase larval) 

quanto no meio terrestre (fase adulta) (BEEBEE, 1996).  

A principal ameaça à conservação de anfíbios no Brasil é a destruição de seus habitats como 

consequência do desmatamento, queimadas, desenvolvimento agrícola e urbano (SILVANO & 

SEGALLA, 2005). A fragmentação modifica os ambientes e pode provocar declínios consideráveis 

nas populações de anuros em algumas regiões. 

Os répteis apresentam o corpo protegido por escamas e/ou placas ósseas, o que os torna menos 

suscetíveis à desidratação e contaminação por produtos químicos (POUGH et al., 1993; ZUG et al., 

2001). Contudo, alguns estudos já registraram declínios populacionais (WEBB et al., 2002, 

WILSON & MCCRANIE, 2004) e acredita-se que estejam relacionados principalmente à 

degradação ambiental (ZUG et al., 2001; RODRIGUES, 2005a; 2005b). 

Como os anfíbios e répteis apresentam menor capacidade de migração em comparação aos outros 

vertebrados e são muito suscetíveis às variações ambientais, são bastante adequados para uso 

como bioindicadores, podendo ser utilizados como modelos para atividades de manejo e 

monitoramento (SZARO, 1988). 

4.4.2.2.2 Metodologia 

4.4.2.2.2.1 Área de Influência Indireta – AII 

As informações, assim como a lista de espécies e dados secundários utilizados para a 

caracterização da herpetofauna de potencial ocorrência na AII do Projeto Alteamento dos 

Módulos Oeste 1 e Central do DRM têm como subsídios tanto a literatura técnica quanto a 

científica. Esses dados constam de pesquisas, projetos e de estudos ambientais desenvolvidos na 

região de Três Marias e São Gonçalo do Abaeté. Desta forma, os dados secundários analisados e 

consultados referentes às publicações científicas e aos estudos ambientais do grupo encontram-
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se na Tabela 4-50, a qual apresenta dados como, por exemplo, a empresa executora, o ano de 

amostragem, a sazonalidade e os métodos de amostragem adotados.  

 Tabela 4-50: Estudos ambientais selecionados para diagnóstico da herpetofauna da AII 

Nome do Estudo Ano Empresa/Autor Sazonalidade Métodos de Amostragem 

Monitoramento da 
Fauna Terrestre 

2015 a 2020 
Arbore 

Consultoria 
Ambiental 

Seca e Chuva 

Busca Ativa; Procura 
Aleatória Limitada por 

Tempo; Encontros 
Ocasionais 

4.4.2.2.2.2 Área de Influência Direta – AID e Área Diretamente Afetada – ADA 

A AID/ADA do empreendimento se insere entre os municípios de Três Marias e São Gonçalo do 

Abaeté onde predomina o bioma Cerrado. A área apresenta em sua maior porção formação 

campestre com pastagens e árvores esparsas, além de fragmentos florestais em diferentes níveis 

de regeneração. A maior parte da ADA/AID é dominada por áreas antrópicas com solo exposto. As 

margens de grande parte dos cursos d’água encontrados na área apresenta elevado grau de erosão 

apesar de existirem locais de mata ciliar preservada.  

O estudo visou amostrar, de forma abrangente, a paisagem de inserção do empreendimento e a 

herpetofauna presente nos locais. Dessa maneira, podem ser amostradas as comunidades de 

anfíbios e répteis presentes nas áreas de interesse, os recursos disponíveis e avaliados e os 

eventuais impactos resultantes da implantação do empreendimento. Procurou-se amostrar os 

mais diversos tipos de fisionomias, aplicando-se as metodologias de busca ativa diurna e noturna 

(BA) e Registros Ocasionais (RO).  

4.4.2.2.2.2.1 Período de Amostragem 

O presente estudo representa as amostragens das campanhas efetuadas no período chuvoso e de 

seca. As campanhas foram realizadas de forma a abranger os distintos períodos sazonais e 

propiciar o levantamento da herpetofauna nas AID/ADA do Projeto. O primeiro período de 

amostragem se estendeu entre os dias 26 e 29 de março, enquanto o segundo, se estendeu entre 

09 e 12 de junho, ambos no ano 2020. Dessa forma, o esforço total mobilizado para a aplicação 

das referidas metodologias foi de aproximadamente 60 horas-homem, conforme Tabela 4-51. 

 Tabela 4-51: Períodos de amostragem da herpetofauna na AID/ADA 

Campanha Data Pontos/áreas Sazonalidade 

1ª 26 a 29/03/2020 
FA1, FA2, FA3, FA4, FA5, FA6, FA7, FA8, FA9, 
FA10, FA11, FA12, FA13, FA14, FA15, FA16 

Chuvosa 

2ª 09 a 12/06/2020 
FA1, FA2, FA3, FA4, FA5, FA6, FA7, FA8, FA9, 
FA10, FA11, FA12, FA13, FA14, FA15, FA16 

Seca 
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4.4.2.2.2.2.2 Descrição dos Pontos/Áreas de Amostragem 

A Tabela 4-52 indica os pontos de amostragem da herpetofauna realizados na área de influência 

direta e área diretamente afetada pelo Projeto. 

 Tabela 4-52: Localização geográfica e fisionomia vegetal predominante  
dos pontos amostrais realizados para a Herpetofauna na AID/ADA 

Ponto/Área 

Coordenadas UTM (Zona 
23S | Datum SIRGAS2000) Área de 

Influência 
Fitofisionomia predominante 

mE mN 

FA1 475.822 7.991.485 ADA/AID Florestal. 

FA2 476.331 7.991.616 ADA/AID Mata de Galeria. 

FA3 476.260 7.991.433 ADA/AID Campo Cerrado. 

FA4 475.994 7.990.987 ADA/AID 
Transição Cerrado/Floresta Estacional 

Semidecidual. 

FA5 476.874 7.991.525 ADA/AID 
Curso d’água lótico/mata ciliar 

relativamente preservada. 

FA6 476.596 7.990.692 ADA/AID 
Curso d’água lótico/mata de 

galeria/cerrado em regeneração. 

FA7 477.383 7.990.121 ADA/AID 
Floresta Estacional 

Semidecidual/Vegetação exótica. 

FA8 478.984 7.989.271 ADA/AID 
Curso d’água lótico/ Cerrado em 

regeneração. 

FA9 478.469 7.989.589 ADA/AID Campo Cerrado em regeneração. 

FA10 479.471 7.990.586 ADA/AID 
Curso d’água intermitente em área de 

cerrado/presença de erosão a margem. 

FA11 478.479 7.989.655 ADA/AID Campo Cerrado em regeneração. 

FA12 476.466 7.990.480 ADA/AID 
Tanque contenção de água a margem 

estrada acesso/Cerrado em 
regeneração. 

FA13 476.892 7.991.073 ADA/AID 
Açude de caráter permanente/ 

Vegetação exótica típica de recuperação 
de área degradada. 

FA14 476.929 7.991.289 ADA/AID Poças temporárias em área antrópica. 

FA15 475.866 7.991.048 ADA/AID 
Poça d’água de grande extensão 

formada em área de pasto próximo à 
margem do Rio São Francisco. 

FA16 475.704 7.991.465 ADA/AID 
Área antrópica localizada à margem do 

Rio São Francisco. 

 

Imagens dos pontos selecionados para amostragem da AID/ADA e das diferentes fisionomias 

registradas na área de estudo são apresentadas na Foto 4-74 a Foto 4-89. A Figura 4-40 mostra a 

localização dos pontos amostrais da herpetofauna. 
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 Foto 4-74: Ponto de amostragem FA1  Foto 4-75: Ponto de amostragem FA2 

  

 Foto 4-76: Ponto de amostragem FA3  Foto 4-77: Ponto de amostragem FA4 

  

 Foto 4-78: Ponto de amostragem FA5  Foto 4-79: Ponto de amostragem FA6 
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 Foto 4-80: Ponto de amostragem FA7  Foto 4-81: Ponto de amostragem FA8 

  

 Foto 4-82: Ponto de amostragem FA9  Foto 4-83: Ponto de amostragem FA10 

  

 Foto 4-84: Ponto de amostragem FA11  Foto 4-85: Ponto de amostragem FA12 
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 Foto 4-86: Ponto de amostragem FA13  Foto 4-87: Ponto de amostragem FA14 

  

 Foto 4-88: Ponto de amostragem FA15  Foto 4-89: Ponto de amostragem FA16 
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Figura 4-41: Localização dos pontos amostrais da herpetofauna
na área de influência direta e área diretamente afetada
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4.4.2.2.2.2.3 Coleta de Dados Primários 

Para o levantamento da herpetofauna nas AID/ADA, foram utilizadas metodologias 

complementares, visando registrar espécies de hábitos variados nas diversas fisionomias 

ocorrentes. Os métodos utilizados para o levantamento da herpetofauna seguem discriminados a 

seguir. 

Busca Ativa 

A busca ativa (Foto 4-90) é uma metodologia aplicada em períodos diurnos e noturnos por meio 

do deslocamento a pé, lentamente, à procura de indivíduos da herpetofauna em todos os 

microhabitats disponíveis (serrapilheira, debaixo de troncos caídos e pedras, entre raízes, 

buracos no chão e em árvores, debaixo de todos os estratos de vegetação, cupinzeiros, ambientes 

aquáticos, bromélias, etc.). Usada para determinar a riqueza e abundância de anfíbios e répteis, 

essa é a metodologia de maior sucesso para obtenção destes parâmetros (HEYER et al., 1994; 

MENIN et al., 2008) (Foto 4-90).  

O registro por zoofonia compreende a identificação das espécies de anuros por meio de suas 

vocalizações, permitindo localizar os machos emissores destas vocalizações. Essa forma de 

registro é obtida principalmente nos ambientes de reprodução dos anfíbios (lagos, poças, riachos, 

rios, brejos, poças temporárias, nascentes, etc.). Uma vez que cada espécie apresenta um canto 

distinto e específico (HEYER et al., 1994), essa é uma forma de registro indispensável e de extrema 

importância na identificação das espécies. Para o registro dos indivíduos por zoofonia, foram 

realizadas amostragens principalmente no período noturno. O esforço total com busca ativa, 

durante as referidas campanhas, foi de aproximadamente 60 horas-homem. 

 Foto 4-90: Metodologia de Busca Ativa 
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Registro Ocasional 

Os registros realizados ocasionalmente (RO) correspondem a espécimes encontrados fora do 

período de aplicação das metodologias padronizadas, como o deslocamento na área de estudo, 

sem a aplicação de qualquer das metodologias descritas. Esse é um recurso importante para o 

conhecimento da fauna de uma determinada localidade, notadamente para répteis (MARTINS & 

OLIVEIRA, 1998; BERNARDE & ABE, 2006; ZANELLA & CECHIN, 2006; ARAÚJO et al., 2009). Por 

não resultarem da aplicação de metodologias padronizadas, estes registros não são utilizados em 

análises estatísticas e, portanto, compuseram somente as listas de espécies. 

Durante a aplicação das referidas metodologias de levantamento das espécies relacionadas à 

herpetofauna, os indivíduos registrados foram fotografados ou tiveram suas vocalizações 

gravadas sempre que possível. 

4.4.2.2.2.2.4 Identificação e Classificação das Espécies 

O arranjo taxonômico e nomes científicos utilizados neste estudo seguem as listas da Sociedade 

Brasileira de Herpetologia, SEGALA et al. (2019) para anfíbios e COSTA & BERNILS (2018) para 

répteis. A ocorrência de espécies oficialmente ameaçadas de extinção foi verificada de acordo com 

as listas global (IUCN, 2020), nacional (MMA, 2018) e estadual (COPAM, 2010).  

Para a verificação do endemismo das espécies de répteis e anfíbios do cerrado foram utilizados os 

trabalhos desenvolvidos por VALDUJO (2012), NOGUEIRA (2011), SILVA (2014), MELLO (2014) 

e DINIZ-FILHO (2004). As identificações de anuros e de suas vocalizações foram realizadas com 

auxílio do site AMPHIBIAWEB (2020), do livro Anfíbios: Alvorada de Minas, Conceição do Mato 

Dentro e Dom Joaquim (PIMENTA et al., 2014), Anfíbios da Mata Atlântica (HADDAD et al., 2008) 

e do site Anfíbios Anuros do Quadrilátero Ferrífero (LEITE et al., 2019). Para a identificação de 

répteis foram utilizados diversos trabalhos acadêmicos e o site THE REPTILE DATABASE (UETZ, 

2019). 

4.4.2.2.2.2.5  Análise dos Dados 

Para descrever e acompanhar parâmetros de comunidade e populações foram primeiramente 

quantificadas a riqueza e a abundância (total e em classes de abundância). A riqueza foi 

considerada como o número total de espécies registrado em todo o período de estudo, seja por 

campanha ou por grupo (anfíbios e répteis). 

A abundância representa o número de indivíduos registrados para cada espécie, ou seja, o número 

total de espécimes visualizados e/ou encontrados em atividade de vocalização. Análises que 

necessitam de valores de abundância são extremamente sensíveis, se sua quantificação não é 

realizada com base em dados sistematizados e padronizados, os resultados podem mascarar os 

dados observados em campo. Portanto, para diminuir o erro nas estimativas de abundância e nas 

análises que a utilizam, usamos a metodologia de categorização de dados baseados em trabalhos 
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ecológicos (GRANDINETI & JACOBI, 2005). Essa metodologia é qualitativa e consiste em 

transformar os dados de estimativa em categorias hierárquicas, ou seja, em dados categóricos. 

Assim sendo, a abundância foi estimada no horário de maior atividade das espécies, através de 

quatro classes, da seguinte forma: I – 0 a 10 indivíduos encontrados; II – 11 a 30 indivíduos 

encontrados; III – 31 a 50 indivíduos encontrados; IV - >50 indivíduos encontrados (LINZMEIER 

et al., 2006). 

Para a diversidade, foi calculado o índice de Shannon (H’), representado pela equação: 

H’ = - Σ [(ni / N).ln (ni / N)] 

Onde:             

ni = número de espécimes da espécie i contido nas amostragens de um dado local; 

N = número total de espécimes capturados nas amostragens de um dado local;  

ln = logaritmo natural. 

A equitabilidade refere-se ao padrão de distribuição de indivíduos entre as espécies, sendo 

proporcional à diversidade, exceto se houver dominância de alguma espécie. A medida de 

Equitabilidade compara a diversidade de Shannon com a distribuição das espécies observadas. 

Quanto mais próximas às abundâncias entre as espécies de uma comunidade, maior a 

equitabilidade e menor a dominância. O índice de equitabilidade de Pielou (J’) varia de 0 a 1. Para 

valores próximos de zero, a dominância entre as espécies pode ser considerada alta, enquanto 

para valores próximos de um, a dominância é considerada baixa (MAGURRAN, 2004). Os cálculos 

de equitabilidade seguem a mesma premissa dos cálculos do índice de diversidade, ou seja, só 

podem ser utilizados para as amostragens quantitativas. 

Este índice foi calculado pela seguinte fórmula: 

J’= H’/Hmáx 

Onde:             

J’= equitabilidade;           

Hmáx = diversidade máxima medida por ln (S), onde ln (S) é o logaritmo neperiano do número de 

espécies. 

A curva de acumulação de espécies foi utilizada para avaliar se o esforço amostral empregado 

reflete a riqueza local. Essa análise foi feita para répteis e anfíbios. O gráfico foi elaborado com os 

dados observados em campo (dados primários) por meio da construção de uma matriz de 

presença/ausência de espécies em cada unidade amostral. Para a metodologia de busca ativa, à 

unidade amostral utilizada foi o número de indivíduos registrados em cada ponto amostral. A 
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curva de acumulação de espécies e de estimativas de riqueza foram obtidas utilizando-se o 

programa EstimateS 9.1b1 (COLWELL, 2013) e o programa Microsoft Office Excel. Os cálculos 

para a elaboração da curva foram realizados com base em 100 randomizações a partir da matriz 

de dados primários. 

O gráfico resultante contém duas curvas, uma para a riqueza observada em campo e outra para a 

riqueza estimada pelo cálculo do Jackknife de primeira ordem (ou Jackknife 1), segundo a equação 

(KREBS, 1999): 

 

Onde: 

Sjack1 = riqueza estimada de espécies; 

Sobs = número observado de espécies em todas as amostras;  

Q1 = número de espécies registradas em uma única unidade amostral; 

m = número de unidades amostrais (= listas numéricas); 

Para averiguação do grau de similaridade entre as campanhas, foi construída uma matriz de 

similaridade no programa PAST (HAMMER, 2001z). Os pontos de amostragem foram comparados 

em relação à composição de espécies, utilizando-se o Índice de Dissimilaridade de Bray-Curtis, 

considerada uma medida robusta da distância ecológica entre diferentes sítios (BRAY & CURTIS, 

1957). 

4.4.2.2.3 Resultados 

4.4.2.2.3.1 Área de Influência Indireta – AII 

4.4.2.2.3.1.1 Anfíbios  

De acordo com os dados secundários, obtidos através dos relatórios do Programa de 

Monitoramento da Herpetofauna da Unidade Três Marias, a AII do empreendimento exibe 35 

espécies de anfíbios, divididas em 13 gêneros e sete famílias (Tabela 4-53). A riqueza total exibida 

corresponde a aproximadamente 23,33% das 150 espécies típicas do Cerrado (VALDUJO, 2012). 

Entre os anfíbios, as famílias Craugastoridae, Dendrobatidae e Odontophrynidae foram 

representadas por uma única espécie, ou 3%. As famílias Bufonidae e Microhylidae apresentaram 

ambas quatro espécies (12%). Por outro lado, as famílias Hylidae e Leptodactylidae foram 

representadas por 12 espécies cada (34%) (Gráfico 4-61). Este padrão de distribuição das 

espécies onde as famílias Hylidae e Leptodactylidae dominam a comunidade de anfíbios é comum 

em estudos realizados em áreas inseridas no bioma Cerrado (ARAÚJO & COLLI, 1997; BASTOS et 

al., 2003). 
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 Gráfico 4-61: Representatividade das famílias de anfíbios registradas na AII 

 

A anurofauna presente na AII é composta em sua maioria por espécies que apresentam ampla 

distribuição geográfica, sendo consideradas ecologicamente menos exigentes, bem adaptadas a 

áreas abertas e alteradas por ações antrópicas (CARDOSO et al., 1989; PIMENTA et al., 2014; 

FROST, 2020). As espécies de ambientes abertos são menos exigentes do ponto de vista ecológico, 

em relação às variáveis que compõe o seu habitat, sendo mais tolerantes a distúrbios ambientais 

(HADDAD et al., 2008). Algumas destas podem ser consideradas generalistas, assumindo o nicho 

ecológico deixado por espécies especialistas que são mais sensíveis a perturbações ecológicas 

(VAN ROOY & STUMPEL, 1995).  

Algumas dessas espécies, apesar de não estarem incluídas nas listas vermelhas de espécies 

ameaçadas de extinção global (IUCN, 2020), nacional (MMA, 2018), ou estadual (COPAM, 2010), 

são consideradas endêmicas do bioma Cerrado. Entre essas estão: Barycholos ternetzi (sapinho-

do-folhiço), Ameerega flavopicta (sapinho-flecha), Dendropsophus rubicundulus (pererequinha-

do-brejo), Physalaemus centralis (rã), Physalaemus marmoratus (rã), Physalaemus nattereri (rã), 

Chyasmocleis albopuntata (rãnzinha) e Odontophrynus cultripes (sapo-escavador) (VALDUJO, 

2012 e COLLI et al. 2002).  

4.4.2.2.3.1.2 Répteis 

Com relação aos répteis e de acordo com os dados secundários compilados, foram registradas na 

área de influência indireta do empreendimento 32 espécies divididas em 29 gêneros e 14 

famílias(Tabela 4-53). Entre elas, 29 espécies da ordem Squamata e duas da ordem Testudines 

(cágados, jabutis e tartarugas). Com exceção de Acanthochelys cf. radiolata (cágado-amarelo), 

classificada como próximo a ameaçada (IUCN, 2020), nenhuma das outras espécies consta nas 

listas vermelhas de espécies ameaçadas de extinção global (IUCN, 2020), nacional (MMA, 2018), 

ou estadual (COPAM, 2010).   
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De acordo com o Gráfico 4-62, as famílias Amphisbaenidae, Anomalepidae, Elapidae, Gekkonidae 

e Polychrotidae exibiram uma única espécie, perfazendo 3% do total. As famílias Boidae, 

Colubridae, Gymnophthalmidae, Mabuyidae, Tropiduridae e Chelidae foram ambas representadas 

por duas espécies, ou 6%. Teiidae e Viperidae apresentaram quatro cada (13%). Com maior 

número, a família Dipsadidae exibiu sete espécies e totalizou 22% dos registros.  

 Gráfico 4-62: Representatividade das famílias de répteis registradas na AII 

 

De maneira geral, a fauna de répteis exibida para a área de influência indireta do empreendimento 

caracteriza-se pela presença de espécies com ampla distribuição geográfica e bem distribuída em 

diversos ecossistemas brasileiros. Algumas dessas podem ser representadas por: Amphisbaena 

alba (cobra-de-duas-cabeças), Oxyrhopus trigeminus (falsa-coral), Polychrus acutirostris (papa-

vento), Ameiva ameiva (lagarto-verde), Ameivula ocelifera (calango), Salvator merianae (teiú) e 

Tropidurus torquatus (calango) (VANZOLINE et al.1980; COSTA et al. 2009b; RODRIGUES, 2005). 

É importante destacar a presença das serpentes Epicrates cenchria crassus (jiboia-arco-íris), 

Chironius flavolineatus (cobra-cipó) e Bothrops neuwiedi (jararaca) e do lagarto Micrablepharus 

atticolus (calango-de-causa-azul), todos endêmicos do Cerrado (SILVA, 2014; MELLO, 2014) 

Das espécies compiladas, merece destaque Acanthochelys cf. radiolata (cágado-amarelo). Apesar 

de apresentar ampla distribuição geográfica e poder ser registrada no sudeste do Brasil e em 

alguns estados do nordeste (RODRIGUES, 2006), esse cágado foi classificado como quase 

ameaçada pela IUCN (2020). Contudo, de acordo com a lista vermelha das espécies ameaçadas do 

Brasil (MMA, 2018) a espécie recebe a classificação Least Concern (pouco preocupante).  

Com relação as espécies de interesse médico e epidemiológico, é possível levantar as seguintes 

serpentes: Micrurus frontalis (coral-verdadeira), Bothrops jararaca (jararaca), Bothrops cf. 

neuwiedi (jararaca) e Crotalus durissus (cascavel). O gênero Bothrops é responsável por 85% dos 

acidentes ofídicos ocorridos no Brasil (ZIERER et al., 2008). Crotalus durissus (cascavel) é 
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responsável por cerca de 10% dos acidentes por serpentes peçonhentas no Brasil, com letalidade 

de 3,3% (JORGE & RIBEIRO, 1992). 

 Tabela 4-53: Lista de espécies da herpetofauna registrada por 
 meio de levantamento de dados scundários para a AII 

Nome do Táxon Nome Popular Endemismo 
Status de Conservação Referência 

Bibliográfica COPAM MMA IUCN 

ORDEM ANURA 

Família Bufonidae 

Rhinella diptycha sapo-cururu - - - - Arbore (2020) 

Rhinella granulosa sapinho-granuloso - - - - Arbore (2020) 

Rhinella icterica sapo-cururu - - - - Arbore (2020) 

Rhinella sp. sapo-cururu - - - - Arbore (2020) 

Família Craugastoridae 

Barycholos ternetzi sapinho-de-folhiço CE - - - Arbore (2020) 

Família Dendrobatidae 

Ameerega flavopicta sapinho-flecha CE - - - Arbore (2020) 

Família Hylidae 

Boana albopunctata perereca-cabrinha - - - - Arbore (2020) 

Boana crepitans perereca - - - - Arbore (2020) 

Boana faber perereca-martelo - - - - Arbore (2020) 

Boana lundii perereca - - - - Arbore (2020) 

Boana raniceps perereca - - - - Arbore (2020) 

Dendropsophus minutus 
pererequinha-do-
brejo 

- - - - Arbore (2020) 

Dendropsophus nanus 
pererequinha-do-
brejo 

- - - - Arbore (2020) 

Dendropsophus 
rubicundulus 

pererequinha-do-
brejo 

CE - - - Arbore (2020) 

Dendropsophus soaresi perereca - - - - Arbore (2020) 

Scinax cf. ruber 
perereca-de-
banheiro 

- - - 
  

Arbore (2020) 

Scinax fuscomarginatus perereca - - - - Arbore (2020) 

Scinax fuscovarius 
perereca-de-
banheiro 

- - - - Arbore (2020) 

Família Leptodactylidae 

Leptodactylus fuscus rã-assobiadora - - - - Arbore (2020) 

Leptodactylus 
labyrinthicus 

rã-pimenta _ - - - Arbore (2020) 

Leptodactylus latrans rã-manteiga - - - - Arbore (2020) 

Leptodactylus mystaceus rã - - - - Arbore (2020) 

Leptodactylus mystacinus rã - - - - Arbore (2020) 

Leptodactylus syphax rã - - - - Arbore (2020) 

Leptodactylus troglodytes rã-perdiz - - - - Arbore (2020) 

Physalaemus centralis rã CE - - - Arbore (2020) 

Physalaemus cuvieri rã-cachorro - - - - Arbore (2020) 

Physalaemus marmoratus rã CE - - - Arbore (2020) 
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Nome do Táxon Nome Popular Endemismo 
Status de Conservação Referência 

Bibliográfica COPAM MMA IUCN 

Physalaemus nattereri rã-quatro-olhos CE - - - Arbore (2020) 

Pseudopaludicola fa-ipes perereca-grilo - - - - Arbore (2020) 

Família Microhylidae 

Chyasmocleis 
albopunctata 

rãzinha CE - - - Arbore (2020) 

Dermatonotus muelleri rã-trem - - - - Arbore (2020) 

Elachistocleis ovalis sapinho-guarda - - - - Arbore (2020) 

Elachistocleis cf. cesarii sapinho-guarda - - - - Arbore (2020) 

Família Odontophrynidae 

Odontophrynus cultripes sapo-escavador CE - - - Arbore (2020) 

ORDEM SQUAMATA 

Família Amphisbaenidae 

Amphisbaena alba 
cobra-de-duas-
cabeças 

- - - - Arbore (2020) 

Família Anomalepidae 

Typhlophis sp. serpente-fossorial - - - - Arbore (2020) 

Família Boidae 

Boa constrictor jiboia - - - - Arbore (2020) 

Epicrates cenchria crassus jiboia-arco-íris CE - - - Arbore (2020) 

Família Colubridae 

Chironius flavolineatus cobra-cipó CE - - - Arbore (2020) 

Tantilla melanocephala serpente - - - - Arbore (2020) 

Família Dipsadidae 

Atractus cf. zebrinus serpente - - - - Arbore (2020) 

Erythrolamprus 
poecilogyrus 

serpente - - - - Arbore (2020) 

Oxyrhopus trigeminus falsa-coral - - - - Arbore (2020) 

Phimophis guerini serpente - - - - Arbore (2020) 

Philodryas olfersii cobra-verde - - - - Arbore (2020) 

Sibynomorphus mikanii   - - - - Arbore (2020) 

Xenodon merremi serpente - - - - Arbore (2020) 

Família Elapidae 

Micrurus frontalis coral-verdadeira - - - - Arbore (2020) 

Família Gekkonidae 

Hemidactylus mabouia lagartixa - - - - Arbore (2020) 

Família Gymnophthalmidae 

Colobosaura modesta lagarto-do-folhiço - - - - Arbore (2020) 

Micrablepharus atticolus 
calango-de-cauda-
azul 

CE - - - Arbore (2020) 

Família Mabuyidae 

Copeoglossum 
nigropunctatum 

calango-listrado - - - - Arbore (2020) 

Notomabuya frenata calango-listrado - - - - Arbore (2020) 

Família Polychrotidae 
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Nome do Táxon Nome Popular Endemismo 
Status de Conservação Referência 

Bibliográfica COPAM MMA IUCN 

Polychrus acutirostris papa-vento - - - - Arbore (2020) 

Família Teiidae 

Ameiva ameiva calango-verde - - - - Arbore (2020) 

Ameivula ocelifera calango - - - - Arbore (2020) 

Cnemidophorus sp. calango - - - - Arbore (2020) 

Salvator merianae teiú - - - - Arbore (2020) 

Família Tropiduridae 

Tropidurus torquatus calango - - - - Arbore (2020) 

Tropidurus sp. calango - - - - Arbore (2020) 

Família Viperidae 

Bothrops jararaca jararaca - - - - Arbore (2020) 

Bothrops gr. neuwiedi jararaca CE - - - Arbore (2020) 

Bothrops sp. jararaca - - - - Arbore (2020) 

Crotalus durissus cascavel - - - - Arbore (2020) 

ORDEM TESTUDINES 

Família Chelidae 

Acanthochelys cf. 
radiolata 

cágado-amarelo 
- 

- - NT Arbore (2020) 

Mesoclemmys tuberculata cágado-do-nordeste - - - - Arbore (2020) 

Legenda - Endemismo: Mata Atlântica (MA); Cerrado (CE). Status de Conservação:  Deficiente em Dados (DD), Quase 
ameaçada (NT), Vulnerável (VU), Em perigo (EN), Criticamente em Perigo (CR), Dados Deficientes (DD). 

 

4.4.2.2.3.2 Área de Influência Direta – AID e Área Diretamente Afetada – ADA 

4.4.2.2.3.2.1 Riqueza de espécies 

4.4.2.2.3.2.1.1 Anfíbios 

As campanhas de levantamento da herpetofauna na área de influência direta e na área 

diretamente afetada pelo Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central possibilitaram o 

registro de 14 espécies de anuros, divididas em oito gêneros e cinco famílias (Tabela 4-54). A 

riqueza local corresponde a 9,33% das 150 espécies típicas do Cerrado (VALDUJO, 2012).  

A anurofauna da AID/ADA é composta por espécies de ampla distribuição, encontradas em áreas 

abertas e que utilizam amplamente os corpos d’água presentes nesse ambiente. Como espécies 

típicas de áreas abertas destacam-se: Boana faber (perereca-martelo) Dendropsophus nanus 

(pererequinha; Foto 4-91), Leptodactylus latrans (rã-manteiga; Foto 4-92), Dendropsophus 

minutus (pererequinha-do-brejo), Leptodactylus labyrinthicus (rã-pimenta), Scinax fuscovarius 

(perereca-de-banheiro; Foto 4-93), Leptodactylus troglodytes (rã-assobiadora; Foto 4-94), 

Dermatonotus muelleri (rã-manteiga), Leptodactylus mystacinus (rã; Foto 4-95), Leptodactylus 

syphax (Rã; Foto 4-96), Odontophrynus cultripes (sapo-escavador; Foto 4-97) e Physalaemus 
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nattereri (rã-quatro-olhos; Foto 4-98) (HADDAD et al., 2008; PIMENTA et al., 2014; CRUZ et al., 

2009; CARAMASCHI & CRUZ, 2006). 

As espécies de ambientes abertos são menos exigentes do ponto de vista ecológico, em relação às 

variáveis que compõe o seu habitat, sendo mais tolerantes a distúrbios ambientais (HADDAD et 

al., 2008). Algumas destas espécies podem ser consideradas generalistas, assumindo o nicho 

ecológico deixado por espécies especialistas que são mais sensíveis a perturbações ecológicas 

(VAN ROOY & STUMPEL, 1995). 

A variação sazonal parece ser fator determinante no sucesso de registros, variante diretamente 

relacionada ao padrão reprodutivo de muitas espécies de ambientes sazonais, como o Cerrado 

brasileiro, onde salvo no período reprodutivo indivíduos são de difícil acesso estando muitas 

vezes entocados ou pouco ativos (DUELLMAN, 1998).  

Anfíbios apresentam padrão de distribuição mais restrita em relação a outros vertebrados 

terrestres por serem mais limitados pelas condições ambientais e por apresentarem limitada 

capacidade de dispersão (SMITH & GREEN, 2005). Indivíduos do grupo possuem um número de 

características fisiológicas, ecológicas e de história de vida que os tornam bastante susceptíveis a 

mudanças no ambiente (WELLS, 2007). Esta dependência do clima explica o padrão geográfico e 

sazonal de variação na riqueza específica de anfíbios (DUELLMAN, 1999; WELLS, 2007). 
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 Tabela 4-54: Lista de espécies da herpetofauna registrados por meio de levantamento de dados primários na AID/ADA 

Nome do Táxon Nome Popular Endemismo 
Ponto de 

Amostragem 
Forma de 
Registro 

Habitat do 
Registro 

Status de Conservação 
Cinegética 

COPAM MMA IUCN 

ORDEM ANURA 

Família Craugastoridae 

Barycholos ternetzi sapinho-de-folhiço CE FA08, FA10 BA CD - - - - 

Família Hylidae 

Boana faber perereca-martelo - FA12; FA15 BA CD - - - - 

Dendropsophus minutus pererequinha-do-brejo - FA15 BA CD - - - - 

Dendropsophus nanus pererequinha-do-brejo - FA15 BA CD - - - - 

Scinax fuscovarius perereca-de-banheiro - 
FA04, FA12, 
FA14, FA15 

BA TFC, CD - - - - 

Scinax gr. ruber perereca-de-banheiro - 
FA02, FA05, 

FA13, * 
BA, RO FL, CD, EA - - - - 

Família Leptodactylidae 

Leptodactylus labyrinthicus rã-pimenta - FA04, FA12 BA TFC, CD - - - - 

Leptodactylus latrans rã-manteiga - 
FA02, FA05, 
FA13, FA14, 

FA15 
BA, RO FL, CD - - - - 

Leptodactylus mystacinus rã - FA08 BA CD - - - - 

Leptodactylus syphax rã - FA10 BA CD - - - - 

Leptodactylus troglodytes rã-assobiadora - FA08 BA CD - - - - 

Physalaemus nattereri rã-quatro-olhos CE FA07 BA FLO - - - - 

Família Microhylidae 

Dermatonotus muelleri rã-manteiga - * RO EA - - - - 
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Nome do Táxon Nome Popular Endemismo 
Ponto de 

Amostragem 
Forma de 
Registro 

Habitat do 
Registro 

Status de Conservação 
Cinegética 

COPAM MMA IUCN 

Família Odontophrynidae 

Odontophrynus cultripes sapo-escavador CE 
FA02, FA05, 

FA08 
BA FL, CD - - - - 

ORDEM SQUAMATA 

Família Amphisbaenidae 

Amphisbaena alba cobra-de-duas-cabeças _ FA03 RO CE - - - - 

Família Gekkonidae 

Hemidactylus mabouia lagartixa-de-casa - FA09 BA CE - - - - 

Família Tropiduridae 

Tropidurus gr. torquatus lagarto - 
FA01, FA04, 

FA09 
BA FL, TFC, CE - - - - 

Legenda - Endemismo: Mata Atlântica (MA); Cerrado (CE). Status de Conservação: Deficiente em Dados (DD), Quase ameaçada (NT), Vulnerável (VU), Em perigo (EN), Criticamente em Perigo 
(CR); Forma de Registro: Busca Ativa (BA), Registro Ocasional (RO). Habitat de Registro: Cerrado (CE), Florestal (FL), Transição Florestal/Cerrado (TFC), Corpo d’água (CD), Estrada Acesso 
(EA). 
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Entre os anfíbios, as Famílias Craugastoridae, Microhylidae e Odontophrynidae foram 

representadas por uma única espécie, ou 7% cada. Já as famílias Hylidae e Leptodactylidae 

apresentaram cinco (36%) e seis espécies (43%) respectivamente, totalizando 14 espécies 

(Gráfico 4-63). Este padrão de distribuição das espécies onde as famílias Hylidae e 

Leptodactylidae dominam a comunidade de anfíbios é comum em estudos realizados em áreas 

inseridas no bioma Cerrado (ARAÚJO & COLLI, 1997; BASTOS et al., 2003). 

 Gráfico 4-63: Representatividade das famílias de anfíbios registradas na AID/ADA 

 

 

Imagens das espécies de anuros registradas, durante as atividades desenvolvidas, estão 

representadas da Foto 4-91 a Foto 4-99.  

 Foto 4-91: Dendropsophus nanus 
(pererequinha) 

 Foto 4-92: Leptodactylus latrans (rã-
manteiga)  
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 Foto 4-93: Scinax fuscovarius (perereca-de-
banheiro) 

 Foto 4-94: Leptodactylus troglodytes (rã-
assobiadora) 

  

 Foto 4-95: Leptodactylus mystacinus (rã)  Foto 4-96: Leptodactylus syphax (rã) 

  

 Foto 4-97: Odontophrynus cultripes (sapo-
escavador) 

 Foto 4-98: Physalaemus nattereri (rã-quatro-
olhos) 
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 Foto 4-99: Barycholos ternetzi (sapinho-do-folhiço) 

 

Os pontos de amostragem que apresentaram as maiores riquezas para anuros foram FA15 (cinco 

espécies), FA08 (quatro espécies), FA05 (três espécies) e FA02 (três espécies) (Gráfico 4-64). 

Todas são caracterizadas pela presença de corpos d’água localizados em área florestal, em campo 

cerrado ou em área antrópica. Essa característica propicia a ocorrência de anuros, que são 

altamente dependentes da umidade e apresentam padrão de distribuição mais restrita em relação 

a outros vertebrados terrestres devido a características fisiológicas inerentes ao grupo (SMITH & 

GREEN, 2005). Já FA04, FA10, FA13 e FA14 exibiram duas espécies cada, enquanto FA7 

apresentou uma espécie. Os pontos FA10, FA13 e FA14 apresentam como característica a 

presença de ambientes aquáticos.  Por outro lado, não foram registrados indivíduos nas áreas 

FA01, FA03, FA06, FA11 e FA16. A ausência de registros nesses locais pode ser explicada pela 

ausência de áreas úmidas ou de corpos d’água, fato que relacionado a ausência de chuva 

caracteriza um ambiente pouco propício a ocorrência desses animais.  

 Gráfico 4-64: Riqueza de anfíbios registrados por estação de amostragem na AID/ADA 
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4.4.2.2.3.2.1.2 Répteis 

Entre os répteis, as famílias Amphisbaenidae, Gekkonidae e Tropiduridae foram ambas 

representadas por uma única espécie, resultando em representações idênticas, ou 33,3% (Gráfico 

4-65). Não houve registros de espécies pertencentes às Ordens Testudines (cágados, jabutis e 

tartarugas) e Crocodylia (jacarés).  

 Gráfico 4-65: Representatividade das famílias de répteis registradas na AID/ADA 

 

O resultado referente à baixa riqueza de répteis era esperado visto que são naturalmente de difícil 

visualização. Além disso, o registro destes é dificultado por aspectos biológicos e pela baixa 

densidade populacional, que reflete no sucesso de registros. O encontro destes é muitas vezes 

ocasional, ocorrendo de forma fortuita ou durante outras atividades de campo (MANGINI & 

NICOLA, 2003). Imagens das espécies de répteis registradas estão representadas na Foto 4-100 e 

na Foto 4-101.  

 Foto 4-100: Tropidurus gr. torquatus 
(calango) 

 Foto 4-101: Amphisbaena alba (cobra-de-
duas-cabeças) 
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4.4.2.2.3.2.2 Abundância/Frequência de ocorrência 

4.4.2.2.3.2.2.1 Anfíbios 

A abundância total registrada durante as campanhas foi de 132 espécimes de anfíbios anuros. De 

acordo com o Gráfico 4-66, as espécies Dendropsophus nanus (pererequinha-do-brejo; 26,5%), 

Scinax fuscovarius (perereca-de-banheiro; 25,5%), Dendropsophus minutus (pererequinha-do-

brejo; 15,5%), Boana faber (perereca-martelo; 8,5%),  Leptodactylus latrans (rã-manteiga; 7,5%), 

Odontophrynus cultripes (sapo-escavador; 6%) e Scinax gr. ruber (perereca-de-banheiro; 3%) 

foram as espécies mais abundantes.  

A abundância das espécies Barycholos ternetzi (sapinho-do-folhiço; 1,5%), Leptodactylus 

labyrinthicus (rã-manteiga; 1,5%), Leptodactylus syphax (rã; 1,5%), Dermatonotus muelleri (rã-

manteiga; 0,75%), Leptodactylus mystacinus (rã; 0,75%), Leptodactylus troglodytes (rã-

assobiadora; 0,75%) e Physalaemus nattereri (rã; 0,75%) foram as mais baixas durante o período 

de amostragem.  

 Gráfico 4-66: Abundâncias das espécies de anfíbios registrados na AID/ADA 

 

Através da análise das classes de abundância é possível observar que a Classe I (0 a 10 indivíduos) 

exibiu 10 espécies ou 71,5% das espécies registradas. As Classes II (11 a 30 indivíduos) e III (31 a 

50 indivíduos) apresentaram ambas duas espécies, ou 14,25% cada. Por outro lado, a Classe IV (> 

50 indivíduos) não apresentou nenhuma espécie (Gráfico 4-67).  

O predomínio de espécies registradas na Classe de Abundância I (1 a 10 indivíduos) pode estar 

relacionado à distribuição das chuvas, fator físico que regula o padrão de atividade reprodutiva 

dos anuros nas áreas tropicais, caracterizadas por uma estação seca bem definida (ZIMMERMAN 

& RODRIGUES, 1990). Anfíbios são extremamente dependentes da precipitação (ZIMMERMAN & 

RODRIGUES, 1990), sendo a reprodução destes altamente afetada pela distribuição das chuvas, 
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principalmente porque a disponibilidade de sítios aquáticos para reprodução é maior durante a 

estação chuvosa (HADDAD et al., 2008). 

O registro de atividade reprodutiva observada na maioria das espécies registradas denota que 

estas seguem um padrão sazonal de atividade, apresentando comportamento reprodutivo nos 

meses mais quentes e úmidos do ano, onde a chuva parece ser o principal fator de regulação das 

atividades reprodutivas (DUELLMAN, 1995), não só pela vulnerabilidade desses animais à 

dissecação, mas também porque a chuva é fator determinante na viabilidade e duração dos sítios 

reprodutivos (GOTTSBERGER & GRUBER, 2004).  

 Gráfico 4-67: Riqueza das classes de abundância de anfíbios registrados na AID/ADA 

 

 

4.4.2.2.3.2.2.2 Répteis 

O Gráfico 4-68 representa a abundância das espécies de répteis registradas no referido estudo. O 

lagarto Tropidurus gr. torquatus foi a espécie mais abundante com o registro de três indivíduos ou 

60%. As espécies Amphisbaena alba (cobra-de-duas-cabeças) e Hemidactylus mabouia (lagartixa-

de-casa) foram representados ambas por um único indivíduo ou 20% cada. 
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 Gráfico 4-68: Abundância das espécies de répteis registrados na AID/ADA 

 

A fauna de répteis encontrada é caracterizada pela predominância de espécies generalistas, 

facilmente encontradas em bordas florestais ou em áreas abertas. Dentre essas, destacam-se 

Tropidurus gr. torquatus (lagarto), Amphisbaena alba (cobra-de-duas-cabeças) e Hemidactylus 

mabouia (lagartixa-de-casa) (COSTA et al. 2009b; NOGUEIRA et al., 2005; TEIXEIRA et al. 2005).  

Uma das explicações para o baixo número de registros de répteis pode estar relacionada ao grau 

de preservação da área. A fragmentação do habitat é o principal fator determinante na diminuição 

da riqueza de répteis (RODRIGUES, 2005). 

A abundância, bem como a riqueza de répteis, em toda a área de estudo foi pouco representativa. 

Os répteis, em geral, ocorrem em baixa abundância devido a seu modo de vida, habitats 

preferenciais e metabolismo. São animais esguios, de difícil localização, de hábito arborícola, 

fossorial e semifossorial e habitam locais escondidos, como ocos de árvores, buracos e o dossel 

(DUELLMAN, 1987; VITT et al., 2008), contribuindo para o baixo número de registros. A baixa 

densidade de indivíduos é uma característica natural nas comunidades de répteis e isso se reflete 

no sucesso de registros. O encontro de répteis é, muitas vezes, ocasional, ocorrendo de forma 

fortuita ou durante outras atividades de campo (MANGINI & NICOLA, 2003).  

4.4.2.2.3.2.3 Suficiência Amostral 

Para a análise estatística referente à curva do coletor foi utilizado como parâmetro as informações 

referentes à riqueza das espécies encontradas e número de pontos amostrais. Desta forma, a curva 

do coletor elaborada com os registros de répteis e anfíbios observados através do método de 

busca ativa aponta que a riqueza estimada para a área é de aproximadamente 23,5 espécies, sendo 

registradas 16 espécies através do referido método (68,08% do valor estimado) (Gráfico 4-69). A 

curva não apresenta tendência à estabilização e não atinge a assíntota. A curva indica que com o 
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incremento do esforço amostral, outras espécies são passíveis de registro através da aplicação do 

referido método. 

 Gráfico 4-69: Curva do coletor para riqueza da herpetofauna registrada na AID/ADA 

 

4.4.2.2.3.2.4 Diversidade 

O índice de diversidade de Shannon assume valores entre 0 e 5, sendo que quanto menor o valor 

do índice, a diversidade da amostra é baixa (SHANNON & WEAVER, 1949). Segundo MAGURRAN 

(1988), os valores desse índice dificilmente chegam a cinco, variando entre 1,5 a 3,5.  

A equitabilidade refere-se ao padrão de distribuição de indivíduos entre as espécies, sendo 

proporcional à diversidade, exceto se houver codominância entre espécies (MARTINS & SANTOS, 

1999). A medida de equitabilidade compara a diversidade de Shannon com a distribuição das 

abundâncias das populações das espécies observadas, o que maximiza a diversidade. Quanto mais 

próximas às abundâncias dentro de uma comunidade, maior a equitabilidade ou menor a 

dominância. O índice de equitabilidade de Pielou (J’) varia de 0 a 1. Para valores próximos de zero, 

a dominância entre as espécies pode ser considerada alta, enquanto para valores próximos de um, 

a dominância é considerada baixa (MAGURRAN, 2004). 

Os ambientes com maior diversidade H’= 1,91 foram aqueles relacionados a ambientes aquáticos, 

seguidos pelos ambientes de Cerrado H’=1,13. Os ambientes florestais e de transição entre floresta 

e cerrado, exibiram ambos H’=0,69. De acordo com o Gráfico 4-70 é possível observar que no geral, 

os ambientes amostrais apresentaram baixa diversidade e baixa dominância entre as espécies. A 

equitabilidade próxima ou igual a 1,0 indica uma comunidade atípica, com abundâncias similares 

entre as populações da maioria das espécies.  
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 Gráfico 4-70: Diversidade e equitabilidade da herpetofauna registrada na AID/ADA 

 

4.4.2.2.3.2.5 Similaridade 

A análise de agrupamento com base neste estudo representado no Gráfico 4-71 revela um 

agrupamento formado pelos pontos FA01 e FA09, que apresentaram cerca de 65% de 

similaridade. Outros dois clados foram formados, sendo o primeiro, formado pelas áreas FA08, 

FA10, FA13, FA02 e FA05, denota maior afinidade da composição de espécies. O segundo clado 

apresenta características de agrupamento semelhante à do primeiro e é formado pelos pontos 

FA04, FA12, FA14 e FA15. Nesse, observa-se maior similaridade entre as três primeiras áreas.  

Contudo, é importante apontar que as semelhanças na composição das espécies nas áreas 

amostradas se mostram maior que as diferenças. Por outro lado, é possível observar que as 

diferenças na composição das espécies relacionadas às áreas FA03, FA06, FA07, FA11 e FA16 é 

maior que as semelhanças. Tal resultado é consequência da riqueza exclusiva de cada ponto 

amostral ou mesmo da ausência de registros.  
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 Gráfico 4-71: Análise de índice de dissimilaridade de Bray-Curtis  
da assembleia da herpetofauna registrada na AID/ADA 

 

Com relação à semelhança fitofisionômica entre as áreas, pode-se notar que os dois grandes 

agrupamentos citados têm como característica a predominância de ambientes aquáticos, os quais 

fornecem ambiente propício tanto para a reprodução quanto para ocorrência de anfíbios anuros. 

Entre esses encontram-se as áreas: FA05, FA08, FA10 e FA13 (primeiro grande grupo) e FA12, 

FA14 e FA15 (segundo grande grupo). A presença de agrupamentos de pontos com composições 

de espécies similares denota que a área apresenta características fitofisionômicas semelhantes.  

De acordo com DUELMAN (1999) e como descrito em outros estudos (BRANDÃO & ARAÚJO, 

1998) a riqueza de anuros é diretamente proporcional à disponibilidade de habitats. Cardoso 

(1989) salienta que a heterogeneidade ambiental é importante para determinar o número de 

espécies que podem utilizar certo hábitat, de modo que a maior riqueza de espécies pode ser 

esperada em uma área com mais microambientes e nichos ecológicos. 

A hipótese da heterogeneidade ambiental assume que ambientes estruturalmente complexos 

apresentam um maior número de espécies, uma vez que proporcionam maior variedade de micro-

habitats, diferentes formas de exploração dos recursos, uma gama mais ampla de microclimas, 

mais locais para abrigo, dentre outros fatores (TEWS et al., 2004). Estes fatores operam em 

diferentes escalas espaciais e sua importância varia dependendo da sensibilidade de cada umas 

das espécies e das características do ambiente (MAZEROLLE et al., 2005; GAGNÉ & FAHRIG, 2007). 
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Os resultados refletem o baixo número de espécies registradas durante as campanhas. Fatores 

como a capacidade de dispersão, características fisiológicas, ecológicas e de história de vida 

tornam os anfíbios bastante susceptíveis a mudanças no ambiente (WELLS, 2007). Esta 

dependência do clima pode explicar o padrão geográfico e sazonal de variação na da distribuição 

e riqueza específica de anfíbios (DUELLMAN, 1999; WELLS, 2007). 

4.4.2.2.3.2.6 Espécies ameaçadas de extinção 

Nenhuma das espécies de répteis ou anfíbios registradas durante o referido estudo encontra-se 

incluída nas listas vermelhas de espécies ameaçadas de extinção global (IUCN, 2020), nacional 

(ICMBIO/MMA, 2018) ou estadual (COPAM, 2010). 

4.4.2.2.3.2.7 Espécies endêmicas 

Durante as campanhas efetuadas na AID/ADA do empreendimento registrou-se a presença das 

seguintes espécies consideradas endêmicas do bioma cerrado de acordo com VALDUJO, 2012 e 

COLLI et al. 2002: Barycholos ternetzi (sapinho-do-folhiço) e Physalaemus nattereri (rã-quatro-

olhos).  

Barycholos ternetzi é amplamente distribuído no domínio brasileiro do Cerrado, sendo 

anteriormente conhecido de muitas localidades no Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, 

Tocantins, Maranhão e Distrito Federal (CARAMASCHI e POMBAL Jr. 2001; FROST 2007).  

Este pequeno sapo da família Craugastoridae ocorre associado a florestas ribeirinhas e córregos 

permanentes de leitos rochosos em florestas sazonais e aluviais semidecíduas (FRANCO et al., 

2007). 

Apesar não constar na lista de anfíbios endêmicos do Cerrado nos trabalhos de Colli et al. (2002), 

Odontophrnus cultripes (sapo-escavador) aparece com essa classificação no trabalho de Valdujo, 

(2012). Essa espécie apresenta distribuição geográfica nos estados de Minas Gerais, Goiás e São 

Paulo, Distrito Federal, Sudoeste do Rio de Janeiro associado a formações de Cerrado e florestas 

estacionais semideciduais de Mata Atlântica (PIMENTA et al., 2014; AMPHIBIAWEB, 2020). Essa 

espécie terrícola, semifossorial e noturna tem como habitat áreas abertas próximas a poças e 

lagoas rasas. O período reprodutivo compreende os meses de outubro a março (estação chuvosa), 

embora existam relatos de atividade reprodutiva durante todo o ano (PIMENTA et al., 2014; 

AMPHIBIAWEB, 2020). 

Physalaemus nattereri (rã-de-quatro-olhos) é encontrada em áreas abertas, utilizando lagos 

temporários, naturais ou artificiais e de pouca profundidade. O táxon é frequentemente 

encontrado se reproduzindo em açudes de áreas rurais, apresentando tolerância às modificações 

no habitat. Quanto à ocorrência geográfica, é amplamente distribuída nas regiões central e sudeste 

do Brasil, da Argentina, do Paraguai e da Bolívia (NASCIMENTO et al. 2005, FROST 2020). No 

Brasil, possui ampla distribuição na região centro-oeste e sudeste. Physalaemus nattereri (rã-de-
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quatro-olhos) está associada aos biomas caracterizados por áreas abertas como o Cerrado 

(NASCIMENTO et al. 2005, FROST 2020).  

4.4.2.2.3.2.8 Espécies exóticas e/ou invasoras 

A única espécie exótica registrada durante as atividades realizadas foi Hemidactylus mabouia 

(lagartixa-de-casa). Essa lagartixa apresenta ampla distribuição na América do Sul. No Brasil 

ocorre em diferentes ecossistemas como a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, a Restinga e a 

Amazônia (VANZOLINI et al. 1980). Essa espécie é comumente encontrada em ambientes 

antrópicos (VANZOLINI et al. 1980; ANJOS et al. 2008). 

4.4.2.2.3.2.9 Espécies cinegéticas  

Em toda a ADA/AID do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do DRM não foram 

registradas espécies cinegéticas da herpetofauna.  

4.4.2.2.3.2.10 Espécies bioindicadoras da qualidade ambiental 

As espécies Dendropsophus nanus (pererequinha-do-brejo), e Scinax fuscovarius (perereca-de-

banheiro) possuem uma elevada abundância na área de estudo. Ecologicamente elas são bem 

adaptadas a alterações, contudo, uma variação drástica poderia indicar uma grande alteração nos 

componentes bióticos que envolvem seus hábitats, como alteração na qualidade da água, 

interferindo diretamente em sua manutenção local. 

4.4.2.2.3.2.11 Espécies de importância médica 

Espécies da subordem Serpentes tem sido amplamente estudadas sob vários aspectos ecológicos, 

além de serem recorrentes em nosso país acidentes ofídicos. Um ponto excepcional é com relação 

ao uso dos venenos na produção de fármacos, tais como o veneno da jarara (Bothrops sp.), 

utilizado em escala mundial para tratamento de hipertensão arterial. A espécie foi identificada 

nos dados secundários e apresenta alta probabilidade de registro na área de estudo, uma vez que 

seu modo de vida é compatível com o ambiente. Sob aspectos ecológicos, o grupo é um excelente 

regulador na cadeia alimentar, uma vez que limita a proliferação de roedores, que em altas 

abundâncias podem comprometer o ambiente, disseminando doenças.  

Durante os monitoramentos de fauna e atividades nas áreas abertas, como pastagem, é 

recomendável a utilização de EPI especifico, como perneira, reduzindo os riscos de um eventual 

acidente. 

4.4.2.2.3.2.12 Espécies de importância médica 

Não foram registradas, durante as campanhas de campo, espécies de importância médica ou 

epidemiológica na área diretamente afetada pelo empreendimento. 
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4.4.2.2.3.3 Comparativo Diagnóstico Regional e Local 

De acordo com os dados obtidos nos trabalhos de monitoramento efetuados Arbore (2020), 

compilados desde o ano de 2015, foram levantadas 30 espécies da ordem Squamata e 30 da ordem 

Testudine, divididas em 29 gêneros e 14 famílias ( Tabela 4-53). Com relação aos dados primários 

da ADA/AID do empreendimento, foram registradas 14 espécies de anuros, divididas em oito 

gêneros e cinco famílias. Já para o grupo dos répteis foram registradas três espécies de três 

famílias e três gêneros (Tabela 4-54). Todas as espécies registradas no presente estudo 

encontram-se também citadas para a AII do empreendimento. 

A diferença encontrada entre os referidos estudos pode ser explicada por diversos fatores. Entre 

eles: o tamanho da malha amostral, temporalidade, esforço amostral e a utilização de 

metodologias complementares (transectos limitados por tempo, armadilhas de interceptação e 

queda (pitfalls), busca ativa, registros ocasionais, etc.). 

4.4.2.2.4 Síntese Conclusiva 

Durante este trabalho foram registradas 17 espécies, sendo 14 espécies de anuros e três de 

répteis. De acordo com Drummond et al., (2005), a lista de espécies de anfíbios descrita para o 

estado de Minas Gerais é de aproximadamente 200 espécies, entre anuros (rãs, pererecas e sapos) 

e cobras-cegas (cecílias), sendo registrado para a AII do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 

e Central cerca de 7% do total de anfíbios descritos para Minas Gerais. 

O resultado do presente estudo está abaixo da estimativa de riqueza de 21 a 43 espécies em 

localidades bem amostradas no Cerrado (BRASILEIRO et al., 2005; ODA et al., 2009; BERNARDE 

& KOKUBUM 1999; TOLEDO et al., 2003; BASTOS et al., 2003; VASCONSELOS & ROSSA-FERES 

2005; SANTOS et al., 2007; RIBEIRO-JÚNIOR & BERTOLUCI, 2009). Fato que pode ser explicado, 

entre outros motivos, pelo grau de conservação dos ambientes naturais encontrados na área e 

pelo período da campanha da estação chuvosa que coincide com o fim da atividade reprodutiva 

da maioria das espécies levantadas através dos dados secundários. 

A maioria dos anuros registrados segue um padrão sazonal de atividade, cuja grande parte das 

espécies apresenta comportamento reprodutivo nos meses mais quentes e úmidos do ano e, a 

chuva parece ser o principal fator de regulação das atividades reprodutivas dos anuros 

(DUELLMAN, 1995), não só pela vulnerabilidade desses animais a dissecação, mas também 

porque a esta é fator determinante na viabilidade e duração dos sítios reprodutivos 

(GOTTSBERGER & GRUBER, 2004).  

Embora diferentes espécies tenham limites de tolerância distintos, fatores como a temperatura e 

precipitação influenciam diretamente a distribuição das espécies, afetando a densidade 

populacional, padrões de dispersão, distribuição e ciclos reprodutivos. Por essa circunstância, o 

período mais propício para o inventariamento de anfíbios é durante a estação chuvosa (CRUMP, 

1994).  
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A área de influência direta do Projeto encontra-se alterada, sendo possível observar a 

fragmentação do habitat. A alteração dos ecossistemas naturais, especialmente em virtude de 

ações antrópicas, implica na alteração ou mesmo eliminação completa dos microhabitats 

específicos explorados pelos anuros, sendo considerado o principal fator responsável pelos 

declínios populacionais de diversas espécies de anfíbios em escala global (YOUNG et al., 2000). A 

proximidade com a cidade de Três Marias também contribui, localmente, com esta situação. 

A fragmentação e isolamento de habitats naturais constituem ameaças à biodiversidade regional, 

podendo causar impactos severos e até mesmo irreversíveis a fauna, podendo influenciar 

diretamente na composição da herpetofauna, causando alteração nas comunidades e até mesmo 

extinções locais de espécies. Desta forma, a conservação de fragmentos nativos, remanescentes 

florestais, nascentes e cursos d’água encontrados na área de influência do empreendimento são 

de extrema importância para a manutenção de muitas espécies.  

Ações mitigatórias e compensatórias são iniciativas que possibilitam a continuidade e 

perpetuação de espécies que apresentem certo grau de dependência a ambientes do Cerrado, 

como Barycholos ternetzi (sapinho-do-folhiço). A conservação destes ambientes é de suma 

importância para o equilíbrio de toda a comunidade da fauna, tendo em vista que anfíbios e répteis 

interagem com um amplo espectro de outras espécies, participando de importantes processos 

ecológicos, atuando em cadeias tróficas e alimentares de diversas comunidades. 

4.4.2.3 Avifauna 

4.4.2.3.1 Introdução 

A avifauna brasileira é composta por 1.922 espécies, sendo uma das mais diversas do mundo 

(PIACENTINI et al., 2015; LARANJEIRAS et al., 2019). Cerca de 10% dessas espécies são endêmicas 

do Brasil (PIACENTINI et al., 2015; SICK, 2001), com a maioria desses endemismos ocorrendo na 

Amazônia (20%), Mata Atlântica (18%) (VALE et al., 2018) e Cerrado (4,3%) (CAVALCANTI, 1999; 

SILVA, 1995). 

No estado de Minas Gerais são conhecidas aproximadamente 800 espécies de aves (PARRINI & 

PACHECO, 1997), o que corresponde a mais de 40% da avifauna nacional. Essa riqueza se deve à 

posição geográfica do Estado que abrange três dos seis biomas brasileiros: i) Caatinga presente 

na região mais setentrional; ii) Cerrado que ocorre principalmente na região oeste e sul; iii) Mata 

Atlântica presente na região mais a leste (OLIVEIRA FILHO et al., 2006; VASCONCELOS & 

DÁNGELO NETO, 2007). 

O Cerrado é o terceiro bioma mais rico em espécies de aves do Brasil, com mais de 830 espécies 

(SILVA, 1995; STOTZ et al., 1997; SILVA & BATES, 2002). Este domínio é reconhecido como a 

savana mais rica do mundo abrigando nos seus diversos ecossistemas uma flora com mais de 

11.000 espécies de plantas nativas (DRUMMOND et al., 2005), das quais 4.400 são endêmicas 
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(MYERS et al., 2000). A avifauna registrada no Cerrado é a segunda mais ameaçada do país, com 

diversas espécies na lista vermelha mundial (IUCN, 2020) e na lista nacional (ICMBIO, 2018). 

Diante desse cenário, os estudos da avifauna em empreendimentos presentes em Minas Gerais 

são imprescindíveis e podem trazer informações importantes sobre todo o ecossistema. As aves 

são consideradas ótimos indicadores biológicos, por ocuparem diferentes níveis da cadeia 

alimentar e tipos de habitats, frequentemente apresentando especificidade e rápidas respostas a 

impactos humano, além de comporem um grupo bem conhecido e de fácil identificação em campo 

(QUINN et al., 2011). Análises da estrutura e composição da comunidade de aves, associadas ao 

conhecimento da biologia das espécies, fornecem subsídios consideráveis para a interpretação de 

ambientes naturais ou dos efeitos de intervenções e impactos antrópicos (GIMENES & ANJOS, 

2003). 

4.4.2.3.2 Metodologia 

4.4.2.3.2.1 Área de Influência Indireta – AII 

Para revisar as informações disponíveis sobre a comunidade potencialmente presente na área de 

influência indireta do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central foram utilizados estudos 

realizados em empreendimentos e áreas próximas. Além disso, foram feitas buscas por artigos 

científicos e relatórios técnicos usando os buscadores Google, Web of Science, Scirus, JSTOR e 

Scielo. Durante as buscas foram relacionadas as palavras-chave ‘avifauna’, ‘ornitologia’ e ‘birds’ 

com os nomes das localidades, especialmente os nomes dos municípios do entorno (Três Marias, 

São Gonçalo do Abaeté, Morada Nova de Minas e Buritizeiro), além dos nomes das unidades de 

conservação próximas (Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Lavagem, Estação 

Ecológica de Pirapitinga e Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Barrão). Além disso, 

foram utilizados registros do principal banco de dados de ciência cidadã do Brasil (WikiAves - A 

Enciclopédia das Aves do Brasil - http://www.wikiaves.com). Para elaboração da lista de espécies 

unificada com provável ocorrência na área de estudo regional foram consideradas apenas as 

espécies identificadas ao menor nível específico, não sendo consideradas as espécies com 

imprecisão taxonômica. Assim, seguem listad\s as fontes de dados que subsidiaram a formulação 

da lista de espécies de potencial ocorrência na área de estudo do empreendimento (Tabela 4-55). 

 Tabela 4-55: Estudos ambientais selecionados para diagnóstico da avifauna na AII 

Nome do Estudo Ano Empresa/Autor Sazonalidade 
Métodos de 

Amostragem 

Plano de Manejo da Estação 
Ecológica de Pirapitinga 

2013 ICMBio, 2013 Seca e Chuva 
Dados 

Secundários 
Range and conservation of the 

regionally Critically Endangered 
Black-collared Swallow, 

Pygochelidon melanoleuca (Wied, 
1820) (Aves, Hirundinidae), in Minas 

Gerais, Brazil 

2017 Silva et al., 2017 Seca e Chuva 
Registros 
ocasionais 
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Nome do Estudo Ano Empresa/Autor Sazonalidade 
Métodos de 

Amostragem 
Range and Natural History of Seven 

Poorly-Known Neotropical Rails 
2012 

Lopes et al., 
2012 

Seca e Chuva 
Registros 
ocasionais 

Setor Mineiro do Vale do Rio São 
Francisco 

2011 
Vasconcelos et 

al., 2011 
Seca e Chuva 

Dados 
Secundários 

Relatório da 01ª Campanha de 
Monitoramento de Fauna Terrestre 

2020 
2020 Arbore, 2020 Seca e Chuva 

Ponto de escuta e 
Lista de 

Machinnon 
WikiAves, a Enciclopédia das Aves 

do Brasil 
- Vários Autores Seca e Chuva Não Padronizado 

 

4.4.2.3.2.2 Área de Influência Direta – AID e Área Diretamente Afetada – ADA 

4.4.2.3.2.2.1 Período de Amostragem 

Foram realizadas duas campanhas de amostragens em campo, abrangendo o período chuvoso e o 

período seco (Tabela 4-44) para caracterização da AID/ADA do Projeto Alteamento dos Módulos 

Oeste 1 e Central. O primeiro dia e a tarde do último dia de cada campanha foram dedicados para 

o deslocamento entre Belo Horizonte e a área de estudo, totalizando um esforço de três dias de 

amostragem efetivas de campo por campanha. 

 Tabela 4-56: Período de amostragem da avifauna na AID/ADA 

Campanha Data Pontos/áreas Sazonalidade 

1 
26 a 

29/03/2020 

AV01, AV02, AV03, AV04, AV05, AV06, AV07, AV08, 
AV09, AV10, AV11, AV12, AV13, AV14, AV15, AV16, 

AV17, AV18, AV19, AV20, AV21, AV22, e AV23 
Chuvosa 

2 
09 a 

12/16/2020 

AV01, AV02, AV03, AV04, AV05, AV06, AV07, AV08, 
AV09, AV10, AV11, AV12, AV13, AV14, AV15N, AV16N, 

AV17N, AV18N, AV19N, AV20N, AV21, AV22, e AV23 
Seca 

4.4.2.3.2.2.2 Descrição dos Pontos/Áreas de Amostragem 

Ao longo do estudo procurou-se delimitar os pontos de amostragem de modo que toda a área da 

AID/ADA fosse contemplada. Todos os acessos foram percorridos previamente e os pontos foram 

definidos para contemplar as principais fitofisionomias presentes na área. Em razão de seu 

histórico de exploração, seja pela agricultura, expansão urbana ou industrial, a vegetação original 

foi quase totalmente descaracterizada e encontra-se agora como um mosaico de diversos tipos de 

fitofisionomias em distintos estágios de sucessão. As formações predominantes são pastagens, 

mata ciliar e fragmentos de cerrado típico e cerradão. 

Durante a segunda campanha, buscou-se amostrar os mesmos pontos da primeira campanha em 

forma de réplicas, com o intuito de padronizar a amostragem e verificar possíveis alterações na 

comunidade em virtude da sazonalidade. No entanto, alguns pontos de amostragem foram 
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realocados devido à ocorrência de incêndios florestais que descaracterizaram os ambientes de 

amostragem. Os pontos relocados estão indicados com a nomenclatura precedida da sigla “N” 

(AV15N, AV16N, AV17N, AV18N, AV19N e AV20N). Uma caracterização das fitofisionomias 

predominantes é apresentada na Tabela 4-45. 

 Tabela 4-57: Localização geográfica e fisionomia vegetal predominante 
 nos pontos amostrais da avifauna na AID/ADA 

Ponto/Área 

Coordenadas UTM (Zona 
23S | Datum SIRGAS2000) 

Área de 
Influência 

Fitofisionomia predominante 

mE mN 

AV01 478.363 7.989.537 AID Cerrado típico com afloramentos de rocha 
AV02 478.435 7.989.768 AID Cerrado típico e floresta ciliar 
AV03 478.706 7.989.960 AID Cerrado típico 
AV04 478.980 7.989.616 AID Cerrado típico e pastagens 
AV05 479.023 7.989.304 AID Cerrado típico e pastagens 
AV06 479.414 7.989.735 AID Cerrado típico, cerradão e pastagens 
AV07 479.757 7.990.178 AID Cerrado típico, cerradão e pastagens 
AV08 475.702 7.991.458 AID Mata ciliar e pastagem 

AV09 475.935 7.991.672 ADA/AID 
Cerrado típico com notável presença de 

gramíneas nativas 
AV10 475.979 7.992.006 AID Cerrado típico com gramíneas exóticas 
AV11 476.132 7.991.799 ADA/AID Cerradão e pastagem suja 
AV12 476.297 7.991.581 ADA/AID Pasto suja 
AV13 476.086 7.991.397 ADA Cerrado típico 
AV14 475.988 7.990.944 AID Cerrado típico 
AV15 476.830 7.991.513 AID Cerradão 

AV16 477.227 7.990.776 AID 
Vegetação campestre formadas por áreas 

perturbadas e gramíneas exóticas 
AV17 476.891 7.990.734 ADA/AID Pastagem próxima a sump 
AV18 476.593 7.990.927 ADA/AID Cerradão e pastagem 

AV19 477.128 7.991.027 AID 
Vegetação campestre formada por 

gramíneas exóticas 
AV20 477.307 7.991.326 AID Cerrado típico com solo exposto 
AV21 478.665 7.990.623 AID Cerrado típico 
AV22 478.782 7.990.903 AID Cerrado típico com solo exposto 
AV23 479.116 7.990.898 AID Cerradão 

AV15N 476.389 7.991.131 AID Cerrado típico 
AV16N 477.221 7.990.701 AID Cerrado típico 
AV17N 477.083 7.990.475 AID Borda de fragmento florestal 
AV18N 476.850 7.990.477 AID Borda de fragmento florestal 
AV19N 476.625 7.990.644 AID Cerrado típico e fragmentos de floresta 
AV20N 476.227 7.991.251 AID Cerrado típico com capim exótico 

A Foto 4-102 à Foto 4-130 indicam a vista parcial dos pontos de amostragem realizados para a 

avifauna. A Figura 4-41 apresenta a localização dos pontos amostrais para a avifauna. 
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 Foto 4-102: Vista parcial do Ponto AV01   Foto 4-103: Vista parcial do Ponto AV02 

  

 Foto 4-104: Vista parcial do Ponto AV03  Foto 4-105: Vista parcial do Ponto AV04 

  

 Foto 4-106: Vista parcial do Ponto AV05  Foto 4-107: Vista parcial do Ponto AV06 
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 Foto 4-108: Vista parcial do Ponto AV07  Foto 4-109: Vista parcial do Ponto AV08 

  

 Foto 4-110: Vista parcial do Ponto AV09  Foto 4-111: Vista parcial do Ponto AV10 

  

 Foto 4-112: Vista parcial do Ponto AV11  Foto 4-113: Vista parcial do Ponto AV12 
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 Foto 4-114: Vista parcial do Ponto AV13  Foto 4-115: Vista parcial do Ponto AV14 

  

 Foto 4-116: Vista parcial do Ponto AV15  Foto 4-117: Vista parcial do Ponto AV16 

  

 Foto 4-118: Vista parcial do Ponto AV17  Foto 4-119: Vista parcial do Ponto AV18 
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 Foto 4-120: Vista parcial do Ponto AV19  Foto 4-121: Vista parcial do Ponto AV20 

  

 Foto 4-122: Vista parcial do Ponto AV21  Foto 4-123: Vista parcial do Ponto AV22 

  

 Foto 4-124: Vista parcial do Ponto AV23  Foto 4-125: Vista parcial do Ponto AV15N 
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 Foto 4-126: Vista parcial do Ponto AV16N  Foto 4-127: Vista parcial do Ponto AV17N 

  

 Foto 4-128: Vista parcial do Ponto AV18N  Foto 4-129: Vista parcial do Ponto AV19N 

  

 Foto 4-130: Ponto AV20N formado por cerrado típico com capim exótico 
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Figura 4-42: Localização dos pontos amostrais da avifauna na
área de influência direta e área diretamente afetada
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4.4.2.3.2.2.3 Coleta de Dados Primários 

Para a obtenção dos dados foi utilizado o método de amostragem por ponto de escuta (VIELLIARD 

et al., 2010). Durante a aplicação deste método o pesquisador permaneceu parado durante um 

tempo preestabelecido de 10 minutos por ponto, anotando todas as aves detectadas por 

observação ou vocalização a uma distância ilimitada, em pontos distantes um do outro por no 

mínimo 200 metros (Foto 4-131 e Foto 4-132) (VIELLIARD et al., 2010). Além disso, foram 

anotadas a identificação do ponto, data da realização da amostragem, espécie de ave detectada, 

tipo do registro (visual ou auditivo), número de indivíduos e a fitofisionomia usada (florestal, 

borda de floresta, savana, área antropizada, sobrevoo e outros). Este método foi aplicado durante 

as primeiras horas da manhã, horário de maior atividade das aves neotropicais (VIELLIARD, 

2000). Assim, as amostragens iniciaram-se por volta das 05:50 horas e se estenderam até 

aproximadamente às 11:30 horas. 

 Foto 4-131: Aplicação do método de Ponto de 
Escuta 

 Foto 4-132: Uso de binóculo para observação 
das aves 

  

4.4.2.3.2.2.4  Identificação e Classificação das Espécies 

A nomenclatura adotada e a ordem taxonômica seguem a última lista do Comitê Brasileiro de 

Registros Ornitológicos (PIACENTINI et al., 2015). Para determinar o status de conservação das 

espécies a nível internacional seguimos a União Internacional para a Conservação da Natureza e 

dos Recursos Naturais (IUCN, 2020), a nível nacional o Livro Vermelho da Fauna Brasileira 

Ameaçada de Extinção (ICMBio, 2018), e a nível estadual a lista de espécies ameaçadas do estado 

de Minas Gerais (COPAM, 2010). Para determinar a distribuição geográfica e endemismo, as 

espécies foram classificadas de acordo com Silva (1995), Stotz et al. (1997), Cavalcanti (1999) e 

Vale et al. (2018). Em relação as características das espécies, como sensibilidade a distúrbios 

ambientais e guilda trófica/dieta foram consultadas referências específicas e referências gerais, 

tais como: Stotz (1997), Sick (2001) e Ridgely & Tudor (2009). 
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4.4.2.3.2.2.5  Análise dos Dados 

Para a obtenção de indicativo de abundância e frequência relativa de cada espécie na comunidade 

foi calculado o Índice Pontual de Abundância (IPA = número de registros/número de pontos de 

escuta), com os dados de pontos de escuta. O IPA é considerado a melhor estimativa da 

representatividade de uma espécie na comunidade, pois relaciona o número médio de contatos 

dessa espécie por amostras, sendo possível, por meio dele, estimar a proporção de cada espécie 

na comunidade (VIELLIARD & SILVA, 1990). 

A estimativa do número de espécies presentes na área de estudo foi obtida por meio de 

reamostragem pelo método Jackknife de 1ª ordem (MAGURRAN, 2011), que estima a riqueza com 

base na quantidade de unidades amostrais utilizadas no esforço empregado por cada metodologia 

(DEVELEY, 2003). Foi gerada uma curva de rarefação de espécies (“curva do coletor”) com base 

na riqueza observada e na riqueza estimada por Jackknife, utilizando o software EstimateS 

(COLWELL, 2016). 

Para avaliar a diversidade de aves entre as áreas foram calculados os índices de diversidade de 

Shannon (H’) e de Equitabilidade (J’), utilizando os softwares Past (HAMMER et al., 2003) e 

EstimateS 9.1.0 (COLWELL, 2016). Para o cálculo dos índices foram utilizados os números 

absolutos de registros para cada espécie obtidos durante a amostragem quantitativa. 

Para avaliar a similaridade de espécies entre os pontos foi calculado o índice de Jaccard (Jaccard, 

1901) por meio do programa Past (HAMMER et al., 2003). Este índice leva em conta a relação 

existente entre o número de espécies compartilhadas e o número total de espécies encontradas 

quando se comparam duas amostras. Desta forma, esta análise utilizou dados binários e 

consequentemente desconsiderou o peso da abundância entre as espécies. 

4.4.2.3.3 Resultados 

4.4.2.3.3.1 Área de Influência Indireta – AII 

Foram encontradas 306 espécies de aves potencialmente ocorrentes para a AII (Tabela 4-58). As 

espécies distribuíram-se em 26 ordens (Gráfico 4-72) e 63 famílias (Gráfico 4-73), sendo os 

grupos com maior riqueza: a ordem Passeriforme com 163 espécies, e as famílias Tyrannidae com 

46 espécies e Thraupidae com 39 espécies. Estes resultados já eram esperados, visto que estes 

táxons são os mais ricos para a avifauna brasileira (PIACENTINI et al., 2015). Ressalta-se, 

entretanto, que, embora muitas espécies ocorram nas áreas do entorno, é provável que algumas 

delas não ocorram nas áreas de estudo. A área do empreendimento e seu entorno imediato foram 

bastante descaracterizadas, restando apenas um mosaico formado predominantemente por 

vegetação secundária e antropizada. Espécies características de campos naturais ou de áreas 

úmidas preservadas, por exemplo, dificilmente teriam condições suficientes para sobreviver na 

área do empreendimento. Porém, ainda assim é necessária uma avaliação mais minuciosa in loco 

para que seja possível uma avaliação mais criteriosa e robusta. Assim, mesmo que algumas 
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espécies provavelmente não ocorram na área, por precaução, elas foram tratadas como de 

potencial ocorrência. 

 Gráfico 4-72: Representatividade das ordens de aves registradas  
através de dados secundários com potencial ocorrência para a AII  

 

 

 Gráfico 4-73: Representatividade das famílias da avifauna registradas  
através de dados secundários com potencial ocorrência para a AII 

 

 

 Tabela 4-58: Espécies da avifauna registradas por meio de dados secundários para a AII 

Nome do Táxon Nome Popular Endemismo 
Status de Conservação Referência 

Bibliográfica COPAM ICMBio IUCN 

Ordem Rheiformes 
Família Rheidae 
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Nome do Táxon Nome Popular Endemismo 
Status de Conservação Referência 

Bibliográfica COPAM ICMBio IUCN 
Rhea americana ema - - - NT A F 
Ordem Tinamiformes 
Família Tinamidae 
Crypturellus undulatus jaó - - - - F 
Crypturellus 
parvirostris inambu-chororó - - - - A B F 
Crypturellus tataupa inambu-chintã - - - - F 
Rhynchotus rufescens perdiz - - - - A B F 
Nothura maculosa codorna-amarela - - - - F 
Ordem Anseriformes 
Família Anhimidae 
Anhima cornuta anhuma - - - - F 
Família Anatidae 
Dendrocygna viduata irerê - - - - A B F 
Dendrocygna 
autumnalis marreca-cabocla - - - - A B F 
Cairina moschata pato-do-mato - - - - A B F 
Amazonetta 
brasiliensis ananaí - - - - A B F 
Ordem Galliformes 
Família Cracidae 
Penelope superciliaris jacupemba - - - - A B F 
Crax fasciolata mutum-de-penacho - EN - VU A F 
Ordem Podicipediformes 
Família Podicipedidae 
Tachybaptus dominicus mergulhão-pequeno - - - - A F 
Ordem Ciconiiformes 
Família Ciconiidae 
Jabiru mycteria tuiuiú - EN - - F 
Mycteria americana cabeça-seca - VU - - A B F 
Ordem Suliformes 
Família Phalacrocoracidae 
Nannopterum 
brasilianus biguá - - - - A B F 
Família Anhingidae 
Anhinga anhinga biguatinga - - - - A F 
Ordem Pelecaniformes 
Família Ardeidae 
Tigrisoma lineatum socó-boi - - - - F 
Nycticorax nycticorax socó-dorminhoco - - - - A F 
Butorides striata socozinho - - - - A B F 
Bubuus ibis garça-vaqueira - - - - A B F 
Ardea cocoi garça-moura - - - - A B F 
Ardea alba garça-branca - - - - A B F 
Syrigma sibilatrix maria-faceira - - - - A B F 

Egretta thula 
garça-branca-
pequena - - - - A B F 

Família Threskiornithidae 
Mesembrinibis 
cayennensis coró-coró - - - - F 
Theristicus caudatus curicaca - - - - A B F 
Platalea ajaja colhereiro - VU - - A B F 
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Nome do Táxon Nome Popular Endemismo 
Status de Conservação Referência 

Bibliográfica COPAM ICMBio IUCN 
Ordem Cathartiformes 
Família Cathartidae 

Cathartes aura 
urubu-de-cabeça-
vermelha - - - - A B F 

Cathartes burrovianus 
urubu-de-cabeça-
amarela - - - - A F 

Coragyps atratus urubu - - - - A B F 
Sarcoramphus papa urubu-rei - - NT - A B F 
Ordem Accipitriformes 
Família Pandionidae 
Pandion haliaetus águia-pescadora - - - - A B E F 
Família Accipitridae 
Leptodon cayanensis gavião-gato - - - - A F 
Ictinia plumbea sovi - - - - A B F 
Busarellus nigricollis gavião-belo - - - - F 
Rostrhamus sociabilis gavião-caramujeiro - - - - A 
Geranospiza 
caerulescens gavião-pernilongo - - - - A F 
Heterospizias 
meridionalis gavião-caboclo - - - - A B F 
Urubitinga urubitinga gavião-preto - - - - A F 
Rupornis magnirostris gavião-carijó - - - - A B F 
Geranoaetus 
albicaudatus 

gavião-de-rabo-
branco - - - - A F 

Ordem Gruiformes 
Família Aramidae 
Aramus guarauna carão - - - - A B F 
Família Rallidae 
Micropygia 
schomburgkii maxalalagá - EN NT - A 
Aramides cajaneus saracura-três-potes - - - - A B F 
Mustelirallus albicollis sanã-carijó - - - - F 
Pardirallus maculatus saracura-carijó - - - - D 
Pardirallus nigricans saracura-sanã - - - - F 
Gallinula galeata galinha-d'água - - - - A F 
Porphyrio martinicus frango-d'água-azul - - - - A 
Ordem Charadriiformes 
Família Charadriidae 
Vanellus chilensis quero-quero - - - - A B F 
Charadrius collaris batuíra-de-coleira - - - - A B 
Família Recurvirostridae 

Himantopus melanurus 
pernilongo-de-
costas-brancas - - - - A B 

Família Scolopacidae 
Actitis macularius maçarico-pintado - - - - A E 
Família Jacanidae 
Jacana jacana jaçanã - - - - A B F 
Família Sternidae 
Phaetusa simplex trinta-réis-grande - - - - A B F 
Ordem Columbiformes 
Família Columbidae 
Columbina talpacoti rolinha - - - - A B F 
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Nome do Táxon Nome Popular Endemismo 
Status de Conservação Referência 

Bibliográfica COPAM ICMBio IUCN 
Columbina squammata fogo-apagou - - - - A B F 
Columbina picui rolinha-picuí - - - - A F 
Claravis pretiosa pararu-azul - - - - F 
Uropelia campestris rolinha-vaqueira - - - - A F 
Columba livia pombo-doméstico - - NA - A F 
Patagioenas picazuro asa-branca - - - - A B F 
Patagioenas 
cayennensis pomba-galega - - - - A B F 
Patagioenas plumbea pomba-amargosa - - - - F 
Zenaida auriculata avoante - - - - A F 
Leptotila verreauxi juriti-pupu - - - - A B F 
Leptotila rufaxilla juriti-de-testa-branca - - - - F 
Ordem Cuculiformes 
Família Cuculidae 
Piaya cayana alma-de-gato - - - - A B F 
Coccyzus melacoryphus papa-lagarta - - - - A 

Coccyzus euleri 
papa-lagarta-de-
euler - - - - A 

Crotophaga major anu-coroca - - - - F 
Crotophaga ani anu-preto - - - - A B F 
Guira guira anu-branco - - - - A B F 
Tapera naevia saci - - - - F 
Ordem Strigiformes 
Família Tytonidae 
Tyto furcata suindara - - - - F 
Família Strigidae 
Megascops choliba corujinha-do-mato - - - - A B F 
Bubo virginianus jacurutu - - - - F 
Glaucidium 
brasilianum caburé - - - - A B F 
Athene cunicularia coruja-buraqueira - - - - A B F 
Aegolius harrisii caburé-acanelado - - - - A 
Ordem Nyctibiiformes 
Família Nyctibiidae 
Nyctibius griseus urutau - - - - A B F 
Ordem Caprimulgiformes 
Família Caprimulgidae 
Antrostomus rufus joão-corta-pau - - - - A B F 
Nyctidromus albicollis bacurau - - - - A B F 
Hydropsalis parvula bacurau-chintã - - - - A B F 
Hydropsalis 
maculicaudus 

bacurau-de-rabo-
maculado - - - - A 

Hydropsalis torquata bacurau-tesoura - - - - A F 
Nannochordeiles 
pusillus bacurauzinho - - - - A B F 

Chordeiles minor 
bacurau-norte-
americano - - - - A 

Ordem Apodiformes 
Família Apodidae 

Streptoprocne zonaris 
taperuçu-de-coleira-
branca - - - - A B F 

Tachornis squamata andorinhão-do-buriti - - - - A B F 
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Nome do Táxon Nome Popular Endemismo 
Status de Conservação Referência 

Bibliográfica COPAM ICMBio IUCN 
Família Trochilidae 

Phaethornis pretrei 
rabo-branco-
acanelado - - - - A B F 

Campylopterus 
largipennis asa-de-sabre-cinza - - - - F 
Eupetomena macroura beija-flor-tesoura - - - - A B F 
Florisuga fusca beija-flor-preto - - - - F 

Colibri serrirostris 
beija-flor-de-orelha-
violeta - - - - A B F 

Anthracothorax 
nigricollis 

beija-flor-de-veste-
preta - - - - A 

Chlorostilbon lucidus 
besourinho-de-bico-
vermelho - - - - A B F 

Thalurania furcata 
beija-flor-tesoura-
verde - - - - A F 

Hylocharis chrysura beija-flor-dourado - - - - F 

Amazilia versicolor 
beija-flor-de-banda-
branca - - - - F 

Amazilia fimbriata 
beija-flor-de-
garganta-verde - - - - A F 

Amazilia lactea 
beija-flor-de-peito-
azul - - - - F 

Heliothryx auritus 
beija-flor-de-
bochecha-azul - - - - F 

Heliactin bilophus chifre-de-ouro - - - - A B F 

Heliomaster squamosus 
bico-reto-de-banda-
branca - - - - A F 

Calliphlox amethystina estrelinha-ametista - - - - A 
Ordem Trogoniformes 
Família Trogonidae 
Trogon surrucura surucuá-variado - - - - A F 
Ordem Coraciiformes 
Família Aedinidae 

Megaceryle torquata 
martim-pescador-
grande - - - - A B F 

Chloroceryle amazona 
martim-pescador-
verde - - - - A B F 

Chloroceryle 
americana 

martim-pescador-
pequeno - - - - A F 

Ordem Galbuliformes 
Família Galbulidae 
Galbula ruficauda ariramba - - - - A F 
Família Bucconidae 
Nystalus chacuru joão-bobo - - - - A B F 
Nystalus maculatus rapazinho-dos-velhos - - - - A F 
Nonnula rubecula macuru - - - - A F 
Ordem Piciformes 
Família Ramphastidae 
Ramphastos toco tucanuçu - - - - A B F 
Família Picidae 
Picumnus 
albosquamatus 

picapauzinho-
escamoso - - - - A F 
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Nome do Táxon Nome Popular Endemismo 
Status de Conservação Referência 

Bibliográfica COPAM ICMBio IUCN 
Melanerpes candidus pica-pau-branco - - - - A B F 
Veniliornis passerinus pica-pau-pequeno - - - - A B F 
Veniliornis mixtus pica-pau-chorão - - - - A F 
Colaptes 
melanochloros 

pica-pau-verde-
barrado - - - - A B F 

Colaptes campestris pica-pau-do-campo - - - - A B F 

Dryocopus lineatus 
pica-pau-de-banda-
branca - - - - A B F 

Campephilus 
melanoleucos 

pica-pau-de-topete-
vermelho - - - - A B F 

Ordem Cariamiformes 
Família Cariamidae 
Cariama cristata seriema - - - - A B F 
Ordem Falconiformes 
Família Falconidae 
Caracara plancus carcará - - - - A B F 
Milvago chimachima carrapateiro - - - - A B F 
Herpetotheres 
cachinnans acauã - - - - A F 
Falco sparverius quiriquiri - - - - A B F 
Falco femoralis falcão-de-coleira - - - - A B F 
Ordem Psittaciformes 
Família Psittacidae 
Ara ararauna arara-canindé - VU - - A B F 
Orthopsittaca 
manilatus maracanã-do-buriti - - - - A B F 
Diopsittaca nobilis maracanã-pequena - - - - A B F 
Psittacara 
leucophthalmus periquitão - - - - A B F 
Eupsittula aurea periquito-rei - - - - A B F 
Eupsittula cactorum periquito-da-caatinga - - - - A B F 
Pyrrhura frontalis tiriba MA - - - A 
Forpus 
xanthopterygius tuim - - - - A B F 

Brotogeris chiriri 
periquito-de-
encontro-amarelo - - - - A B F 

Alipiopsitta xanthops papagaio-galego - - NT NT A F 
Pionus maximiliani maitaca - - - - F 
Amazona aestiva papagaio - - NT - A B F 
Ordem Passeriformes 
Família Thamnophilidae 

Formicivora rufa 
papa-formiga-
vermelho - - - - A F 

Herpsilochmus 
atricapillus 

chorozinho-de-
chapéu-preto - - - - F 

Herpsilochmus 
longirostris 

chorozinho-de-bico-
comprido CE - - - F 

Thamnophilus doliatus choca-barrada - - - - F 
Thamnophilus 
torquatus 

choca-de-asa-
vermelha - - - - A B F 

Thamnophilus pelzelni choca-do-planalto - - - - F 
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Nome do Táxon Nome Popular Endemismo 
Status de Conservação Referência 

Bibliográfica COPAM ICMBio IUCN 
Thamnophilus 
caerulescens choca-da-mata - - - - A B F 
Taraba major choró-boi - - - - A F 
Família Melanopareiidae 

Melanopareia torquata 
tapaculo-de-
colarinho CE - - - A F 

Família Scleruridae 
Geositta poeciloptera andarilho CE EN EN VU A 
Família Dendrocolaptidae 
Campylorhamphus 
trochilirostris arapaçu-beija-flor - - - - F 
Lepidocolaptes 
angustirostris arapaçu-de-cerrado - - - - A B F 
Família Furnariidae 

Furnarius figulus 
casaca-de-couro-da-
lama - - - - A F 

Furnarius leucopus 
casaca-de-couro-
amarelo - - - - F 

Furnarius rufus joão-de-barro - - - - A B F 
Clibanornis rectirostris cisqueiro-do-rio CE - - - A F 
Phacellodomus 
rufifrons joão-de-pau - - - - A B F 
Phacellodomus ruber graveteiro - - - - A F 
Certhiaxis 
cinnamomeus curutié - - - - A B F 
Synallaxis frontalis petrim - - - - A B F 
Synallaxis albescens uí-pi - - - - F 
Synallaxis spixi joão-teneném - - - - F 
Família Pipridae 
Antilophia galeata soldadinho CE - - - A F 
Família Tityridae 
Pachyramphus 
polychopterus caneleiro-preto - - - - A B F 

Pachyramphus validus 
caneleiro-de-chapéu-
preto - - - - F 

Família Rhynchocyclidae 
Corythopis delalandi estalador - - - - F 
Phylloscartes roquettei cara-dourada - EN EN EN A 
Tolmomyias 
sulphurescens 

bico-chato-de-orelha-
preta - - - - A F 

Tolmomyias 
flaviventris bico-chato-amarelo - - - - F 
Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio - - - - A F 
Hemitriccus 
margaritaceiventer 

sebinho-de-olho-de-
ouro - - - - A B F 

Família Tyrannidae 
Hirundinea ferruginea gibão-de-couro - - - - A B F 
Camptostoma 
obsoletum risadinha - - - - A B F 

Elaenia flavogaster 
guaracava-de-
barriga-amarela - - - - A B F 

Elaenia spectabilis guaracava-grande - - - - A 
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Nome do Táxon Nome Popular Endemismo 
Status de Conservação Referência 

Bibliográfica COPAM ICMBio IUCN 

Elaenia cristata 
guaracava-de-topete-
uniforme - - - - F 

Elaenia chiriquensis chibum - - - - A F 
Elaenia obscura tucão - - - - A F 
Suiriri suiriri suiriri-cinzento - - - - A F 
Suiriri affinis suiriri-da-chapada - - DD NT A B 

Myiopagis viridicata 
guaracava-de-crista-
alaranjada - - - - F 

Capsiempis flaveola marianinha-amarela - - - - F 
Phaeomyias murina bagageiro - - - - A B F 
Phyllomyias fasciatus piolhinho - - - - F 

Culicivora caudacuta 
papa-moscas-do-
campo - VU - VU A 

Serpophaga 
subcristata alegrinho - - - - A B F 
Legatus leucophaius bem-te-vi-pirata - - - - F 
Myiarchus swainsoni irré - - - - A F 
Myiarchus ferox maria-cavaleira - - - - A B F 

Myiarchus tyrannulus 
maria-cavaleira-de-
rabo-enferrujado - - - - A B F 

Sirystes sibilator gritador - - - - F 
Casiornis rufus maria-ferrugem - - - - F 
Pitangus sulphuratus bem-te-vi - - - - A B F 
Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro - - - - A F 
Myiodynastes 
maculatus bem-te-vi-rajado - - - - A F 
Megarynchus pitangua neinei - - - - A B F 

Myiozetetes cayanensis 
bentevizinho-de-asa-
ferrugínea - - - - F 

Myiozetetes similis 
bentevizinho-de-
penacho-vermelho - - - - A B F 

Tyrannus albogularis 
suiriri-de-garganta-
branca - - - - A B F 

Tyrannus 
melancholicus suiriri - - - - A B F 
Tyrannus savana tesourinha - - - - A B F 
Griseotyrannus 
aurantioatrocristatus 

peitica-de-chapéu-
preto - - - - A 

Empidonomus varius peitica - - - - A B 
Colonia colonus viuvinha - - - - A F 
Myiophobus fasciatus filipe - - - - A F 
Sublegatus modestus guaracava-modesta - - - - A F 
Pyrocephalus rubinus príncipe - - - - A F 
Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada - - - - A B F 
Arundinicola 
leucocephala freirinha - - - - F 
Gubernetes yetapa tesoura-do-brejo - - - - F 
Cnemotriccus fuscatus guaracavuçu - - - - F 
Lathrotriccus euleri enferrujado - - - - F 

Knipolegus lophotes 
maria-preta-de-
penacho - - - - A F 

Satrapa icterophrys suiriri-pequeno - - - - A 
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Nome do Táxon Nome Popular Endemismo 
Status de Conservação Referência 

Bibliográfica COPAM ICMBio IUCN 
Xolmis cinereus primavera - - - - A B F 
Xolmis velatus noivinha-branca - - - - A B F 
Xolmis irupero noivinha - - - - F 
Família Vireonidae 
Cyclarhis gujanensis pitiguari - - - - A B F 
Hylophilus 
amaurocephalus 

vite-vite-de-olho-
cinza - - - - F 

Família Corvidae 
Cyanocorax cristatellus gralha-do-campo CE - - - A B F 
Cyanocorax 
cyanopogon gralha-cancã - - - - A B F 
Família Hirundinidae 
Pygochelidon 
cyanoleuca 

andorinha-pequena-
de-casa - - - - A B F 

Pygochelidon 
melanoleuca andorinha-de-coleira - - NT - C 
Alopochelidon fucata andorinha-morena - - - - A 
Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora - - - - A B F 
Progne tapera andorinha-do-campo - - - - A B F 
Progne chalybea andorinha-grande - - - - F 
Tachycineta albiventer andorinha-do-rio - - - - A B F 
Tachycineta 
leucorrhoa 

andorinha-de-sobre-
branco - - - - A B F 

Hirundo rustica andorinha-de-bando - - - - F 
Família Troglodytidae 
Troglodytes musculus corruíra - - - - A B F 

Cantorchilus leucotis 
garrinchão-de-
barriga-vermelha - - - - A B F 

Família Donacobiidae 
Donacobius atricapilla japacanim - - - - A F 
Família Polioptilidae 

Polioptila dumicola 
balança-rabo-de-
máscara - - - - A F 

Família Turdidae 
Turdus leucomelas sabiá-branco - - - - A B F 
Turdus rufiventris sabiá-laranjeira - - - - A B F 
Turdus 
amaurochalinus sabiá-poca - - - - A B F 
Família Mimidae 
Mimus saturninus sabiá-do-campo - - - - A B F 
Família Motacillidae 

Anthus lutescens 
caminheiro-
zumbidor - - - - A B F 

Família Passerellidae 
Zonotrichia capensis tico-tico - - - - A F 
Ammodramus 
humeralis tico-tico-do-campo - - - - A B F 
Família Parulidae 
Setophaga pitiayumi mariquita - - - - A 
Geothlypis 
aequinoctialis pia-cobra - - - - F 
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Nome do Táxon Nome Popular Endemismo 
Status de Conservação Referência 

Bibliográfica COPAM ICMBio IUCN 
Basileuterus 
culicivorus pula-pula - - - - A B F 
Myiothlypis flaveola canário-do-mato - - - - A B F 
Myiothlypis 
leucoblephara pula-pula-assobiador - - - - F 

Myiothlypis leucophrys 
pula-pula-de-
sobrancelha CE - - - A 

Família Icteridae 
Psarocolius decumanus japu - - - - A B F 
Cacicus haemorrhous guaxe - - - - F 
Icterus pyrrhopterus encontro - - - - A F 
Icterus jamacaii corrupião - - - - A B F 
Gnorimopsar chopi pássaro-preto - - - - A B F 
Chrysomus ruficapillus garibaldi - - - - A F 
Pseudoleistes 
guirahuro chopim-do-brejo - - - - F 
Molothrus rufoaxillaris chupim-azeviche - - - - F 
Molothrus oryzivorus iraúna-grande - - - - A F 
Molothrus bonariensis chupim - - - - A F 
Sturnella superciliaris polícia-inglesa-do-sul - - - - A F 
Família Thraupidae 
Porphyrospiza 
caerulescens campainha-azul CE - - NT A F 
Neothraupis fasciata cigarra-do-campo - - - NT A B F 
Cissopis leverianus tietinga - - - - F 
Schistochlamys 
melanopis sanhaço-de-coleira - - - - A F 
Schistochlamys 
ruficapillus bico-de-veludo - - - - A 
Paroaria dominicana cardeal-do-nordeste - - - - A 
Tangara sayaca sanhaço-cinzento - - - - A B F 
Tangara palmarum sanhaço-do-coqueiro - - - - A B F 
Tangara cayana saíra-amarela - - - - A B F 

Nemosia pileata 
saíra-de-chapéu-
preto - - - - A B F 

Compsothraupis 
loricata tiê-caburé - - - - A 

Conirostrum speciosum 
figuinha-de-rabo-
castanho - - - - F 

Sicalis citrina canário-rasteiro - - - - A F 
Sicalis flaveola canário-da-terra - - - - A F 
Sicalis columbiana canário-do-amazonas - - - - A F 
Hemithraupis guira saíra-de-papo-preto - - - - F 
Volatinia jacarina tiziu - - - - A B F 
Coryphospingus 
pileatus tico-tico-rei-cinza - - - - A B F 
Coryphospingus 
cucullatus tico-tico-rei - - - - F 
Tachyphonus rufus pipira-preta - - - - A F 
Tachyphonus 
coronatus tiê-preto MA - - - A B F 
Ramphocelus carbo pipira-vermelha - - - - A B F 
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Nome do Táxon Nome Popular Endemismo 
Status de Conservação Referência 

Bibliográfica COPAM ICMBio IUCN 
Charitospiza eucosma mineirinho CE - - NT A F 
Tersina viridis saí-andorinha - - - - A B F 
Dacnis cayana saí-azul - - - - A B F 
Coereba flaveola cambacica - - - - A F 
Sporophila lineola bigodinho - - - - A B F 
Sporophila plumbea patativa - - - - A F 
Sporophila nigricollis baiano - - - - A B F 

Sporophila ardesiaca 
papa-capim-de-
costas-cinzas - - - - A 

Sporophila 
caerulescens coleirinho - - - - A B F 
Sporophila bouvreuil caboclinho - - - - A 
Sporophila angolensis curió - CR - - F 
Coryphaspiza 
melanotis 

tico-tico-de-máscara-
negra - EN EN VU A 

Emberizoides herbicola canário-do-campo - - - - A F 
Saltatricula atricollis batuqueiro CE - - - A B F 
Saltator similis trinca-ferro - - - - A B F 
Thlypopsis sordida saí-canário - - - - F 
Cypsnagra 
hirundinacea bandoleta - - - - A F 
Família Cardinalidae 
Piranga flava sanhaço-de-fogo - - - - A F 
Amaurospiza moesta negrinho-do-mato - VU - - A F 
Cyanoloxia brissonii azulão - - - - F 
Família Fringillidae 
Spinus magellanicus pintassilgo - - - - F 
Euphonia chlorotica fim-fim - - - - A B F 
Família Passeridae 
Passer domesticus pardal - - NA - A F 

Legenda - Endemismo: Mata Atlântica (MA); Cerrado (CE). Status de Conservação: Deficiente em Dados (DD), Quase 
ameaçada (NT), Vulnerável (VU), Em perigo (EN), Criticamente em Perigo (CR), Dados Deficientes (DD). Referências 
Bibliográficas: [A] WikiAves; [B] ICMBio, (2013); [C] Silva et al., (2017); [D] Lopes et al., (2012); [E] Vasconcelos et al., 
(2011); [F] Arbore, (2020). 

Vinte e uma espécies de aves registradas no entorno do empreendimento merecem maior atenção 

em relação a sua conservação pois se encontram deficiente em dados, quase ameaçadas ou em 

alguma categoria de ameaça nas listas estadual, nacional e/ou mundial (COPAM, 2010; ICMBIO, 

2018; IUCN, 2020). No estado de Minas Gerais, cinco espécies de aves estão classificadas como 

“vulnerável”, seis estão classificadas como “em perigo” e uma está “criticamente ameaçada” 

(COPAM, 2010). Em território nacional, uma consta como “deficiente em dados”, cinco estão 

“quase ameaçada” e três estão “em perigo” (ICMBio, 2018). Em nível mundial, quatro espécies de 

aves estão “vulnerável”, uma “em perigo” e seis estão “quase ameaçadas” (IUCN, 2020). A lista de 

espécies com seu respectivo status de conservação se encontra na Tabela 4-59. 
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 Tabela 4-59: Espécies da avifauna ameaçadas de extinção com potencial ocorrência na AII 

Nome Científico Nome Popular 

Status de Conservação 

COPAM 
(2010) 

ICMBio 
(2018) 

IUCN 
(2020) 

Rhea americana ema - - NT 

Crax fasciolata mutum-de-penacho EN - VU 

Jabiru mycteria tuiuiú EN - - 

Mycteria americana cabeça-seca VU - - 

Platalea ajaja colhereiro VU - - 

Sarcoramphus papa urubu-rei - NT - 

Micropygia schomburgkii maxalalagá EN NT - 

Ara ararauna arara-canindé VU - - 

Alipiopsitta xanthops papagaio-galego - NT NT 

Amazona aestiva papagaio - NT - 

Geositta poeciloptera andarilho EN EN VU 

Phylloscartes roquettei cara-dourada EN EN EN 

Suiriri affinis suiriri-da-chapada - DD NT 

Culicivora caudacuta papa-moscas-do-campo VU - VU 

Pygochelidon melanoleuca andorinha-de-coleira - NT - 

Porphyrospiza caerulescens campainha-azul - - NT 

Neothraupis fasciata cigarra-do-campo - - NT 

Charitospiza eucosma mineirinho - - NT 

Sporophila angolensis curió CR - - 

Coryphaspiza melanotis tico-tico-de-máscara-negra EN EN VU 

Amaurospiza moesta negrinho-do-mato VU - - 

Entre elas, algumas se destacam devido à potencial ocorrência nas imediações do 

empreendimento. Mycteria americana (cabeça-seca) e Jabiru mycteria (tuiuiú) são grandes 

ciconídeos que vivem a beira dos rios e banhados a procura de peixes. Uma vez que a área de 

estudo se encontra às margens do rio São Francisco, considera-se que estas espécies têm grande 

potencial de ocorrerem na área de estudo. 

Platalea ajaja (colhereiro), assim como as duas espécies anteriores, vive às margens dos cursos 

d’água da região. Vulnerável em Minas Gerias, foi registrada em vários lugares da região, incluindo 

às margens do rio São Francisco (ARBORE, 2020).  

Sarcoramphus papa (urubu-rei), espécie de ocorrência pontual, ao longo de sua área de 

distribuição vive em áreas abertas, campestres as vezes montanhosas. Vive solitário ou em casal, 

geralmente não se juntando as outras espécies de urubus. Na região do estudo foi encontrada em 

diversas localidades (ICMBio, 2013; SILVA et al., 2017). 

Ara ararauna (arara-canindé) é um inconfundível psitacídeo brasileiro, habitat diversas regiões 

savânicas, em especial o Cerrado. Na área de estudo, a espécie foi registrada em diversas 

localidades, sendo considerada relativamente comum. 
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Pygochelidon melanoleuca (andorinha-de-coleira). Espécie de andorinha próxima a ameaça de 

extinção no Brasil, vive em trechos de rios encachoeirados, onde captura invertebrados em voo. 

Na região, foi encontrada em diversas localidades (SILVA et al., 2017). Embora o trecho do rio ao 

qual o empreendimento está próximo não seja de corredeira ou encachoeirados, não se pode 

descartar a potencial ocorrência da ave no local. 

Amazona aestiva (papagaio) é uma espécie de papagaio muita apreciada como animal de 

estimação e é comum na região (ICMBio, 2013, ARBORE, 2020). Sua ocorrência na área é esperada, 

visto que ainda são encontrados fragmentos de cerrado e floresta. 

Além destas, foram encontradas 10 espécies endêmicas do Cerrado (SILVA, 1995) e duas espécies 

de aves endêmicas da Mata Atlântica (VALE et al., 2018). Estas espécies, de um modo geral, são 

comuns e amplamente distribuídas por todo o bioma e não são foco de esforços para conservação. 

Destacam-se Porphyrospiza caerulescens e Charitospiza eucosma, quase ameaçadas em nível 

global e Geositta poeciloptera, ameaçada em Minas Gerais, no Brasil e vulnerável no mundo. Estas 

três espécies, endêmicas do cerrado, habitam áreas de cerrado preservado, especialmente campos 

naturais. Uma vez que ainda restam fragmentos de cerrado típico em alguns pontos da região, não 

se pode descartar a possibilidade dessas espécies habitarem as áreas de influência do Projeto. 

A comunidade registrada também abriga 71 espécies de interesse econômico, sendo 55 de 

xerimbabos e 16 cinegéticas e de valor alimentar. Ressalta-se que a classificação das espécies 

nestas categorias levou em consideração o contexto regional e não apenas informações gerais. 

As espécies apontadas como cinegéticas pertencem as famílias Anatidae, Columbidae, Cracidae, 

Rheidae, Anhimidae e Tinamidae. Por terem maior porte essas espécies são comumente abatidas 

para consumo de suas carnes. Estre elas, destaca-se a Rhea americana, considera quase ameaçada 

de extinção no mundo e Crax fasciolata, espécie em perigo em Minas Gerais e vulnerável no mundo 

(ICMBio, 2018; IUCN, 2020). Entretanto, visto a pequena extensão de áreas preservadas na região 

em estudo, é improvável que elas habitem as áreas de influência do empreendimento. 

Como xerimbabos, as aves mais buscadas são as chamadas aves de gaiola ou aves canoras e os 

psitacídeos. Entre elas existe uma predileção especial pelas espécies da família Thraupidae, que 

também atraem a atenção devido a beleza de suas penas (SICK, 2001). Foram registradas 12 

espécies de Psittacidae e 29 de Thraupidae. As espécies de Psittacidae são comumente procuradas 

como animal de estimação devido à habilidade de imitar a voz humana, combinada com a 

inteligência, beleza e docilidade (SICK, 2001). Estas aves são as mais procuradas por comerciantes 

ilegais (RENCTAS, 2001). 

Entre elas, destacam-se Ara ararauna, vulnerável em Minas Gerias (COPAM, 2010), Alipiopsitta 

xanthops quase ameaçada no Brasil e no mundo (ICMBio, 2018; IUCN, 2020), Amazona aestiva, 

quase ameaçada no Brasil (ICMBio, 2018), Porphyrospiza caerulescens, quase ameaçada em nível 

global (IUCN, 2020), Charitospiza eucosma, endêmica do cerrado (SILVA, 1995) e quase ameaçada 
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no mundo (IUCN, 2020) e Sporophila angolensis, espécie criticamente ameaçada em Minas Gerais 

(COPAM, 2010). 

Além disso, foram registradas seis espécies migratórias e 33 espécies parcialmente migratórias 

conforme Somenzari (2018). Entre elas, quatro não reproduzem em território brasileiro, sendo 

Pandion haliaetus, Actitis macularius, Chordeiles minor e Hirundo rustica. Tendo em vista a 

localização da área de estudo, é esperado que essas espécies utilizem a rota de migração Brasil 

Central. De acordo com os dados disponíveis no Relatório Anual de Rotas e Áreas de Concentração 

de Aves Migratórias no Brasil (CEMAVE/ICMBio, 2016), o estado de Minas Gerais apresenta 

apenas algumas áreas de concentração de espécies migratórias, onde geralmente repousam 

brevemente durante o processo migratório, ficando as áreas reprodutivas concentradas, 

principalmente, na região amazônica, litorânea, no Pantanal e no sul do país. 

Por outro lado, também foram encontradas espécies problema, destacando-se duas exóticas no 

Brasil, o pardal (Passer domesticus) e o pombo (Columba livia). Tratam-se de espécies típicas de 

centros urbanos e que dificilmente frequentam áreas naturais. Especialmente os pombos 

representam um problema de saúde pública, uma vez que podem abrigar aproximadamente 70 

tipos de micro-organismos nocivos para a saúde humana (CARRASCO et al., 2010; FARIAS, 2016). 

Entre as principais patologias relacionados a espécie estão a Psitacose, Histoplasmose, 

Criptococose, Salmonelose, Micobacteriose, Além dos grupos de bactérias Enterobacteriaceae, 

Candida, Hansenula, Rhodotorula, Trichosporon e Cryptococcus (MARQUES et al. 2010). Estes 

registros alertam que especial atenção deve ser dada a ocorrência destas aves nas áreas 

circunvizinhas. 

4.4.2.3.3.2 Área de Influência Direta – AID e Área Diretamente Afetada – ADA 

4.4.2.3.3.2.1 Riqueza de espécies 

Ao longo do levantamento de aves na área de influência direta e área diretamente afetada do 

Projeto obteve-se 608 registros de aves de 99 espécies, pertencentes a 35 famílias e 16 ordens 

(Tabela 4-60). As ordens mais representativas foram Passeriformes e Piciformes, com 53 e sete 

espécies (Gráfico 4-74). A família com o maior número de representantes foi Tyrannidae com 14 

espécies registradas, correspondendo a 14,1% do total, seguida por Thraupidae com 11 espécies, 

representando 11,1% (Gráfico 4-75). 
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 Gráfico 4-74: Representatividade das ordens da avifauna registradas na AID/ADA 

 

 Gráfico 4-75: Riqueza de espécies da avifauna registradas na AID/ADA 
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 Tabela 4-60: Lista de espécies da avifauna registrada por meio de levantamento de dados primários na AID/ADA 

Nome do Táxon Nome Popular Ponto Amostral 
Forma de 
Registro 

Habitat do 
Registro 

Status de Conservação 

COPAM ICMBio IUCN 

ORDEM TINAMIFORMES  

Família Tinamidae  

Crypturellus parvirostris inambu-chororó 
AV01, AV02, AV07, AV09, AV11, 

AV15, AV22 
Aud CA, SA - - - 

ORDEM ANSERIFORMES  

Família Anatidae  

Dendrocygna viduata irerê AV02 Vis LAC - - - 

Dendrocygna autumnalis marreca-cabocla AV02 Vis LAC - - - 

Amazonetta brasiliensis ananaí AV12 Vis LAC - - - 

ORDEM PELECANIFORMES   

Família Threskiornithidae   

Theristicus caudatus curicaca AV16 Aud SA - - - 

ORDEM CATHARTIFORMES   

Família Cathartidae   
Cathartes aura urubu-de-cabeça-vermelha AV14, AV22 Vis SA - - - 

Coragyps atratus urubu AV03, AV17, AV22 Vis SA - - - 

ORDEM ACCIPITRIFORMES  

Família Accipitridae  

Rostrhamus sociabilis gavião-caramujeiro AV08 Aud SA - - - 

Rupornis magnirostris gavião-carijó AV08, AV15, AV20, AV22 Aud, Vis FLO, SA - - - 

ORDEM GRUIFORMES 

Família Aramidae   

Aramus guarauna carão AV08 Aud, Vis FLO - - - 

ORDEM CHARADRIIFORMES   

Família Charadriidae                

Vanellus chilensis quero-quero AV19 Aud, Vis SA - - - 

Família Sternidae  

Phaetusa simplex trinta-réis-grande AV08 Vis LAC - - - 

ORDEM COLUMBIFORMES  
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Nome do Táxon Nome Popular Ponto Amostral 
Forma de 
Registro 

Habitat do 
Registro 

Status de Conservação 

COPAM ICMBio IUCN 

Família Columbidae  

Columbina talpacoti rolinha 
AV02, AV07, AV08, AV11, AV14, 

AV19, AV20, AV22, AV23 
Aud, Vis CA, FLO, SA - - - 

Columbina squammata fogo-apagou 
AV09, AV10, AV11, AV13, AV15, 

AV20, AV22 
Aud SA - - - 

Columbina picui rolinha-picuí AV19 Vis SA - - - 

Patagioenas picazuro asa-branca 
AV02, AV03, AV04, AV05, AV06, 
AV07, AV08, AV10, AV11, AV17, 

AV22 
Aud, Vis FLO, SA - - - 

Zenaida auriculata avoante AV15 Vis SA - - - 

Leptotila verreauxi juriti-pupu AV02, AV11, AV21 Aud FLO - - - 

Leptotila rufaxilla juriti-de-testa-branca AV02, AV15 Aud FLO - - - 

ORDEM CUCULIFORMES  

Família Cuculidae   

Piaya cayana alma-de-gato AV08, AV14 Aud, Vis FLO - - - 

Crotophaga ani anu-preto AV19 Vis SA - - - 

Guira guira anu-branco AV16 Vis SA - - - 

Tapera naevia saci AV01 Aud FLO - - - 

ORDEM APODIFORMES  

Família Trochilidae  

Colibri serrirostris beija-flor-de-orelha-violeta AV07, AV18, AV21, AV23 Aud FLO, SA - - - 

Chlorostilbon lucidus 
besourinho-de-bico-
vermelho 

AV19 Vis SA - - - 

Amazilia fimbriata 
beija-flor-de-garganta-
verde 

AV22 Aud FLO - - - 

ORDEM GALBULIFORMES   

Família Galbulidae  

Galbula ruficauda ariramba AV08, AV10, AV18 Aud, Vis FLO - - - 

Família Bucconidae   

Nystalus maculatus rapazinho-dos-velhos AV13, AV22 Aud SA - - - 

ORDEM PICIFORMES  
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Nome do Táxon Nome Popular Ponto Amostral 
Forma de 
Registro 

Habitat do 
Registro 

Status de Conservação 

COPAM ICMBio IUCN 

Família Ramphastidae   

Ramphastos toco tucanuçu AV09, AV11, AV20 Aud, Vis FLO - - - 

Família Picidae  

Picumnus albosquamatus picapauzinho-escamoso AV08 Aud FLO - - - 

Melanerpes candidus pica-pau-branco AV10 Aud SA - - - 

Veniliornis passerinus pica-pau-pequeno AV04, AV05, AV07, AV09 Aud FLO, SA - - - 

Colaptes melanochloros pica-pau-verde-barrado AV09 Aud FLO - - - 
Colaptes campestris pica-pau-do-campo AV16 Aud SA - - - 

Campephilus melanoleucos 
pica-pau-de-topete-
vermelho 

AV17, AV22 Aud, Vis FLO, SA - - - 

ORDEM CARIAMIFORMES  

Família Cariamidae  

Cariama cristata seriema AV08 Aud CA - - - 

ORDEM FALCONIFORMES  

Família Falconidae   

Caracara plancus carcará AV05, AV16, AV19 Aud, Vis CA, SA - - - 

Milvago chimachima carrapateiro AV14 Aud SA - - - 

Herpetotheres cachinnans acauã AV17 Aud SA - - - 

Falco femoralis falcão-de-coleira AV02 Vis SA - - - 

ORDEM PSITTACIFORMES   

Família Psittacidae  
Ara ararauna arara-canindé AV10, AV15, AV17   SA VU - - 

Psittacara leucophthalmus periquitão AV03, AV10, AV11, AV16 - FLO, SA - - - 

Eupsittula aurea periquito-rei 
AV01, AV02, AV03, AV09, AV10, 
AV11, AV13, AV16, AV17, AV21 

- FLO, SA - - - 

Forpus xanthopterygius tuim AV02, AV10 - CA, SA - - - 

Brotogeris chiriri 
periquito-de-encontro-
amarelo 

AV06, AV08, AV10, AV11, AV14 - FLO, SA - - - 

Amazona aestiva papagaio AV16 - SA - NT - 

ORDEM PASSERIFORMES  
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Nome do Táxon Nome Popular Ponto Amostral 
Forma de 
Registro 

Habitat do 
Registro 

Status de Conservação 

COPAM ICMBio IUCN 

Família Thamnophilidae   

Formicivora rufa papa-formiga-vermelho AV09 - SA - - - 

Thamnophilus caerulescens choca-da-mata AV14 - FLO - - - 

Taraba major choró-boi AV11, AV12 - FLO - - - 

Família Dendrocolaptidae  

Lepidocolaptes angustirostris arapaçu-de-cerrado AV08, AV13 - FLO - - - 

Família Furnariidae   
Furnarius rufus joão-de-barro AV03, AV08 - CA, SA - - - 

Clibanornis rectirostris cisqueiro-do-rio AV08 - FLO - - - 

Phacellodomus rufifrons joão-de-pau AV08 - SA - - - 

Synallaxis frontalis petrim AV08 - FLO - - - 

Família Rhynchocyclidae  

Tolmomyias sulphurescens bico-chato-de-orelha-preta AV23 - FLO - - - 

Tolmomyias flaviventris bico-chato-amarelo AV23 - FLO - - - 

Família Tyrannidae  

Camptostoma obsoletum risadinha 
AV05, AV08, AV10, AV16, AV17, 

AV21 
- FLO, SA - - - 

Elaenia flavogaster 
guaracava-de-barriga-
amarela 

AV05 - SA - - - 

Elaenia cristata 
guaracava-de-topete-
uniforme 

AV07 - SA - - - 

Elaenia chiriquensis chibum AV16 - SA - - - 

Phaeomyias murina bagageiro AV02, AV21 - FLO - - - 

Myiarchus ferox maria-cavaleira AV09 - SA - - - 

Myiarchus tyrannulus 
maria-cavaleira-de-rabo-
enferrujado 

AV01, AV13, AV14, AV15, AV17, 
AV21 

- FLO, SA - - - 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi AV01, AV08 - FLO - - - 

Megarynchus pitangua neinei AV06, AV10 - FLO - - - 

Myiozetetes similis 
bentevizinho-de-penacho-
vermelho 

AV23 - SA - - - 
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Nome do Táxon Nome Popular Ponto Amostral 
Forma de 
Registro 

Habitat do 
Registro 

Status de Conservação 

COPAM ICMBio IUCN 

Tyrannus melancholicus suiriri AV03, AV08, AV12, AV21 - FLO, SA - - - 

Colonia colonus viuvinha AV08, AV23 - FLO - - - 

Myiophobus fasciatus filipe AV10 - SA - - - 

Cnemotriccus fuscatus guaracavuçu AV11 - FLO - - - 

Família Vireonidae  

Cyclarhis gujanensis pitiguari AV01, AV08, AV18 - FLO - - - 

Família Corvidae  
Cyanocorax cristatellus gralha-do-campo AV05, AV12 - FLO, SA - - - 

Cyanocorax cyanopogon gralha-cancã AV02 - FLO - - - 

Família Hirundinidae  

Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena-de-casa AV23 - SA - - - 

Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora AV11 - CA - - - 

Família Troglodytidae   

Troglodytes musculus corruíra AV05, AV06, AV11 - FLO, SA - - - 

Cantorchilus leucotis 
garrinchão-de-barriga-
vermelha 

AV08, AV10, AV11 - FLO, SA - - - 

Família Polioptilidae  

Polioptila dumicola balança-rabo-de-máscara AV23 - SA - - - 

Família Turdidae  

Turdus leucomelas sabiá-branco AV07, AV08, AV10, AV11 - FLO - - - 

Família Mimidae  
Mimus saturninus sabiá-do-campo AV23 - SA - - - 

Família Passerellidae  

Zonotrichia capensis tico-tico AV23 - CA - - - 

Família Parulidae   

Setophaga pitiayumi mariquita AV23 - FLO - - - 

Basileuterus culicivorus pula-pula AV14, AV15 - FLO, SA - - - 

Myiothlypis flaveola canário-do-mato AV07, AV11, AV15 - FLO - - - 

Família Icteridae  

Psarocolius decumanus japu AV10 - FLO - - - 
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Nome do Táxon Nome Popular Ponto Amostral 
Forma de 
Registro 

Habitat do 
Registro 

Status de Conservação 

COPAM ICMBio IUCN 

Icterus jamacaii corrupião AV11 - FLO - - - 

Gnorimopsar chopi pássaro-preto AV08, AV15, AV16, AV21 - ANT, SA - - - 

Família Thraupidae  

Tangara sayaca sanhaço-cinzento AV05 - FLO - - - 

Tangara cayana saíra-amarela AV05, AV07 - FLO - - - 

Sicalis citrina canário-rasteiro AV01, AV06, AV21 - CA, SA - - - 

Sicalis flaveola canário-da-terra AV08, AV10, AV15 - ANT, CA, SA - - - 
Volatinia jacarina tiziu AV07, AV10, AV16, AV17, AV23 - SA - - - 

Coryphospingus pileatus tico-tico-rei-cinza AV09, AV21 - FLO, SA - - - 

Coereba flaveola cambacica AV15 - FLO - - - 

Sporophila plumbea patativa AV19 - SA - - - 

Sporophila nigricollis baiano AV05 - CA - - - 

Saltatricula atricollis batuqueiro AV12, AV19 - SA - - - 

Saltator similis trinca-ferro AV08, AV10, AV11, AV12, AV20 - FLO - - - 

Família Fringillidae  

Euphonia chlorotica fim-fim AV09 - FLO - - - 

Legenda - Endemismo: Cerrado (CE). Status de Conservação: Quase ameaçada (NT), Vulnerável (VU); Forma de Registro: Auditivo (Aud), Visual (Vi). Habitat de Registro: Campestre (CA), 
Florestal (FLO), Savânico (SA), Antropizado (ANT), Lacustre (LAC). 
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4.4.2.3.3.2.2 Abundância/Frequência de ocorrência 

O índice pontual de abundância (IPA) mostrou dominância de poucas espécies (Gráfico 4-76), 

padrão considerada normal para comunidades naturais (MAGURRAN, 2004). Molothrus 

bonariensis foi a espécie dominante com índice de 1,11. A razão disso foi o registro de um grande 

grupo de aves que passou pela área de estudo. O grupo também foi visto em outras ocasiões, mas 

fora dos pontos de amostragem. 

A segunda espécie mais abundante foi Eupsittula aurea com índice de 0,93. Além de ter 

comportamento gregário, esta espécie desloca-se com grande frequência, sempre vocalizando 

alto, o que propiciou um maior número de registros. Sua grande abundância relativa é também 

um indicativo do tipo de habitat do entorno, visto que se trata de uma espécie característica de 

áreas abertas, em especial fitofisionomias de cerrado. As 30 espécies mais abundantes, de modo 

geral, são generalistas em relação ao uso do habitat e são características de ambientes abertos, 

confirmando o padrão geral da comunidade local. 

 Gráfico 4-76: Índice Pontual de Abundância (IPA) para as 30 espécies mais abundantes registradas 
por meio do método de Pontos de Escuta durante o levantamento da avifauna na AID/ADA 

 

 

4.4.2.3.3.2.3 Suficiência Amostral 

A curva do coletor calculada por meio do estimador não paramétrico Jackknife 1 não alcançou a 

assíntota, indicando que a amostragem não foi suficiente para revelar a totalidade das espécies 

presentes no local (Gráfico 4-77). Foram registradas 93 espécies por meio do método de ponto de 

escuta, porém o estimador indicou a presença de 116 espécies. Mesmo considerando o desvio 

padrão para baixo, era esperado o registro de pelo menos 111 espécies. Assim, embora tenha 
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registrada uma grande parcela da comunidade de aves local, um aumento no número de 

amostragens poderia mostrar a totalidade de espécies da comunidade. Entretanto, com o esforço 

empregado em campo foram registradas aproximadamente 79,84% das espécies estimadas para 

a área de estudo, sendo esperado que com o acréscimo das amostragens em maior espaço 

temporal, a riqueza de espécies se aproxime do patamar a nível regional. 

 Gráfico 4-77: Curva do coletor da avifauna registrada nos pontos de amostragem na AID/ADA 

 

 

4.4.2.3.3.2.4 Diversidade 

Os valores de diversidade encontrados foram relativamente baixos e próximos, variando em torno 

de 1,09 a 3,21 (Gráfico 4-78). Apenas o Ponto 22 se destacou por apresentar valor abaixo dos 

outros. Este foi o ponto onde foi registrado grande número de Molothrus bonariensis. 

Considerando que cada ponto foi amostrado apenas duas vezes ou uma vez, possivelmente estes 

valores e variações são fruto do acaso e trazem poucas informações acerca da estruturação da 

comunidade de aves. Todavia, pode-se afirmar apenas que a comunidade registrada é pouco rica. 

Tal fato também é evidenciado pelos valores de equitabilidade, que, com exceção do Ponto 22, 

apresentaram valores próximos a 1. Pelos valores registrados para o índice de equitabilidade nos 

pontos amostrais, infere-se que a comunidade de aves não apresenta dominância, sendo bem 

distribuída no ambiente. 
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 Gráfico 4-78: Diversidade e equitabilidade da comunidade da avifauna 
 registrada nos pontos de amostragem na AID/ADA 

 

 

4.4.2.3.3.2.5 Similaridade 

Os resultados da similaridade não demostraram um padrão claro sobre a distribuição da 

comunidade de aves ao longo da área. Os índices demonstraram haver pouca similaridade entre 

os pontos, com formação de agrupamentos pouco representativos no dendrograma (Gráfico 

4-79). A conformação do dendrograma não demonstrou relação clara entre a composição de 

espécies e a distância às instalações da mineradora ou relação com a fitofisionomia. 

 Gráfico 4-79: Dendrograma de similaridade da avifauna na AID/ADA 
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4.4.2.3.3.2.6 Espécies ameaçadas de extinção 

Duas espécies necessitam de atenção em relação à sua conservação (Tabela 4-61). Tratam-se de 

dois Psittaciformes típicos de áreas abertas do cerrado brasileiro. Amazona aestiva, embora não 

esteja ameaçado, está quase ameaçado no Brasil (ICMBIO, 2018). Já a Ara ararauna (arara-

canindé) encontra-se vulnerável em Minas Gerias. Estas espécies possuem plumagens coloridas, 

são dóceis quando criadas em cativeiro desde filhotes e possuem o notável comportamento de 

imitar a voz humana. Esses fatores as tornaram alvo de contrabandistas, que capturam os filhotes 

ainda no ninho para a comercialização. A ocorrência delas na área é um indicativo que ainda resta 

populações viáveis no entorno. 

 Tabela 4-61:  Espécies da avifauna classificadas em categorias de ameaça registradas na AID/ADA 

Nome Científico Nome Popular Ponto Amostral 

Status de Conservação 

COPAM 
(2010) 

ICMBio 
(2018) 

IUCN 
(2020) 

Amazona aestiva papagaio AV16 LC NT LC 

Ara ararauna arara-canindé AV10, AV15, AV17 VU LC LC 

Legenda: Quase ameaçada (NT), Vulnerável (VU), Pouco preocupante (LC). 

4.4.2.3.3.2.7 Espécies endêmicas 

Foram registradas 3 espécies endêmicas do Cerrado, sendo Clibanornis rectirostris, Saltatricula 

atricollis e Cyanocorax cristatellus. C. rectirostris está associada a florestas ciliares e foi registrada 

próxima a um corpo d’água no ponto AV08. Já S. atricollis e C. cristatellus são típicas de ambientes 

savânicos de cerrado e foram registradas em duas ocasiões cada. 

Embora sejam restritas aos domínios fitogeográficos que vivem, estas espécies estão bem 

distribuídas ao longo do Cerrado e não estão em risco de extinção. Entre elas, destaca-se apenas 

C. rectirostris por exigir habitas mais específicos, geralmente às margens de córregos e rios. Sua 

ocorrência na água indica que ainda há florestas ciliares que sustentam esta espécie. 

4.4.2.3.3.2.8 Espécies cinegéticas  

Foram registradas sete espécies cinegéticas, de interesse econômico e alimentar. Ressalta-se que 

a classificação das espécies nestas categorias levou em consideração o contexto local e não apenas 

informações gerais ao longo de toda a área de distribuição das espécies. 

As espécies apontadas como cinegéticas pertencem as famílias Tinamidae, Anatidae e Columbidae. 

Trata-se de Crypturellus parvirostris, Dendrocygna viduata, Dendrocygna autumnalis, Amazonetta 

brasiliensis, Patagioenas picazuro, Leptotila verreauxi e Leptotila rufaxilla. Por terem maior porte 

essas espécies são comumente abatidas para consumo de suas carnes.  



  

 

 

 

427 • 
 

Como xerimbabos, as aves mais buscadas são as chamadas aves de gaiola ou aves canoras. Entre 

elas existe uma predileção especial pelas espécies da família Thraupidae, que também atraem a 

atenção devido a beleza de suas penas (SICK, 2001). Foram registradas 21 espécies, componentes 

principalmente das famílias Psittacidae e Thraupidae. Estas espécies são comumente procuradas 

devido a sua beleza e campo e, no caso das Psittacidae como animais de estimação devido à 

habilidade de imitar a voz humana, combinada com a inteligência, beleza e docilidade (SICK, 

2001). Estas aves são as mais procuradas por comerciantes ilegais (RENCTAS, 2001). 

4.4.2.3.3.2.9 Espécies bioindicadoras da qualidade ambiental 

Conforme já apresentado, a comunidade de espécies registradas é formada, de modo geral, por 

espécies generalistas, com ampla distribuição e tolerantes a perturbações ambientais. Entretanto, 

uma espécie se destaca devido a suas preferências em relação a ocupação dos ambientes. 

Clibanornis rectirostris é típica do cerrado e habita principalmente florestas ciliares e matas de 

galeria (SICK, 2001). Deste modo, a presença dela na área é um indicativo de que ainda existem 

florestas ciliares relativamente bem preservadas, possivelmente capazes de abrigar populações 

desta e de outras espécies. 

4.4.2.3.3.3 Comparativo Diagnóstico Regional e Local 

A AII do empreendimento mostrou grande riqueza de espécies da avifauna, indicando a potencial 

ocorrência de 306 espécies de aves de 26 ordens e 63 famílias. Já os dados registrados na AID/ADA 

do empreendimento indicaram um número abaixo, com 99 espécies, pertencentes a 35 famílias e 

16 ordens, representando 32,4% das espécies descritas para a região. Além disso, o diagnóstico 

da AII registrou 21 espécies classificadas em categorias de ameaça ou quase ameaçadas. No estado 

de Minas Gerais, cinco espécies de aves estão classificadas como “vulnerável”, seis estão 

classificadas como “em perigo” e uma está “criticamente ameaçada” (COPAM, 2010). Em território 

nacional, uma consta como “deficiente em dados”, cinco estão “quase ameaçada” e três estão “em 

perigo” (ICMBio, 2018). Em nível mundial, quatro espécies de aves estão “vulnerável”, uma “em 

perigo” e seis estão “quase ameaçadas” (IUCN, 2020). Já o levantamento local indicou a presença 

apenas de Amazona aestiva, quase ameaçada no Brasil, e de Ara ararauna, vulnerável em Minas 

Gerais. 

Esta discrepância se justifica, evidentemente, devido a maior extensão da área de abrangência do 

diagnóstico regional, maior esforço amostral e participação de diferentes personagens no 

levantamento dos dados em campo. O aumento da área de abrangência também engloba maior 

diversidade de habitas florestais, campestres, savânicos e antrópicos o que aumenta a 

probabilidade de encontrar mais espécies com nichos distintos. Além disso, o maior esforço 

amostral e maior número de pessoas envolvidas aumentam as chances de aumentar a riqueza. 

Ressalta-se que grande parte destas espécies indicadas para a região ainda podem ser 

encontradas em estudos de avaliação local. É notável que espécies tipicamente comuns foram 
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registradas apenas na AII do empreendimento. Entretanto, é esperado que grande parte das 

espécies registradas na AII não ocorram nas imediações do empreendimento, visto que o 

ambiente próximo à ADA está caracterizado principalmente por vegetação alterada, sendo que 

espécies sensíveis e/ou que exigem ambientes específicos ou preservados certamente não devem 

ocupar essas áreas.  

4.4.2.3.4 Síntese Conclusiva 

Os resultados do levantamento da avifauna na região do empreendimento indicam relativa 

importância para a avifauna mineira. Os dados provenientes dos estudos feitos na AII indicaram 

uma considerável riqueza de espécies, sendo várias endêmicas e ameaçadas a extinção. 

Por outro lado, o estudo na área de influência direta e área diretamente afetada mostrou uma 

riqueza consideravelmente inferior e com uma comunidade formada predominantemente por 

táxons generalistas e característicos de áreas modificadas. Ainda que seja natural esperar que as 

espécies registradas na AII ocorram nas imediações do empreendimento, fato parcialmente 

fundamentado pelas análises de suficiência amostral, é esperado que a riqueza local de fato seja 

consideravelmente inferior a regional. Isso se deve as condições atuais da paisagem, formada 

principalmente por áreas perturbadas e secundárias. Ainda que espécies mais sensíveis como 

Clibanornis rectirostris tenham sido registradas na área de estudo, é pouco provável que espécies 

como Crax fasciolata, Micropygia schomburgkii, Geositta poeciloptera e Culicivora caudacuta 

ocorram nas áreas.  

Cabe destacar, entretanto, que parte dos limites da AID/ADA está às margens do rio São Francisco. 

Assim, não se pode destacar a possibilidade de que espécies ameaçadas típicas de ambientes 

limícola, como Jabiru mycteria, Mycteria americana, Platalea ajaja, Pygochelidon melanoleuca e 

Sporophila angolensis ocorrem na área.  

De modo geral, a maior parcela das espécies registradas é pouco seletiva em relação ao habitat e 

dieta alimentar, sendo consideradas generalistas e adaptadas a ambientes abertos. De fato, a 

região de inserção do empreendimento apresenta estas características, sendo que a riqueza da 

comunidade de aves presentes corrobora diretamente com a paisagem da área, formado em sua 

maioria por áreas abertas e com indícios de antropização histórica. 

4.4.2.4 Ictiofauna 

4.4.2.4.1 Introdução 

A região Neotropical abriga a maior diversidade de espécies de peixes de água doce do planeta, 

com estimativas que se aproximam de 9.000 espécies (BIRINDELLI & SIDLAUSKAS, 2018). 

Somente para a América do Sul são listadas 20 ordens, 69 famílias, 739 gêneros e 

aproximadamente 5.160 espécies válidas (REIS et al., 2016). Inserido nesse contexto, o Brasil que 



  

 

 

 

429 • 
 

possui vasta dimensão territorial e grandes bacias hidrográficas, se destaca como o país com a 

maior riqueza dessa diversidade ictiofaunística no mundo (AGOSTINHO et al., 2005), com 

aproximadamente 3.500 espécies de peixes catalogados aos seus diversos ambientes dulcícolas 

(FROESE & PAULY, 2020). Ressalta-se que o país também exibe uma extraordinária taxa de 

endemismo, uma vez que muitas espécies possuem distribuição geográfica limitada aos sistemas 

hidrográficos brasileiros (MCALLISTER et al., 1997). 

A bacia do rio São Francisco possui uma grande área de drenagem, com 638.576 km², que percorre 

8% do território brasileiro (GODINHO & GODINHO, 2003). A ictiofauna da bacia possui uma 

extraordinária diversidade e apresenta elevada taxa de endemismo, sendo umas das ecorregiões 

de peixes de água do doce no mundo (sensu ABBEL et al., 2008). Atualmente, são registradas cerca 

de 203 espécies de peixes dulcícolas para a bacia (FRICKE et al., 2020).  

Os peixes se apresentam como elo fundamental nas cadeias tróficas aquáticas, têm dispersão 

limitada, interagem intimamente com as condições ambientais, além de possuírem grande valor 

econômico servindo como base de consumo alimentar humano (PETRY et al., 2011). Entretanto, 

a grande diversidade de espécies de peixes, bem como as funções ecossistêmicas desempenhada 

por ela estão sendo afetadas. Isso porque a grande maioria das bacias hidrográficas vem sofrendo 

diversas alterações devido às ações antrópicas, o que gera mudanças nos ecossistemas aquáticos 

e como consequência, afeta a riqueza e abundância da ictiofauna (TUNDISI et al., 2002).  

O conhecimento total dos impactos ambientais provenientes das atividades minerárias sob a 

ictiofauna é desconhecido (SONTER et al., 2018), em partes, devido as lacunas de informações 

sobre a diversidade e a biologia da ictiofauna Neotropical. Os peixes possuem grande importância 

no funcionamento ecossistêmico e no consumo alimentar de diversas pessoas. Portanto, o 

conhecimento da ictiofauna torna-se essencial para a predição e mitigação dos impactos 

ambientais causados por ações antrópicas (FEARNSIDE, 2014). Deste modo, o presente estudo 

visa apresentar a riqueza de nas áreas de influência do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 

e Central, localizado no município de Três Marias. 

4.4.2.4.2 Metodologia 

4.4.2.4.2.1 Área de Influência Indireta – AII 

Os dados secundários utilizados para a elaboração da lista de espécies da ictiofauna com potencial 

ocorrência para a área de influência indireta, foram obtidos por meio de literatura científica 

(livros e artigos), que abordam listas ou aspectos da ictiofauna da região. Foram selecionados 

cinco artigos científicos que caracterizam a ictiofauna da AII (Tabela 4-62). Vale ressaltar que a 

área de influência indireta do empreendimento localiza-se nas proximidades do rio São Francisco 

a jusante da UHE Três Marias. BRITSKI et al. (1986) realiza um extenso estudo sobre os peixes 

que habitam a região de Três Marias, onde são registradas 74 espécies.  
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 Tabela 4-62: Estudos ambientais selecionados para diagnóstico da ictiofauna na AII 

Nome do Estudo Ano Empresa/Autor Sazonalidade 
Métodos de 

Amostragem 

Manual de Identificação de Peixes 
da Região de Três Marias. 

1986 
(BRITSKI et al. 

1986). 
- 

Peixes depositados em 
coleções científicas 

A New Species of Characidium 
Reinhardt (Characiformes, 

Crenuchidae) with a Distinctively 
Dimorphic Male 

2015 
(MELO & 

OYAKAWA) 
- 

Peixes depositados em 
coleções científicas, 
Peneiras e arrasto 

Revision of the South American 
genus Tetragonopterus Cuvier, 

1816 (Teleostei: Characidae) with 
description of four new species 

2016 
(SILVA et al., 

2016) 
- 

Peixes depositados em 
coleções científicas 

Hypostomus velhochico, a new 
keeled Hypostomus Lacépède, 

1803 (Siluriformes: Loricariidae) 
from the rio São Francisco basin in 

Brazil 

2017 
(ZAWADZKI et 

al., 2017) 
- 

Peixes depositados em 
coleções científicas 

Fish movement patterns in a 
Neotropical free-flowing tributary 
located downstream from a large 

dam 

2018 
(CASARIM et al., 

2018) 
- 

Hidroacústica, Redes 
de emelhar 

 

4.4.2.4.2.2 Área de Influência Direta – AID 

Para a realização do levantamento da ictiofauna na área de influência do empreendimento, foram 

utilizados os dados do monitoramento da ictiofauna executado por uma empresa especializada, 

contratada pela Nexa Recursos Minerais S.A. Assim, os dados utilizados são de responsabilidade 

da empresa Bio Golden Consultoria Ambiental e Mineral, sob a autorização da Licença de Pesca 

Cientifica – categoria “D”, nº 424/025/2019 emitida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD. O relatório de referência foi disponibilizado pela Nexa 

Recursos Minerais S.A. à Trust Gestão e Sustentabilidade. Haja vista constituírem dados recentes 

e coletados nas áreas de interesse, estão sendo tratados como dados primários. 

4.4.2.4.2.2.1 Período de Amostragem 

Os dados utilizados para este estudo são provenientes do Programa de Monitoramento da 

Ictiofauna da Nexa, referente à campanha realizada em fevereiro de 2020. Assim, a campanha 

amostral aborda sete (7) pontos, distribuídos no baixo curso de córregos afluentes do rio São 

Francisco, inseridas na área de influência direta do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e 

Central ou em outros afluentes do rio São Francisco. A inserção destes outros pontos, para além 

da AID, se justifica na medida em que há elevada probabilidade de ocorrência das mesmas 

espécies na própria AID. O período de amostragem foi realizado entre os dias 02 a 05 de fevereiro 

de 2020 (Tabela 4-44).  
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 Tabela 4-63: Períodos de amostragem da ictiofauna na AID e cursos d’água do entorno 

Campanha Data Pontos/áreas Sazonalidade 

1 02 a 05/02/2020 P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7 Chuva 

4.4.2.4.2.2.2 Descrição dos Pontos/Áreas de Amostragem 

A amostragem da ictiofauna ocorreu em sete pontos, todos situada no município de Três Marias – 

Minas Gerais, em córregos afluentes do rio São Francisco. Todos os pontos amostrais estão 

inseridos na AID e cursos d’água do entorno em drenagens de 2° e 3° ordem, com matrizes de 

ocupação do solo composta por áreas rurais e malha urbana. A caracterização geral dos corpos 

aquáticos amostrados, são descritos na Tabela 3. A Foto 4-133 à Foto 4-139 indicam os pontos de 

amostragem da ictiofauna. 

A Figura 4-42 mostra a localização dos pontos amostrais da ictiofauna, em relação às áreas de 

influência. 

 Tabela 4-64: Localização geográfica e fisionomia vegetal predominante dos pontos amostrais 

realizados para a ictiofauna na AID e cursos d’água do entorno 

Ponto/Área 

Coordenadas UTM (Zona 23S | 
Datum SIRGAS2000) Cobertura vegetal / Substrato 

mE mN 

Ponto 1 473.414 7.988.392 

Mata ciliar espaçada e substrato do 
leito formado principalmente por areia 

e pedras, com grande quantidade de 
plantas aquáticas. 

Ponto 2 475.023 7.989.645 
Mata ciliar espaçada e substrato do 

leito formado principalmente por areia 
e cascalho. 

Ponto 3 474.864 7.989.905 

Mata ciliar preservada e substrato do 
leito formado principalmente por areia 

e pedras, com características de 
assoreamento. 

Ponto 4 475.704 7.991.455 
Mata ciliar preservada e substrato do 

leito formado principalmente por areia 
e pedras. 

Ponto 5 473.830 7.994.445 

Mata ciliar espaçada e substrato do 
leito formado principalmente por areia, 

pedras e matéria orgânica em 
decomposição. 

Ponto 6 473.275 7.995.734 
Mata ciliar preservada e substrato do 

leito formado principalmente por areia 
e pedras. 

Ponto 7 480.227 7.995.660 
Mata ciliar espaçada e substrato do 

leito formado principalmente por areia 
e pedras. 
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 Foto 4-133: Vista parcial do ponto amostral P1  Foto 4-134: Vista parcial do ponto amostral P2 

  

 Foto 4-135: Vista parcial do ponto amostral P3  Foto 4-136: Vista parcial do ponto amostral P4 

  

 Foto 4-137: Vista parcial do ponto amostral P5  Foto 4-138: Vista parcial do ponto amostral P6 
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 Foto 4-139: Vista parcial do ponto amostral P7 
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4.4.2.4.2.2.3 Coleta de Dados Primários 

A ictiofauna foi amostrada por meio do uso de diferentes apetrechos. Foram utilizadas redes de 

espera com malha de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 e 16 cm, medidos entre nós opostos, tarrafas de 

malha 4, 6 e 10 cm e puçá com tela de 2mm e 1m de diâmetro. Em cada ponto amostral foi utilizado 

um conjunto composto por uma rede de cada malha, com comprimento de 10 a 15 metros e altura 

de 1,5 a 2,0 metros. Nas amostragens, as redes de espera foram armadas ao entardecer por volta 

das 18 horas e retiradas na manhã do dia seguinte, por volta das 6:00 horas, totalizando 

aproximadamente 10 horas de esforço amostral. As tarrafas foram operadas totalizando um 

esforço de 10 lances para cada malha e o puçá foi operado nas mesmas estações em todos os locais 

de possível captura de indivíduos de pequeno porte.  

Em campo, três (3) exemplares de cada espécie que não foram capturadas anteriormente, foram 

sacrificados com dose letal de uma porção (10 ml) de óleo de cravo (devidamente certificada, 

contendo 82% de Eugenol) para nove (90 ml) de álcool etílico, conforme recomendado pela 

Sociedade Brasileira de Ictiologia (LUCENA et al., 2013), com base na legislação atualmente em 

vigor no país (CONCEA. 2015; CFBIO, 2019). Posteriormente, os peixes eutanasiados foram 

fixados em formalina a 10%, etiquetados e acondicionados em sacos plásticos. Os exemplares que 

estavam vivos foram soltos imediatamente após a biometria. Posteriormente os peixes fixados 

foram depositados no laboratório de Genética Ecológica e Evolutiva da Universidade Federal de 

Viçosa, Campus de Rio Paranaíba. As atualizações da nomenclatura das espécies seguem as 

informações disponíveis em FRICKE et al. (2020). 

Em laboratório, as informações registradas de cada indivíduo capturado foram: data, ponto de 

amostragem (coordenadas), aparelho de pesca, período da captura, número do indivíduo, espécie, 

comprimento total (cm), comprimento padrão (cm) e peso total (precisão de 0,1 g).  

4.4.2.4.2.2.4  Identificação e Classificação das Espécies 

A nomenclatura das famílias e espécies seguiram as informações disponíveis em (FRICKE et al., 

2020), seguindo a classificação taxonômica de VAN DER LAAN et al. (2016). O grau de endemismo 

foi seguido por ABBEL et al. (2008) e FRICKE et al. (2020). A caracterização do status da 

conservação das espécies seguiram a Deliberação Normativa COPAM  nº 147/2010 (COPAM, 

2010) para as espécies ameaçadas de extinção da fauna de Minas Gerais, a Portaria do Ministério 

do Meio Ambiente nº 455/2014 (MMA, 2014) para a fauna ameaçada de extinção no Brasil e a 

lista da fauna ameaçada de extinção da International Union of Conservation of Nature and Natural 

Resources (IUCN, 2019). As espécies migradoras são as registradas por CAROLSFIELD (2004) e as 

espécies de importância comercial são caracterizadas com base em GODINHO & GODINHO (2003). 

4.4.2.4.2.2.5  Análise dos Dados 

Seguindo MAGURRAN (2011) e MAURER & MCGILL (2011), foi considerado como riqueza o 

número absoluto de espécies registradas. Os dados de abundância de cada espécie capturada 
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foram indexados por meio da captura por unidade de esforço (CPUE), definida como o somatório 

do número (CPUEn) e biomassa (CPUEb) de peixes em 100 m2 de redes, obtida pelas equações a 

seguir: 

 

CPUEn = captura em número por unidade de esforço (100 m2 de rede); 

N = no de peixes capturados para um determinado tamanho de malha; 

n = tamanhos de malha empregados; 

E = esforço de pesca para um dado tamanho de malha (área de rede empregada) durante o tempo 

de exposição. 

 

 

CPUEb = captura em biomassa por unidade de esforço (100 m2 de rede); 

B = biomassa de peixes capturados para um determinado tamanho de malha; 

n = tamanhos de malha empregados; 

E = esforço de pesca para um dado tamanho de malha (área de rede empregada) durante o tempo 

de exposição. 

Para o cálculo da diversidade e equitabilidade das espécies foram empregados os dados 

quantitativos obtidos através dos métodos empregados em campo. Foi utilizado o índice de 

diversidade de Shannon (MAGURRAN, 1988), descrito pela equação: 

 

Onde: pi = (ni/N) proporção de cada espécie na amostra; ni=número de indivíduos da espécie i; 

N=número total de indivíduos; S= número de espécies, chamado também de riqueza.  

Foi calculada a equitabilidade J’ (PIELOU, 1984):  

J´= (H’/ HMax) x 100: Sendo Hmax = log S (riqueza de espécies), que demonstra quanto a 

diversidade H’ representa dentro da diversidade máxima. A equitabilidade que varia de 0 a 1 

(quando todas as espécies são igualmente abundantes), mostra o grau de uniformidade ou o grau 

de dominância de algumas espécies (MAGURRAN, 2004).  
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A abundância foi avaliada através do percentual de número de indivíduos por espécie para cada 

ponto de coleta amostrado. A partir deste percentual, foi possível determinar a ocorrência de 

indivíduos por espécie e a riqueza de espécies por ponto de coleta.  

Foi empregada a ferramenta da curva do coletor para verificar a eficiência da amostragem. A 

estimativa da riqueza total através da curva de rarefação Jackknife de primeira ordem (SMITH & 

VAN BELLE, 1984), utiliza-se do número de espécies distribuídas não parametricamente, em 

pontos amostrais independentes sem reamostragem, que foi obtida através da equação: 

 

Onde: Sp= riqueza esperada; S0= número observado de espécies; f1,2,3...n= número de espécies 

observadas 1,2, 3...n vezes; N= número de estações amostrais. Esta análise foi empregada para 

amostragem total (espécie/ponto). Para a análise dos parâmetros ecológicos citados neste 

documento foram utilizados os pacotes eco estatísticos EstimateS 9.1 e PAST - statitiscs. 

4.4.2.4.3 Resultados 

4.4.2.4.3.1 Área de Influência Indireta – AII 

Por meio da literatura consultada, foram registradas 70 espécies de peixes de potencial ocorrência 

para a área de influência indireta do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central. A ordem 

que apresentou maior riqueza neste estudo foi Characiformes com 42 espécies registradas, 

representando 60% da riqueza total, distribuídas em 11 famílias e 32 gêneros. A segunda ordem 

com maior riqueza foi Siluriformes com 19 espécies registradas, apresentando 27% da riqueza 

total, distribuídas em 7 famílias e 15 gêneros (Tabela 4-65). O Gráfico 4-80 indica a porcentagem 

das ordens registradas e de potencial ocorrência na AII do empreendimento. 

 Gráfico 4-80: Representatividade das ordens de peixes registrados por meio dos dados 
secundários com potencial ocorrência para a AII 
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A predominância da riqueza distribuída nas ordens Characiformes e Siluriformes reflete o padrão 

geral para rios da América do Sul (LOWE-MCCONNELL,1987). Os peixes encontrados na região 

representam 35% de todas as espécies descritas para a bacia do rio São Francisco. A grande 

maioria dos registros são de espécies de médio e grande porte que habitam a calha de rios 

caudalosos. Não foram registradas espécies de pequeno porte típicas de riachos que são 

abundantes em inventariamentos da ictiofauna de outras regiões do rio São Francisco (i.e., 

espécies pertencentes aos gêneros Harttia, Hisonotus, Hysteronotus, Imparfinis, Phenacorhamdia) 

(CASATTI & CASTRO, 2006; ALVES & LEAL, 2010), a ausência dessas espécies de pequeno porte, 

é, a priori, em decorrência da falta de levantamentos em córregos da região.  

 Tabela 4-65:  Lista de espécies da ictiofauna registrada por meio 
 de levantamento de dados secundários para a AII 

Nome do Táxon Nome Popular Endemismo 
Status de Conservação Referência 

Bibliográfica COPAM MMA IUCN 

ORDEM CLUPEIFORMES 

Família Engraulidae 

Anchoviella vaillanti Manjuba x - - - A 

ORDEM CHARACIFORMES 

Família Acestrorhynchidae 

Acestrorhynchus lacustris Peixe-cachorro - - - - A 

Acestrorhynchus britskii Peixe-cachorro x - - - A 

Família Anostomidae 

Leporellus vittatus Piau-listrado - - - - A 

Leporinus melanopleura Piau - - - - A 

Leporinus piau Piau-gordura - - - - A 

Leporinus taeniatus Piau-jejo x - - - A, E 

Megaleporinus obtusidens Piau-verdadeiro - - - - A, E 

Megaleporinus reinhardti Piau-três-pintas - - - - A, E 

Schizodon knerii Piau-branco - - - - A, E 

Família Bryconidae 

Brycon orthotaenia Matrinchã x - - VU A, E 

Salminus franciscanus Dourado x - NT - A, E 

Salminus hilarii Tabarana - - - - A 

Família Characidae 

Astyanax lacustris 
Lambari-do-rabo-

amarelo 
- - - - A 

Hemigrammus marginatus Piaba -  - - - A  

Moenkhausia costae Piaba - - - - A 

Moenkhausia 
sanctaefilomenae 

Piaba - - - - A 

Piabarchus stramineus Piaba - - - - A 

Piabina argentea Piaba - - - - A 

Phenacogaster franciscoensis Piaba-branca x - - - A 

Psalidodon fasciatus 
Lambari-do-rabo-

vermelho 
- - - - A 
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Nome do Táxon Nome Popular Endemismo 
Status de Conservação Referência 

Bibliográfica COPAM MMA IUCN 

Psellogrammus kennedyi Piaba - - - - A 

Roeboides xenodon Piaba x - - - A 

Serrapinnus piaba Piaba - - - - A 

Tetragonopterus 
franciscoensis 

Lambari - - - - A, C 

Família Crenuchidae 

Characidium satoi Canivete x - - - B 

Família Curimatidae 

Curimatella lepidura Sardela x - - - A 

Cyphocharax gilbert Mocinha - - - - A 

Steindachnerina elegans Mocinha - - - - A 

Família Erythrinidae 

Hoplias intermedius Trairão - - - - A 

Hoplias malabaricus  Traíra - - - - A 

Família Parodontidae 

Apareiodon hasemani Canivete x - - - A 

Apareiodon ibitiensis Canivete - - - - A 

Apareiodon piracicabae Canivete - - - - A 

Parodon hilarii Canivete x - - - A 

Família Prochilodontidae 

Prochilodus argenteus Curimatá-pacu x - - - A, E 

Prochilodus costatus Curimatá-pioa x - - - A, E 

Prochilodus vimboides Curimatá - - VU - A 

Família Serrasalmidae 

*Metynnis maculatus Pacuzinho - - - - E 

Myleus micans Pacu x - - - A, E 

Pygocentrus piraya Piranha x - - - A 

Serrasalmus brandtii Pirambeba x - - - A, E 

Família Triportheidae 

Triportheus guentheri Piaba facão x - - - A 

ORDEM GYMNOTIFORMES 

Família Gymnotidae 

Gymnotus carapo Sarapó - - - LC A 

Família Sternopygidae 

Eigenmannia virescens Sarapó - - - - A 

Sternopygus macrurus Sarapó - - - - A 

ORDEM SILURIFORMES 

Família Auchenipteridae 

Trachelyopterus galeatus Cagati - - - - A 

Família Doradidae 

Franciscodoras marmoratus Mandi-serrudo x - - - A 

Família Heptapteridae 

Pimelodella vittata Pratinha x - - - A 
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Nome do Táxon Nome Popular Endemismo 
Status de Conservação Referência 

Bibliográfica COPAM MMA IUCN 

Rhamdia quelen Bagre - - - - A 

Família Loricariidae 

Hypostomus cf. margaritifer Cascudo - - - - A, E 

Hypostomus francisci Cascudo x - - - A 

Hypostomus velhochico Cascudo x - NA - D 

Pterygoplichthys 
etentaculatus 

Cascudo x - - - A 

Rhinelepis aspera Cascudo-preto - - NT - A 

Família Pimelodidae 

Bergiaria westermanni Cambebi x - - - A, E 

Duopalatinus emarginatus Mandi-açu x - - - A, E 

Pimelodus fur Mandi-prata x - - - A, E 

Pimelodus maculatus Mandi-amarelo - - - - A, E 

Pimelodus pohli Mandi-prata x - - - A 

Pseudoplatystoma corruscans Surubim - - NT - A, E 

Família Pseudopimelodidae 

Cephalosilurus fowleri Babão x - - - A, E 

Lophiosilurus alexandri Pacamã x - VU - A, E 

Pseudopimelodus charus Babão x - - - A 

Incertae Sedis 

Conorhynchos conirostris Pirá X VU EN - A,E 

ORDEM CICHLIFORMES 

Família Cichlidae 

Australoheros mattosi Acará x - - - A 

Crenicichla lepidota Joaninha - - - LC A 

Geophagus brasiliensis Acará - - - - A 

ORDEM PERCIFORMES 

Família Sciaenidae 

Pachyurus francisci Corvina x - NT DD A, E 

Pachyurus squamipennis Corvina x - DD - A, E 

Legenda - *=Espécies exóticas. Status de Conservação: Quase ameaçada (NT), Vulnerável (VU), Em perigo (EN), Dados 
Insuficientes (DD). Referências Bibliográficas: [A] BRITSKI et al. 1986; [B] MELO & OYAKAWA, 2015; [C] SILVA et al., 
2016; [D] ZAWADZKI et al., 2017; [E] CASARIM et al., 2018.  

Dentre as espécies registradas, seis possuem comportamentos migradores, realizando o 

deslocamento para sítios de alimentação e reprodução. Vale ressaltar que essas espécies são 

diretamente afetadas na região devido a presença da UHE Três Marias, que impede o 

deslocamento de jusante a montante dos peixes e regula o pulso de inundação a jusante. São 

considerados espécies migradoras na AII com base em Carolsfield (2004), o surubim 

(Pseudoplatystoma corruscans), dourado (Salminus franciscanus), matrinchã (Brycon orthotaenia), 

curimatá-pacu (Prochilodus argenteus), curimatá-pioa (Prochilodus costatus) e o piau-verdadeiro 

(Megaleporinus obtusidens). Todas as espécies migradoras encontradas nos dados secundários 

possuem importância para a pesca esportiva e comercial.  
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Segundo Madi et al., (2003) grande parte das espécies registradas na região de Três Marias 

possuem importância para a pesca. Vale ressaltar que o surubim (Pseudoplatystoma corruscans), 

dourado (Salminus franciscanus), matrinchã (Brycon orthotaenia), curimatá-pacu (Prochilodus 

argenteus), curimatá-pioa (Prochilodus costatus) e o piau-verdadeiro (Megaleporinus obtusidens), 

são as espécies que possuem grande valor comercial agregado e estão presentes em pratos típicos 

da região (SHRESTHA et al., 2002). A pesca esportiva dessas espécies é de suma importância para 

o turismo local. O turismo de pesca no Brasil movimenta um mercado de milhões de dólares por 

ano (SHRESTHA et al., 2002; BRITTON & ORSI, 2012) sendo a fonte de sustento para diversas 

famílias.  

Quatro espécies registradas na área de influência indireta (AII) possuem algum grau de ameaça 

de extinção nas listas estaduais e ou nacional de fauna ameaçada. O Pirá (Conorhynchos 

conirostris) é considerado vulnerável (VU) segundo o Copam (COPAM, 2010) e em perigo (EN) de 

acordo com a lista do MMA (MMA, 2014). Dados recentes indicam que mesmo com a pesca 

proibida, as populações do Pirá estão sofrendo acentuada diminuição do pool gênico, 

possivelmente devido a extinções locais da espécie em diferentes trechos da bacia (CARVALHO & 

BEHEREGARAY, 2018). O pacamã (Lophiosilurus alexandri) e a curimatá (Prochilodus vimboides) 

são classificadas como “vulnerável” (VU) na lista nacional (MMA, 2014). A Matrinchã (Brycon 

orthotaenia) é a única espécie que consta grau de ameaça na lista da IUCN (2019), onde recebe o 

status de vulnerável (VU).  

A introdução de espécies exóticas é um dos principais fatores que ameaçam a biodiversidade local, 

pois promove a extinção de espécies por meio da competição e predação de espécies nativas. O 

Pacú-cd (Metynnis maculatus), foi a única espécie exótica registrada nos dados consultados. Esta 

espécie possui o porte médio, sendo amplamente utilizada no aquarismo (MAGALHÃES et al., 

2007). Nota-se que, em comparação com outras bacias hidrográficas que possuem áreas de 

drenagem no estado de Minas Gerais (Alto Paraná, Doce, Jequitinhonha, Mucuri, Paraíba do Sul), 

a bacia do rio São Francisco possui um baixo número de espécies não nativas, onde são registradas 

16 espécies (ALVES et al.,2007). 

4.4.2.4.3.2 Área de Influência Direta – AID 

4.4.2.4.3.2.1 Riqueza de espécies 

Durante as amostragens em campo, foram coletados 132 indivíduos, pertencentes a 5 ordens, 15 

famílias, 21 gêneros e 24 espécies (Tabela 4-66). A ordem Characiformes com 17 espécies (70% 

do total da riqueza) e Siluriformes com 4 espécies (17% do total da riqueza) foram as ordens com 

maior representatividade, seguidas por Cichliformes, Cyprinodontiformes e Gymnotiformes com 

1 espécie cada (Gráfico 4-81). A predominância de Characiformes e Siluriformes na área de estudo 

segue o padrão da composição taxonômica de riachos da América do sul (CASTRO, 1999), sendo 

também observados em estudos recentes em riachos de outras regiões, como na bacia do rio São 

Francisco (CASSATI & CASTRO, 2006; RODRIGUES-FILHO, 2018). 
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 Gráfico 4-81: Representatividade das ordens de peixes registrados  

 

 

Os pontos amostrais que apresentaram a maior riqueza foram P6 com 12 espécies e o P7 com 11 

espécies coletadas (Gráfico 4-82). Os pontos P1 e P5 apresentaram 10 e 7 espécies coletadas, 

respectivamente. Os pontos P2 e P3 apresentaram baixa riqueza de espécies, ambos com 2 

espécies registradas. A diversidade e estruturação de peixes em riachos neotropicais estão 

intimamente relacionadas com a integridade ambiental, grau de antropização e padrões 

biogeográficos (RODRIGUES-FILHO et al., 2018; BORGES et al., 2020). 

Podemos observar que o tamanho da drenagem, características hidrológicas e a cobertura da 

vegetação ripária pode estar correlacionado com riqueza de espécies encontrada em cada riacho. 

Os pontos amostrais com maior riqueza de espécies (P6 e P7) compartilham um mosaico de 

vegetação ripária ao longo do córrego em ambas as margens, grande extensão da drenagem e 

elevado fluxo d’agua. Estes fatores em conjunto podem causar uma melhor estruturação de 

habitat, e consequentemente abrigar uma maior diversidade de espécies (JUNQUEIRA et al., 

2016). A homogeneização do habitat causado pelo assoreamento, afeta negativamente na riqueza 

e composição das espécies (CASSATI et al., 2012). Os pontos que apresentaram menor riqueza (P2 

e P3) estão localizados no córrego Consciência e apresentam baixa cobertura ripária e substrato 

assoreado. Outro fator que pode ter influenciado na baixa captura de exemplares nesses pontos 

foi o elevado fluxo d’água causado pela chuva, diminuindo o êxito de captura com os petrechos 

utilizados. 
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 Gráfico 4-82: Riqueza de espécies de peixes registrados nos pontos amostrais 
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 Tabela 4-66: Lista de espécies da ictiofauna registradas por meio de levantamento de dados primários nos pontos amostrais 

Nome do Táxon Nome Popular Endemismo Ponto Amostral 
Status de Conservação 

Cinegética Rara 
COPAM MMA IUCN 

ORDEM CHARACIFORMES 

Família Acestrorhynchidae 

Acestrorhynchus lacustris Peixe-cachorro - P7 - - - - - 

Família Anostomidae 

Leporinus piau Piau-gordura - P1, P7 - - - X - 

Leporinus taeniatus Piau-jejo x P5, P6 - - - - - 

Schizodon knerii Piau-branco - P6, P7 - - - X - 

Família Bryconidae 

Salminus franciscanus Dourado x P6 - NT - X - 

Família Characidae 

Astyanax lacustris Lambari-do-rabo-amarelo - P4, P6 - - - X - 

Deuterodon taeniatus Lambari - P7 - - - - - 

Psalidodon rivularis Lambari x P2 - - - X - 

Tetragonopterus franciscoensis Lambari - P1, P6 - - - - - 

Família Curimatidae 

Curimatella lepidura Mocinha x P5, P6 - - - - - 

Steindachnerina elegans Mocinha - P6 - - - - - 

Família Erythrinidae 

Hoplias intermedius Trairão - P1, P7 - - - X - 

Hoplias malabaricus  Traíra - P1, P3, P4, P5, P7 - - - X - 

Família Prochilodontidae 

Prochilodus argenteus Curimatá-pacu x P6 - - - X - 

Prochilodus costatus Curimatá-pioa x P1, P6, P7 - - - X - 

Família Serrasalmidae 
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Nome do Táxon Nome Popular Endemismo Ponto Amostral 
Status de Conservação 

Cinegética Rara 
COPAM MMA IUCN 

Pygocentrus piraya Piranha x P6, P7 - - - X - 

Serrasalmus brandtii Pirambeba x P1, P5, P6 - - - - - 

ORDEM GYMNOTIFORMES 

Família Gymnotidae 

Gymnotus carapo Sarapó - P1, P4, P5 - - - - - 

ORDEM SILURIFORMES 

Família Auchenipteridae 

Trachelyopterus galeatus Cagati x P1, P3, P4, P5, P6, P7 - - - - - 

Família Callichthyidae 

Callichthys callichthys Tamboatá - P1, P5 - - - - - 

Família Loricariidae 

Pterygoplichthys etentaculatus Cascudo x P1, P7 - - - - - 

Família Pimelodidae 

Pimelodus pohli Mandi-prata x P7 - - - - - 

ORDEM CICHLIFORMES 

Família Cichlidae 

Crenicichla lepidota Joaninha - P4 - - - - - 

ORDEM CYPRINODONTIFORMES 

Família Poeciliidae 

Poecilia vivipara Barrigudinho - P2 - - - - - 

Legenda - Status de Conservação: Quase ameaçada (NT), segundo a Lista das espécies ameaçadas nacionalmente MMA (2014). 
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4.4.2.4.3.2.2 Abundância/Frequência de ocorrência 

No presente estudo foram registrados 132 espécimes de peixes. A abundância de peixes por ponto 

é apresentada no Gráfico 4 e na Tabela 4-67. Os pontos amostrais com maior abundância foram o 

P1 com 33 espécimes capturados, seguidos por P6 e P7 com 27 espécimes capturados. Nos pontos 

P2 e P5 foram coletados 15 espécimes em cada unidade amostral. Os pontos com menor 

abundância de espécimes foram o P3 e P4 com 9 e 6 espécimes capturados respectivamente.  

O ponto com maior abundância (P1), drena a água de parte da malha urbana de Três Marias, e, 

embora apresente a maior captura de exemplares, nota-se que foi o ponto com diversidade de 

riqueza mediana (6 espécies), possuindo espécies generalistas, composto principalmente por 

espécies dentritívoras (Callichthys callichthys; Pterygoplichthys etentaculatus; Prochilodus 

costatus) e onívoras (Gymnotus carapo; Trachelyopterus galeatus). A espécie com maior 

frequência de registros, sendo coletada em quase todos os pontos, exceto o ponto P2, foi o Cagati 

(Trachelyopterus galeatus). A espécie com menor frequência foi o peixe cachorro (Acestrorhynchus 

lacustris), coletada somente no ponto P7. Estudos conduzidos em riachos urbanos e em matrizes 

de uso do solo composto por áreas urbanas e rurais (CUNICO et al., 2012; JUNQUEIRA et al., 2016) 

demostram a predominância de espécies generalistas, tolerantes a distúrbios antrópicos. Os 

pontos P3 e P4 apresentaram menor abundância que pode estar relacionada à antropização do 

habitat. 

 Gráfico 4-83: Abundância de peixes registrados nos pontos amostrais  
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 Tabela 4-67: Abundância de espécies da ictiofauna registradas nos pontos amostrais 

Espécie Nome Comum P
1

 

P
2

 

P
3

 

P
4

 

P
5

 

P
6

  

P
7

 

Total Geral 

Acestrorhynchus lacustris Peixe-cachorro - - - - - - 3 3 

Astyanax lacustris Lambari-do-rabo-amarelo - - - 1 - 1 - 2 

Psalidodon rivularis Lambari - 6 - - - - - 6 

Deuterodon taeniatus Lambari - - - - - - 1 1 

Callichthys callichthys Tamboatá 3 - - - 1 - - 4 

Crenicichla lepidota Joaninha - - - 1 - - - 1 

Curimatella lepidura Mocinha - - - - 2 2 - 4 

Gymnotus carapo Sarapó 1 - - 1 1 - - 3 

Hoplias intermedius Trairão 1 - - - - - 1 2 

Hoplias malabaricus Traíra 5 - 7 2 1 - 5 20 

Pterygoplichthys etentaculatus Cacudo 5 - - - - - 2 7 

Leporinus piau Piau-gordura 1 - - - - - 7 8 

Leporinus taeniatus Piau-jejo - - - - 3 3 - 6 

Pimelodus pohli Mandi-prata - - - - - - 1 1 

Poecilia vivipara Barrigudinho - 9 - - - - - 9 

Prochilodus argenteus Curimatá-pacu - - - - - 2 - 2 

Prochilodus costatus Curimatá-pioa 5 - - - - 1 1 7 

Pygocentrus piraya Piranha - - - - - 2 1 3 

Salminus franciscanus Dourado - - - - - 1 - 1 

Schizodon knerii Piau-branco - - - - - 2 2 4 

Serrasalmus brandtii Pirambeba 3 - - - 3 4 - 10 

Steindachnerina elegans Mocinha - - - - - 3 - 3 

Tetragonopterus 
franciscoensis 

Lambari 1 - - - - 1 - 2 

Trachelyopterus galeatus Cagati 8 - 2 1 4 5 3 23 

Total Geral   33 15 9 6 15 27 27 132 

 

4.4.2.4.3.2.3 Campanha por unidade de esforço CPUEn e CPUEb 

Os valores de captura e unidade de esforço em números de indivíduos (CPUEn) (Gráfico 4-84) e 

biomassa (CPUEb) (Gráfico 4-85) seguiram a tendência entre os pontos mais e menos diversos. 

Os pontos com maiores valores de CPUEn foram o P1, P6 e P7, sendo estes os que apresentaram 

maior riqueza de espécies. Os Pontos com menores valores de CPUEn foram os pontos com menor 

riqueza de espécies, são eles, o P2, P3, P4 e P5, sendo o P2 a unidade com menor valor de esforço. 

Assim como verificado na representatividade numérica, os pontos com maiores valores de CPUEb 

foram P1, P6 e P7, essas unidades amostrais apresentaram maior abundância, além de espécies 
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de grande médio e porte, que contribuíram para o maior valor em biomassa. Os menores valores 

de CPUEb foram obtidos nos pontos P2, P3, P4 e P5, devido a presença de espécies de pequeno 

porte somente. 

 Gráfico 4-84: CPUEn registrado nos pontos amostrais  

 

 

 Gráfico 4-85: CPUEb registrado nos pontos amostrais  

 

 

4.4.2.4.3.2.4 Suficiência Amostral 

A curva de acumulação de espécies foi gerada a partir dos dados coletados em campo, sendo 

possível inferir que o número de espécies observados é inferior ao estimado para o local (Gráfico 

4-86). As 24 espécies registradas representaram cerca de 77% (Jackknife 1) das espécies 
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estimadas para a área de estudo. De fato, a literatura especializada sobre a ictiofauna da região 

evidencia que existe uma maior riqueza de espécies do que a capturada durante o presente estudo 

(BRITSKI et al., 1986). Entretanto, devido ao quantitativo de 77% das espécies estimadas para a 

região terem sido registradas no presente estudo, é sugestivo que o esforço amostral foi eficiente 

para amostragem dos peixes na área de influência do empreendimento. 

 Gráfico 4-86: Curva do coletor de peixes registrados nos pontos de amostragem  

 

 

4.4.2.4.3.2.5 Diversidade 

Com base nos dados registrado em campo, observa-se que os valores de diversidade de Shannon 

(H’), foram superiores nos pontos P1, P6 e P7, evidenciando alta diversidade de espécies no 

presente estudo (Gráfico 4-87). Os pontos de amostragem nos pontos P4, P5, P2 e P3 

apresentaram menor diversidade devido à menor riqueza e abundância de espécies. É sugestivo 

que a maior diversidade nestes pontos está relacionada a paisagem e qualidade do habitat, sendo 

que estes pontos apresentam vegetação ripária em ambas as margens e elevado fluxo d’agua. Estes 

fatores em conjunto podem causar uma melhor estruturação de habitat, e consequentemente 

abrigar uma maior diversidade de espécies (JUNQUEIRA et al., 2016).  

Com base nos dados registrados, observa-se que a equitabilidade das espécies, foi maior do que 

E’ = 0,89, indicando que as espécies não apresentam dominância e tem distribuição harmônica no 

ambiente. Perfaz a exceção o ponto amostral P3, que apresentou equitabilidade de E’ = 0,76, pela 

dominância da espécie Hoplias malabaricus (traíra) no presente ponto amostral. 
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 Gráfico 4-87: Diversidade e equitabilidade da assembleia  
de peixes registrados nos pontos amostrais 

 

 

4.4.2.4.3.2.6 Similaridade 

A análise de similaridade revelou a presença de 5 clados de agrupamentos da ictiofauna na área 

de estudo (Gráfico 4-88). Pode-se observar inicialmente uma grande segregação entre o ponto 

amostral P2 e os demais pontos, onde o P2 é a unidade amostral com menor riqueza, sendo 

registradas somente 2 espécies generalistas. A um nível de corte de 0,2 observa-se a formação de 

um grande clado formado pelos pontos P3, P4, P5 e P1, onde P3 e P4 forma um clado único ao 

nível de corte 0,4, assim como o clado formado por P1 e P5; a similaridade entre esses clados foi 

alta, possivelmente devido as características ambientais semelhantes dos cursos d’água. Os 

pontos P6 e P7 apresentaram clados únicos, devido a elevada riqueza e diferença na composição 

das espécies capturadas. 
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 Gráfico 4-88: Análise de agrupamento (Cluster Analysys) da  
assembleia de peixes registrados nos pontos amostrais  

 

 

4.4.2.4.3.2.7 Espécies ameaçadas de extinção 

Dentre as espécies capturadas, nenhuma se enquadra em quaisquer categorias de ameaça a nível 

estadual, nacional ou global (COPAM, 2010; MMA, 2014; IUCN, 2019). 

4.4.2.4.3.2.8 Espécies endêmicas 

A ictiofauna do São Francisco apresenta alto grau de endemismo (59,7%), sendo uma das 

ecorregiões de peixes dulcícolas do mundo. Status notável do endemismo na bacia é observado 

especialmente nas espécies da família Rivulidae, com 94,5 de espécies endêmicas (BARBOSA et al. 

2017). Dentre as 24 espécies registradas na área de influência do empreendimento da Nexa 

Recursos Minerais S.A., 11 são consideradas endêmicas da bacia do rio São Francisco. São elas, 

Leporinus taeniatus (piau), Salminus franciscanus (dourado), Psalidodon rivularis (lambari), 

Curimatella lepidura (mocinha), Prochilodus argenteus (curimatá-pacu), Prochilodus costatus 

(curimatá-pioa), Pygocentrus piraya (piranha), Serrasalmus brandtii (pirampeba), 

Trachelyopterus galeatus (cagati), Pterygoplichthys etentaculatus (cascudo) e Pimelodus pohli 
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(mandi-prata). Vale ressaltar que todas essas espécies são amplamente distribuídas e nenhuma 

delas possuem distribuição restrita para as áreas de influência do empreendimento. 

4.4.2.4.3.2.9 Espécies exóticas e/ou invasoras 

A introdução de espécies não-nativas é um dos principais fatores que contribui para a extinção 

das espécies autóctones, por meio da competição por recursos, predação exacerbada, modificação 

do hábitat e funcionamento do sistema, introdução de patógenos, parasitas e alterações genéticas 

(AGOSTINHO et al., 2000). A bacia hidrográfica do rio São Francisco contém proporção 

relativamente baixa de espécies não nativas (ALVES, et al., 2007). Estudos recentes apontam 

aproximadamente 28 espécies não nativas para a drenagem (BARBOSA, et al., 2017). Entretanto, 

na área de estudo não foi registrado espécies alóctones da bacia do rio São Francisco. 

4.4.2.4.3.2.10 Espécies migradoras 

Cerca de 8% das espécies de peixes da bacia do rio São Francisco migram para se reproduzir 

(SATO & GODINHO, 2003). A migração ocorre na piracema, entre outubro e janeiro, durante a 

estação chuvosa quando os níveis de água tendem a subir (SATO & GODINHO, 2003). Os peixes 

realizam migrações de jusante a montante à procura de locais propícios para desova, alimentação 

e desenvolvimento das larvas. Estudos mostram que os riachos são fundamentais para espécies 

migradoras e de importância para a pesca na bacia do rio São Francisco (GODINHO & POMPEU, 

2003). Entre as espécies coletadas no presente estudo, 3 são migradoras de longa distância, e são 

as espécies comerciais mais importantes da bacia do rio São Francisco. São elas: Prochilodus 

argenteus (curimatá-pacu), Prochilodus costatus (curimatá-pioa) e Salminus franciscanus 

(dourado).  

4.4.2.4.3.2.11 Espécies cinegéticas  

Dentre as espécies nativas da bacia do rio São Francisco, várias possuem importância na 

alimentação humana, por isso, são alvos de pesca intensa (BARBOSA et al., 2017). De todas as 

espécies coletadas, nove exercem importância para a pesca, são elas, Prochilodus argenteus 

(curimatá-pacu), Prochilodus costatus (curimatá-pioa), Salminus franciscanus (dourado), 

Leporinus piau (piau-gordura), Schizodon knerii (piau-gordura), Hoplias intermedius (trairão), 

Hoplias malabaricus (traíra), e  Pygocentrus piraya (piranha). Vale ressaltar que segundo 

pescadores locais, Astyanax lacustris (lambari-do-rabo-amarelo) e Psalidodon rivularis (lambari) 

também possuem importância econômica, sendo bastantes consumidos por parte população local. 

Vale ressaltar que o dourado (Salminus franciscanus) está entre as espécies de peixes 

economicamente mais importantes da região de Três Marias, sendo o peixe mais cobiçado por 

pescadores desportistas devido a sua performance no anzol (SATO et al., 1997). Dados de pesca 

obtidos entre abril de 1999 e março de 2000 mostram que o dourado é a maior contribuição em 

biomassa na pesca profissional de Três Marias (DE ANDRADE NETO, 2008). 



  

 

 

 

453 • 
 

4.4.2.4.3.2.12 Espécies bioindicadoras da qualidade ambiental 

Os bioindicadores incluem processos biológicos, espécies ou comunidades e são usados para 

avaliar a qualidade do meio ambiente e como ele muda ao longo do tempo (HOLT et al., 2011). 

Na maioria dos casos, as comunidades biológicas são indicadores sólidos e precisos do status do 

sistema aquático, pois estão sujeitos a toda uma gama de substâncias químicas e físicas. Neste 

contexto, os peixes desempenham um papel crucial como bioindicadores na gestão de recursos 

hídricos e na pesquisa limnológica aplicada (CHOVANEC et al., 2003). Entretanto, no presente 

estudo todas as espécies possuem ampla distribuição, ocorrendo em diversos tipos de ambientes 

(degradados, poluídos, prístinos), não sendo encontrado na literatura informações sobre o uso 

das mesmas como bioindicadoras. 

4.4.2.4.3.2.13 Espécies de importância médica 

No presente estudo não foram registradas espécies de importância média para as áreas de 

influência do empreendimento. 

4.4.2.4.3.3 Comparativo Diagnóstico Regional e Local 

Ao se realizar a comparação da riqueza de espécies por meio de dados secundários (70 espécies) 

e espécies observadas (24), é natural que em estudos de curta duração a riqueza de espécies seja 

menor do que registrado em nível regional. De fato, no presente estudo a riqueza de espécies é 

menor, entretanto corresponde a cerca de 34,28% das espécies conhecidas regionalmente, 

indicando que os esforços e o conhecimento acerca da riqueza de peixes presentes na região são 

eficientes. 

Entretanto, algumas espécies de pequeno porte típicas de riachos como os lambaris (Deuterodon 

taeniatus; Psalidodon rivularis) e o barrigudinho (Poecilia vivipara) foram registradas 

exclusivamente pelo presente estudo. Essas diferenças observadas, devem-se ao fato da ausência 

de estudos que caracterize a ictiofauna dos córregos da região de Três Marias, bem como a região 

do Médio-alto rio São Francisco, sendo que a maior parte dos estudos para a bacia foram 

conduzidos em riachos de cabeceiras (CASATTI & CASTRO, 2006; CASARIM et al., 2014). Portanto, 

o contínuo esforço de amostragem nos riachos pode resultar em novos registros de espécies. 

Diferentemente do encontrado por meio dos dados secundários, nas áreas de amostragem do 

presente estudo não foram registradas espécies exóticas. 

Entre os peixes migradores registrados para a área de estudo, foram encontrados nos riachos 

estudados, nos pontos amostrais P1, P6 e P7 espécies migradoras e de importância comercial 

(Prochilodus spp. e Salminus franciscanus). Estas espécies utilizam riachos durante a piracema 

para a desova e desenvolvimento inicial de larvas, servindo como sítios de reprodução.  
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4.4.2.4.4 Síntese Conclusiva 

A fauna de peixes dulcícolas encontradas na área de estudo é composta por espécies típicas de 

riachos e de rios caudalosos. Essa mistura de padrões de riqueza está intrinsecamente associadas 

as localidades dos cursos d’agua, bem como as características ambientais locais. Por meio da 

avaliação dos índices de diversidade, equitabilidade e valores de riqueza, podemos constatar 

diferenças significativas entre os pontos amostrais. Os pontos com maior riqueza e abundância 

estão associados ao maior tamanho da drenagem (em comparação aos pontos amostrais), 

presença de matriz ciliar e maior complexidade de habitat, enquanto os pontos amostrais com 

menor abundância e riqueza de espécies estão inseridos em riachos impactados, com baixa 

presença de mata ciliar e sinais claros de assoreamento.  

De modo geral, constata-se que a riqueza de espécies presentes nas áreas de influência do Projeto 

Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central é alta, visto que cerca de 34% das espécies de peixes 

conhecidas para a região foram registradas, além da curva do coletor informar que com o esforço 

amostral em campo foram registradas cerca de 77% das espécies da área de amostragem. De fato, 

em amostragens temporais e sistematizadas em programas de monitoramento de fauna é 

esperado que a riqueza observada atinja um patamar próximo da riqueza de espécies conhecida 

em nível regional. 

Espécies migradoras e de grande porte foram registradas nos pontos com maior riqueza e 

abundância, sendo um indicativo de qualidade ambiental satisfatória nestes ambientes. A 

constatação da utilização dos riachos por espécies migradoras no presente estudo, exige a 

preservação desses ambientes, uma vez que são imprescindíveis para a manutenção do ciclo de 

vida dessas espécies, que em geral, são importantes fonte de proteína para o consumo local.  

O conhecimento da diversidade e das dinâmicas das assembleias de peixes são essenciais para 

ações de mitigação frente as alterações do habitat. Com base nos dados registrados, conclui-se que 

a maior parte das espécies presentes na área de influência do empreendimento são de alta 

plasticidade ecológica e generalistas em relação a alimentação e habitat. 
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4.5 MEIO SOCIOECONÔMICO 

4.5.1 Introdução 

O diagnóstico do meio socioeconômico foi realizado considerando, especialmente, a utilização de 

dados secundários. Para a área de influência indireta (municípios de Três Marias e São Gonçalo 

do Abaeté), trata-se, inicialmente, de um breve histórico de ocupação do território, depois, é 

apresentada a inserção regional da área do empreendimento. Posteriormente, são caracterizados 

e analisados a dinâmica populacional, a dinâmica econômica, os níveis de vida da população, 

infraestrutura, habitação, assistência social, comunicação e transporte e segurança pública.  

Para a área de influência direta - AID são caracterizados, com base nas informações obtidas junto 

à população residente, a educação, saúde, energia elétrica e comunicação, saneamento básico, 

transporte, infraestrutura social e organização social. 

Para a área diretamente afetada – ADA será realizada uma análise de sua localização, em função 

das propriedades rurais e dos usos dos imóveis. 

Será também caracterizado o patrimônio cultural e natural presente nas áreas de influência do 

empreendimento, de forma a embasar a análise de possíveis interferência, sobretudo em bens 

culturais acautelados. 

No âmbito do diagnóstico foram, ainda, realizadas entrevistas de percepção com representantes 

de órgãos públicos municipais e representantes de instituições do terceiro setor, além da 

população local. 

4.5.2 Metodologia 

Assim, o presente estudo analisará, no âmbito da AII, um conjunto de aspectos e variáveis 

socioeconômicas dos municípios de Três Marias e São Gonçalo do Abaeté, e quando pertinente, os 

comparará com dados referentes ao estado e país, utilizando procedimentos metodológicos 

fundamentados em informações estatísticas disponíveis em bases de dados de órgãos públicos ou 

institutos de pesquisa afins, associados às pesquisas bibliográficas, documentais e 

estudos/diagnósticos anteriormente realizados na área de estudo. A junção dessas ferramentas e 

sua sistematização em tabelas, gráficos, mapeamentos e análises correlacionadas, possibilitou 

uma avaliação mais acertada da dinâmica socioeconômica, política e cultural na área de influência. 

Tendo como foco a caracterização socioeconômica da AID, foram realizadas entrevistas com 

indivíduos-chave e representantes da sociedade civil pertencentes ao município de Três Marias, 

cuja área urbana é abrangida pela AID e, também, com moradores locais, priorizando aqueles que 

residem mais próximo da área do empreendimento (Aldeia do Dourado, Estrada Consciência, Vila 

Albanos e Beira-Rio). 
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Em síntese, como instrumentos de levantamento de dados primários em campo, visando a 

caracterização socioeconômica da AID, utilizou-se de questionários temáticos estruturados, 

efetivados a partir de entrevistas institucionais direcionadas a stakeholders, isto é, representantes 

do poder público e de organizações da sociedade civil, e/ou indivíduos-chave nos territórios de 

Três Marias e São Gonçalo do Abaeté. As entrevistas institucionais foram agendadas previamente 

e ocorreram por tema de interesse do diagnóstico com representantes das instituições 

entrevistadas, e/ou com indicados pelos mesmos, conforme apresentado na Tabela 4-68. 

 Tabela 4-68: Entrevistas temáticas com instituições e  
indivíduos-chave (stakeholders) realizadas nas áreas de influência 

Nº Temas Município Representação Instituição 

1 Dinâmica econômica Três Marias Poder Público Secretaria Municipal de Planejamento 
2 Dinâmica econômica  Três Marias Poder Público Secretaria Municipal de Agricultura 
3 Saneamento Básico Três Marias Poder Público Secretaria Municipal de Obras 

4 Meio Ambiente Três Marias Poder Público 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, Cultura, Esporte e Turismo 

5 Organizações sociais Três Marias Sociedade Civil 
Agência para o Desenvolvimento 

Econômico, Local, Integrado e Sustentável 
de Três Marias e Região (ADETRES) 

6 Organizações sociais Três Marias Sociedade Civil 
Associação de Moradores da Aldeia do 

Dourado 

7 Organizações sociais Três Marias Sociedade Civil 
Associação Fazendinha Comunitária 

(ASFAZ) 

8 Educação 
São Gonçalo do 

Abaeté 
Poder Público 

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte 
e Lazer 

9 Saneamento Básico 
São Gonçalo do 

Abaeté 
Poder Público Secretaria de Obras e Serviços Públicos 

10 Saúde 
São Gonçalo do 

Abaeté 
Poder Público Secretaria Municipal de Saúde 

11 
Assistência Social e 

Habitação 
São Gonçalo do 

Abaeté 
Poder Público Secretaria de Desenvolvimento Social 

12 Meio Ambiente 
São Gonçalo do 

Abaeté 
Poder Público 

Secretaria de Meio Ambiente, Turismo, 
Pesca e Aquicultura 

13 Dinâmica econômica 
São Gonçalo do 

Abaeté 
Poder Público Secretaria de Governo e Planejamento 

Nas entrevistas, além de questões de interesse dos temas do diagnóstico em específico, foram 

inseridas questões comuns, relacionadas à percepção/ posicionamento em relação ao 

empreendimento/empresa. A partir da organização e sistematização das respostas às questões 

comuns em um banco de dados, e tendo apoio da técnica de análise do discurso foi possível criar 

categorias chave de análise, possibilitando a quantificação e a caracterização geral da percepção 

socioambiental dos entrevistados. 

Os levantamentos de campo ocorreram entre 22 e 26 de setembro de 2020, quando se realizou 

um total de 13 entrevistas temáticas com representantes institucionais, sendo 10 delas com 

representantes do poder público municipal e três com representantes da sociedade civil (Tabela 

4-68). Além das entrevistas temáticas institucionais, foram realizadas, por meio de pesquisa 

domiciliar, 53 entrevistas estruturadas com residentes situados na área de influência direta do 
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empreendimento, priorizando, como já abordado, aqueles moradores que residem mais próximo 

da área do empreendimento (Aldeia do Dourado, Estrada Consciência, Vila Albanos e Beira-Rio). 

Deve-se mencionar que a entrevista de percepção não objetivou ter representatividade estatística 

para todos os residentes da área de influência direta. Além disso, em razão das restrições impostas 

pela pandemia da Covid-19, garantindo tanto a segurança de moradores quanto dos profissionais 

técnicos que desenvolveram o diagnóstico, foi realizado apenas um número mínimo de 

entrevistas, considerando a distribuição nos locais mais próximos do Projeto Alteamento dos 

Módulos Oeste 1 e Central, como será apresentado nos resultados. 

Quanto à metodologia específica para o desenvolvimento do diagnóstico dos patrimônios cultural 

e natural, esta adotou pesquisas bibliográficas, realizando o inventário de todos os bens do 

patrimônio cultural e natural presentes nas áreas de influência do empreendimento. 

4.5.3 Resultados 

4.5.3.1 Área de Influência Indireta - AII 

4.5.3.1.1 Breve Histórico de Ocupação dos Territórios 

Três Marias 

A cidade de Barreiro Grande, atual Três Marias, não foi planejada. As primeiras residências foram 

construídas com a finalidade de abrigar os operários da construção da Barragem/Usina 

Hidrelétrica, pessoas do comércio e os fazendeiros que já residiam na região (IBGE, 2017). No 

início da construção da Usina Hidrelétrica de Três Marias, Barreiro Grande era um sítio que 

pertencia à família Josh Pereira de Freitas. Com o crescimento vertiginoso, o povoado Barreiro 

Grande logo passou a distrito, com terras desmembradas do distrito de Andrequicé, pertencendo 

ao município de Corinto. 

O Distrito de Barreiro Grande foi elevado à categoria de município, pela Lei Estadual nº 2764, de 

30 de dezembro de 1962, com terras desmembradas do município de Corinto, sendo constituído 

de dois distritos: Barreiro Grande (Sede) (Foto 4-140) e Andrequicé. 

A Usina Hidrelétrica de Três Marias, cuja construção teve início em 1957, objetivava a 

regularização do rio São Francisco nas cheias periódicas para melhorar a navegabilidade, a 

utilização do potencial hidrelétrico e o fomento da indústria e irrigação. O projeto era 

empreendedor e significou a construção de uma das maiores barragens de terra do mundo. A 

conclusão da obra se deu em janeiro de 1961. Pelo seu potencial hidrelétrico, tornou-se conhecida 

em todo Brasil, mas poucos conheciam a cidade Barreiro Grande. Durante treze anos, o nome da 

cidade foi “Barreiro Grande”, o que não agradava à população local.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_Hidrel%C3%A9trica_de_Tr%C3%AAs_Marias
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Na administração Municipal de Dano Soares, em 1975, foi encaminhado um Projeto de Lei à 

Câmara Municipal e organizado um abaixo-assinado com a maioria dos eleitores do município 

para a mudança toponímica de Barreiro Grande para Três Marias. Pela Lei Estadual nº 6756, de 

17 de dezembro de 1975, o município de Barreiro Grande tomou a denominação de Três Marias. 

 Foto 4-140: Vista parcial da Usina no então município de Barreiro Grande, em 1967 

 
Fonte: IBGE, 2020. 

Exames arqueológicos e documentais permitem identificar que a região onde se encontra o 

município de Três Marias fora ponto de fixação de fazendeiros, de grande cabedal constituindo 

uma fronteira agrícola importante num momento em que Minas Gerais ainda não vislumbrava a 

febre do ouro. 

Os caminhos gerais do sertão cruzavam certamente as paragens ribeirinhas, o que criava um 

incipiente movimento colonizador. Além desses, outro fator é o ponto geográfico, caminho 

obrigatório no processo de descoberta e interiorização do Brasil, caminho entre Maranhão, Bahia, 

Goiás, Mato Grosso ao resto da colônia. A grande área entre a Bahia e as nascentes do rio Pará 

eram controladas pelo potentado Manuel Nunes Viana, um dos homens mais poderosos na 

história de Minas Gerais. 

A origem do atual nome, Três Marias, gera dúvidas até hoje. Algumas versões apontam para a 

menção astronômica das três estrelas pertencentes à constelação de Orion, perfeitamente vistas 

nessa região. Do ponto de vista geográfico, há referências que esse nome seria originário do 

número de cachoeiras existentes no local onde foi construída a hidrelétrica, que eram três. 

Para o nome Três Marias existe ainda uma terceira versão: há muitos e muitos anos, residiria, às 

margens do rio São Francisco, uma família composta por mãe, pai e três filhas. Eram fazendeiros, 

trabalhadores e tementes a Deus. A família montou uma pequena hospedaria na fazenda, para o 
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descanso dos tropeiros viajantes, pescadores cansados de viajar a pé, carro de boi ou no lombo 

dos animais. Com o passar dos anos, os dois velhos morreram e as filhas, Maria Francisca, Maria 

das Dores e Maria Geralda, continuaram com a hospedaria, ponto de parada obrigatória, porque 

na região era o único lugar de descanso. Aquela pequena hospedagem tornou-se popular como as 

Três Marias: “Hoje vou pernoitar, lá, nas Três Marias. ”Quando atravessar o Rio São Francisco vou 

almoçar nas Três Marias”. As irmãs Maria Geralda, Maria das Dores e Maria Francisca gostavam 

muito de nadar e mergulhar nas águas do Rio São Francisco. Certo dia, como de costume, as “Três 

Marias” foram nadar, sem saber que vinha vindo uma cabeça de enchente que as levou ao fundo 

do rio. Após o acidente, o nome de Três Marias tornou-se ainda mais popular, ficando aquela 

região assim conhecida.  

O município é composto por dois distritos, sendo o distrito-sede de Três Marias e o distrito de 

Andrequicé. Além desses, possui as seguintes localidades: Silgas, Brejo, Pedras, Barra do Rio de 

Janeiro, Forquilha dos Cabrais, Aldeia do Dourado, Bonfim e Escadinha. 

São Gonçalo do Abaeté 

Por volta de 1713, em decorrência dos movimentos das entradas e bandeiras, inicia-se o 

povoamento da região de Paracatu. Negros fugidos de fazendas e lavras lá estabeleciam 

quilombos, contribuindo também para a ocupação daqueles sertões.  

Em meados do século XVIII, uma expedição organizada por Manuel Pinto da Fonseca chega aos 

rios Indaiá e Abaeté. Em pouco tempo, a riqueza destes rios e de outros da região é confirmada 

com a presença de diamantes - além de ouro - em seus leitos. Os primeiros aventureiros que 

chegaram encontraram índios de três tribos: Temiminós, Borrachudos e Abaetés. Provém daí os 

nomes de dois importantes rios que banham o município. As terras férteis e a abundância de água 

também atraíram agricultores e pecuaristas para a região. 

Para fins de fiscalização, a Coroa Portuguesa instalou, no início do século XIX, vários quartéis 

gerais, dentre os quais o Quartel Geral de Abaeté, nas cercanias da atual cidade de Tiros. Em maio 

de 1867, o distrito de Santo Antônio de Tiros é elevado a Paróquia e conta em seu território com 

o pequeno povoado de São Gonçalo de Abaeté, formado em 1911, 

No ano de 1923, Tiros eleva-se à categoria de município, passando São Gonçalo do Abaeté a figurar 

como um de seus distritos. No fim do ano de 1937, foi encontrada uma esmeralda no rio Abaeté. 

Além dessas, outras foram achadas na região, o que garantiu seu desenvolvimento. 

O progresso foi aumentando e o povo exigiu a instalação do município através de reuniões 

registradas em atas e de uma carta enviada ao governador. A emancipação política foi obtida em 

1943, sendo o município instaurado através do Decreto-Lei nº 1 058, de 31 de dezembro de 1943.  

A pecuária leiteira e de corte, a agricultura e o garimpo de diamantes continuam gerando suas 

riquezas na atualidade. O município é composto por dois distritos, sendo o distrito-sede de São 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1713
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paracatu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quilombos
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVIII
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_Pinto_da_Fonseca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ouro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coroa_Portuguesa
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Quartel_Geral_de_Abaet%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tiros
https://pt.wikipedia.org/wiki/1867
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A3o_Gon%C3%A7alo_de_Abaet%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/1923
https://pt.wikipedia.org/wiki/1943
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Gonçalo do Abaeté e o distrito de Canoeiros. Além desses, possui as seguintes localidades: Caraíba, 

Lagoa do Garimpo, Lagoa do Canastrão, Lagoinha e Pontal do Abaeté. 

4.5.3.1.2 Inserção Regional, Localização e Acessos 

O município de Três Marias está localizado na Mesorregião Central Mineira, especificamente na 

microrregião de Três Marias, composta por sete municípios (Abaeté, Biquinhas, Cedro do Abaeté, 

Morada Nova de Minas, Paineiras, Pompéu e Três Marias), conforme Divisão Territorial Brasileira 

de 2019. 

Já o município de São Gonçalo do Abaeté está localizado na Mesorregião Noroeste de Minas, mais 

especificamente na microrregião de Paracatu, formada por 10 municípios (Brasilândia de Minas, 

Guarda-Mor, João Pinheiro, Lagamar, Lagoa Grande, Paracatu, Presidente Olegário, São Gonçalo 

do Abaeté, Varjão de Minas e Vazante), conforme Divisão Territorial Brasileira de 2019. 

Segundo o estudo Região de Influência das Cidades (IBGE, 2018), que definiu a hierarquia dos 

centros urbanos brasileiros e delimitou as regiões de influência a eles associados4, os municípios 

de Três Marias e São Gonçalo do Abaeté foram classificados no último nível hierárquico urbano 

como “Centros Locais”, nível formado por cidades que exercem influência restrita aos seus 

próprios limites territoriais, podendo atrair alguma população moradora de outras cidades para 

temas específicos, mas não sendo destino principal de nenhuma outra cidade. Simultaneamente, 

os “Centros Locais” apresentam fraca centralidade em suas atividades empresariais e de gestão 

pública, geralmente tendo outros centros urbanos de maior hierarquia como referência para 

atividades cotidianas de compras e serviços de sua população, bem como acesso a atividades do 

poder público e dinâmica empresarial. 

De acordo com a nova divisão regional do Brasil do IBGE de 2019, a classificação regional do país 

passou por atualizações e o recorte atual se dá a partir do conceito de “Regiões Geográficas 

Imediatas e Intermediárias”, que, por sua vez, incorpora as mudanças ocorridas no Brasil ao longo 

das últimas três décadas.  

Assim, a Região Geográfica Intermediária de Três Marias é Belo Horizonte e a Imediata é Curvelo. 

Já para o município de São Gonçalo do Abaeté a Região Geográfica Intermediária e Imediata é 

Patos de Minas. Isto quer dizer que Belo Horizonte, Curvelo e Patos de Minas se apresentam como 

uma referência espacial para os municípios de Três Marias e São Gonçalo do Abaeté e entorno, em 

termos de prestação de serviços, comércio, etc., pois congrega um “centro urbano próximo para a 

satisfação das necessidades imediatas das populações, tais como: compras de bens de consumo 

duráveis e não duráveis; busca de trabalho; procura por serviços de saúde e educação; e prestação 

                                                             
4 Os municípios foram divididos em 5 grandes níveis hierárquicos dos centros urbanos: Metrópole, Capital Regional, 
Centro Sub-regional, Centro de Zona e Centro Local. A identificação da hierarquia urbana e das áreas de influência é 
realizada por meio da classificação dos centros urbanos que possuem determinados equipamentos e serviços e que 
atraem populações de outras localidades. 
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de serviços públicos, como postos de atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, e 

de serviços judiciários, entre outros” (IBGE, 2019). 

O município de Três Marias limita-se com os municípios de Lassance e Buritizeiro a norte, São 

Gonçalo do Abaeté a oeste, Morada Nova de Minas a sudoeste, Felixlândia a sul e Corinto a leste. O 

Município de São Gonçalo do Abaeté faz limite com Três Marias a leste, João Pinheiro a noroeste, 

Varjão de Minas e Tiros a sul, Morada Nova de Minas a sudeste e Buritizeiro a norte. 

Ambos municípios possuem localização estratégica entre as capitais de Minas Gerais e do Distrito 

Federal que estão conectadas pela BR-040. Em termos de infraestrutura de transporte, as 

principais rodovias que os conectam às capitais e principais municípios do entorno são a BR-040, 

MG-354, BR-352, BR-354, BR-050 e BR-060 e MG-188, cujas distâncias estão apresentadas na  

Tabela 4-69.  

 Tabela 4-69: Distância entre as principais capitais e cidades  
de referência próximas à Três Marias e São Gonçalo do Abaeté  

Origem 
Distância Três 
Marias (Km) 

Distância S. Gonçalo 
do Abaeté (Km) 

Rodovias 

Belo Horizonte/MG 270 377 BR-040/BR-365 

Patos de Minas/MG 188 102 BR-365 

Curvelo/MG 130 240 BR-365BR-040/BR-259 

Brasília/DF 462 470 BR-040/BR-365 

Destas rodovias, a BR-040 intercepta o município de Três Marias no sentido sul-noroeste e o 

município de São Gonçalo do Abaeté no sentido nordeste-noroeste. A BR-365 intercepta São 

Gonçalo do Abaeté em sua divisa com João Pinheiro, no sentido sudoeste-norte. O modal 

rodoviário é a principal meio de escoamento da produção e transporte a partir dos dois 

municípios de AII, visto que não dispõem de modal ferroviário e o aéreo é restrito. 

Ainda em termos de infraestrutura de transporte, o município de Três Marias possui um aeroporto 

que fica na Avenida Santos Dumont, na zona rural, a cerca de 4,5 quilômetros do centro da cidade, 

entretanto não há nenhuma empresa operando voos comerciais regulares com este destino. 

A sede urbana de Três Marias está localizada na porção oeste do território municipal, próximo a 

barragem da UHE Três Marias e encontra-se distante aproximadamente 5 km da área do Projeto 

Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do DRM. Já a sede de São Gonçalo do Abaeté está 

localizada na porção sudoeste do território municipal, há 110 km da sede de Três Marias e a 115 

km da área do Projeto. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AAs_Marias_(Minas_Gerais)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Pinheiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Varj%C3%A3o_de_Minas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tiros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Morada_Nova_de_Minas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Buritizeiro
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4.5.3.1.3 Dinâmica Populacional 

Em termos de dimensão territorial, os municípios da AII, São Gonçalo do Abaeté e Três Marias, 

possuem média representativa e correspondem, respectivamente, à 37ª e 38ª maior área do 

estado de Minas Gerais, entre os 853 municípios.  

A densidade populacional dos dois municípios, apesar de crescer no período entre 2000 e 2020, 

aponta um crescimento tímido se comparado aos do estado de Minas Gerais e do Brasil no mesmo 

período, conforme mostra a Tabela 4-70 e o Gráfico 4-89. 

 

 Tabela 4-70: Área e densidade demográfica em Três Marias, São Gonçalo  
do Abaeté, Minas Gerais e Brasil, 2000, 2010 e 2020 

Território de Análise 
Área (Km²) 

Densidade Demográfica 
(Hab/Km²) 

2000 2010 2020 2000 2010 2020 

São Gonçalo do Abaeté 2 687,4 2.692,2 2.692,5 2,02 2,33 3,14 

Três Marias 2 675,2 2.678,3 2.678,3 8,80 10,57 12,21 

Minas Gerais 586.553 586.520,4 586.521,12 30,5 33,4 36,30 

Brasil  8.520.612 8.524.420 8.510.295 19,9 22,4 24,88 

Fonte: IBGE. Censos Demográficos 2000 e 2010 e Estimativa 2020. 

 

 Gráfico 4-89: Densidade demográfica em Três Marias, São Gonçalo  
do Abaeté, Minas Gerais e Brasil, 2000, 2010 e 2020 

 
Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 2000 e 2010 e Estimativa 2020. 
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Quanto ao número de habitantes, São Gonçalo do Abaeté e Três Marias são municípios de pequeno 

porte populacional, ambos registraram, em 2010, uma população total menor que 50 mil 

habitantes (Tabela 4-71). Em termos de crescimento demográfico, a população total de São 

Gonçalo do Abaeté passou por retração entre 1991/2000, apresentando, nos períodos sequentes, 

ligeiro crescimento, sem, contudo, atingir o quantitativo populacional de 1991. Três Marias, entre 

2000e 2020, cresceu acima da média do estado de Minas Gerais e do país (Gráfico 4-90), em função 

da atração de população migrante, desencadeada pelo desenvolvimento e ampliação das 

atividades econômicas no município, especialmente agropecuária e metalurgia. 

 Tabela 4-71: População e Taxa de Crescimento Anual (%a.a.) em Três Marias, São Gonçalo do 
Abaeté, Minas Gerais e Brasil, 1991, 2000, 2010 e 2020 

Território de análise 
População Taxa de Crescimento Anual % 

1991 2000 2010 2020 1991/2000 2000/2010 2010/2020 

São Gonçalo do Abaeté 9.745 5.432 6.264 8.459 -6,29 1,4 3,05 

Três Marias 21.399 23.568 28.318 32.716 1,08 1,8 1,45 

Minas Gerais 15.743.152 17.905.134 19.597.330 21.292.666 1,4 0,9 0,83 

Brasil 146.825.475 169.872.856 190.755.799 211.755.692 1,6 1,2 1,05 

Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 2000 e 2010 e Estimativa 2020. 

 

 Gráfico 4-90: Taxa de Crescimento Anual da população de Três Marias, 
 São Gonçalo do Abaeté, Minas Gerais e Brasil, 1991/2000, 2000/2010e 2010/2020 

 
Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 1991, 2000 e 2010. 

No que se refere à estrutura etária da população dos municípios de São Gonçalo do Abaeté e Três 

Marias, e sua composição por faixa etária e sexo, é possível observar, por meio da estruturação da 

pirâmide etária de 2010, que os municípios em estudo vêm acompanhando a transição 

demográfica vivenciada no país, decorrente da redução da taxa de fecundidade e também da taxa 

de mortalidade, o que tem desencadeado um processo contínuo de envelhecimento da população. 
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Tal alteração se evidencia a partir do estreitamento da base da pirâmide e alargamento do topo, 

conforme visualizado no Gráfico 4-91 e no Gráfico 4-92. Outro fenômeno que se nota é o 

incremento da população em idade ativa (15 a 64 anos) no ano de 2010, o que está relacionado à 

dinâmica econômica e à atratividade do município quanto a empregos e negócios, sobretudo para 

parcela da população apta ao mercado de trabalho. 

 Gráfico 4-91: Distribuição da população de  
Três Marias por sexo e faixa etária –2010 

 
Fonte: IBGE (2020). 

 Gráfico 4-92: Distribuição da população de São  
Gonçalo do Abaeté por sexo e faixa etária – 2010 
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Fonte: IBGE (2020). 

No que se refere à proporção de homens e mulheres, o município de Três Marias, apesar da 

vocação agrícola e a existência de indústria metalúrgica (Nexa), apresenta predomínio de 

mulheres, de acordo com as estimativas relativas ao ano de 2017 (Figura 4-43). 

Em São Gonçalo do Abaeté a proporção de população masculina residente em relação à população 

feminina é maior (Figura 4-44). Esta situação é característica de áreas de expansão de fronteira 

agrícola ou onde são desenvolvidas atividades econômicas que atraem população masculina 

majoritariamente. O município de São Gonçalo do Abaeté possui um histórico de ocupação 

associado ao desenvolvimento agrícola, o que em parte explicaria o predomínio de população 

masculina em seu território. 

 Figura 4-43: População por sexo e cor no  
município em Três Marias - 2017 

 Figura 4-44: População por sexo e cor no  
município em São Gonçalo do Abaeté - 2017 

 
Fonte: Elaboração PNUD, Ipea e FJP (2017). 

 
Fonte: Elaboração PNUD, Ipea e FJP (2017). 

Em termos de composição da população por situação de domicílio (urbano ou rural), observa-se 

que em São Gonçalo do Abaeté entre 1991 e 2000 ocorreu uma redução tanto da população urbana 

quanto da rural. Já no período entre 2000 e 2010 ocorreu uma recuperação tanto da população 

urbana quanto rural, contudo nos três períodos censitários a população urbana se manteve 

superior a rural. No município de Três Marias observa-se um crescimento contínuo da população 

urbana nos três últimos períodos censitários. Quanto à população rural, notou-se uma redução 

entre 1991 e 2000 e um aumento em 2010, superando o quantitativo inicial em 1991 (Tabela 4-72 

e Gráfico 4-93). 
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 Tabela 4-72: Distribuição da população por situação  
de domicílio em São Gonçalo do Abaeté, Três Marias, Minas Gerais e Brasil 

População residente (Pessoas) 

Municípios da AII 
1991 2000 2010 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

São Gonçalo do Abaeté (MG) 5897 3848 3895 1537 4168 2096 

Três Marias (MG) 20092 1307 22515 1053 26840 1478 

Minas Gerais 11.786.893 3.956.259 14.658.502 3.246.631 16.714.976 2.882.354 

Brasil 110.990.990 35.834.485 137.925.236 31.947.618 160.934.647 29.821.152 

Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 1991, 2000 e 2010. 

 

 Gráfico 4-93: População por situação de domicílio - população urbana,  
população rural e população total em São Gonçalo do Abaeté, Três Marias, 1991, 2000 e 2010 

 
Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 1991, 2000 e 2010. 

Como pode ser visualizado no Gráfico 4-94, a taxa de crescimento da população urbana e rural de 

São Gonçalo do Abaeté foi negativa entre 1991/2000, ocorrendo um esvaziamento do município, 

no período. Embora no período 2000/2010 o município tenha apresentado resultado positivo, 

observa-se que seu crescimento no último decênio foi pequeno. No município de Três Marias, 

observa-se o crescimento contínuo da população urbana no período de 1991 a 2010, já que a 

população rural teve um declínio em 2000, mas se recuperou em 2010 (Gráfico 4-94). 
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 Gráfico 4-94: Taxa de crescimento da população total, 
 urbana e rural em São Gonçalo do Abaeté, Três Marias, 1991, 2000 e 2010 

 
Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 1991, 2000 e 2010. 

 

Por outro lado, nota-se que o município de Três Marias apresenta um processo de urbanização 

mais consolidado se comparado com o município de São Gonçalo do Abaeté, bem como se 

comparado aos valores apresentados pelo estado de Minas Gerais e pelo Brasil, conforme 

observado pelo grau de urbanização no período de 1991 a 2010 (Gráfico 4-95). 

 Gráfico 4-95: Grau de urbanização (%) em São Gonçalo  
do Abaeté, Três Marias, Minas Gerais e Brasil, 1991, 2000 e 2010 

 
Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 1991, 2000 e 2010. 
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No que tange aos aspectos de migração, os resultados da migração interna e fluxos migratórios 

apresentados para a área de estudo foram analisados tomando por base a informação do lugar de 

residência, segundo dados do Censo Demográfico de 2000 e 2010.  

Conceitualmente, população imigrante é aquela que se muda para o município de forma 

permanente ou por longo período. Este movimento tende a reduzir a população total. Por outro 

lado, população emigrante é o conjunto de pessoas que se mudam do município 

permanentemente ou por longo período. Este processo pode implicar no incremento da população 

total de uma determinada localidade. O saldo migratório representa a relação entre o número de 

imigrantes e emigrantes, sendo a diferença entre a entrada e a saída, ou seja, quando o município 

recebe mais residentes do que perde (IBGE, Censo Demográfico de 2010). A Tabela 4-73 

representa o fluxo migratório5 de São Gonçalo do Abaeté e de Três Marias, onde se observa que o 

número de pessoas que imigraram, isto é, saíram dos municípios em 2000 foi maior do que 

emigraram, ou seja, entraram no território e permaneceram, resultando em um saldo negativo. 

Em 2010 a situação se inverteu, nos dois municípios, ocorrendo um incremento da população. É 

interessante destacar que a emigração para outros municípios, ocorre em geral por motivo de 

estudo ou mesmo de outras opções de trabalho. 

 Tabela 4-73: Número de imigrantes, emigrantes e saldo migratório em São Gonçalo  
do Abaeté e Três Marias - 2000 e 2010 

Território de 
análise 

Imigrantes/Saída Emigrantes/Entrada Saldo Migratório 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 

São Gonçalo do 
Abaeté (MG) 

1.209 427 718 818 -491 391 

Três Marias 
(MG) 

2.840 2.056 2.384 2.568 -456 512 

Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 2000 e 2010. 

Em complemento à informação sobre a evolução demográfica que se deu como base nos últimos 

Censos Demográficos, é importante reportar também as estimativas populacionais dos 

municípios brasileiros do IBGE6.  

A Gráfico 4-96 apresenta as estimativas anuais da população de São Gonçalo do Abaeté e de Três 

Marias de 2001 a 2020 feitas pelo IBGE. É notável a tendência de estabilização das taxas de 

                                                             
5 Para o cálculo do fluxo migratório entre municípios adotou-se como premissas para o cálculo o estado e município de 
residência da população residente há cinco anos. Essa informação passou a ser disponibilizada a partir do Censo 
Demográfico do IBGE de 1991. Sendo assim, tornou-se possível a adoção de quesitos de “data fixa”, permitindo o cálculo 
do saldo migratório e dos fluxos populacionais (RIGOTTI, 1999).   

6 De acordo com o IBGE, o método de tendência de crescimento demográfico emprega metodologia desenvolvida pelos 
demógrafos Madeira e Simões, onde se observa a tendência de crescimento populacional do município, entre dois 
Censos Demográficos consecutivos, em relação a mesma tendência de uma área geográfica hierarquicamente superior, 
ou seja, uma área maior, no caso a Unidade da Federação. As estimativas de crescimento da área maior são conhecidas, 
pois o IBGE utiliza de projeções populacionais por Unidades da Federação (do próprio IBGE). Em seguida, se aplica o 
método de tendência de crescimento demográfico, conhecido como AiBi, para a desagregação das projeções por UFs 
para o nível dos municípios, a partir da manutenção da correspondência entre as áreas menores e a área maior. 
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crescimento demográfico no município de São Gonçalo do Abaeté, sendo claros os intervalos que 

representam ligeiras elevações (2006-2008 e 2018-2019). A estimativa demográfica para o 

município de Três Marias, não apresenta estabilidade, mas revela uma redução contínua no ritmo 

de crescimento populacional, principalmente quando se compara os intervalos 2006-2008 e 

2012-2013. A Estimativa populacional do IBGE permite avaliar que, embora a tendência 

populacional da AII seja de continuar crescendo, seu ritmo tende a ser mais lento, e mantidas as 

condições atuais, a tendência é que o município de São Gonçalo do Abaeté chegue a 2030 com uma 

população inferior a 20 mil habitantes e o município de Três Marias chegará em 2030 com uma 

população inferior a 40 mil habitantes. Nesta perspectiva, os dois municípios se manterão como 

de pequeno porte no aspecto populacional em 2030, com população inferior a 50 mil habitantes. 

 Gráfico 4-96: Estimativa Populacional em São Gonçalo  
do Abaeté e Três Marias – 2001 a 2020  

 
Fonte: IBGE, atualizações em 2017, 2019 e 2020. 

4.5.3.1.4 Dinâmica Econômica 

4.5.3.1.4.1 Produto Interno Bruto 

O PIB da área de influência indireta (São Gonçalo do Abaeté e Três Marias) é apresentado na 

presente análise para os anos de 2010 e 2017 a preços correntes. É importante salientar que os 

dados do PIB utilizados têm como fonte o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, que 

publica os dados de PIB em valores correntes (Gráfico 4-97).  
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 Gráfico 4-97: Evolução do Produto Interno Bruto, a preços correntes 
 (R$ 1.000) em São Gonçalo do Abaeté e Três Marias -  2010 a 2017 

 
Fonte: IBGE, PIB dos Municípios, 2010 a 2017. 

 

No município de São Gonçalo do Abaeté, registra-se que o setor de serviços é o que mais contribui 

para o PIB do município, correspondendo a 38% no ano de 2017. A atividade agropecuária ocupa 

o segundo lugar em importância, representando 23% do PIB municipal em 2017. O setor da 

administração Pública e a indústria ocupam o terceiro e o quarto lugar respectivamente. A 

arrecadação de impostos no município ocupa a última posição em importância na composição do 

PIB municipal (Tabela 4-74, Gráfico 4-98).  

Já no município de Três Marias a indústria é o setor mais significativo para o PIB, representando 

43% do PIB municipal no ano de 2017. O setor de serviços ocupa a segunda posição, 

correspondendo a 23% do PIB municipal de Três Marias em 2017. A arrecadação de impostos e a 

administração pública ocupam o terceiro e o quarto lugar respectivamente. Em Três Marias, a 

atividade agropecuária é a que menos contribui na composição do PIB municipal, ficando em 

último lugar (Tabela 4-74, Gráfico 4-98). No âmbito de Três Marias, a indústria está 

principalmente representada pela planta metalúrgica da Nexa Recursos Minerais S.A. 

Destaca-se, também, a importância do turismo no setor de serviços de ambos os municípios. A 

região é atrativa sobretudo para prática pesqueira, que, entre os meses de março e outubro, atrai 

grande quantidade de turistas. 
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 Tabela 4-74: Participação dos Setores Econômicos na composição do Produto Interno Bruto a 
preços correntes (%) em São Gonçalo do Abaeté e Três Marias, no período de 2010 a 2017 

Município São Gonçalo do Abaeté Três Marias 

Período 
Agropecuária 

(%) 
Industria 

(%) 
Serviços 

(%) 
Impostos 

(%) 

Adm. Def. 
Educ. e 

Saúde (%) 

Agropecuária 
(%) 

Industria 
(%) 

Serviços 
(%) 

Impostos 
(%) 

Adm. Def. 
Educ. e 
Saúde 
(%) 

2010 28 11 39 8 14 9 51 19 13 8 

2011 34 6 37 7 15 5 56 19 12 9 

2012 28 8 40 8 16 3 52 21 13 11 

2013 36 9 34 6 14 4 52 20 14 10 

2014 25 9 43 8 15 6 46 22 17 10 

2015 22 12 42 8 16 5 49 21 16 9 

2016 30 11 37 7 14 5 44 23 18 9 

2017 23 14 38 9 16 4 43 23 21 9 

Fonte: IBGE, 2020. 

 Gráfico 4-98: Participação dos setores de atividade econômica  
no PIB (a preços correntes) em São Gonçalo do Abaeté e Três Marias, 2010 a 2017 

 
Fonte: IBGE, 2020. 

A análise da evolução temporal do PIB a preços correntes (Tabela 4-75), evidencia a evolução 

econômica dos municípios da AII, entre 2010 e 2017. O município de São Gonçalo do Abaeté 

apresentou uma ligeira queda no PIB municipal no ano de 2014, mas desde 2015 tem apresentado 

um crescimento contínuo, no ano de 2016 e 2017 observa-se um maior incremento no 

crescimento do PIB de São Gonçalo do Abaeté. 

Embora tenha apresentado uma ligeira retração no PIB nos anos de 2011 e 2012, quando 

comparado a 2010, a partir de 2013 o município de Três Marias retomou o crescimento 
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econômico, obtendo um incremento significativo no PIB municipal nos anos de 2014 e 2015. Em 

2016 o PIB de Três Marias apresentou uma pequena retração que foi prontamente compensada 

em 2017. Destaca-se, comparativamente, que Três Marias apresenta um PIB quase oito vezes 

maior que o município de São Gonçalo do Abaeté. 

 Tabela 4-75: Produto Interno Bruto, a preços constantes (R$ 1.000) em  
São Gonçalo do Abaeté e Três Marias - 2010 a 2017 

Município São Gonçalo do Abaeté (MG) Três Marias 

Período 
PIB a Preços Correntes (X R$ 

1.000,00) 
PIB a Preços Correntes (X R$ 

1.000,00) 

2010 119.909,00 983.447,00 

2011 127.111,00 970.933,00 

2012 134.500,00 948.738,00 

2013 172.060,00 1.137.681,00 

2014 164.373,98 1.207.171,70 

2015 175.878,89 1.488.887,53 

2016 209.782,49 1.453.990,77 

2017 211.330,63 1.667.558,99 

Fonte: IBGE, 2020. 

4.5.3.1.4.2 Estrutura Ocupacional  

Quanto à estrutura ocupacional nos municípios da AII, observa-se crescimento absoluto da 

População Economicamente Ativa (PEA) entre 2000 e 2010. Em São Gonçalo da Abaeté passou a 

representar em 2010 quase 44% da população total, percentual próximo ao mineiro e brasileiro. 

Já a População Ocupada (POC) também cresceu em termos absoluto e relativo no período 

intercensitário (de 93% para 96% da população economicamente ativa), levando à redução da 

população desocupada (absoluta e relativa). A população desocupada representou no último 

censo 2010, 4% da PEA de São Gonçalo da Abaeté. No município de Três Marias, a População 

Economicamente Ativa (PEA) passou a representar 48% da população total. Em relação à 

população ocupada do município também se observa seu crescimento (de 85% em 2000 para 92% 

em 2010) (Tabela 4-76 e Gráfico 4-99). 

 Tabela 4-76: População economicamente ativa, ocupada e desocupada em  
São Gonçalo do Abaeté, Três Marias, Minas Gerais e Brasil - 2000 e 2010 

Território 
Economicamente 

ativa 2000 
Economicamente 

ativa 2010 

População 
Ocupada 

2000 

População 
Ocupada 

2010 

População 
Desocupada 

2000 

População 
Desocupada 

2010 

São 
Gonçalo do 

Abaeté  
2.271 2.752 2.109 2.640 162 112 

Três Marias 10.341 13.634 8.829 12.524 1.512 1.110 
Minas 
Gerais 

8.335.782 9.939.731 7.153.508 9.264.527 1.182.274 675.204 

Brasil 77.467.473 93.504.659 65.629.892 86.353.839 11.837.581 7.150.820 

Fonte: IBGE, 2010. 
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 Gráfico 4-99: População economicamente ativa, ocupada e desocupada (%) em  
São Gonçalo do Abaeté, Três Marias, Minas Gerais e Brasil - 2000 e 2010 

 
Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 2000 e 2010. 

O Gráfico 4-100 evidencia a formalização das relações de trabalho entre 2000 e 2010 no mercado 

de trabalho nos municípios de interesse. De acordo com dados do IBGE de 2010, em relação à 

população ocupada, 46% em Três Marias e 32% em São Gonçalo do Abaeté era formada por 

empregados com carteira de trabalho assinada; modalidade de contratação que se ampliou 

bastante entre 2000 e 2010 em São Gonçalo do Abaeté (de 20% para 32% da população ocupada). 

Já em Três Marias o aumento desta modalidade foi menor (de 43% para 46% de empregados com 

carteira assinada), devendo-se mencionar que os patamares do município ainda são menores que 

a média nacional para o mesmo período de referência (de cerca de 54% em 2000 para cerca de 

65% em 2010). O índice mais baixo em relação à média nacional de empregados com carteira 

assinada em Três Marias provavelmente se justifica pelas atividades agropecuárias e turísticas, 

com muitos trabalhadores sem um vínculo formal de trabalho. Em São Gonçalo do Abaeté, esta 

situação é principalmente associada às atividades agrícolas. 

Os trabalhadores sem carteira de trabalho assinada, apesar de constituírem o segundo tipo de 

ocupação mais presente nos municípios no período analisado, obtiveram redução de 6 pontos 

percentuais em Três Marias entre 2000 e 2010 e de 2 pontos percentuais em São Gonçalo do 

Abaeté. Por sua vez, os empregados por conta própria em Três Marias representaram 14% em 

2000 e 17% em 2010, ao passo que em São Gonçalo do Abaeté o montante passou de 25% para 

18% entre 2000 e 2010. Em ambos os municípios e, em especial em Três Marias, a parcela de 

trabalhadores por conta própria se mantém abaixo da média nacional (de cerca de 23,5% em 2000 
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para 24% em 2010), possivelmente em razão tanto da maior disponibilidade de empregos, quanto 

da falta de oportunidade e incentivo ao empreendedorismo. 

 Gráfico 4-100: População ocupada por tipologia de ocupação 
 em Três Marias e São Gonçalo do Abaeté– 2000 e 2010 

 

Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 2000 e 2010. 

Os dados de empregos formais apresentados a seguir revelam a continuidade da tendência de 

aumento dos vínculos formais de emprego na AII nos anos posteriores, entre 2015 e 2019, apesar 

de passar por um momento desfavorável em 2015/2016. 

4.5.3.1.4.3 Empregos Formais 

De acordo com os dados oriundos do Relatório Anual de Informações Sociais7 do então Ministério 

do Trabalho, atualmente secretaria vinculada à pasta do Ministério da Economia, o estoque de 

empregos formais registrado na AII em 2015 foi de 1.368 em São Gonçalo do Abaeté e de 6.088 

em Três Marias e em 2019 foi de 1.501 em São Gonçalo do Abaeté e de 6.302 em Três Marias, isto 

é, ocorreu crescimento no período. 

No entanto, analisando os dados da Figura 4-45, São Gonçalo do Abaeté, no período de 2015 a 

2018, apresentou um crescimento contínuo dos vínculos formais de emprego, mas em 2019 

ocorreu uma ligeira queda. Já no município de Três Marias, os vínculos formais tiveram uma queda 

entre 2015 e 2016 e se manteve estável entre 2016 e 2018, em 2019 o município apresentou 

ligeira elevação dos vínculos de emprego formal (Figura 4-45).  

 

                                                             
7 Este banco de dados é formado a partir das declarações de todas as pessoas jurídicas que, independentemente de 
organização empresarial, tenham mantido, como empregadores, qualquer relação de emprego formal entre janeiro e 
abril de cada ano. 
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 Figura 4-45: Painel de Informações da RAIS – Base 2019 em São Gonçalo do Abaeté e Três Marias 

São Gonçalo do Abaeté - 2019 

 

Três Marias - 2019 

 

Fonte: http://pdet.mte.gov.br/rais. Acessado em 26/11/2020. 

A Figura 4-46 apresenta a caracterização do estoque de empregos formais no ano de 2019 para 

os municípios da AII no que diz respeito a sexo, faixa etária, raça/cor, grau de instrução e tipo de 

deficiência. Em ambos os municípios o estoque de empregos formais é composto em sua maior 

parte por homens, sendo os postos ocupados por indivíduos com faixa etária entre 30 e 39 anos, 

de cor parda, com ensino médio completo.  

Importante mencionar que as atividades turísticas, sobretudo as relacionadas à pesca no rio São 

Francisco, garantem a ocupação de diversos moradores de ambos os municípios, que geralmente 

não apresentam vínculo formal de trabalho, realizando serviços autônomos como guias ou como 

barqueiros. 

Em sentido similar, está a atividade de pesca, a qual é desenvolvida por diversos moradores das 

proximidades do rio São Francisco, sendo este o meio de subsistência de várias famílias locais. 



  

 

 

 

476 • 
 

 Figura 4-46: Painel de Informações da RAIS – Base 2019 em São Gonçalo do Abaeté e Três Marias 

São Gonçalo do Abaeté - 2019 

 

Três Marias – 2019 

 

Fonte: http://pdet.mte.gov.br/rais. Acessado em 26/11/2020. 
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O Gráfico 4-101 apresenta a distribuição dos vínculos de trabalho formal por setor econômico no 

período de 2016 a 2019, neste contexto, no município de São Gonçalo do Abaeté o ramo de 

comercio foi o que mais se destacou entre 2016 e 2017, seguido pelos setores de serviços e 

construção. No período de 2018 e 2019 o setor de serviços passou a ganhar mais destaque seguido 

da agropecuária e pelo comércio. 

No município de Três Marias no período de 2016 e 2017 o setor de comércio foi o responsável 

pelo maior número de vínculos de empregos formais, seguido pela construção e pela 

agropecuária. No período de 2018 e 2019 o setor de comércio perde representatividade passando 

a ocupar a terceira posição, sendo substituído pelo setor de serviço. A construção e a agropecuária 

também perderam representatividade enquanto a indústria passa ocupar a segunda posição de 

destaque na geração de postos de trabalho. 

 Gráfico 4-101: Vínculos de emprego formal por setor e total em  
São Gonçalo do Abaeté e Três Marias – 2016 a 2019 

 
Fonte: RAIS, 2016 a 2019. 

Quanto às remunerações médias na AII, no município de São Gonçalo do Abaete tem-se que o setor 

agropecuário, seguido pela indústria e o setor de serviços são os ramos de atividade que 

proporcionaram melhores remunerações aos trabalhadores formais em 2015 e 2019. Em Três 

Marias, o setor industrial (com forte atuação da metalurgia), seguido pelo setor de serviços e 

construção são os que oferecem melhores remunerações (Tabela 4-77, Gráfico 4-102 e Gráfico 

4-103). 
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 Tabela 4-77: Estoque de Empregos Formais por ramo da economia e remuneração média por 
ramo da atividade econômica em São Gonçalo do Abaeté e Três Marias, 2015 e 2019 

Variáveis Agropecuária Industria Construção Comércio Serviços Total 

S. Gonçalo do Abaeté - 
Estoque-2019 

376 76 76 202 771 1.501 

S. Gonçalo do Abaeté - 
Estoque-2015 

285 65 160 217 641 1368 

S. Gonçalo do Abaeté - 
Remuneração-2019 

1.866,13 1.892,63 1.761,56 1.604,60 1.865,39 1.825,69 

S. Gonçalo do Abaeté - 
Remuneração-2015 

2.049,41 1.731,36 1.632,51 1.459,70 1.770,75 1.759,72 

Três Marias -       
Estoque-2019 

677 1.301 449 1.166 2.709 6.302 

Três Marias - 
Estoque2015 

622 1.091 417 1.429 2.529 6.088 

Três Marias - 
Remuneração-2019 

1.701,72 3.406,49 1.892,83 1.419,33 2.261,24 2.242,88 

Três Marias - 
Remuneração-2015 

1.684,81 3.607,14 2.202,17 1.387,97 2.103,80 2.173,23 

Fonte: RAIS, 2015 e 2019. 

 

 Gráfico 4-102: Estoque de Empregos Formais por ramo da economia e  
remuneração média por setor da atividade econômica em Três Marias, 2015 e 2019 

 
Fonte: RAIS, 2015e 2019. 
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 Gráfico 4-103: Estoque de Empregos Formais por ramo da economia e remuneração 
 média por setor da atividade econômica em São Gonçalo do Abaeté, 2015 e 2019 

 
Fonte: RAIS, 2015e 2019. 

É importante acompanhar a evolução do emprego entre 2002 e 2019 a partir de dados oficiais do 

Caged – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. No período entre 2002 e 2019, nota-se 

uma instabilidade constante dos níveis de emprego tanto em São Gonçalo do Abaeté como em Três 

Marias. Há momento de muito baixo crescimento, que o saldo fica negativo, sendo esta situação 

mais recorrente em São Gonçalo do Abaeté conforme pode ser observado no Gráfico 4-104. 

 

 Gráfico 4-104: Saldo acumulado de empregos formais em São 
 Gonçalo do Abaeté e Três Marias – 2002 a 2019 

 
Fonte: CAGED, 2019. 
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4.5.3.1.4.4 Agricultura, Pecuária, Produção Animal e Silvicultura 

No contexto econômico, entre os dois municípios que compõem a AII, São Gonçalo do Abaeté é o 

de maior destaque na produção agrícola. Os principais produtos em área e valor de produção no 

município são o algodão, a soja e o milho respectivamente (Tabela 4-78). O valor obtido pela 

agricultura em São Gonçalo do Abaeté é quatro vezes maior que o valor obtido em Três Marias, 

onde os principais produtos agrícolas em área e valor da produção são o milho a soja e o feijão 

respectivamente (Tabela 4-79). 

 Tabela 4-78: Produção Agrícola em São Gonçalo do Abaeté - 2019 

Produto das lavouras 
temporárias e permanentes 

Área 
Plantada 

(Hectares) 

Área 
Colhida 

(Hectares) 

Quantidade 
Produzida 

(Toneladas) 

Rendimento médio da 
produção 

(Quilogramas/Hectare) 

Valor da 
produção 

(Mil 
Reais) 

Abacaxi 10 10 150 15.000 300 

Algodão herbáceo (em caroço) 1.980 1.980 8.514 4.300 19.157 

Banana (cacho) 10 10 120 12.000 155 

Borracha (látex coagulado) 240 240 600 2.500 1.410 

Café (em grão) Total 300 300 576 1.920 3.730 

Café (em grão) Arábica 300 300 576 1.920 3.730 

Cana-de-açúcar 116 116 10.440 90.000 856 

Feijão (em grão) 500 500 1.140 2.280 4.032 

Mandioca 110 110 1.320 12.000 558 

Maracujá 12 12 132 11.000 312 

Melancia 1 1 5 5.000 4 

Milho (em grão) 2.950 2.950 22.950 7.780 11.745 

Soja (em grão) 4.200 4.200 12.600 3.000 13.356 

Sorgo (em grão) 100 100 300 3.000 90 

Tomate 100 100 10.100 101.000 3.030 

Trigo (em grão) 91 91 273 3.000 232 

Total 10.720 10.720 .. .. 58.967 

Fonte: IBGE, PAM, 2020. 

 Tabela 4-79: Produção Agrícola em Três Marias - 2019 

Produto das lavouras 
temporárias e 
permanentes 

Área 
Plantada 

(Hectares) 

Área 
Colhida 

(Hectares) 

Quantidade 
Produzida 

(Toneladas) 

Rendimento médio da 
produção 

(Quilogramas/Hectare) 

Valor da 
produção 

(Mil 
Reais) 

Abacaxi 2 2 32 16.000 36 

Banana (cacho) 8 8 80 10.000 116 

Cana-de-açúcar 178 178 8.900 50.000 890 

Feijão (em grão) 540 540 613 1.135 2.086 

Laranja 2 2 20 10.000 24 

Limão 1 1 13 13.000 12 

Mandioca 50 50 550 11.000 281 

Manga 5 5 50 10.000 58 

Maracujá 10 10 150 15.000 308 

Milho (em grão) 1.250 1.250 10.935 8.748 6.225 

Soja (em grão) 950 950 4.047 4.260 4.533 

Sorgo (em grão) 6 6 7 1.167 2 

Tomate 1 1 30 30.000 46 

Total 3.003 3.003 .. .. 14.617 

Fonte: IBGE, PAM, 2020. 
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Quanto aos efetivos de rebanho nos dois municípios da AII, a pecuária bovina tem destaque, sendo 

o maior efetivo bovino é registrado para o município de Três Marias. Conforme observado na 

Tabela 4-80 o segundo efetivo em importância na AII é o galináceo, sendo o maior rebanho 

registrado no município de São Gonçalo do Abaeté. 

 Tabela 4-80: Efetivo de Rebanhos em São Gonçalo do Abaeté e Três Marias, em 2018 e 2019 

Rebanho São Gonçalo do Abaeté Três Marias  

Total 72.714 100% 53.311 100% 

Bovino 41.388 56,9 27.641 51,85 

Bubalino 61 0,1 - - 

Equino 1.187 1,6 1.100 2,06 

Suíno – total 4.095 5,6 2.120 3,98 

Suíno - matrizes de suínos 910 1,3 420 0,79 

Caprino 26 0,0 45 0,08 

Ovino 247 0,3 45 0,08 

Galináceos – total 18.500 25,4 16.200 30,39 

Galináceos – galinhas 6.300 8,7 5.550 10,41 

Codornas - - 190 0,36 

Fonte: IBGE, PPM, 2020. 

Os dados oficiais de produção de leite e ovos e mel nos municípios da AII é apresentado na Tabela 

4-81, onde se registrou os dados da produção de 2018 e 2019. Verifica-se que a produção de leite 

e o produto de origem animal de maior representatividade nos municípios, e que ocorreu um 

pequeno aumento na produção de leite em ambos, entre 2018 e 2019, contudo a quantidade 

produzida em São Gonçalo do Abaeté é bem maior que a de Três Marias. A produção de ovos é 

similar em quantidade em ambos os municípios. 

 Tabela 4-81: Produção de leite, ovos e mel em São Gonçalo  
do Abaeté e Três Marias, em 2018 e 2019 

Municípios da AII 
São 

Gonçalo do 
Abaeté 

Três 
Marias 

São 
Gonçalo do 

Abaeté 

Três 
Marias 

São 
Gonçalo do 

Abaeté 

Três 
Marias 

Variáveis Produção Valor da Produção ($) Percentual (%) 

2018 

Total .. .. 4.443,00 2.782,00 100 100 

Leite (Mil litros) 3.805 1.869 4.186,00 1.925,00 94,22 69,19 

Ovos de galinha (Mil dúzias) 43 49 257,00 255,00 5,78 9,17 

Ovos de codorna (Mil dúzias) - 2 - 2,00 - 0,07 

Mel de abelha (Quilogramas) - 60.000 - 600,00 - 21,57 

2019 

Total .. .. 4.973,00 2.777,00 100 100 

Leite (Mil litros) 4.293 1.913 4.723,00 1.989,00 94,97 71,62 

Ovos de galinha (Mil dúzias) 44 49 250,00 246,00 5,03 8,86 

Ovos de codorna (Mil dúzias) - 2 - 3,00 - 0,11 

Mel de abelha (Quilogramas) - 49.000 - 539,00 - 19,41 

Fonte: IBGE. PPM, 2020. 
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A Tabela 4-82 apresenta os dados referentes a produção da aquicultura nos municípios da AII nos 

anos de 2018 e 2019. Neste período ocorreu uma pequena retração na produção de tilápias em 

São Gonçalo do Abaeté e um acréscimo na produção em Três Marias. 

 Tabela 4-82: Produção da Aquicultura em São Gonçalo do Abaeté e Três Marias, em 2018 e 2019 

Período 2018 2019 

Município 
São Gonçalo do 

Abaeté 
Três Marias 

São Gonçalo do 
Abaeté 

Três Marias 

Produção da 
aquicultura Tilápia 
(Quilogramas) 

780.000 325.000 752.504 330.000 

Valor da produção (Mil 
Reais) 

R$5.460,00 R$1.950,00 R$5.644,00 R$1.815,00 

Fonte: IBGE. PPM, 2020. 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 4-83, a silvicultura se faz presente da economia 

dos dois municípios. A silvicultura na AII, com base nos dados de 2019, possui maior 

representatividade em Três Marias do que em São Gonçalo do Abaeté. 

 Tabela 4-83: Produção na silvicultura em São Gonçalo do Abaeté e Três Marias -2019 

São Gonçalo do Abaeté 

Tipo de produto da silvicultura 
Quantidade 

produzida na 
silvicultura 

Valor da 
produção na 

silvicultura (Mil 
Reais) 

Valor da produção na 
silvicultura - percentual 

do total geral (%) 

Total .. 27.312,00 100,00 

1.1 - Carvão vegetal (Toneladas) 54.254 27.127,00 99,32 

1.1.1 - Carvão vegetal de eucalipto (Toneladas) 54.254 27.127,00 99,32 

1.2 - Lenha (Metros cúbicos) 250 9,00 0,03 

1.2.1 - Lenha de eucalipto (Metros cúbicos) 250 9,00 0,03 

1.3 - Madeira em tora (Metros cúbicos) 2.350 176,00 0,64 

1.3.2 - Madeira em tora para outras finalidades 
(Metros cúbicos) 

2.350 176,00 0,64 

1.3.2.1 - Madeira em tora de eucalipto para outras 
finalidades (Metros cúbicos) 

2.350 176,00 0,64 

Três Marias 

Tipo de produto da silvicultura 
Quantidade 

produzida na 
silvicultura 

Valor da 
produção na 

silvicultura (Mil 
Reais) 

Valor da produção na 
silvicultura - percentual 

do total geral (%) 

Total .. 126.838 100,00 

1.1 - Carvão vegetal (Toneladas) 155.241 116.431 91,80 

1.1.1 - Carvão vegetal de eucalipto (Toneladas) 155.241 116.431 91,80 

1.2 - Lenha (Metros cúbicos) 241.412 8.932 7,04 

1.2.1 - Lenha de eucalipto (Metros cúbicos) 241.412 8.932 7,04 

1.3 - Madeira em tora (Metros cúbicos) 36.875 1.475 1,16 

1.3.2 - Madeira em tora para outras finalidades 
(Metros cúbicos) 

36.875 1.475 1,16 

1.3.2.1 - Madeira em tora de eucalipto para outras 
finalidades (Metros cúbicos) 

36.875 1.475 1,16 

Fonte: IBGE. Produção na Silvicultura, 2019. 
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4.5.3.1.4.5 Finanças Públicas 

O PIB brasileiro a partir de 2013 tendeu a um crescimento negativo, igualmente, observa-se um 

estreitamento do mercado de trabalho, com aumento da taxa de desemprego, desaceleração das 

atividades econômicas, inflação e consequentemente, menor poder de compra e menor 

capacidade de arrecadação pelos cofres públicos.  

Neste item, será analisado o comportamento das finanças públicas municipais de Três Marias e de 

São Gonçalo do Abaeté e frente à conjuntura política e econômica brasileira do período. 

Inicialmente é apresentado o balanço entre as receitas públicas e despesas, a valores correntes, 

de 2016 e 2018 (Gráfico 4-105 e Gráfico 4-106). Em seguida, será analisado o crescimento das 

receitas e despesas abrangendo estes períodos distintos da economia brasileira, marcada em um 

primeiro momento por conjuntura de crescimento do PIB e expansão do mercado de trabalho, e 

um segundo momento, de retração econômica e contingenciamento de gastos.  

 Gráfico 4-105: Receitas Correntes, Despesas Correntes 
 e Saldo, (R$) – Três Marias, 2016 a 2018 

 
Fonte: https://meumunicipio.org.br/perfil-municipio, 2020 
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 Gráfico 4-106: Receitas Correntes, Despesas Correntes  
e Saldo, (R$) – São Gonçalo do Abaeté, 2016 a 2018 

 
Fonte: https://meumunicipio.org.br/perfil-municipio, 2020 

Quando analisada a proporção das receitas próprias ou tributárias e das receitas de transferências 

de 2016 e 2018, percebe-se a importância das receitas de transferência na composição dos 

recursos públicos municipais tanto de Três Marias quanto de São Gonçalo do Abaeté, visto que 

representam mais de 70% em Três Marias e mais de 80% em São Gonçalo do Abaeté em relação 

às receitas (Tabela 4-84). 

 Tabela 4-84: Proporção de receitas tributárias e receitas de transferências  em relação 
 ao total de receitas (R$ e %) em São Gonçalo do Abaeté e Três Marias, 2016 e 2018 

São Gonçalo do Abaeté 

2016 2018 

Receitas Correntes 27.267.877,14 100% Receitas Correntes 25.324.260,76 100% 

Receita Transferência 23.177.000,00 85,00 Receita Transferência 21.449.000,00 84,70 

Receita Tributária 1.864.000,00 6,84 Receita Tributária 2.484.000,00 9,81 

Três Marias 

2016 2018 

Receitas Correntes 99.886.778,04 100% Receitas Correntes 107.151.945,70 100% 

Receita Transferência 73.455.000,00 73,54 Receita Transferência 80269000 74,91 

Receita Tributária 11.085.000,00 11,10 Receita Tributária 14229000 13,28 

Fonte: https://meumunicipio.org.br/perfil-municipio, 2020 

A principal origem de receitas próprias nos dois municípios da AII, isto é, a gerada no município e 

de competência do município, é a arrecadação de do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza) e do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR). Ambos impostos 

têm correlação direta com a atividade econômica e tendem a ser mais expressivos em territórios 

de maior dinamismo econômico, que geram volume expressivo de produção interna, bens, 
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mercadorias e prestação de serviços de pessoas físicas ou jurídicas para o setor público e privado, 

com mercado imobiliário aquecido e presença de investimentos privados indutores da economia 

local, e este não é o contexto econômico de nenhum dos municípios da AII, conforme demonstra 

o Gráfico 4-107 e o Gráfico 4-108. 

O ISSQN incide sobre todas as prestações de serviços de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas 

na lista anexa à Lei Federal Complementar nº 116/03. Já o IR, conforme a Constituição Federal, 

Art. 158, é o produto da arrecadação sobre renda e proventos de qualquer natureza, de 

competência da União, que fica retido na fonte dos pagamentos realizados pela Prefeitura, suas 

Autarquias e Fundações, entrando para os cofres públicos como receita do próprio município, não 

se configurando como uma transferência. 

As receitas de transferências são compostas por recursos provenientes de repasses financeiros 

por parte do governo federal e estadual, além daqueles procedentes de instituições privadas e 

convênios de municípios. Entre as principais receitas de transferências de ambos os municípios 

estão os repasses do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) e do FPM 

(Fundo de Participação dos Municípios). 

O FPM é uma transferência realizada pela União, composta de 22,5% dos valores do IR (Imposto 

de Renda) e do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) arrecadados. O critério de 

distribuição desse fundo é a população total do município.  

O ICMS é um tributo estadual, que incide de forma generalizada sobre as atividades industriais, 

comerciais e de transporte. Sua alíquota é de até 18% sobre o Valor Adicionado Fiscal (VAF) das 

operações de entradas e saídas de mercadorias e serviços, sendo que 25% da arrecadação são 

repassados a todos os municípios de origem da circulação, de acordo com critérios específicos de 

distribuição. É importante observar que a evolução do valor repassado a cada município reflete 

seu processo de industrialização e desenvolvimento, ou seja, aqueles que apresentarem 

crescimento econômico tendem a gerar um maior valor adicionado e consequentemente um 

acréscimo no índice de participação do tributo. 

Para ambos municípios, as transferências do ICMS foram as que geraram mais receitas no ano de 

2019, sendo bastante representativos os montantes recebidos por Três Marias, tanto em 2018, 

quanto em 2019, mostrando a importância econômica que as atividades industriais desenvolvidas 

pela Nexa têm para o município, o que, apesar de constituir um impacto positivo no curto prazo, 

está gerando dependência econômica. 

Destaca-se, também, que ambos os municípios recebem compensação financeira pela utilização 

de recursos hídricos (CFURH) decorrentes da Usina Hidrelétrica de Três Marias. Esta 

compensação está inserida na categoria “outros” do Gráfico 4-107 e o Gráfico 4-108, a qual reúne 

outras receitas próprias e de transferência de menor importância ou que não sejam realizadas 

com periodicidade definida, como aquelas relacionadas a programas da União e Estado. No caso 
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da CFURH, conforme dados disponibilizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, 

no ano de 2019 o município de Três Marias recebeu repasses que somaram R$ 1.655.194,89, ao 

passo que São Gonçalo do Abaeté recebeu R$ 142.596,96. 

 Gráfico 4-107: Principais fontes de Receitas Próprias e de Transferências 
 (valores correntes) em Três Marias– 2016 e 2018 

 
Fonte: STN, 2019. 

 Gráfico 4-108: Principais fontes de Receitas Próprias e de Transferências 
 (valores correntes) em São Gonçalo do Abaeté – 2019 e 2018 

 
Fonte: STN, 2019. 

4.5.3.1.5 Nível de Vida 

4.5.3.1.5.1 Índice de Desenvolvimento Humano 

Com vistas a caracterizar o nível de desenvolvimento humano dos municípios de influência do 

projeto, optou-se por apresentar uma contextualização geral baseada no Índice de 
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Desenvolvimento Humano (IDH), que considera uma série de variáveis acerca do atual estágio de 

desenvolvimento socioeconômico e cultural daqueles municípios e de suas populações. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi proposto no âmbito do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) por meio do Relatório de Desenvolvimento Humano 

(RDH) no ano de 1989. Criado por uma equipe de pesquisadores liderada pelo economista indiano 

Mahbub ul Haq, o IDH visa ser uma medida geral e sintética para mensuração do desenvolvimento 

humano e tem como dimensões sociais básicas a longevidade, a educação e o poder de compra de 

uma determinada população, este último representado pelo Produto Interno Bruto per capita 

ajustado ao custo de vida local. 

O pressuposto básico do IDH é de que o conceito de desenvolvimento é muito mais amplo do que 

o de simples crescimento econômico e, portanto, sua abordagem busca unir indicadores 

econômicos e sociais para avaliar o bem-estar da população (GREMAUD, 2006; ORSI, 2009). O 

economista Amartya Sen, membro da equipe idealizadora do IDH, destaca:  

“O desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privação de liberdade: 

pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição social sistemática, 

negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência excessiva de Estados 

repressivos. A despeito de aumentos sem precedentes na opulência global, o mundo atual nega 

liberdades elementares a um grande número de pessoas – talvez até mesmo a maioria” (SEN, 

2000, p. 18). 

Esta premissa é interessante para a análise da área de estudo, no que diz respeito aos impactos 

positivos provenientes do empreendimento, especificamente quanto à manutenção do fomento 

da economia local e à consequente preservação de renda da população. A elaboração de políticas 

públicas coerentes com essa perspectiva pode ser fundamental para a aplicação ideal dos recursos 

no território. Tal tipo de ação garantiria o proposto por Sen (2000), ou seja, a afirmação das 

liberdades individuais e do acesso. 

O IDH, adequado para a realidade específica dos municípios brasileiros, utiliza uma gama de 180 

indicadores, que ajustados aos critérios de Educação, Longevidade e Renda dá origem ao Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M). O valor do IDH-M varia de 0 a 1, conforme 

metodologia do IDH. Quanto mais próximo o indicador estiver de um, maior o desenvolvimento 

humano da localidade. Entretanto, diferentemente do IDH, o indicador municipal possui 05 faixas. 

Em São Gonçalo do Abaeté o IDHM foi de 0,670, em 2010, o que situa esse município na faixa de 

Médio Desenvolvimento Humano (IDHM entre 0,600 e 0,699). A aferição desse indicador foi 

inferior às médias estaduais e nacionais. A dimensão que mais contribuiu para o IDHM do 

município na série histórica de 1991 a 2010 foi a Educação, com a expansão do acesso de crianças 

e jovens à educação formal, que passou por aumento substancial em todas as faixas etárias, 

principalmente no ensino fundamental. 
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As modificações ocorridas na saúde pública do estado estão interligadas às condições de saúde do 

município, dada à hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS), a disponibilidade de rede 

hospitalar na região e programas de acompanhamento familiar e distribuição de medicamentos 

gratuitos, o que provocou, em certa medida, o desempenho mais acentuado do IDHM Longevidade. 

No município, a esperança de vida ao nascer cresceu 3,13 anos nas últimas décadas, passando de 

70,66 em 1991, para 73,86 em 2000 e 76,93 anos, em 2010. 

O Gráfico 4-109 apresentam a distribuição comparativa do IDHM de São Gonçalo do Abaeté, com 

as três dimensões que compõem o indicador, em relação à média nacional e estadual para os anos 

de 1991, 2000 e 2010. 

 Gráfico 4-109: IDHM e Dimensões do IDHM, município de São Gonçalo do Abaeté 

 
Fonte: PNUD; Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013 

No tocante ao município de Três Marias, o IDHM foi de 0,752, em 2010, o que o situa na faixa de 

Alto Desenvolvimento Humano (IDHM entre 0,700 e 0,799). A aferição desse indicador foi inferior 

ao valor do estado e superior à média nacional. A dimensão que mais contribui para o IDHM do 

município é a expansão do acesso de crianças e jovens à educação formal, que passou por aumento 

em todas as faixas etárias. Pode-se observar pelo Gráfico 4-110 que o desempenho do município 

possui comportamento semelhante ao estado de Minas Gerais, embora com índices menores. Se 

analisada a série histórica de 1991 a 2010 o IDHM de educação foi o que mais avançou nos 20 

anos. Como se sabe, o país passou nas últimas décadas por um forte processo de universalização 

do acesso à educação, iniciado no ensino básico e gradativamente evoluindo para os anos finais 

do ensino fundamental e médio, que demonstra a evolução no acesso ao ensino e instrução da 

população para o referido período. 

O IDH Renda apresentou tímida evolução de 0,136 entre 1991 e 2010 e 0,056 na última década, 

em consonância à baixa variação da renda per capita, que transitou de R$ 422,53 para R$ 637,80, 

explicado também pela desvalorização da moeda e pelo aumento do custo de vida no período. 
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 Gráfico 4-110: IDHM e Indicadores do IDHM, município de Três Marias 

 
Fonte: PNUD; Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013 

Segundo dados do Universo do Censo 2010, o valor do rendimento nominal médio mensal 

domiciliar de São Gonçalo do Abaeté era de R$ 1.343,43, valor inferior ao exibido pela 

microrregião de Paracatu, da qual faz parte (R$ 1.670,59), ao exibido por Minas Gerais (R$ 

2.017,33) e pela média nacional (R$ 2.126,66) (Gráfico 4-111). De acordo com dados 

disponibilizados IBGE, em 2018, o salário médio mensal no município era de 1,8 salários mínimos 

(R$ 1.717,20, em valores correntes).  

O valor do rendimento nominal médio mensal domiciliar de Três Marias, de acordo com o último 

Censo, era de R$ 1.591,65, valor ligeiramente inferior ao exibido pela microrregião de Três Marias, 

da qual faz parte (R$ 1.596,46), ao exibido por Minas Gerais (R$ 2.017,33) e pela média nacional 

(R$ 2.126,66) (Gráfico 4-111). Em Três Marias, o salário médio mensal em 2018, conforme dados 

do IBGE era de 2,3 salários mínimos, o que corresponde a R$ 2.194,20, em valores correntes. 

 Gráfico 4-111: Valor do rendimento nominal médio mensal domiciliar, 2010 

 
Fonte: IBGE; 2010 
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Segundo dados do Universo do Censo 2010, a distribuição dos domicílios segundo classes de 

salários mínimos per capita segue a distribuição exposta na Tabela 4-85. 

A análise dessa tabela permite constatar que a maior concentração de domicílios de São Gonçalo 

do Abaeté e de Três Marias tem renda capita na faixa de renda de mais de meio a um salário 

mínimo. Nesta faixa de renda também se concentra o maior percentual de domicílios da 

microrregião de Paracatu, de Minas Gerais e do Brasil. 

 Tabela 4-85: Domicílios particulares permanentes, segundo classes de rendimento mensal 
domiciliar per capita, Brasil, estado de Minas Gerais, microrregiões de Três Marias e Paracatu, 

municípios de Três Marias e São Gonçalo do Abaeté, 2010 

Classes de 
Rendimento 

Brasil 
(%) 

Minas 
Gerais 

(%) 

Microrregião 
de Paracatu 

(%) 

Microrregião 
de Três 

Marias (%) 

São 
Gonçalo do 
Abaeté (%) 

Três 
Marias 

(%) 

Sem rendimento 4,28 3,03 3,28 3,13 5,02 4,99 
Até 1/8 de salário 

mínimo 
3,66 1,89 1,34 1,08 2,39 1,09 

Mais de 1/8 a 1/4 
de salário mínimo 

6,77 5,95 6,36 5,71 7,36 6,69 

Mais de 1/4 a 1/2 
salário mínimo 

17,2 17,85 20,92 21,07 23,71 20,68 

Mais de 1/2 a 1 
salário mínimo 

28,69 33,27 37,02 38,5 37,08 35,25 

Mais de 1 a 2 
salários mínimos 

21,9 22,59 20,93 20,39 17,3 21,06 

Mais de 2 a 3 
salários mínimos 

7,03 6,47 4,92 4,73 3,38 5,03 

Mais de 3 a 5 
salários mínimos 

5,34 4,72 3,02 3,19 2,34 3,13 

Mais de 5 a 10 
salários mínimos 

3,61 3,03 1,65 1,56 0,94 1,56 

Mais de 10 salários 
mínimos 

1,52 1,2 0,56 0,66 0,5 0,52 

Fonte: IBGE; Censo Demográfico 2010 

Percebe-se, entretanto, que quanto mais alta a escala de faixas de renda, decresce-se o percentual 

de domicílios em São Gonçalo do Abaeté, em outras palavras, esta observação indica que há maior 

concentração de domicílios nas faixas de baixa renda no município do que no Brasil e em Minas, 

deixando, sob este aspecto, o município numa situação mais desfavorável do que aqueles locais de 

comparação. Já Três Marias, segue tendência da microrregião, ainda que esteja abaixo dos 

percentuais verificados no Brasil e em Minas Gerais para rendas mais elevadas. 

4.5.3.1.5.2 Saúde 

A rede de assistência à saúde em Três Marias é formada por oito equipes do Programa Saúde da 

Família (PSF), localizadas nas unidades básicas de saúde (UBS) do município, e uma equipe 

itinerante na zona rural. Em entrevista com o gestor público de saúde, foi relatado que estão em 

formação duas equipes do PSF no bairro Progresso, que serão compartilhadas com outras partes 
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do município. A Tabela 4-86 mostra os estabelecimentos de saúde existentes no município de Três 

Marias em 2020. 

Além do PSF, das UBS e Ambulatórios Especializados, há no município um único hospital: o 

Hospital São Francisco – de caráter filantrópico subsidiado pela Fundação de Saúde. Trata-se de 

um hospital de pequeno porte, com 32 leitos e voltado para as especialidades de ginecologia e 

obstetrícia, ortopedia e clínica médica. 

Vale ressaltar ainda a existência no município de um serviço de fisioterapia; um laboratório 

municipal e o Centro de Apoio Psicossocial (CAPS). O Hospital São Francisco encontrava-se 

endividado e havia perdido o título de filantropia. A secretaria de saúde obteve a moratória da 

dívida e retomou o título. O orçamento municipal para o hospital é de 70 mil reais mês. 

No caso dos atendimentos de alta e média complexidade, o encaminhamento é feito conforme as 

pactuações do município. As transferências podem ser realizadas para Curvelo (MG), nos casos de 

média e alta complexidade e, quando há ausência de vagas ou casos de maior complexidade, pode-

se ter o encaminhamento para Sete Lagoas (MG) ou Belo Horizonte (MG). Para encaminhamentos 

da oncologia há a opção de Barretos (SP). Nesse caso, o município oferece suporte com transporte 

e apoio financeiro para hospedagem. A rede particular funciona por meio de clínicas e 

consultórios. 

 Tabela 4-86: Estabelecimentos de saúde – Três Marias, 2020 

Município Quantidade 

Centro de Atenção Psicossocial-CAPS 1 

Centro de Saúde/Unidade Básica De Saúde 10 

Clínica Especializada/Ambulatório Especializado 14 

Consultório 33 

Farmácia 2 

Hospital Geral 1 

Laboratório de Saúde Publica 1 

Secretaria de Saúde 1 

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia 4 

Unidade de Vigilância em Saúde 1 

Unidade Móvel Terrestre 1 

Total 69 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES, 2020 

A estrutura de saúde no município de São Gonçalo do Abaeté conta com uma rede de atenção em 

saúde bem restrita. De acordo com os dados do DATASUS (2020), o município não possui hospital, 

apenas centros de saúde/Unidades Básicas da Saúde. A população depende em grande parte dos 

atendimentos médicos realizados em a ser realizados nos municípios maiores como Patos de 
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Minas e João Pinheiro que integram a referida Microrregião. Em São Gonçalo do Abaeté, na sede 

do município, há uma UBS e um Ambulatório Especializado no mesmo espaço físico, que conta 

com uma equipe do PSF, além de um Posto de Saúde e uma Unidade de Pronto Atendimento. No 

bairro Beira Rio há uma UBS com equipe PSF. Os dois postos de saúde estão localizados no distrito 

de Canoeiros. A referência de atendimento de média e alta complexidade é o município de Patos 

de Minas (MG). No bairro Beira-Rio, os casos de maior complexidade são atendidos em Três 

Marias. 

De modo geral, os recursos humanos no município são poucos, há clínicos gerais, fisioterapeutas, 

dentistas e a visita de um neurologista uma vez por mês. Na UBS do bairro Beira Rio há três 

agentes de saúde. Devido à ausência de hospitais e maternidades no município, os nascimentos 

ocorrem em Patos de Minas. Vale mencionar que a população do Beira Rio busca atendimento de 

maternidade no Hospital São Francisco em Três Marias, haja vista que as outras cidades de 

referência estão muito distantes do bairro. A Tabela 4-87 presenta a estrutura de saúde de São 

Gonçalo do Abaeté. 

 Tabela 4-87: Estabelecimentos de saúde – São Gonçalo do Abaeté, 2020 

Tipo de Estabelecimento Quantidade 

Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde 3 

Consultório 1 

Farmácia 1 

Posto De Saúde 2 

Secretaria De Saúde 1 

Polo Prev.de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde 1 

Total 9 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES, 2020 

No que se refere ao número de internações por município (Tabela 4-88 e Tabela 4-89), foram 

registrados ao longo de 2018-2019 um total de 4.367 internações em Três Marias e de 490 

internações em São Gonçalo do Abaeté. No município de Três Marias as principais causas de 

internações foram por motivo de gravidez, parto e puerpério (15,5%) seguido por doenças do 

aparelhe circulatório, (14,9%), doenças do aparelho respiratório (12,9) e doenças do aparelho 

digestivo (11,2%) e por lesões, envenenamento e outras consequências de causas externas (11%). 

Em São Gonçalo do Abaete as principais causas de internação foram por motivo de gravidez, parto 

e puerpério (21%) seguido por neoplasias, (14,1%), doenças do aparelho digestivo (12%). As 

demais representaram isoladamente menos de 10% das causas de internação. A grande diferença 

nos quantitativos de internação entre os dois municípios está relacionada ao fato de que Três 

Marias acaba por absorver demandas de municípios vizinhos, influenciando os registros. 
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 Tabela 4-88: Internação por grupos de causa (CID-10) em Três Marias, 2018 

Internação por grupos de causa  Nº % 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 162 3,7 

II.  Neoplasias (tumores) 291 6,7 

III. Doenças do sangue, órgãos hematopoéticos e 
transtorno imunitário 

66 1,5 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 112 2,6 

V.   Transtornos mentais e comportamentais 16 0,4 

VI.  Doenças do sistema nervoso 81 1,9 

VII. Doenças do olho e anexos 22 0,5 

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide 3 0,1 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 649 14,9 

X.   Doenças do aparelho respiratório 565 12,9 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 490 11,2 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 43 1,0 

XIII. Doenças do sistema osteomuscular e do tecido 
conjuntivo 

137 3,1 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 408 9,3 

XV.  Gravidez parto e puerpério 676 15,5 

XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal 59 1,4 

XVII. Malformações congênitas, deformidades e anomalias 
cromossômicas 

25 0,6 

XVIII. Sintomas, sinais e achados anormais de exames 
clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte 

48 1,1 

XIX. Lesões envenenamento e alguma outra consequência 
causas externas 

482 11,0 

XXI. Contatos com serviços de saúde 32 0,7 

Total 4367 100 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS),2020 

 

 Tabela 4-89: Internação por grupos de causa (CID-10)  
em São Gonçalo do Abaeté, 2018 

Internação por grupos de causa Nº % 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 16 3,3 

II.  Neoplasias (tumores) 69 14,1 

III. Doenças do sangue, órgãos hematopoéticos e 
transtorno imunitário 

6 1,2 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 10 2,0 

V.   Transtornos mentais e comportamentais 13 2,7 

VI.  Doenças do sistema nervoso 6 1,2 

VII. Doenças do olho e anexos 4 0,8 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 42 8,6 

X.   Doenças do aparelho respiratório 35 7,1 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 59 12,0 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 4 0,8 
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Internação por grupos de causa Nº % 

XIII. Doenças do sistema osteomuscular e do tecido 
conjuntivo 

8 1,6 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 42 8,6 

XV.  Gravidez parto e puerpério 103 21,0 

XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal 17 3,5 

XVIII. Sintomas, sinais e achados anormais de exames 
clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte 

7 1,4 

XIX. Lesões envenenamento e algumas outras 
consequências de causas externas 

45 9,2 

XXI. Contatos com serviços de saúde 4 0,8 

Total 490 100 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), 2020 

4.5.3.1.5.3 Educação 

O analfabetismo pode ser considerado uma forma de exclusão social das mais severas nas 

sociedades contemporâneas. Sua erradicação continua a ser um dos grandes desafios a serem 

vencidos pelos países em desenvolvimento. A educação está incluída entre os dezesseis Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - 

PNUD, que estabeleceu o ano de 2030 como prazo para assegurar a educação inclusiva, equitativa 

de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. 

A taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade residentes nos municípios da 

AII no período intercensitário 1991/2010, registrou redução, contudo o município de São Gonçalo 

do Abaeté, no período 2000/2010 apresentou uma redução quase que imperceptível saindo de  

uma taxa de 11,8 (2000) para 11,3 (2010), enquanto Três Marias saiu de uma taxa de 10,9 (2000) 

para 7,6 (2010), ficando abaixo das médias de analfabetismo do estado e do país em 2010, 

conforme visualizado no Gráfico 4-112. 

 Gráfico 4-112: Taxa de analfabetismo entre a população de 15 anos ou mais em São Gonçalo do 
Abaeté, Três Marias, Minas Gerais e Brasil, 1991, 2000e 2010 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000 e 2010. 
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No que tange o número de estabelecimentos de ensino nos dois municípios, foram obtidos os 

dados consolidados mais recentes disponíveis, referente ao ano de 2019, além de dados do ano de 

2010, selecionado como uma referência para comparação com o cenário atual. No município de 

São Gonçalo do Abaeté, entre 2010 e 2019, nota-se que houve redução no número de matrículas 

(-304) nos estabelecimentos de ensino formal da educação básica de. Conforme observado na 

Tabela 4-90, o ensino fundamental reduziu quase 76% das matrículas entre 2010 e 2019%, isso 

se deve, em parte, às alterações demográficas observadas não só no município, mas no país como 

um todo, resultantes da redução da taxa de natalidade e do envelhecimento da população. Por 

outro lado, o ensino médio ampliou ligeiramente (12%) o número de matriculados. Em relação ao 

número de estabelecimentos de ensino que oferecem educação básica observa-se que ocorreu a 

redução no número de escolas de ensino fundamental e profissional. Não ocorreu alteração no 

quantitativo de escolas da educação infantil, do ensino médio e da educação de jovens e adultos. 

No período ocorreu a ampliação das escolas de educação especial.  

No município de Três Marias também ocorreu a redução de matriculas na educação básica, foram 

1.849 matriculas a menos, no período de 2010 e 2019. Em relação ao número de estabelecimentos, 

nota-se a redução de escolas da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio e da 

educação profissional, a exceção se dá apenas pelos estabelecimentos de educação de jovens e 

adultos e de educação especial que ampliaram. 

 Tabela 4-90: Número de estabelecimentos e de matrículas por 
 etapa de ensino em São Gonçalo do Abaeté e Três Marias, 2010 e 2019 

Parâmetros da 
Educação Básica 

Educação 
Infantil 

Ensino 
Fundamental 

Ensino 
Médio 

Educação 
Profissional 

Educação 
Jovens e 
Adultos 

Educação 
Especial 

2010 - 
Estabelecimentos                
São Gonçalo do 
Abaeté 

5 9 1 1 2 4 

2019 – 
Estabelecimentos        
São Gonçalo do 
Abaeté 

5 7 1 0 2 6 

2010 - Matriculas            
São Gonçalo do 
Abaeté 

234 1.045 206 13 47 50 

2019 - Matriculas                 
São Gonçalo do 
Abaeté 

196 790 231 0 25 49 

2010 - 
Estabelecimentos    
Três Marias 

20 23 4 3 3 13 

2019 – 
Estabelecimentos    
Três Marias 

17 18 3 1 4 24 

2010 - Matriculas     
Três Marias 

1.190 4.582 1.405 421 767 123 

2019 - Matriculas        
Três Marias 

1.339 3.716 1.106 63 230 185 

Fonte: INEP, 2020. 
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Em 2019 (Tabela 4-91), observa-se que o maior número de estabelecimentos é da rede municipal 

de ensino, por estar mais dispersa no território, de forma a facilitar o acesso à educação infantil 

nos níveis creche e pré-escola e primeiro ciclo do ensino fundamental.  

 Tabela 4-91: Número total de estabelecimentos e de matrículas  
por rede de ensino em São Gonçalo do Abaeté e Três Marias, 2010 e 2019 

Parâmetros da Educação Básica 
2019 

São Gonçalo do Abaeté Três Marias 

Urbana Rural Total % Urbana Rural Total % 

Número de Estabelecimentos 
Educação Infantil 

3 2 5 100,00 17 0 17 100,00 

Estadual  0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 

Municipal 3 2 5 100,00 13 0 13 76,47 

Privada 0 0 0 0,00 4 0 4 23,53 

Número de Estabelecimentos 
Ensino Fundamental 

5 2 7 100,00 17 1 18 100,00 

Estadual  1 0 1 14,29 4 0 4 22,22 

Municipal 3 2 5 71,43 10 1 11 61,11 

Privada 1 0 1 14,29 3 0 3 16,67 

Número de Estabelecimentos 
Ensino Médio 

1 0 1 100,00 3 0 3 100,00 

Estadual  1 0 1 100,00 2 0 2 66,67 

Municipal 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 

Privada 0 0 0 0,00 1 0 1 33,33 

Número de Estabelecimentos 
Educação Profissional 

0 0 0 100,00 2 0 2 100,00 

Estadual  0 0 0 0,00 1 0 1 50,00 

Municipal 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 

Privada 0 0 0 0,00 1 0 1 50,00 

Número de Estabelecimentos 
Educação de Jovens e Adultos 

2 0 2 100,00 4 0 4 100,00 

Estadual  0 0 0 0,00 1 0 1 25,00 

Municipal 1 0 1 50,00 2 0 2 50,00 

Privada 1 0 1 50,00 1 0 1 25,00 

Número de Estabelecimentos 
Educação Especial 

5 1 6 100,00 23 1 24 100,00 

Estadual  1 0 1 16,67 5 0 5 20,83 

Municipal 3 1 4 66,67 15 1 16 66,67 

Privada 1 0 1 16,67 3 0 3 12,50 

Número de Docentes da 
Educação Infantil 

9 2 11 100,00 122 0 122 100,00 

Estadual  0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 

Municipal 9 2 11 100,00 101 0 101 82,79 

Privada 0 0 0 0,00 21 0 21 17,21 

Número de Docentes Ensino 
Fundamental 

51 14 65 100,00 223 1 224 100,00 

Estadual  16 0 16 24,62 49 0 49 21,88 

Municipal 33 14 47 72,31 139 1 140 62,50 

Privada 2 0 2 3,08 35 0 35 15,63 

Número de Docentes Ensino 
Médio 

17 0 17 100,00 66 0 66 100,00 

Estadual  17 0 17 100,00 52 0 52 78,79 

Municipal 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 

Privada 0 0 0 0,00 14 0 14 21,21 

Número de Docentes Educação 
Profissional 

0 0 0 100,00 6 0 6 100,00 

Estadual  0 0 0 0,00 5 0 5 83,33 

Municipal 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 
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Parâmetros da Educação Básica 
2019 

São Gonçalo do Abaeté Três Marias 

Urbana Rural Total % Urbana Rural Total % 

Privada 0 0 0 0,00 1 0 1 16,67 

Número de Docentes Educação 
de Jovens e Adultos 

13 0 13 100,00 20 0 20 100,00 

Estadual  0 0 0 0,00 11 0 11 55,00 

Municipal 8 0 8 61,54 8 0 8 40,00 

Privada 5 0 5 38,46 1 0 1 5,00 

Número de Docentes Educação 
Especial 

46 12 58 100,00 227 1 228 100,00 

Estadual  20 0 20 34,48 80 0 80 35,09 

Municipal 20 12 32 55,17 130 1 131 57,46 

Privada 6 0 6 10,34 17 0 17 7,46 

Número de Matrículas da 
Educação Infantil 

178 18 196 100,00 1339 0 1339 100,00 

Estadual  0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 

Municipal 178 18 196 100,00 1102 0 1102 82,30 

Privada 0 0 0 0,00 237 0 237 17,70 

Número de Matrículas no 
Ensino Fundamental 

632 158 790 100,00 3707 9 3716 100,00 

Estadual  206 0 206 26,08 669 0 669 18,00 

Municipal 420 158 578 73,16 2723 9 2732 73,52 

Privada 6 0 6 0,76 315 0 315 8,48 

Número de Matrículas no 
Ensino Médio 

231 0 231 100,00 1106 0 1106 100,00 

Estadual  231 0 231 100,00 1029 0 1029 93,04 

Municipal 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 

Privada 0 0 0 0,00 77   77 6,96 

Número de Matrículas na 
Educação Profissional 

0 0 0 100,00 63 0 63 100,00 

Estadual  0 0 0 0,00 30 0 30 47,62 

Municipal 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 

Privada 0 0 0 0,00 33 0 33 52,38 

Número de Matrículas na 
Educação de Jovens e Adultos 

25 0 25 100,00 230 0 230 100,00 

Estadual  0 0 0 0,00 88 0 88 38,26 

Municipal 18 0 18 72,00 132 0 132 57,39 

Privada 7 0 7 28,00 10 0 10 4,35 

Número de Matrículas na 
Educação Especial 

42 7 49 100,00 184 1 185 100,00 

Estadual  13 0 13 26,53 69 0 69 37,30 

Municipal 16 7 23 46,94 102 1 103 55,68 

Privada 13 0 13 26,53 13 0 13 7,03 

Fonte: INEP, 2019. 

No que se refere às taxas de rendimento escolar, por meio dos dados das taxas de reprovação e 

abandono escolar e distorção idade-série de 2010 e 2019 (Tabela 4-92) é possível observar 

melhorias na educação de nos municípios da AII, com exceção da taxa de abandono do ensino 

médio em São Gonçalo do Abaeté que cresceu em 2019, as demais taxas apresentaram redução 

nos dois municípios. A redução da distorção entre a idade do aluno e a série em que deveria estar 

de acordo com a faixa etária também se verifica associada a redução da reprovação no ensino 

fundamental sobretudo. 
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 Tabela 4-92: Taxa de Abandono e Distorção idade-série Ensino Fundamental e Ensino Médio em 
São Gonçalo do Abaeté e Três Marias – 2010 e 2019 

Ano Município 
Taxa Reprovação 
Ens. Fundamental 

Taxa 
Reprovação 
Ens. Médio 

Taxa Abandono 
Ens. Fundamental 

Taxa 
Abandono 
Ens. Médio 

Distorção 
idade-série 

Fundamental 

Distorção 
idade-série 

Médio 

2010 
S. Gonçalo do 

Abaete 
5,9 11,9 2,5 3,4 20,9 25,7 

2019 
S. Gonçalo do 

Abaete 
1,6 3,6 0,8 9,9 6,3 21,6 

2010 Três Marias 11,6 13,9 1,2 7,6 15,3 32,2 

2019 Três Marias 1,8 1,9 0,4 3,8 8,9 16,8 

Fonte: INEP, 2020. 

4.5.3.1.5.4 Saneamento Básico e Energia Elétrica 

Abastecimento de Água 

A prestação de serviços de abastecimento de água em ambos os municípios é realizada pela 

COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Com base nos dados referentes aos serviços 

de abastecimento e acesso à água nos municípios de referência, tem-se: 

 Três Marias: com 8.168 domicílios (92,88%) atendidos pela rede de cobertura do sistema, 

índice superior àquele registrado na Microrregião e Estado de referência; 

 São Gonçalo do Abaeté: com um cenário inferior ao registrado para as outras unidades 

territoriais de comparação (Microrregião e Estado) – 1.590 domicílios abastecidos (79,03%). 

Na Tabela 4-93, são identificados os percentuais comparativos referentes aos dados do 

abastecimento de água por rede geral nos dois municípios de referência, em três escalas de 

abrangência territorial. 

 Tabela 4-93: Abastecimento de água por rede geral, estado de Minas Gerais, microrregiões de 
Três Marias e Paracatu, municípios de Três Marias e São Gonçalo do Abaeté 

Unidade Territorial 
2000 2010 

Abs. % Abs. % 

Estado de Minas Gerais 3.953.396 82,96 5.200.911 86,28 

Microrregião de Três 
Marias 

20.693 83,53 26.504 85,83 

Três Marias 5.860 91,56 8.168 92,88 

Microrregião de Paracatu 39.692 77,22 53.057 80,84 

São Gonçalo do Abaeté 1.126 72,5 1.590 79,03 

Fonte: IBGE; Censo Demográfico 2000 e 2010 

É relevante mencionar, ainda, os percentuais relativos aos métodos alternativos de acesso à água 

(que não por rede geral de abastecimento). Estes assumem importância significativa nos 
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aglomerados rurais presentes no território uma vez que, convergem para a necessidade de 

atenção especial quanto à origem e cuidados básicos para o consumo da água não tratada. No 

Gráfico 4-113 e no Gráfico 4-114 são apresentadas uma visão geral do abastecimento de água na 

AII. 

 Gráfico 4-113: Forma de abastecimento de água em São Gonçalo do Abaeté 

 
Fonte: Censo – IBGE/Rural – PNSR 

 Gráfico 4-114: Forma de abastecimento de Água em Três Marias 

 

Fonte: Censo – IBGE/Rural – PNSR 

Esgotamento Sanitário 

Tendo como referência para este tema o percentual de domicílios atendidos pelos serviços de 

saneamento básico em 2010 (Dados censitários) no estado de Minas Gerais (75,36%), registra-se 

um cenário que merece atenção, especialmente para o município de São Gonçalo do Abaeté com 

índices relativamente baixos e de criticidade significativa; conforme os dados que seguem: 

https://infosanbas.org.br/fontededados/censo-ibge/
https://infosanbas.org.br/fontededados/rural-para-o-pnsr/
https://infosanbas.org.br/fontededados/censo-ibge/
https://infosanbas.org.br/fontededados/rural-para-o-pnsr/
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 Três Marias: com 6.831 domicílios (77,67%) com acesso a rede geral coletora ou pluvial; 

percentual pouco maior quando comparado ao ano de 2.000 – 75,31%. E ainda, utilizando a 

fossa séptica como método de esgotamento sanitário, 567 domicílios (6,44%), em sua maioria 

na zona rural; 

 São Gonçalo do Abaeté: com 1.138 domicílios, apenas 56,56% atendidos pelo mesmo tipo de 

serviço e também registrando um percentual pouco acima do verificado em 2.000 – 52,15%. O 

método de esgotamento por fossa séptica é registrado em apenas 29 domicílios (1,44%), em 

sua maioria na zona rural. 

Na Tabela 4-94 são identificados os percentuais comparativos referentes aos dados do 

esgotamento sanitário por rede geral ou rede pluvial, em três escalas de abrangência territorial. 

 Tabela 4-94: Esgotamento sanitário por rede geral ou pluvial, estado de Minas Gerais, 
microrregiões de Três Marias e Paracatu, municípios de Três Marias e São Gonçalo do Abaeté 

Unidade Territorial 
2000   2010   

Abs. % Abs. % 

Estado de Minas Gerais 3.249.313 68,18 4.543.436 75,36 
Microrregião de Três Marias 13.808 55,74 19.035 61,64 

Três Marias 4.820 75,31 6.831 77,67 
Microrregião de Paracatu 26.035 50,65 43.436 66,17 

São Gonçalo do Abaeté 810 52,15 1.138 56,56 

Fonte: IBGE; Censo Demográfico 2000 e 2010 

De acordo com dados da FUNASA – Fundação Nacional de Saúde, os serviços de saneamento 

prestados no Brasil apresentam significativo déficit de cobertura, especialmente nos municípios 

que apresentam características de grandes extensões de áreas rurais. 

No caso dos dois municípios de interesse, o detalhamento do cenário conformado pelos domicílios 

desprovidos de condições adequadas de saneamento básico e possivelmente representado pelo 

contingente localizado nas áreas rurais e de acesso dificultado, onde em geral os métodos de 

esgotamento sanitário de maior criticidade se destacam: fossas rudimentares, lançamento de 

desejos em cursos d’água ou a céu aberto e sem cobertura de serviços, casos em que a hipótese de 

condição propícia à disseminação de uma grande variedade de doenças e moléstias de 

transmissão hídrica torna-se latente. Na  Tabela 4-95 detalha e complementa a análise, sendo 

possível observar as situações mais críticas. 

 Tabela 4-95: Situações de criticidade para esgotamento sanitário,  
municípios de Três Marias e São Gonçalo do Abaeté 

Situação de criticidade 
Três Marias São Gonçalo do Abaeté 

Abs. % Abs. % 

Fossa rudimentar 1.118 12,71 583 28,97 
Lançamento em cursos 
d’água e mananciais 

158 1,79 25 1,24 

Sem acesso ao serviço 43 0,48 59 2,93 

Fonte: IBGE; Censo Demográfico 2010 
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É válido mencionar que, em ambos os municípios, os serviços de saneamento básico são realizados 

pela mesma empresa que realiza o abastecimento de água: a Companhia de Saneamento de Minas 

Gerais - COPASA. 

Um dos problemas relatados pela gestão pública de Três Marias em relação ao esgotamento 

sanitário em alguns bairros é a declividade do relevo, condição que implica no projeto de 

implantação das redes coletoras e ou estação de tratamento do mesmo. 

Coleta de Lixo 

De acordo com dados de relatório produzido pela empresa Diagonal (2015), os resíduos sólidos 

no município de Três Marias são depositados em aterro sanitário municipal não licenciado 

localizado próximo ao Depósito de Rejeitos Murici. O lixo de origem hospitalar é recolhido por 

empresa especializada e posteriormente, encaminhado para o município de Montes Claros, e os 

resíduos industriais são de responsabilidade das empresas geradoras. 

De acordo com dados obtidos, o serviço de coleta de resíduos sólidos na região tem os seguintes 

cenários distintos: 

 Três Marias: com o registro de um percentual acima daquele identificado para a Microrregião 

e Estado de referência – 92,58%, totalizando 8.142 domicílios, sendo importante mencionar 

ainda que, deste universo, apenas 1,12% tem o lixo coletado em caçambas do serviço de 

limpeza. Este índice é significativamente maior quando comparado aos do ano de 2.000; 

 São Gonçalo do Abaeté: ainda que registrado um percentual de melhoria também muito 

significativo em relação ao ano de 2.000, o município ainda apresenta um índice inferior 

àquele observado para a Microrregião e Estado de referência – 80,11%, totalizando 1.612 

domicílios; deste universo um percentual inferior a 1% utiliza caçambas do serviço público 

para coleta do lixo. 

Na Tabela 4-96 são identificados os percentuais comparativos referentes aos dados do lixo 

coletado pelo serviço de limpeza em ambos os municípios, em três escalas de abrangência 

territorial. 

 Tabela 4-96: Lixo coletado pelo serviço de limpeza, estado de Minas Gerais, microrregiões de Três 
Marias e Paracatu, municípios de Três Marias e São Gonçalo do Abaeté 

Unidade Territorial 
2000 2010 

Abs. % Abs. % 

Estado de Minas Gerais 3.733.665 78,35 5.282.287 87,62 
Microrregião de Três 

Marias 
18.170 73,34 26.514 85,86 

Três Marias 5.243 81,92 8.142 92,58 
Microrregião de Paracatu 37.403 72,76 54.574 83,14 

São Gonçalo do Abaeté 984 63,36 1.612 80,11 

Fonte: IBGE; Censo Demográfico 2000 e 2010 



  

 

 

 

502 • 
 

Em relação aos métodos considerados inadequados à destinação dos resíduos sólidos, percebe- 

se que para São Gonçalo do Abaeté 17,39% dos domicílios queimam o lixo na propriedade, ao 

passo que em Três Marias apenas 7,15% recorrem ao mesmo método, e ainda, percentuais 

menores que 1,0% foram identificados em ambos os municípios para os casos de lixo enterrado 

na propriedade, jogado em logradouros ou terrenos baldios, ou ainda, jogado diretamente em 

cursos d’água e mananciais. 

Energia Elétrica 

A CEMIG – Companhia Energética de Minas Gerais é a empresa responsável pelo fornecimento de 

energia elétrica em ambos os municípios de interesse. De acordo com dados obtidos, a partir do 

censo demográfico de 2010, o serviço de fornecimento de energia elétrica na região alcança uma 

rede de cobertura onde se distingue os seguintes cenários: 

 Três Marias: totaliza 8.794 domicílios (99,20%); sendo importante mencionar as situações de 

fornecimento irregular sem relógio medidor, apenas 0,25% dos domicílios (22); bem como as 

situações sem acesso à energia elétrica – apenas 0,80% dos domicílios (70). 

 São Gonçalo do Abaeté: totaliza 1.950 domicílios (96,91%); as situações de fornecimento 

irregular sem relógio medidor totalizam 2,68% domicílios (54), e as situações sem acesso à 

energia elétrica apenas 3,08% dos domicílios (62). Notam-se aqui as situações de maior 

criticidade, tendo em vista que se trata de um município de menor proporção populacional e 

número de domicílios; tal fato possivelmente aponta para a menor eficiência do serviço de 

fornecimento, especialmente nas zonas rurais mais distantes em relação às sedes urbanas. 

Na Tabela 4-97 são identificados os percentuais comparativos referentes aos dados do acesso à 

energia elétrica, em três escalas de abrangência territorial: 

 Tabela 4-97: Fornecimento de energia elétrica, estado de Minas Gerais, microrregiões de Três 
Marias e Paracatu, municípios de Três Marias e São Gonçalo do Abaeté 

Unidade Territorial 
2000 2010 

Abs. % Abs. % 

Estado de Minas Gerais - - 5.985.392 99,28 

Microrregião de Três Marias - - 30.632 99,19 

Três Marias - - 8.724 99,2 

Microrregião de Paracatu - - 64.687 98,55 

São Gonçalo do Abaeté - - 1.950 96,91 

Fonte: IBGE; Censo Demográfico 2000 e 2010 

4.5.3.1.5.5 Habitação 

O decréscimo no número médio de moradores por domicílio considerando-se o período 

compreendido entre 1991, 2000 e 2010 (conforme dados do IBGE) em ambos os municípios de 
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referência é um fato que merece ser destacado. Conforme apresentado na Tabela 4-98, neles são 

identificadas as seguintes médias.  

 Tabela 4-98: Evolução da densidade domiciliar, 
 municípios de Três Marias e São Gonçalo do Abaeté 

Unidade Territorial 
Média de moradores por domicílio 

1991 2000 2010 

Três Marias 4,3 3,64 3,21 

São Gonçalo do Abaeté 4,06 3,45 3,09 

Fonte: IBGE; Censo Demográfico 2010 

Possivelmente, o fenômeno de redução da densidade domiciliar dos últimos anos pode revelar 

hipóteses que apontam para o envelhecimento da população, a migração para outros polos 

urbanos de referência regional, ou ainda, no que tange a questão habitacional, déficits 

representados por núcleos familiares menores e reflexões quanto às ações na esfera do 

planejamento territorial. 

Além disso, é importante lembrar que, a dinâmica de crescimento ou queda dos índices de 

densidade populacional também está diretamente relacionada às estratégias de gestão dos 

territórios, isto é, implica na qualidade e desenvolvimento dos mesmos já que exercem influência 

sobre: estudos e cálculos relativos à necessidade de provisão ou dimensionamento de demandas 

por equipamentos públicos e comunitários, infraestrutura urbana, segurança pública, 

disponibilidade de serviços, controle de índices e coeficientes urbanísticos, parcelamento e 

zoneamento urbano, dentre outros, questões indissociáveis do contexto habitacional de qualquer 

município. 

Há empreendimento de Habitação de Interesse Social-HIS em Três Marias, localizado no bairro 

Enseada. O empreendimento, denominado MCMV Parque das Gemas, terá os critérios para 

ocupação das unidades definidos pela Caixa uma vez que, conforme aponta a Administração 

Pública, não há demanda prioritária. Já em São Gonçalo do Abaeté, a demanda por HIS é 

prontamente atendida uma vez que, conforme dados da administração municipal, há condições 

de risco ou demanda para atendimento prioritário. 

A Política Nacional de Habitação de Interesse Social regulada pela Lei Federal nº 11.124/2005 

estabelece o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), por meio da criação do 

Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e instituição do Conselho Gestor do 

FNHIS, definindo princípios de descentralização e fortalecimento dos entes federados, em especial 

municípios, como estratégia para equacionar o expressivo déficit habitacional do país. Por meio 

do desenho estabelecido cabe ao Governo Federal gerir a Política Nacional, monitorar e avaliar a 

situação e programas habitacionais, bem como garantir recursos. Ainda por este desenho político 

e institucional, os municípios assumem o protagonismo no enfrentamento da problemática 

habitacional, pois é no município que, de fato, ocorre o fenômeno da expansão urbana e 
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populacional, das restrições de acesso ao mercado formal pela população de baixa renda, e 

proliferação de moradias e assentamentos precários. 

O FNHIS concentra uma série de fontes de recursos destinados às intervenções de interesse social, 

dentre elas: a produção de unidades habitacionais e lotes urbanizados, implantação de 

infraestrutura urbana, urbanização e regularização de assentamentos precários, dentre outras. 

Para acessar os recursos do FNHIS os entes federados – estados e municípios – devem cumprir 

três procedimentos específicos: 

 Instituir Fundo Municipal de Habitação, com dotação própria e destinado a viabilizar a 

política habitacional em âmbito local; 

 Instituir Conselho Municipal de Habitação que contemple a participação de entes públicos e 

privados, sociedade civil, em especial, movimentos ligados à questão da moradia; 

 Elaborar o Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), que será o instrumento 

norteador da política local, abrangendo diagnóstico que identifique e dimensione a demanda, 

definindo de forma estruturada estratégias, programas e ações. 

A Tabela 4-100 a seguir indica a organização e estrutura dos municípios de Três Marias e São 

Gonçalo do Abaeté para a temática habitacional. 

 Tabela 4-99: Estruturação da Área Habitacional, municípios de  
Três Marias e São Gonçalo do Abaeté 

Unidade 
Territorial 

Órgão Gestor da 
Habitação 

PLHIS 
Existente 

CMH 
Existência 

FMH 
Existência 

Três Marias 
Subordinado à outra 

secretaria 
Sim Sim Sim 

São Gonçalo do 
Abaeté 

Subordinado à outra 
secretaria 

Não Sim Sim 

Fonte: IBGE; Pesquisa de Informações Básicas Municipais, 2011; PLHIS - Plano Local de Habitação de Interesse Social; 

CMH - Conselho Municipal da Habitação; FMH - Fundo Municipal da Habitação 

4.5.3.1.5.6 Assistência Social 

Orientadas geralmente por meio de uma secretaria específica ou diretamente pelo próprio gestor 

municipal, as ações de assistência social são organizadas e administradas de acordo com as 

diretrizes de cada municipalidade, sempre em consonância com o Sistema Único de Assistência 

Social - SUAS. Os municípios da AII contam com secretaria específica para atendimento das 

demandas referentes à assistência social. Em Três Marias, a Secretaria de Assistência e Promoção 

Social e em São Gonçalo do Abaeté, a Secretaria de Desenvolvimento Social, que têm como 

principal competência a formulação e execução da política de assistência social, além de 

supervisionar, monitorar e avaliar as ações em âmbito local. 
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Os dois municípios possuem um Plano Municipal de Assistência Social, que contempla ações, 

prioridades e metas para efetivação de acesso a bens e serviços de assistência social, cujo 

andamento é acompanhado e avaliado anualmente. 

No que se refere aos recursos físicos e humanos, o município de São Gonçalo do Abaeté dispõe de 

equipamentos de Proteção Social Básica, com um Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS) localizado na sede municipal e um CRAS volante no bairro Beira Rio, cada um composto 

de um assistente social e um psicólogo. O CRAS Volante desenvolve oficinas e atividades junto a 

crianças e adolescentes no bairro Beira Rio, não há trabalhos com idosos, embora haja demanda 

para tal. 

O Departamento de Habitação está subordinado administrativamente à Secretaria de 

Desenvolvimento Social de São Gonçalo do Abaeté, e é responsável pelo acompanhamento da 

construção de habitações populares, dentro do Programa Minha Casa Minha Vida. Não há 

Conselho Tutelar no município. 

Diferentemente de São Gonçalo do Abaeté, Três Marias possui habilitação plena na gestão da 

assistência social. Isso implica no repasse direto de recursos do governo federal para o município 

e na gestão financeira desses recursos sem intermediação do estado. Para a gestão plena também 

é necessário possuir também ações de assistência social do tipo Proteção Social Básica e Proteção 

Social Especial. 

A Proteção Social Básica é destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio da oferta 

de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de 

vulnerabilidade social. A Proteção Social Especial é destinada a famílias e indivíduos que já se 

encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos violados por ocorrência de abandono, 

maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas, entre outros aspectos. 

Desta forma, o município conta com: 01 CRAS e 01 CRAS Volante, para Proteção Social Básica; 01 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e o Sítio da Criança – espaço 

destinado a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social alta, onde são realizadas 

oficinas e atividades no contra turno da escola – para Proteção Social Especial Média; e a Casa Lar 

Abrigo – destinada ao abrigo de crianças e jovens do sexo feminino que precisaram ser retiradas 

do convívio familiar devido à violação de direitos como abuso sexual, negligência, entre outros, 

trata-se de um equipamento de Proteção Social Especial Alta. 

A Secretaria de Três Marias conta ainda com Assessoria Jurídica, em que um advogado presta 

auxílio jurídico a famílias de baixa renda. O Serviço de Habitação Popular também está 

subordinado à Secretaria, sendo esta responsável por acompanhar obras do Programa Minha Casa 

Minha Vida. 

Vale ressaltar, ainda, que o espaço da Associação Fazendinha (horta comunitária), a cozinha e 

restaurantes comunitários, a antiga fábrica de sabão (projeto da então Votorantim Metais e da 
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Gerdau) e o banco de alimentos – todos no localizados no mesmo terreno – estão vinculados à 

secretaria. No município há Conselho Tutelar. 

Para orientar as ações e diretrizes de assistência social, foram constituídos conselhos municipais 

específicos, os Conselhos Municipais de Assistência Social (CMAS), que reúnem representantes do 

governo e da sociedade civil para discutir, estabelecer normas e fiscalizar a prestação de serviços 

sócio assistenciais públicos e privados no Município. Os Conselhos Municipais são obrigatórios e 

regulamentados por lei específica, que estabelece sua composição, conjunto de atribuições e 

forma pela qual suas competências serão exercidas. 

Os conselhos dos dois municípios datam de 1995, porém com características diferentes, enquanto 

o Conselho de São Gonçalo do Abaeté atende a todos os critérios de criação, sendo consultivo, 

deliberativo, normativo e fiscalizador, o de Três Marias é somente deliberativo, mas realiza o 

acompanhamento e fiscalização das ações de assistência social no município (Tabela 4-100). 

 Tabela 4-100: Organizativo técnico da assistência social, municípios 
 de Três Marias e São Gonçalo do Abaeté 

Apoio Técnico, Conselho e Fundo da Assistência Social 
São Gonçalo 

do Abaeté 
Três Marias 

1. Gestão municipal de assistência social recebe orientações e apoio 
técnico do órgão gestor da assistência social do estado 

Sim Sim 

2. Plano Municipal de Assistência Social - existência Sim Sim 

2.1 Desenvolvimento do plano é avaliado anualmente Sim Sim 

3. Conselho Municipal de Assistência Social - existência Sim Sim 

3.1 Ano de criação 1995 1995 

3.2 O conselho é paritário Sim Sim 

3.3 Caráter do conselho: 

3.3.1 Consultivo Sim Não 

3.3.2 Deliberativo Sim Sim 

3.3.3 Normativo Sim Não 

3.3.4 Fiscalizador Sim Não 

3.4 O conselho realizou reunião nos últimos 12 meses Sim Sim 

4. Fundo Municipal de Assistência Social - existência Sim Sim 

Fonte: MDS, 2015 

O Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) é um instrumento de coleta de dados e 

informações com o objetivo de identificar as famílias de baixa renda existentes no país de modo a 

incluí-las nos programas sociais do Governo Federal, como o Bolsa Família, Projovem 

Adolescente/Agente Jovem, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), Tarifa Social de 

Energia Elétrica, entre outros. 

O CadÚnico é voltado às famílias com renda per capita mensal de até meio salário mínimo por 

pessoa, ressaltando que só poderão ser incluídas no cadastro famílias vinculadas à programas 

sociais da União, estados ou municípios. 
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A Tabela 4-101 apresenta os quantitativos de famílias com essas características no município de 

São Gonçalo do Abaeté e em Três Marias, e que foram incluídas no CadÚnico. 

 Tabela 4-101: Famílias inscritas no CadÚnico, estimativa em número absolutos, Brasil, estado de 
Minas Gerais, municípios de Três Marias e São Gonçalo do Abaeté 

Unidade 
Territorial 

Número de famílias inseridas no Cadastro Único 

2012 2013 2014 2015 2020 

Brasil 25.110.900 27.197.651 29.164.656 27.506.752 29.511.780 
Estado de Minas 

Gerais 
2.577.964 2.745.617 2.932.673 2.689.514 2.710.649 

Três Marias 4.612 4.792 5.218 5.105 4.014 
São Gonçalo do 

Abaeté 
1.329 1.403 1.468 1.421 1.171 

Fonte: MDS, 2020 

Programas Sociais 

Os principais programas sociais dos municípios de São Gonçalo do Abaeté e Três Marias são do 

governo federal e estadual. O maior aporte de verba e atendimentos decorre do Plano Brasil Sem 

Miséria do Governo Federal, que se organiza em três eixos: garantia de renda, para alívio imediato 

da situação de extrema pobreza; acesso a serviços públicos, para melhorar as condições de 

educação, saúde e cidadania das famílias; e inclusão produtiva, para aumentar as capacidades e as 

oportunidades de trabalho e geração de renda entre as famílias mais pobres do campo e das 

cidades. Dentro do Plano, os municípios são beneficiados com o Bolsa Família para transferência 

de renda e com o Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que visa 

melhorar as condições e de educação e inclusão produtiva. 

O principal programa social do governo estadual é o Piso Mineiro de Assistência Social, que 

consiste em um valor básico para o cofinanciamento estadual, dos serviços e benefícios, em 

complementaridade ao financiamento federal e municipal. Trata-se do cofinanciamento de custeio 

dos benefícios eventuais e serviços socioassistenciais, acompanhada da flexibilidade de aplicação 

dos recursos garantindo autonomia aos gestores municipais que poderá aplicar este recurso de 

acordo com as demandas e necessidades locais da população em situação de vulnerabilidade e 

risco social. 

Em São Gonçalo do Abaeté, o Piso Mineiro disponibiliza dois mil reais a cada mês para o 

pagamento de auxílio funeral, pagamento de tributos como água ou luz e auxílio natalidade – 

correspondente a R$90 a R$120 para mães com renda per capita de até 1/2 salário mínimo e que 

cumpram a recomendação do Ministério da Saúde de seis consultas pré-natais. 

Há ainda no município o ProJovem – programa estadual que visa qualificar jovens, por meio de 

cursos e ações de cidadania e bolsas de auxílio financeiro, dependendo da modalidade, e que no 

município tem como principal ação o fomento do Telecentro. 
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O Projeto Reviver, por meio do Fundo Municipal da Infância e do Adolescente, assiste crianças de 

06 a 14 anos com aulas de reforço, educação física, instrumentos musicais e cidadania. 

Em Três Marias, há o Serviço de Benefícios Eventuais por meio do Programa Piso Mineiro, que 

presta auxílio transitório para pessoas em vulnerabilidade social, como o pagamento de contas, 

gastos com funeral, auxílio natalidade e cestas básicas. Todos os critérios e modalidades de auxílio 

são definidos nas resoluções dos conselhos estadual e municipal de assistência social. 

De acordo com o Diagnóstico Social da Criança e do Adolescente de 2012/2014, os bairros com 

maior proporção de pessoas expostas a alta vulnerabilidade social são Nova Três Marias e São 

Geraldo. Nesse sentido, a Secretaria criou o Projeto Convida, que visa criar um centro comunitário 

para realização de oficinas com crianças e adolescentes e espaços de convivência. 

Outra ação do município é destinar as ações do CRAS Volante para o distrito de Andrequicé, que 

sofre com os impactos sociais advindos da monocultura do eucalipto e com a migração de 

trabalhadores temporários para pequena comunidade. 

Outro fenômeno com impactos sociais que ocorre no distrito e na zona rural de Três Marias são 

os chacreamentos. Os chacreamentos consistem na compra e parcelamento de áreas rurais 

(geralmente em lotes 3,0 ha – menor módulo rural possível) com venda atrativa e facilitada. Em 

muitos casos, os lotes possuem tamanhos inferiores ao módulo rural e não possuem 

documentação imobiliária regular. Os terrenos são comprados sem infraestrutura de energia, 

água, esgoto e lixo. As famílias que mudam não possuem capital para investir na infraestrutura e 

acabam impactando o meio ambiente pelo descarte incorreto de resíduos e a captação de água em 

áreas de preservação como as veredas. 

Investimentos em esporte e em programas como Menor Aprendiz são tidos como possíveis 

caminhos. Os dois municípios não possuem programa de transferência de renda específico, com 

suas ações sociais de erradicação da pobreza extrema derivadas de programas da esfera federal e 

estadual. 

Em se tratando especificamente do Programa Bolsa Família, este tem como objetivo a 

transferência de renda direta, direcionado às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, 

caracterizadas pela renda familiar mensal per capita de até R$ 140,00. Sua meta é contribuir para 

a superação da pobreza através de três eixos principais: (1) diminuição imediata da pobreza, por 

meio da transferência de renda às famílias; (2) reforço no acesso das famílias aos serviços básicos 

nas áreas de educação, saúde e assistência social; (3) integração com outras ações e programas 

dos governos federal, distrital, estaduais e municipais. Para permanência no programa, as famílias 

beneficiárias precisam cumprir condicionantes, como por exemplo, a frequência escolar mínima 

para crianças de adolescentes, acompanhamento de saúde básica das crianças, incluindo a 

vacinação e erradicação do trabalho infantil. 
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Em São Gonçalo do Abaeté 27% das famílias está inserida no Programa Bolsa Família, uma 

cobertura de 110,6% do total estimado de famílias do município com perfil de renda do programa, 

segundo dados do Programa Brasil Sem Miséria. Em Três Marias, o percentual de beneficiados 

pelo Bolsa Família é, segundo estimativas, de 18,8% das famílias, o que representa 79% do total 

estimado de famílias do município com perfil de renda do programa, uma cobertura muito inferior 

a de São Gonçalo do Abaeté, apesar da alta vulnerabilidade apontada nas duas municipalidades 

(Tabela 4-102).  

 Tabela 4-102: Famílias beneficiados pelo programa Bolsa Família, estimativa em números 
absolutos, Brasil, estado de Minas Gerais e municípios de Três Marias e São Gonçalo do Abaeté 

Unidade 
Territorial 

Número de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família 

2012 2013 2014 2015 2020 

Brasil 13.902.155 14.086.199 14.003.441 13.732.792 14.274.086 

Estado de Minas 
Gerais 

1.197.240 1.177.574 1.143.020 1.110.786 1.075.747 

Três Marias 1.772 1.674 1.548 1.435 1.491 

São Gonçalo do 
Abaeté 

558 510 537 499 532 

Fonte: MDS, 2020 

Já o Pronatec é um programa federal, criado em 2011, com intuito de ampliar a oferta de cursos 

de educação profissional e tecnológica no país, com a finalidade de ampliar a formação 

profissional qualificada aos jovens, trabalhadores e beneficiários de programas de transferência 

de renda. 

Como é possível verificar a seguir, o crescimento do número de inscritos no PRONATEC é gradual 

nas duas cidades, com São Gonçalo do Abaeté entrando no Programa em 2013, enquanto Três 

Marias já mantinha um número significativo de matrículas desde 2012 (Tabela 4-103). 

 Tabela 4-103: Famílias beneficiadas pelo PRONATEC, estimativa em números absolutos,  
Brasil, estado de Minas Gerais e municípios de Três Marias e São Gonçalo do Abaeté 

Unidade Territorial 

Matrículas no Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (PRONATEC) - NÃO ACUMULADO 

2012 2013 2014 

Brasil 261.071 583.109 772.460 

Estado de Minas Gerais 19.166 69.008 80.068 

Três Marias 271 309 480 

São Gonçalo do Abaeté 0 32 48 

Fonte: MEC; Sistema de Pré-Matrículas do Pronatec (SPP) 
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4.5.3.1.5.7 Segurança Pública 

No Brasil, a Segurança Pública é dever da União e dos Estados, quem deve criar as condições 

necessárias que possibilitem à população o efetivo acesso a este serviço, deixando aos municípios 

um papel secundário. 

Isso porque os órgãos responsáveis pela preservação da ordem e da incolumidade pública das 

pessoas e do patrimônio estão sob o controle da União ou do Estado. Sob o controle da União, há 

as polícias federal, rodoviária federal e ferroviária federal; e sob o controle dos Estados as polícias 

civil e militar e o corpo de bombeiros. 

Coube aos municípios a possibilidade de criação das guardas municipais, que se destinam à 

proteção de seus bens, serviços e instalações. A Lei Federal nº 10.826/03, com os acréscimos feitos 

pelas Leis Federal nº 10.867/2004 e nº 11.706/2008 dá aos integrantes das guardas municiais 

das capitais dos Estados e dos municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes, o 

direito de portar arma de fogo. Daí se conclui que nos municípios com menos de 50 mil habitantes, 

que não sejam capitais de Estado, o uso de arma de fogo pela guarda municipal está proibido. 

Assim, apesar da competência municipal ser limitada nesse setor, é de imprescindível importância 

conhecer por meio dos órgãos das polícias civil e militar locais, as estatísticas referentes às 

práticas delituosas e os aparatos policiais disponíveis em ambos os municípios. Dessa forma, dois 

eixos nortearão a análise. 

Em relação às ocorrências de crimes e contravenções, os números nacionais divulgados pelo 

DATASUS para as mortes por agressão de 2009 a 2012 e2019 revelam que houve um 

decrescimento nos óbitos desse tipo. A partir dos dados de 2019, percebe- se uma redução 

significativa. No ano de 2019 foram registrados no âmbito nacional 43.062 mortes por agressão 

contra 56.337 em 2012. 

No Estado de Minas Gerais também se verifica a redução significativa do número de mortes por 

agressão, em 2019 (2.819) comparado ao ano de 2012 (4.558). No município de São Gonçalo do 

Abaeté verifica-se que também ocorreu a diminuição no número de mortes por agressão nos anos 

de 2010 (2) e 2012 (2), em relação a 2019 (1). Destaque para o ano de 2011 que não houve 

registro de mortes desse tipo. 

Já em Três Marias o cenário é diferente, o ano de 2019 registrou seis mortes por agressão, 

enquanto que em 2012 foram três  o número registrado (Tabela 4-104). 
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 Tabela 4-104: Número de mortes por agressão, Brasil, estado de Minas Gerais e municípios de 
Três Marias e São Gonçalo do Abaeté, período de 2009 a 2012 

Unidade 
Territorial 

Número de mortes por agressão. 

2009 2010 2011 2012 2019 

Brasil 51.434 52.260 52.198 56.337 43.062 

Estado de Minas 
Gerais 

3.741 3.641 4.260 4.558 2819 

Três Marias 2 4 8 3 6 

São Gonçalo do 
Abaeté 

1 2 0 2 1 

Fonte: Ministério da Saúde; Datasus 

Verifica-se que no ano de 2011 o município de Três Marias seguiu a tendência estadual no 

aumento das mortes por agressão, enquanto que o município de São Gonçalo do Abaeté não 

registrou nenhuma morte desse tipo nesse ano. 

No recorte disponibilizado pelo Governo de Minas Gerais, entre 2007 e 2010, o município de Três 

Marias apresentou decréscimo contínuo na taxa de crimes violentos – que agrupam os delitos 

seguintes delitos contra a pessoa humana consumados e tentados: homicídios, roubos, roubos a 

mão armada e estupros (Gráfico 4-115). 

A taxa de crimes contra o patrimônio também apresentou ritmo de queda no período com 

pequena elevação entre 2008 e 2009. Do mesmo modo a taxa de homicídios passou de 25,7, em 

2007, para 14,1, em 2010, tendo elevado 7,0 pontos percentuais entre 2009 e 2010. 

De acordo com dados do estuda da Diagonal (2015), dois fatores influenciam as taxas de crimes 

violentos do município. O primeiro é tráfico de drogas existente, que contribui com a ocorrência 

de roubos e homicídios na região; o segundo refere-se à população flutuante, que migra 

sazonalmente para Três Marias. Dentre a mão-de-obra contratada há infratores que influenciam 

a dinâmica de segurança pública do município. 

De uma perspectiva mais local, destaca-se o bairro São Geraldo, apontado como o mais 

problemático do ponto de vista da segurança pública, com a presença de tráfico de drogas e a 

dinâmica do uso de jovens para venda de entorpecentes. De acordo com representante da Polícia 

Militar - PM, faz-se necessário um projeto que atue com as questões sociais do bairro, 

principalmente junto aos jovens de 12 a 18 anos de idade, conforme apontando pela Secretaria de 

Assistência e Promoção Social. No bairro Sebastião Alves há a mesma dinâmica, mas em menor 

escala. 
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 Gráfico 4-115: Taxa de crimes violentos, taxa de crimes violentos  
contra o patrimônio e taxa de homicídios em Três Marias 2007-2010 

 
Notas: (1) Taxas por 100.000 habitantes. (2) Para municípios com população pequena, as taxas 
 apresentadas devem ser interpretadas com cautela, pois estão sujeitas à alta variabilidade característica dos números pequenos. 

Fonte: Governo do Estado de Minas Gerais; Territórios de Desenvolvimento 

Em São Gonçalo do Abaeté, a taxa de crimes violentos e de crimes contra o patrimônio 

apresentaram comportamento semelhante, de aumento no período de 2007 a 2009 e contração 

em 2010. A taxa de homicídios apresentou variação entre 2008 e 2010, mas permanecendo 

estável na comparação dos períodos, com 46 homicídios a cada 100 mil habitantes (Gráfico 

4-116). 

Vale ressaltar devido ao baixo número de habitantes em ambos os municípios, as taxas 

apresentam flutuações grandes, característica do pequeno número de casos. 

De acordo com moradores do bairro Beira Rio há um número significativo de usuários de 

entorpecentes no bairro, muitos deles associados ao turismo. 

 Gráfico 4-116: Taxa de crimes violentos, taxa de crimes violentos contra o 
 patrimônio e taxa de homicídios em São Gonçalo do Abaeté 2007- 2010 

 

Notas: (1) Taxas por 100.000 habitantes. (2) Para municípios com população pequena, as taxas apresentadas devem ser 
interpretadas com cautela, pois estão sujeitas à alta variabilidade característica dos números pequenos. 

Fonte: Governo do Estado de Minas Gerais; Territórios de Desenvolvimento 
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O estado de Minas Gerais é dividido em 18 regiões de segurança pública, sendo que o município 

de Três Marias pertence a 14ª Região de Curvelo. Em Curvelo há o 42º Batalhão responsável pela 

226ª Companhia de Polícia Militar de Três Marias. 

A Companhia dispõe de efetivo existente de 28 policiais militares (PM), sendo que o previsto seria 

de 29 PM. O Tenente responsável pela Companhia declara que o ideal seria 40 PM para atender a 

dinâmica de ocorrências de Três Marias. Além disso, há seis viaturas de quatro rodas e três 

motocicletas na Companhia, que, segundo o tenente, é o número ideal, mas precisa de ocorram 

ações de manutenção preventiva rotineira. 

Há ainda, no município, o 3º Grupamento da Polícia de Meio Ambiente de Três Marias, cujo efetivo 

existente de oito PMs é pequeno, dado a extensa área municipal e especificidades ambientais da 

região, como a dinâmica de chacreamentos, a ocupação de áreas de veredas e o controle da pesca 

no período de defeso, conforme apresentando anteriormente. 

Não há Corpo de Bombeiros Militar no município, apenas voluntários civis. No caso de ocorrências 

de maior porte, é solicitado atendimento ao Corpo de Bombeiros de Curvelo (a 130 km). 

O município de São Gonçalo do Abaeté, por sua vez, pertence à 10ª Região da Polícia Militar de 

Patos de Minas. Em Patos de Minas está instalado o 15º Batalhão de Polícia Militar responsável 

pelo 2º Grupamento da Polícia Militar de São Gonçalo do Abaeté. Há ainda o 4º Grupamento de 

Polícia de Meio Ambiente no município, além de um Subdestacamento no bairro Beira Rio. 

O Subdestacamento no bairro foi uma conquista de empresários/empresas e prefeitura, visto o 

aumento da sensação de insegurança no bairro, conforme relatado por moradores, muito em 

razão da população fluente atraída pelo turismo. No mesmo local, funciona o Conselho de 

Segurança, muito atuante junto à comunidade. 

4.5.3.1.5.8 Ações Governamentais  

A Constituição Brasileira de 1988 deu ênfase à função de planejamento, quando introduziu 

significativamente mudanças na forma de condução do processo orçamentário, pois aliou o 

orçamento público ao planejamento. Além disso, a Carta Magna tratou de evidenciar a integração 

dos instrumentos de planejamento: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). (Diagonal, 2015) 

Além dos instrumentos já citados, corroborando o processo de planejamento municipal, a 

Constituição definiu as regras básicas da política urbana, destacando a necessidade de elaboração 

e aprovação do Plano Diretor, que é o instrumento norteador da política de desenvolvimento e 

expansão urbana. 
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Para tanto, é necessário se contar com uma estrutura administrativa capacitada para a gestão 

pública. E, a avaliação dessa estrutura só será possível por meio do trabalho de campo e das 

entrevistas com gestores públicos. 

De início foi possível verificar que a Prefeitura de Três Marias está organizada em 10 secretarias, 

uma Procuradoria Geral do Município e o Gabinete do Prefeito. A relação de secretarias 

compreende as seguintes pastas: 

 Secretaria Municipal de Administração; 

 Secretaria Municipal de Planejamento; 

 Secretaria Municipal da Fazenda; 

 Secretara Municipal de Assistência Social; 

 Secretaria Municipal de Saúde; 

 Secretaria Municipal de Educação; 

 Secretaria Municipal de Obras; 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

 Secretaria Municipal de Agricultura; 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Esporte e Turismo; 

No município de São Gonçalo do Abaeté verifica-se a existência de 11 secretarias, Procuradoria, 

Controladoria e o Gabinete do Prefeito. A relação de secretarias compreende as pastas: 

 Secretaria Municipal de Administração e Tributos; 

 Secretaria Municipal de Assessoria de Comunicação; 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; 

 Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer; 

 Secretaria Municipal da Fazenda; 

 Secretaria Municipal do Governo e Planejamento; 

 Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Turismo, Pesca e Aquicultura; 

 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos; 

 Secretaria Municipal de Saúde; 

 Secretaria Municipal do Tesouro Municipal. 



  

 

 

 

515 • 
 

4.5.3.1.5.9 Organização Social 

O conhecimento das organizações sociais em um determinado território permite compreender a 

capacidade de articulação e mobilização social, com vistas a garantir a defesa de interesses 

coletivos. Assim como ocorreu em âmbito mundial, no Brasil, sobretudo a partir da década de 

1980, vem se desenvolvendo organizações da sociedade civil de interesse público e instâncias de 

participação nas políticas públicas, por meio da instituição dos conselhos de diretos. Esse fato se 

verifica igualmente nos municípios que compõem a área de estudo. 

Será abordado neste item informações referentes à existência e tipologias de conselhos de 

direitos, bem como uma breve síntese do histórico, projetos e atuação das organizações sociais de 

maior relevância no território. 

Conselhos representativos de direitos 

Os Conselhos são instâncias de participação da sociedade civil nas políticas públicas, constituem-

se em uma das formas de participação e controle social assegurados nos dispositivos 

constitucionais. Os Conselhos cumprem um papel fundamental na formulação e controle das 

políticas públicas e, por sua vez, na promoção, controle e defesa desses direitos, zelando para que 

eles não sejam violados.  

Os Conselhos Municipais, enquanto espaços públicos de composição plural e paritária entre 

Estado e Sociedade Civil de natureza deliberativa e/ou consultiva, são o principal canal de 

participação popular na gestão pública. Têm fundamental importância no fortalecimento da 

participação democrática da população na formulação e implantação de políticas públicas. Têm 

como responsabilidades, de forma geral, acompanhar, formular, propor e fiscalizar a política 

pública de determinada área. 

No entanto, a constituição, composição e funcionamento dos conselhos são objeto, assim, de 

disputa entre lideranças governamentais, políticas e societais, na dependência da natureza do 

conselho e das relações políticas imperantes na região. Desta maneira, seu papel de controle social 

sobre as ações governamentais pode ser efetiva ou simplesmente formal. A tendência nos 

municípios pequenos, com menos de 100 mil habitantes é a de uma funcionalidade formal pela 

pouca densidade da sociedade civil, com pouca estruturação dos atores sociais da municipalidade. 

No exemplo de outras instituições do sistema político brasileiro, os conselhos não são espaços 

consolidados, demandando discussões e trabalhos permanentes de modo a superar os desafios e 

dificuldades para que possam tornar-se efetivos espaços de participação. 

Os conselhos existentes nos municípios de Três Marias e São Gonçalo do Abaeté são apresentados 

na Tabela 4-105 e na Tabela 4-106. Destaca-se a existência, em ambos municípios, de conselho de 

meio ambiente. 
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 Tabela 4-105: Gestão dos Conselhos Municipais, em Três Marias 

Conselho 
Ano de 
criação  

Natureza Caráter do conselho 

Conselho Municipal de Assistência 
Social 

1995 Paritário Consultivo e Deliberativo 

Conselho Municipal de Educação 1998 Paritário 
Consultivo, Deliberativo, 

Fiscalizador 
Conselho Municipal de Meio 
Ambiente 

1998 Paritário Fiscalizador 

Conselho Municipal de Cultura 1998 Não Paritário Consultivo e Deliberativo 
Conselho Municipal de Alimentação 
Escolar 

2000 Paritário Fiscalizador 

Conselho Municipal de Saúde 2001 Paritário 
Deliberativo, Normativo, 

Fiscalizador 
Conselho Municipal de Defesa Civil 2002 Paritário Consultivo, Normativo 
Conselho Municipal Direitos do 
Idoso 

2003 Paritário Consultivo e Deliberativo 

Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional 

2003 Não Paritário Deliberativo 

Conselho Municipal de Direitos da 
Pessoa com Deficiência 

2005 Paritário 
Consultivo, Deliberativo, 
Normativo, Fiscalizador 

Conselho Municipal de Controle e 
Acompanhamento Social do FUNDEB 

2007 Paritário ND 

Conselho Municipal dos Direitos da 
Juventude* 

2007 Paritário Deliberativo 

Fonte: IBGE; Perfil dos Municípios Brasileiros, 2019 e leis municipais (consulta em 2021) 

 Tabela 4-106: Gestão dos Conselhos Municipais, em São Gonçalo do Abaeté 

Conselho 
Ano de 
criação 

Natureza Caráter do conselho 

Conselho Municipal de Saúde 1991 Paritário 
Consultivo, Deliberativo, 
Normativo e Fiscalizador 

Conselho Municipal de Assistência 
Social 

1995 Paritário 
Consultivo, Deliberativo, 
Normativo e Fiscalizador 

Conselho Municipal de Alimentação 
Escolar 

2000 Paritário 
Consultivo, Deliberativo, 

Fiscalizador 

Conselho Municipal de Transporte 
Escolar 

2000 Paritário Fiscalizador 

    
Conselho Municipal de Cultura 2001 Paritário Consultivo e Normativo 
Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e do Adolescente 

2001 Paritário 
Consultivo, Deliberativo, 

Fiscalizador 
Conselho Municipal de Meio 
Ambiente 

2005 Paritário Consultivo 

Conselho Municipal de Controle e 
Acompanhamento Social do FUNDEB 

2007 ND ND 

Fonte: IBGE; Perfil dos Municípios Brasileiros, 2019 e leis municipais (consulta em 2021) 

Salienta-se que muitas vezes a criação de um Conselho é uma resposta a uma legislação que 

determina a sua criação para participar na elaboração e acompanhamento de uma determinada 

política de garantia de direitos, haja vista a relação entre a data de criação e a publicação de algum 

instrumento legal que visa, inicialmente, à regulação e execução das políticas federais. Destaca-se 
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que nos casos dos conselhos da saúde, assistência social, educação e da criança e adolescente, sua 

criação é obrigatória por lei ordinária, em todos os municípios. Para terem maior autonomia, é 

ideal que o conselho possua um fundo próprio que garanta o desenvolvimento de suas ações de 

forma mais autônoma. 

4.5.3.1.6 Percepção de Stakeholders Institucionais da AII 

A pesquisa de percepção com stakeholders institucionais abrangeu um universo de 13 

representantes de instituições localizadas na AII, sendo sete do município de Três Marias e seis 

de São Gonçalo do Abaeté. Além disso, do total de entrevistados, 10 eram representantes do poder 

público e, os outros três, da sociedade civil.  

A pesquisa contemplou cinco questões em relação ao empreendimento metalúrgico da Nexa 

Recursos Minerais S.A. e à intenção da empresa em ampliar ou implantar um depósito de 

rejeitos/resíduos, sendo duas fechadas e três abertas, e ocorreu durante a realização da entrevista 

temática institucional. Para as questões abertas, de modo a sistematizá-las e quantificá-las, 

utilizou-se o método de análise do discurso, seguida por classificação e o agrupamento das 

respostas por similaridade em categorias temáticas. Assim, foi possível sintetizar um panorama 

mais objetivo da percepção dos stakeholders institucionais. 

Inicialmente, é importante mencionar que todos os entrevistados na pesquisa de percepção 

tinham conhecimento da atuação da empresa Nexa Recursos Minerais S.A. no município de Três 

Marias. Também, no momento das entrevistas o projeto do depósito não estava finalizado e, por 

este motivo, não foi apresentado aos entrevistados. 

A primeira questão buscou obter o posicionamento do entrevistado frente a operação da Nexa em 

Três Marias, e foi apresentada da seguinte forma: “Como o(a) Senhor(a) avalia a existência de uma 

unidade metalúrgica da Nexa no município de Três Marias?”, com quatro opções de resposta: 

ótimo, bom, regular ou ruim. Os resultados são apresentados no Gráfico 4-117. A maior parte dos 

stakeholders localizados na AII (85%) avaliaram a existência da empresa em Três Marias como 

sendo “ótima” e, os demais (15%), como “bom”. Nenhum dos entrevistados indicou avaliação 

“regular” ou “ruim”. A grande maioria fundamentou sua resposta na geração de emprego e renda 

e dois citaram, ainda, que a cidade de Três Marias não existiria se não fosse a empresa. Dentre os 

que avaliaram como “bom”, alguns indicaram que, apesar dos impactos positivos, a operação gera 

degradação ambiental. 
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 Gráfico 4-117: Avaliação da existência de uma unidade metalúrgica da Nexa  
no município de Três Marias por representantes institucionais 

 

Na segunda questão, foi perguntado o posicionamento do entrevistado em relação à instalação 

das novas estruturas de disposição de resíduos na Nexa, em Três Marias, e foi expressada da 

seguinte forma: “Como o(a) senhor(a) avaliaria a intenção da empresa em ampliar ou implantar 

um depósito de rejeitos?”, também com quatro opções de resposta: ótimo, bom, regular ou ruim. 

Do total de entrevistados, 77% indicou que a possibilidade como “ótimo” e cerca de 23% 

indicaram como “bom”. A grande maioria condicionou o posicionamento favorável à necessidade 

de que fossem seguidas todas as melhores práticas de segurança e as legislações aplicáveis. Os 

que avaliaram como “bom” indicaram como justificativa a possibilidade de rompimento. 

 Gráfico 4-118: Avaliação da possibilidade de implantação ou ampliação de  
um depósito de rejeitos pela Nexa por representantes institucionais 

 

Em seguida, foi colocada a seguinte pergunta: “Quais consequências positivas e/ou negativas que 

o empreendimento (Nexa) traz para o município?”. As respostas positivas e negativas são 

indicadas, respectivamente, no Gráfico 4-119 e no Gráfico 4-120. Para esta questão pode existir 

mais de uma resposta de cada entrevistado. Dentre as consequências positivas, quase todos os 
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entrevistados indicaram a geração de emprego e renda. Alguns também indicaram a arrecadação 

tributária e, outros, a responsabilidade socioambiental da empresa. Em relação às consequências 

negativas, a maioria não respondeu ou abordou a degradação ambiental. Também foi citada a 

contaminação da água e o impacto visual. Além disso, três disseram não existir consequências 

negativas. De maneira geral, as instituições representantes de sociedade civil tendem a ter uma 

visão mais crítica quanto às consequências negativas. Todavia, citam que reconhecem o empenho 

da empresa em investimentos socioambientais e na gestão de questões relacionadas. 

 Gráfico 4-119: Consequências positivas da atuação  
da Nexa por representantes institucionais 

 

 Gráfico 4-120: Consequências negativas da atuação 
 da Nexa por representantes institucionais 
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A pergunta posterior questionava aos entrevistados: “Quais consequências positivas e/ou 

negativas que a ampliação ou implantação de depósito de rejeitos traz para o município?”. As 

consequências positivas estavam sempre associadas à operação do empreendimento como um 

todo ou respostas similares àquelas da pergunta anterior, como “geração de emprego e renda” e 

“arrecadação tributária”. Muitos entendem a necessidade de implantação do depósito para a 

continuidade das operações da Nexa em Três Marias, sendo indicado por um dos entrevistados 

que a implantação do depósito é uma forma de impedir a degradação ambiental, por não lançar 

rejeito em qualquer local. 

Para as consequências negativas, a maioria não respondeu, indicando como justificativa o fato de 

não conhecer o projeto em detalhe. Três indicaram a possibilidade de rompimento como a 

consequência negativa, um afirmou a possibilidade de contaminação do rio São Francisco, um 

indicou que a empresa precisa buscar novas tecnologias para disposição do rejeito e um alegou 

que a empresa já realiza muitas ações socioambientais, mas que pode incrementá-las. Ainda, um 

entrevistado disse não existir consequências negativas. 

 Gráfico 4-121: Consequências negativas que a ampliação ou implantação  
de depósitos pode ocasionar do ponto de vista de representantes institucionais 

 

Por fim, foi perguntado aos stakeholders: “Você é a favor da operação da Nexa em Três Marias?”. 

Unanimemente, todos responderam que sim, principalmente pela grande contribuição que a 

existência da empresa gera tanto para o município de Três Marias, quanto para São Gonçalo do 

Abaeté. Cumpre mencionar que os stakeholders de São Gonçalo do Abaeté citaram as ações 

realizadas na localidade de Beira-Rio como justificativa para continuidade do empreendimento. 

4.5.3.1.7 Ocupação na Zona de Autossalvamento - ZAS 

A Zona de Autossalvamento (ZAS), conforme definição da Lei Federal nº 12.334, de 20 de 

setembro de 2010 (alterada pela Lei Federal nº 14.066, de 30 de setembro de 2020), corresponde 
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ao “trecho do vale a jusante da barragem em que não haja tempo suficiente para intervenção da 

autoridade competente em situação de emergência, conforme mapa de inundação”. A Política 

Estadual de Segurança de Barragens de Minas Gerais (Lei Estadual nº 23.291, de 25 de fevereiro 

de 2019) dá definição para a ZAS similar ao ato federal. 

O Estudo de Ruptura Hipotética do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do DRM foi 

desenvolvido pela empresa DF+ Recursos Hídricos & Geotecnia S.A., em 2020 (DF+, 2020b), sendo 

a metodologia e os principais resultados apresentados no item 3.5.5 deste documento. 

Conforme levantamento preliminar, existem cerca de 60 casas na mancha de inundação, que, 

neste caso, corresponde à Zona de Autossalvamento. A Figura 4-47 apresenta a mancha de 

inundação sobre imagem de satélite.  
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4.5.3.2 Área de Influência Direta - AID 

A área de influência direta do meio socioeconômico adotado para o Projeto Alteamento dos 

Módulos Oeste 1 e Central abrange propriedades rurais no entorno da área diretamente afetada, 

a localizada conhecida como Aldeia do Dourado, a Ilha da Catuaba, a localidade Vila dos Albanos 

e, também, as áreas urbanas correspondentes ao bairro Beira-Rio (no município de São Gonçalo 

do Abaeté) e toda a mancha urbana do distrito-sede de Três Marias. 

As propriedades rurais localizadas no entorno da área onde está posicionada a área diretamente 

afetada pelo Projeto, têm como principal atividade a pecuária leiteira em imóveis de grande 

dimensão. Quase todos os residentes das propriedades rurais utilizam a Estrada Consciência 

acessar suas terras. A Foto 4-141 e a Foto 4-142 ilustram a paisagem da região. 

 Foto 4-141: Propriedades rurais no entorno 
do DRM, aparentemente sem uso 

 Foto 4-142: Propriedades rurais no entorno 
do DRM, com pastagens 

  

A Aldeia do Dourado (Foto 4-143) está posicionada no município de Três Marias, a norte da ADA 

e possui, em sua grande maioria, chácaras e casas de veraneio, cujos proprietários são 

predominantemente provenientes de outros municípios. Muitos dos imóveis existentes são 

alugados para temporadas, tendo como principal atrativo a pesca no rio São Francisco. Em 

contrapartida, também existem diversas casas aparentemente abandonadas na localidade. Em 

trabalho realizado no início de 2019, Trust identificou a existência de 187 casas na Aldeia do 

Dourado, sendo que, destas, 177 estavam vazias, mesmo no fim de semana. 
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 Foto 4-143: Vista parcial da Aldeia do Dourado 

 

A Ilha da Catuaba (Foto 4-144) é uma ilha fluvial do rio São Francisco, localizada próximo à barra 

do córrego Retiro Velho. Está posicionada na divisa municipal entre Três Marias e São Gonçalo do 

Abaeté, a oeste do Depósito de Rejeitos Murici – DRM, no fim do vale a jusante. No local, existem 

cerca de sete casas, sendo a maioria utilizada para lazer/recreação. 

 Foto 4-144: Vista parcial da Ilha da Catuaba 

 

A Vila dos Albanos (Foto 4-145) está localizada no município de São Gonçalo do Abaeté, na 

margem esquerda do rio São Francisco. Em termos geográficos, está posicionada a oeste do DRM, 

na direção do vale de jusante do depósito. Segundo moradores, o local antigamente era uma 

fazenda de uma família da região, que repartiu as terras e as vendeu a terceiros, sem desmembrar 

oficialmente o imóvel. No local, existem algumas dezenas de casas, sendo a maioria delas de 

veraneio. Muitos dos proprietários são residentes da sede urbana de Três Marias e, alguns deles, 

provém de outros municípios. 
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 Foto 4-145: Vista parcial da Vila dos Albanos 

 

O bairro Beira-Rio pertence ao município de São Gonçalo do Abaeté, estando localizado na 

margem esquerda do rio São Francisco, a sudoeste e a montante do Depósito de Rejeitos Murici – 

DRM. O local apresenta características urbanas, ocorrendo um núcleo de casas, de uso residencial, 

dispostas em quarteirões. Porém, existem, também, áreas mais afastadas, com características mais 

rurais. Além das residências, há casas utilizadas para aluguel de temporada, geralmente de 

propriedade dos moradores do bairro. Existem, também, diversos restaurantes e pousadas às 

margens do rio São Francisco e da BR-040, além de um clube recreativo, instituições religiosas e 

comércios. Destaca-se a presença do Clube Piraquaras no Beira-Rio, bastante conhecido não 

apenas nos municípios do entorno, mas por diversos sócios provenientes de outras partes de 

Minas Gerais e, mesmo, do Brasil. 

Já a mancha urbana do distrito-sede de Três Marias (Foto 4-146) está posicionada na margem 

direita do rio São Francisco, abrangendo o centro municipal e inúmeros bairros, além da planta 

metalúrgica da Nexa. Nesta área, diversos dos residentes têm ocupação direta ou indiretamente 

associada à operação da Nexa. Por abranger um centro urbano e diversos bairros, há os mais 

variados tipos de uso e ocupação do solo, desde residencial e comercial, passando pelo 

institucional, industrial e de lazer. 

 Foto 4-146: Vista parcial da cidade de Três Marias 
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Em termos de infraestrutura, destaca-se, a presença, na área de influência direta, da BR-040, 

rodovia federal que interliga o Rio de Janeiro a Brasília, e da obra de arte especial (ponte) sobre o 

rio São Francisco, que faz a divisão entre os municípios de Três Marias e São Gonçalo do Abaeté. 

Também, existe uma linha de transmissão da Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG que 

passa logo a oeste do Depósito de Rejeitos Murici, interceptando diversas propriedades, dentre 

elas algumas de propriedade da Nexa Recursos Minerais S.A. Ademais, por incluir uma sede 

municipal, existem diversas infraestruturas urbanas abrangidas pela AID. 

4.5.3.2.1 Caracterização Socioeconômica da AID 

A caracterização socioeconômica da AID foi realizada de modo a apresentar uma caracterização 

geral dos serviços públicos existentes na AID e da infraestrutura domiciliar e social, bem como 

por meio de breve caracterização da organização social nesta área de estudo. 

Algumas das informações presentes nesta contextualização foram obtidas nas entrevistas de 

percepção com residentes da AID ou com representantes de instituições dos municípios de São 

Gonçalo do Abaeté e Três Marias. 

4.5.3.2.1.1 Educação 

Foi verificado na AID, unidades de ensino de competência administrativa estadual, municipal e 

privada. Para o ensino infantil, a oferta é feita pela rede municipal e privada, para o ensino 

fundamental, a oferta é municipal, estadual e privada, já para o ensino médio, a oferta é estadual 

e privada (uma instituição). Também foi comentado nas entrevistas realizadas com 

representantes institucionais que existem estabelecimentos de ensino que ofertam a EJA 

(Educação de Jovens e Adultos) e Ensino Superior. Os residentes da AID entrevistados relataram 

boa estrutura das escolas e também um bom suporte pedagógico prestado aos alunos, nas redes 

municipal e estadual. Da Foto 4-147 à Foto 4-150 são apresentadas algumas escolas das principais 

escolas públicas localizadas na AID do empreendimento. 

 Foto 4-147: Escola Municipal  
Antônio Fonseca Leal 

 Foto 4-148: Escola Estadual José  
Ermírio de Morais 
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 Foto 4-149: Escola Municipal  
Rosa Pedroso de Almeida 

 Foto 4-150: Escola Estadual  
Manoel Pereira de Freitas 

  

4.5.3.2.1.2 Saúde 

Segundo residentes da AID, os serviços de saúde ofertados são, em geral, satisfatórios, relatando 

que quando necessitam de atendimento médico são atendidos com presteza e prontidão, e 

também elogiaram as Unidades de Saúde municipais de Três Marias e o Hospital São Francisco 

(Foto 4-151). 

As principais queixas estão relacionadas à falta de médicos especialistas e, em decorrência disso, 

à necessidade de procurarem profissionais em outros municípios, principalmente Sete Lagoas, 

Curvelo e Belo Horizonte. 

Os moradores que pior classificaram a saúde foram os residentes da Aldeia do Dourado, 

reclamando que a localidade é desprovida de serviços de saúde, na opinião deles, talvez por não 

estarem localizados na sede municipal de Três Marias. 

 Foto 4-151: Hospital São Francisco 

 



  

 

 

 

528 • 
 

4.5.3.2.1.3 Energia Elétrica e Comunicação 

A rede de distribuição e o fornecimento de energia elétrica são operacionalizados pela Companhia 

Energética de Minas Gerais – CEMIG. Todas as porções da AID, inclusive a Ilha da Catuaba é 

atendida pela CEMIG e a população tem uma percepção bastante positiva em relação à qualidade 

do serviço, devido a poucas intercorrências. 

No que se refere aos serviços de comunicação, existem quatro operadoras de telefonia móvel na 

AID (VIVO, CLARO, TIM e OI). O serviço de comunicação é muito associado à qualidade da telefonia 

móvel, sendo que, para quase metade da população amostrada a qualidade é boa ou regular, em 

razão de muitas vezes as redes de telefonia não funcionarem nem mesmo no centro de Três 

Marias. 

Os residentes da Aldeia do Dourado relataram que à medida que o Depósito de Rejeitos Murici foi 

sendo alteado, o sinal de telefonia móvel foi comprometido. Conforme informações 

disponibilizadas pela Nexa Recursos Minerais S.A. foi instalada uma repetidora de sinal pela 

empresa próximo a Aldeia do Dourado. O equipamento segue em testes para verificar a 

abrangência do sinal conseguido. 

De acordo com o secretário de Planejamento Municipal de Três Maria existem duas emissoras de 

rádio FM: 104,7 (rádio Três Marias) e 87,9, dois provedores de internet no município (UAI fibra e 

Power fibra) e, ainda, o “Jornal Sertaneja”, importante meio de comunicação local, além de 

diversos portais de notícias locais na internet (Três Marias Agora, Portal Três Marias, Lago 

Notícias, Veja 3M e Top Gol). 

4.5.3.2.1.4 Saneamento Básico 

Segundo o secretário municipal de Obras de Três Marias, o abastecimento de água no município 

atende 96% de domicílios da sede urbana, pela a rede da COPASA e, na zona rural, não há qualquer 

atendimento. Nas áreas rurais, os proprietários de imóveis geralmente possuem poços artesianos 

e, alguns, têm fornecimento de água pela Nexa Recursos Minerais S.A., em razão de acordos 

firmados com proprietários que tiveram o abastecimento de água comprometido pelas atividades 

da empresa. Na Aldeia do Dourado, a Prefeitura instalou um poço e rede de distribuição para todas 

as residências. 

Os entrevistados relataram que na sede urbana de Três Marias falta água nos bairros mais altos, 

nos períodos de seca e no período de alta temporada, quando a cidade fica cheia de turistas. A 

questão de falta de água também foi relata na Aldeia do Dourado. Os moradores disseram que na 

época de alta temporada e nos feriados, a aldeia recebe muitos turistas, faltando água na parte 

mais elevada da localidade. Quanto à qualidade da água, quase todos os entrevistados a avaliou 

positivamente.  
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Em relação ao destino dos resíduos sólidos domiciliares das áreas urbanas, há coleta domiciliar 

por serviço de limpeza pública, as frequências de coleta são de dias alternados (um dia sim, outro 

não). Os resíduos são destinados ao aterro controlado do município de Três Marias, localizado nas 

proximidades do Depósito de Rejeitos Murici. Nas áreas rurais, existem locais de disposição de 

lixo (caçambas ou cestos) que são coletados pelas prefeituras responsáveis. 

Em relação ao esgotamento sanitário na AID, a maioria das residências localizadas no meio urbano 

de Três Marias possuem o serviço realizado pela COPASA. Já os domicílios localizados na zona 

rural, na Aldeia do Dourado, na Vila dos Albanos e no bairro Beira Rio não têm o serviço de 

esgotamento sanitário, sendo que a maioria dos morados possuem fossa dos tipos: séptica, seca e 

negra. O esgotamento sanitário é uma preocupação para boa parte dos residentes da AID. 

4.5.3.2.1.5 Transporte 

A sede urbana do município de Três Marias é servida por transporte público realizada pela 

empresa Sertaneja, cujos horários de saída variam de acordo com o dia da semana e a linha. 

Segundo informações da Prefeitura, praticamente todos os bairros são atendidos por transporte 

público. Nas demais áreas da AID, não existe transporte frequente disponível para a população.  

Uma das principais reclamações da população usuária do transporte público intramunicipal de 

Três Marias diz respeito à escassez de linhas de atendimentos em alguns bairros do munícipio, 

como por exemplo: São Jorge, Vila Alexandre, Jardim dos Pescadores, dentre outros. Os moradores 

reclamaram, também, da falta de estruturas do ônibus, tratando-se, segundo relataram, de 

veículos velhos e mal preparados para deficientes ou pessoas com mobilidade reduzida.  

Foi observada, também, muita insatisfação em relação às ruas e estradas presentes na AID, em 

geral, muito em decorrência da condição da via (falta de calçamento e buracos). Alguns moradores 

da Estrada Consciência reclamaram da poeira gerada na via e do tráfego relativamente intenso, 

em decorrência das atividades da Nexa. 

4.5.3.2.1.6 Infraestrutura Social 

Quanto à infraestrutura social da AID, a sede urbana de Três Marias possui diversas praças, como 

a Praça da Juventude (Foto 4-152), Praça de Eventos JK, Praça Primavera, Praça da Matriz (Foto 

4-153), bibliotecas como a Biblioteca Pública Municipal Lina Clifford de Carvalho e a Biblioteca 

Comunitária (Foto 4-154). Também, existem várias igrejas católicas e evangélicas e um Cemitério 

Municipal.  
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 Foto 4-152: Praça da Juventude, em Três 
Marias 

 Foto 4-153: Praça da Matriz, em Três Marias 

  

 Foto 4-154: Biblioteca Comunitária de Três Marias 

 

No bairro Beira Rio, em São Gonçalo do Abaeté, localizado na AID foi identificado na visita de 

campo, a Praça da Igreja da localidade (Foto 4-155).  

 Foto 4-155: Praça da Igreja, no bairro Beira-Rio 
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4.5.3.2.1.7 Organização Social 

Em levantamento de campo realizado no mês de setembro de 2020, foram mapeadas três 

organizações sociais ativas na área de influência direta: ASFAZ, Associação dos Moradores da 

Aldeia do Dourado e a ADETRES. 

A Associação da Fazendinha Comunitária (ASFAZ) (Foto 4-156) foi criada em 1996 e hoje possui 

53 associados ativos, sendo o principal objetivo a produção de hortaliças. De acordo com o 

coordenador da associação, a população local é medianamente organizada. O coordenador citou 

que, entre alguns dos parceiros que já contribuíram/contribuem com a associação estão a Emater, 

o BNDES, a Nexa, a Central do Dízimo, o ICMBio e as Embaixadas do Japão e da Alemanha. 

 Foto 4-156: Cultivo de Hortaliças, Associação da 
Fazendinha Comunitária 

 

A Associação dos Moradores da Aldeia do Dourado (Foto 4-157) foi fundada em 18 de janeiro de 

1999, sendo sua atividade principal é a de defesa de direitos sociais. Segundo o presidente, a 

Associação enfrenta problemas no caixa. Como a maioria dos proprietários das residências do 

povoado são advindos de outros municípios e comparecem apenas na época de férias, feriados e 

alta temporada, estes não querem contribuir com a mensalidade colaborativa para a manutenção 

da Associação.  

O presidente da associação relatou que uma das principais preocupações diz respeito à 

conservação da água para o consumo humano e para a vida aquática e citou que o abastecimento 

do bairro é realizado pela Prefeitura de Três Marias, por meio de um poço tubular. 
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 Foto 4-157: Sede da Associação dos  
Moradores da Aldeia do Dourado 

 

 

A ADETRES (Agência para o Desenvolvimento Econômico Social de Três Marias) está localizada 

no centro de Três Marias e viabiliza atividades de organizações associativas patronais e 

empresariais. Foi criada em 2004, pela associação comercial municipal, tendo como objetivo 

principal gerenciar projetos em prol da cidade e captar recurso para a lei de incentivo à cultura. A 

representante da ADETRES relatou não considerar as organizações sociais de Três Marias muito 

organizadas e afirmou faltar integração entre as organizações sociais municipais. Citou que as 

principais conquistas da ADETRES foram a criação do BANCREP (Banco de Crédito Popular), a 

construção do Centro de Artesanato, a Fábrica de sabão (dentro das instalações da Horta 

Comunitária) e a gestão do projeto de pilhas e baterias para uma empresa de reciclagem. Os 

projetos em andamento na ADETRES atualmente são o Projeto Único de Turismo e o de 

Capacitação de Empresários, que contam com recurso e colaboração advindos de empresas 

parceiras.  

4.5.3.2.2 Percepção de Residentes da AID 

A pesquisa de percepção com a população da AID buscou identificar o perfil socioeconômico da 

população e a percepção em relação à implantação do depósito e à Nexa. A população amostrada 

compreendeu um universo de 53 indivíduos, representantes de núcleos familiares distintos, 

sendo pré-condição para aplicação da pesquisa ter idade superior a 18 anos e ser residente na 

AID. 

Conforme detalhado na metodologia, foram priorizados residentes mais próximos do 

empreendimento, localizados nas propriedades rurais do entorno, nas localidades Aldeia do 

Dourado, Vila dos Albanos e Beira-Rio, além de moradores da sede municipal de Três Marias, em 

bairros mais próximos da Estrada Consciência, principal acesso ao empreendimento. 

https://empresasdobrasil.com/empresas/tres-marias-mg/organizacoes-associativas-patronais-e-empresariais
https://empresasdobrasil.com/empresas/tres-marias-mg/organizacoes-associativas-patronais-e-empresariais


  

 

 

 

533 • 
 

Quanto ao perfil da população entrevistada, tem-se que a maioria dos entrevistados eram 

mulheres, mas quase em proporção igual a de homens. As faixas etárias predominantes foram dos 

45 aos 59 anos de idade e de 35 aos 44 anos. Quanto ao nível de escolaridade, a maioria dos 

entrevistados frequentaram apenas etapas da educação básica e cerca de um terço declarou 

possuir ensino superior completo. Apenas um se declarou analfabeto. 

A grande maioria dos entrevistados exerce atividade remunerada e, dentre aqueles que 

declararam não exercer, estão os aposentados ou donas de casa, sendo importante esclarecer que 

não foi identificado na AID famílias sem rendimento mensal. Como ocupação principal dos que 

exercem atividade remunerada, mais da metade indicou que trabalha com prestação de serviços 

ou trabalhador direto da indústria (principalmente a Nexa), os demais, atuam no serviço público 

ou no comércio, e alguns poucos, com atividade de pecuária leiteira ou produção de cachaça. 

A remuneração média mensal dos entrevistados é predominante na faixa de um a dois salários 

mínimos, porém, existem os mais variados perfis de remuneração, desde meio salário mínimo até 

acima de seis. 

Quanto ao tempo de residência, a grande maioria afirma morar na casa/propriedade entre cinco 

e 10 anos, mas alguns também estão no local há mais de 20 anos. 

Nos itens a seguir serão apresentados, em um primeiro momento, os resultados da percepção dos 

entrevistados em relação aos serviços existentes na área de influência direta do empreendimento. 

Depois, da mesma maneira que realizado para a área de influência indireta, serão apresentados 

os resultados da pesquisa de percepção dos residentes da AID em relação à Nexa e à 

instalação/ampliação de depósitos de rejeitos no empreendimento metalúrgico. 

 

4.5.3.2.2.1 Quanto aos Serviços Existentes 

O Gráfico 4-122 apresenta a síntese da percepção dos entrevistados na AID quanto aos serviços 

públicos ofertados, tendo os serviços de educação e saúde as avaliações mais favoráveis, ao passo 

que o transporte e a infraestrutura viária tiveram as avaliações menos favoráveis. De maneira 

geral, a segurança, a assistência social e a comunicação são também serviços avaliados de forma 

positiva. 
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 Gráfico 4-122: Percepção dos residentes em  
relação aos serviços públicos na AID 

 

No que tange à qualidade dos serviços de saneamento básico domiciliar, energia elétrica 

domiciliar e lazer na AID, tem-se a energia elétrica como o item melhor avaliado, seguido pela 

qualidade da água e lazer e cultura. Por outro lado, o esgotamento sanitário teve uma avaliação 

bastante negativa, tendo em vista que muitos domicílios não possuem esse serviço (Gráfico 4-123).  

 Gráfico 4-123: Percepção dos residentes em relação à qualidade dos serviços 
 de saneamento domiciliar, energia elétrica domiciliar e lazer na AID 

 

Os entrevistados foram solicitados a mencionar os três principais problemas em ordem de 

importância que identificavam na localidade/bairro de residência (Gráfico 4-124). Os problemas 

mais mencionados foram o transporte público, a saúde/falta de médicos e a falta de água, seguida 

pelo problema de limpeza urbana, turismo desordenado e estradas/acessos. Em terceiro lugar, 

dentre os principais problemas citados, na percepção dos entrevistados, estão a falta de vagas nas 
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creches e falta de assistência pública. Muitos não citaram problemas, indicando não existirem 

questões relevantes. 

 Gráfico 4-124: Percepção em relação aos três principais  
problemas na AID segundo os residentes entrevistados 

 

Questionados acerca dos principais problemas ambientais existentes (Gráfico 4-125), a maioria 

dos entrevistados relataram que estes não existem. Dentre as menções mais frequentes estão as 

queimadas nas matas da região, seguido pelo desmatamento e a disposição incorreta do lixo. 

Alguns residentes mais próximos do aterro controlado (que, em realidade, se trata de um aterro 

sanitário), o citaram como sendo um dos principais problemas ambientais. Houve, ainda, menções 

sobre poeira e contaminação do lençol freático. 

 Gráfico 4-125: Percepção em relação aos três principais problemas  
ambientais da AID, para os residentes entrevistados (por frequência) 
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4.5.3.2.2.2 Quanto ao Empreendimento 

Aos residentes da AID foram realizadas as mesmas perguntas que aos stakeholders institucionais, 

em relação ao empreendimento. Assim como no caso da AII, todos tinham conhecimento da 

existência da empresa no município de Três Marias. 

Em relação à avaliação dos residentes da AID quanto à existência da Nexa em Três Marias, 91% 

classificou como “ótimo”, 7% como “bom” e somente 2% (1 entrevistado) declarou não saber 

opinar, afirmando que conhece a empresa, mas que prefere não julgar. 

 Gráfico 4-126: Avaliação da existência de uma unidade metalúrgica da Nexa  
no município de Três Marias por residentes da AID 

 

Outro ponto perguntado é como o entrevistado avaliaria a intenção da empresa em ampliar ou 

implantar um depósito de rejeitos (Gráfico 4-127). A maior parte dos entrevistados disse que a 

intenção é “ótima” ou “boa” (23% e 41%, respectivamente), 27% disseram não saber opinar e 9% 

declaram a intenção como ruim; estes últimos disseram se preocupar com as consequências de 

um possível rompimento da estrutura a ser ampliada ou implantada. Um destes entrevistados, 

apesar de achar a intenção ruim, fez questão de mencionar que a Nexa é uma empresa que atua 

com responsabilidade socioambiental. 
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 Gráfico 4-127: Avaliação da possibilidade de implantação ou ampliação de  
um depósito de rejeitos pela Nexa por residentes da AID 

 

Em relação às consequências favoráveis da atuação da Nexa no município de Três Marias (Gráfico 

4-128), assim como verificado na AII, a grande maioria citou a geração de emprego e renda para 

os residentes próximos do empreendimento. Houve também, indicações de que a empresa executa 

projetos junto à comunidade, atua em parceria com o município de Três Marias, atua com 

responsabilidade socioambiental, proporciona oportunidades de emprego às mulheres e atua 

contra a pandemia de Covid-19. 

 Gráfico 4-128: Consequências positivas da atuação  
da Nexa por residentes da AID 

 

Quanto às consequências negativas (Gráfico 4-129), a grande maioria disse não saber opinar ou 

não respondeu. Além disso, uma quantidade representativa afirmou não existir consequências 
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negativas. A contaminação da água e a degradação ambiental foram as consequências mais 

citadas, seguidas do impacto visual, da poluição atmosférica e da contaminação do solo. 

 Gráfico 4-129: Consequências negativas da atuação 
 da Nexa por residentes da AID 

 

Sobre as consequências positivas da implantação ou ampliação de um novo depósito de 

rejeitos/resíduos na Unidade Três Marias, assim como verificado na AII, os entrevistados indicam 

os mesmos fatores positivos que aqueles relacionados à operação do empreendimento como um 

todo. No caso das consequências negativas, a maioria dos entrevistados não soube ou preferiu não 

opinar. Dentre aqueles que responderam, a preocupação gira em torna de um possível 

rompimento e, também, da possibilidade de contaminação ambiental. Ressalta-se que alguns 

entrevistados indicaram querer conhecer o projeto em detalhe para opinarem. 

Finalmente, ao serem perguntados se são favoráveis à operação da Nexa no município de Três 

Marias, os entrevistados foram unânimes em responder que sim, novamente tendo como principal 

justificativa a geração de emprego e renda. 

4.5.3.3 Área Diretamente Afetada - ADA 

A área diretamente afetada – ADA pelo Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central está 

integralmente inserida em imóveis rurais de propriedade da Nexa Recursos Minerais S.A. Dessa 

forma, o empreendimento não tem potencial para ocasionar impactos diretos sobre propriedades 

de terceiros, como a realocação de benfeitorias, o reassentamento de população ou a interferência 

no uso das terras. A Figura 4-48 mostra a localização da área diretamente afetada em relação aos 

imóveis de propriedade da Nexa na região.  
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Figura 4-49 Área diretamente afetada em relação aos
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4.5.3.4 Patrimônio Cultural e Natural 

O patrimônio cultural é dividido entre bens imateriais e bens materiais. O patrimônio imaterial 

(ou patrimônio cultural intangível) abrange as expressões culturais e as tradições que um grupo 

de indivíduos preserva em respeito da sua ancestralidade, para as gerações futuras. São exemplos 

de patrimônio imaterial: as festas religiosas que manifestam publicamente as convicções 

religiosas; os saberes, os modos de fazer, as formas de expressão, as lendas, as músicas entre 

outras tradições. Já os bens materiais são de natureza concreta, ou seja, monumentos, sítios 

arqueológicos, núcleos urbanos, acervos museológicos, documentais e bibliográficos. Para 

salvaguardar os bens materiais, o principal instrumento é o tombamento, que é o ato legal de 

reconhecimento do seu valor cultural. 

O patrimônio cultural natural compreende formações físicas, biológicas e geológicas excepcionais, 

hábitat de espécies animais e vegetais ameaçadas e zonas que tenham valor científico, de 

conservação ou estético. 

O presente diagnóstico tem como objetivo apresentar uma contextualização do patrimônio 

natural e cultural dos municípios de Três Marias e São Gonçalo do Abaeté, a partir da consulta a 

fontes bibliográficas. As principais referências foram obtidas junto às secretarias municipais de 

cultural, que realizam a gestão do patrimônio cultural, além de pesquisas no site do Instituto 

Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA) e na Gerência de Documentação deste 

Instituto. Nestes últimos, foram resgatadas informações sobre os dossiês de tombamento e 

registro, além dos Inventários do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC) municipais. Também foi 

consultado o Cadastro Nacional de Sítio Arqueológico (CNSA), do Instituto de Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), para obtenção de sítios arqueológicos cadastrados. 

Na sequência, serão apresentados os bens inventariados e registrados no âmbito de cada um dos 

municípios de interesse: Três Marias e São Gonçalo do Abaeté. 

4.5.3.4.1 Três Marias 

A Tabela 4-107 apresenta a listagem completa dos bens do município de Três Marias, a qual foi 

compilada a partir da Lista disponibilizada pela Divisão de Cultura vinculada à Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico, Esporte, Turismo e Cultura do município, e da última 

lista oficial do IEPHA, datada de 2020. A tabela também informa a localização de cada bem em 

relação às áreas de influências do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central (AID e AII) e 

a distância aproximada do patrimônio em relação à área diretamente afetada (ADA) pelo 

empreendimento. 
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 Tabela 4-107: Patrimônio cultural material, imaterial e natural do município de Três Marias 

Nome do patrimônio Natureza Esfera 
Abrangência 

espacial 

Distância 
aproximada 

da ADA 

Roda de Capoeira e/ou Ofício de Mestres de 
Capoeira 

Imaterial Federal AID/AII 3,5 km 
(mais próximo) 

Saberes, Linguagens e Expressões Musicais da 
Viola em Minas Gerais 

Imaterial Estadual AID/AII 
2,6 km 

(mais próximo) 

As Folias de Minas Imaterial Estadual AID/AII 
4,5 km  

(mais próximo) 

Igreja Matriz Nossa Senhora da Mãe da Igreja Material Municipal AID 3,79 km 

Capela São Pio X Material Municipal AID 4,01 km 

Imagem de São Pio X Imaterial Municipal AID 4,01 km 

Imagem de Nossa Senhora dos Passos Imaterial Municipal AID 4,01 km 

Imagem de Nossa Senhora das Dores Imaterial Municipal AID 4,01 km 

Imagem do Cristo Morto Imaterial Municipal AID 4,01 km 

Arquivo eclesiástico da Paróquia N. Sra. Mãe da 
Igreja 

Material Municipal AID 4 km 

Primeira Câmara Municipal de Três Marias Material Municipal AID 3,84 km 

Bar e Pensão São Jorge Material Municipal AID 4,03 km 

Residência Responsável: José Marques Material Municipal AID 3,9 km 

Primeira Delegacia da cidade de Três Marias Material Municipal AID 3,92 km 

Loja de costuras e Loja Rose Cosméticos Material Municipal AID 3,76 km 

Residência do Sr. Sebastião e D. Nair Pereira Material Municipal AID 3,65 km 

Residência da família do Sr. Gentil Pereira Material Municipal AID 3,78 km 

Antigo Bar da Tia Quita Material Municipal AID 3,73 km 

Residência do Sr. Carlito Pereira Material Municipal AID 3,75 km 

Salão Ideal Material Municipal AID 3,77 km 

Antigo Clube Social Barreiro Grande Material Municipal AID 3,67 km 

Residência da Dona Geralda Santos Material Municipal AID 3,63 km 

Residência Rua Caratinga, 196 - Responsável 
Valdenice Pereira 

Material Municipal AID 3,29 km 

Residência do Sr. Miguel do Roque Material Municipal AID 3,31 km 

Residência Dona Cecília Material Municipal AID 3,32 km 

Primeira residência do Bairro Joaquim de Lima Material Municipal AID 3,38 km 

Residência do Sr. Mahmud Lauar Material Municipal AID 3,37 km 

Antigo Alojamento do D.N.E.R Material Municipal AID 4,58 km 

Ruínas do Restaurante do Acampamento da 
CEMIG 

Material Municipal AII 5,69 km 

Ruína do antigo Grupo Escolar Juscelino 
Kubitscheck de Oliveira do Acampamento da 
CEMIG 

Material Municipal AII 5,68 km 

Ruína do Hospital São Francisco do 
Acampamento da CEMIG 

Material Municipal AII 5,69 km 

Ruína da antiga casa de visitas da CODEVASF Material Municipal AII 4,71 km 

Arquivo do Cartório de Paz e Notas de Três 
Marias 

Material Municipal AID 3,67 km 

Arquivo Escolar - Instituto Educacional 
Barreiro Grande - Rede Pitágoras 

Material Municipal AID 3,72 km 

Mesa de Centro I Mobiliário da Casa de Visitas Material Municipal AID 3,71 km 

Sofá/ Mobiliário da Casa de Visitas Material Municipal AID 3,71 km 
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Nome do patrimônio Natureza Esfera 
Abrangência 

espacial 

Distância 
aproximada 

da ADA 
Capacete de Obra/Equipamento de proteção 
individual 

Material Municipal AII 5,68 km 

Relé de sobre corrente direcional Material Municipal AII 5,68 km 

Relé de distância Material Municipal AII 5,68 km 

Pressoato Material Municipal AII 5,68 km 

Regulador de Tensão Material Municipal AII 5,68 km 

Voltímetro Material Municipal AII 5,68 km 

Veredão Três Marias Natural Municipal AII 7,02 km 

Cascata das Virgens/Três Marias Natural Municipal AII 7,04 km 

Pedra do Mirante/Três Marias Natural Municipal AII 6,13 km 

Morro do Cruzeiro/Três Marias Natural Municipal AID 3,11 km 

Córrego Barreiro Grande/Três Marias Natural Municipal AII 6,09 km 

Córrego Seco/Três Marias Natural Municipal AII 5,81 km 

Córrego Buritizinho/Três Marias Natural Municipal AII 15 km 

Lago da Represa de Três Marias/Três Marias Natural Municipal AII 6,95 km 

Rio São Francisco/Três Marias Natural Municipal AID/AII 0,5 km 

Conjunto de Ruínas do Acampamento da 
CEMIG/Três Marias 

Material Municipal AII 6,69 km 

Núcleo Histórico Igreja da Satélite Material Municipal AII 5,10 km 

Ofício de ferreiro do Sr. Miguel do Roque Imaterial Municipal AID - 

Capela Nossa Senhora Aparecida - Vila Mineira Material Municipal AID 4,03 km 

Praça do Índio  Material Municipal AID 3,45 km 

Centro de Convenções Berinhg Material Municipal AID 3,56 km 

As lendas sobre o nome de Três Marias Imaterial Municipal AID/AII - 

Biblioteca Comunitária - José Lopes Ferrão 
Castelo Branco 

Material Municipal AID 3,78 km 

Residência do Sr. Gumercindo Material Municipal AII 10 km 

Venda do Sr. Gumercindo Material Municipal AII 10 km 

Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Material Municipal AII 10 km 

Escola Municipal Olavo Bilac Material Municipal AII 10 km 

Residência do Senhor Antônio Macedo Material Municipal AII 10 km 

Residência (desocupada). Responsável: Sr. 
Antônio Geraldo Macedo (Antônio Maçarico) 

Material Municipal AII 10 km 

Capela de Nossa Senhora Aparecida Material Municipal AII 10 km 

Residência do Senhor Francisco Costa Material Municipal AII 10 km 

Ruínas da Antiga Capela do Manuelzão Material Municipal AII 10 km 

Residência do Sr. Francisco Material Municipal AII 10 km 

Residência da Sra. Maria Anita Bezerra Material Municipal AII 10 km 

Residência da Sra. Maria da Conceição da Silva Material Municipal AII 10 km 

Imagem de São Gemido / Bem móvel Imaterial Municipal AII 10 km 

Fazenda das Pedras Material Municipal AII 13,45 km 

Residência do Sr. Eli da Silva Euzébio (Neném) Material Municipal AII 13,45 km 

Bar do Sr. Luiz Ronaldo Material Municipal AII 13,45 km 

Residência (desocupada) Material Municipal AII 13,45 km 

Capela do Manuelzão Material Municipal AII 13,45 km 

Residência do Sr. Getúlio Vargas de Campos Material Municipal AII 13,45 km 

Residência da Senhora Elzita Material Municipal AII 13,45 km 
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Nome do patrimônio Natureza Esfera 
Abrangência 

espacial 

Distância 
aproximada 

da ADA 
Capela de Nossa Senhora da Imaculada 
Conceição e São Geraldo 

Material Municipal AII 13,45 km 

Imagem de São Geraldo Imaterial Municipal AII 13,45 km 

Festa de São Geraldo e Nossa Senhora da 
Imaculada Conceição 

Imaterial Municipal AII 13,45 km 

Córrego das Pedras Natural Municipal AII 13,45 km 

Vereda Ponte Firme Natural Municipal AII 13,55 km 

Vereda da Tolda Natural Municipal AII 13 km 

Vereda São Miguel Natural Municipal AII 13 km 

Vereda São José Natural Municipal AII 13 km 

Vereda Canindé Natural Municipal AII 13 km 

Vereda Baeta Natural Municipal AII 13 km 

Vereda Minhoca Natural Municipal AII 13 km 

Vereda Pindaíba Natural Municipal AII 11 km 

Vereda Tigre Natural Municipal AII 26,53 km 

Grupo de Bordadeiras de Andrequicé Imaterial Municipal AII 26,53 km 

Museu: Casa do Manuelzão Material Municipal AII 26,53 km 

Capela Nossa Senhora das Mercês Natural Municipal AII 26,53 km 

Grupo Contadores de Estórias Manuelzão Imaterial Municipal AII 26,53 km 

Sede da Fazenda do Cercado Material Municipal AII 15 km 

Sede da Fazenda Bonfim Material Municipal AII 15 km 

Sede da Fazenda Santa Catarina Material Municipal AII 15 km 

Sede da Fazenda Bom Retiro Material Municipal AII 15 km 

Antiga sede da Fazenda do Onça Material Municipal AII 15 km 

Nascente com Tabatinga Natural Municipal AII 15 km 

Fonte: Divisão de Cultura vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Esporte, Turismo e 

Cultura do município de Três Marias e IEPHA, 2020. 

Em razão da grande riqueza de bens existentes, apresenta-se uma breve descrição dos principais 

representantes dos acervos relacionados na lista, como forma de destacar a importância desses 

elementos que guardam relevância histórica e cultural do município de Três Marias. 

RODA DE CAPOEIRA E/OU OFÍCIO DE MESTRES DE CAPOEIRA 

A Roda de Capoeira foi registrada no Livro de Registro das Formas de Expressão do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em novembro de 2008, sendo entendida como 

elemento estruturante da manifestação, espaço e tempo da capoeira, onde se expressam cantos, 

toques de instrumentos, danças, golpes, jogos, brincadeiras, símbolos e rituais de herança africana 

recriados no Brasil. Destaca-se também o reconhecimento da Roda de Capoeira como Patrimônio 

Cultural Imaterial da Humanidade. 

No município de Três Marias existem ao menos duas rodas de capoeira, uma no bairro Alto dos 

Pinheiros (Grupo de Capoeira Liberdade) e, outra, no bairro Parque Diadorim (Grupo Brasil 

Capoeira). Ambos os grupos têm práticas relacionadas à capoeira regional e à capoeira angola. 
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Já o Ofício dos Mestres de Capoeira foi inscrito no Livro de Registro dos Saberes do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em novembro de 2008, representando a 

importância do ofício para a manutenção da cadeia de transmissão da capoeira. No município de 

Três Marias também existem mestres de capoeira, sendo os principais representantes do ofício o 

Sr. Geraldo Magela “Traíra” e Juruna. 

A roda de capoeira mais próxima do empreendimento está localizada a aproximadamente 3,5 na 

sede do município de Três Marias. Deve-se destacar que, na ADA ou em seu entorno imediato não 

ocorrem manifestações relacionadas à capoeira. 

SABERES, LINGUAGENS E EXPRESSÕES MUSICAIS DA VIOLA EM MINAS GERAIS 

O registro dos “Saberes, Linguagens e Expressões Musicais da Viola em Minas Gerais” como 

patrimônio cultural imaterial (práticas musicais) ocorreu por meio da Deliberação nº 10/2018, 

do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural (CONEP). A musicalidade relacionada à viola é 

entendida como parte integrante da paisagem sonora de Minas Gerais, o que motivou seu registro. 

O estudo “Mapeamento dos Saberes, Linguagens e Expressões Musicais da Viola em Minas Gerais” 

publicado pelo o IEPHA em 2018, indica que existe, no município de Três Marias, ao menos 11 

violeiros. O registro indica que os violeiros trimarienses tocam em apresentações, shows, folias, 

roda de violas, Catira, Cateretê e Lundu e seus toques/ritmos/estilos/batidas costumam ser o 

pagode, a polca, a guarânia, o tango, a pantaneira, o cipó preto, a catira, o cateretê, o sertanejo raiz 

e toque do onça. 

O violeiro mais próximo do empreendimento está localizado a cerca de 2,6 km, sendo válido 

mencionar que na ADA ou em seu entorno imediato não ocorrem eventos artísticos e culturais. 

AS FOLIAS DE MINAS 

As Folias de Minas foram declaradas como patrimônio imaterial (manifestações religiosas) do 

estado por meio da Deliberação CONEP nº 01/2017. Esta manifestação cultural, celebrada na 

religião católica, visa comemorar a visita dos três Reis Magos ao menino Jesus. 

No município de Três Marias, segundo IEPHA (2020), existem os seguintes grupos: Folia de Reis 

de Andrequicé, Folia de Reis Estrela Divina, Folia das Pedras, Folia de Reis Menino Jesus, Folia de 

Reis Nossa Senhora de Fátima.  

A prática de Folia de Minas mais próxima do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central 

está localizada a mais de 4 km de distância deste, devendo-se destacar que nenhuma via 

potencialmente aproveitada para acesso ao empreendimento é utilizada para a prática. 
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PATRIMÔNIO MUNICIPAL 

Em Três Marias existem pelo menos 99 bens culturais e naturais inventariados e/ou registrados, 

sendo 11 do patrimônio cultural imaterial, 67 do patrimônio cultural material (histórico) e 21 do 

patrimônio natural. 

No cadastro do ICMS do Patrimônio Cultural, programa de incentivo à preservação do patrimônio 

do estado de Minas Gerais para bens protegidos pelos municípios mineiros, existem dois bens 

registrados em Três Marias: 

 Capela Nossa Senhora das Mercês (distrito de Andrequiçé); 

 Museu Casa do Manuelzão (distrito de Andrequicé). 

A Capela Nossa Senhora das Mercês está localizada no distrito de Andrequicé e foi construída no 

século XVIII, de costas para a Vila, já que foi erguida em direção aos cursos d’água locais. Sua 

implantação visava dar guarida a um irmão de um padre do município de Diamantina que estava 

caçando nas proximidades e morreu subitamente sendo enterrado neste local pelos colegas 

caçadores. O local coincidia as antigas rotas dos sertões. 

A Capela (Foto 4-158) foi tombada como bem do patrimônio municipal no ano de 2010, por 

concentrar interesse histórico, estilístico e religioso na sua materialidade, além de servir como 

local de guarda de um importante acervo de imagens, móveis e outras peças sacras.  

 Foto 4-158: Capela Nossa Senhora das Mercês 

 

Já o Museu Manuelzão faz parte do Projeto Memorial Manuelzão, que consiste em um conjunto de 

ações que visam a preservação da história de Manuel Nardi, o Manuelzão, acompanhante de 

viagem do escritor Guimarães Rosa, que, posteriormente, se tornou personagem de sua obra 

“Manuelzão e Miguilim”. 
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O Museu (Foto 4-159) foi instalado no ano de 2001 em casa que pertenceu a Manuelzão. Já o 

acervo foi adquirido pela Prefeitura de Três Marias em 2003 e conta com objetos que representam 

os hábitos e os costumes do vaqueiro. 

 Foto 4-159: Museu Manuelzão 

 
Fonte: Guia das Artes, 2020. 

Estes dois bens estão localizados a uma considerável distância do Projeto Alteamento dos 

Módulos Oeste 1 e Central, estando incluídos no distrito de Andrequicé. Além destes, outros dois 

bens municipais tombados são: a Mesa de Centro da CODEVASF e as Veredas de Ponte Firme, 

Tolda e São José (visitadas por Guimarães Rosa). Estas últimas estão localizadas a mais de 10 km 

do empreendimento e sem relação hidrográfica com este. Os demais bens são apenas 

inventariados ou indicados para tombamento. 

O bem mais próximo ao empreendimento é o rio São Francisco, inventariado como um sítio 

natural pelo município de Três Marias. Todavia, este se trata apenas de um bem inventariado. 

 

4.5.3.4.2 São Gonçalo do Abaeté 

A Tabela 4-108 apresenta a listagem de bens inventariados, registrados ou tombados do 

município de São Gonçalo do Abaeté, obtida por meio de contato com a Secretaria Municipal de 

Governo e Planejamento e em base de dados do IPHAN e do IEPHA. A tabela também informa a 

localização de cada bem em relação às áreas de influências do Projeto Alteamento dos Módulos 

Oeste 1 e Central (AID e AII) e a distância aproximada do patrimônio em relação à área 

diretamente afetada (ADA) pelo empreendimento. 
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 Tabela 4-108: Patrimônio cultural material, imaterial e natural do  
município de São Gonçalo do Abaeté 

Nome do patrimônio Natureza Esfera 
Abrangência 

espacial 

Distância 
aproximada 

da ADA 

Modo Artesanal de Fazer Queijo de Minas 
(Região do Serro, Serra do Salitre/Alto 
Paranaíba, Serra da Canastra) 

Imaterial Federal AII 68 km 

Saberes, Linguagens e Expressões Musicais da 
Viola em Minas Gerais 

Imaterial Estadual AII 68 km 
(mais próximo) 

As Folias de Minas Imaterial Estadual AII 
35 km 

(mais próximo) 
Capela de Nossa Senhora de Imaculada 
Conceição e São Sebastião - Vilarejo dos 
Canoeiros 

Material Municipal AII 26 km 

Cachoeira do Grumixá – Canoeiros Natural Municipal AII 34 km 

Cachoeira do Frade Natural Municipal AII 29 km 

Cachoeira Paina Natural Municipal AII 30 km 

Cachoeira Curral das Éguas Natural Municipal AII 65 km 

Cachoeira Ponte de Pedra Natural Municipal AII 33 km 

Canoeiros Material Federal AII 35 km 

Cachoeira Comprida I Material Federal AII 11,5 km 

Cachoeira Comprida II Material Federal AII 19 km 

Cachoeira Comprida III Material Federal AII 20 km 

Cachoeira Comprida IV Material Federal AII 23 km 

Cachoeira Comprida V Material Federal AII 25 km 

Fonte: Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de São Gonçalo do Abaeté, IEPHA, 2020 e CNSA/SGPA, 2020. 

MODO ARTESANAL DE FAZER QUEIJO DE MINAS 

O Modo Artesanal de Fazer Queijo de Minas foi inscrito no Livro de Registro dos Saberes do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em junho de 2008. A região do 

Alto Paranaíba, conhecida também como Cerrado, fica no oeste de Minas Gerais. Privilegiada pela 

localização e fertilidade do solo, grande quantidade de água e clima ameno, tem na agropecuária 

uma das principais fontes de renda, principalmente na produção de leite e queijo. A história da 

fabricação queijeira na região se confunde com a do povoamento do estado e dos municípios que 

compõem a região, como São Gonçalo do Abaeté (IPHAN, 2017). 

A prática não foi registrada nas proximidades do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e 

Central. 

SABERES, LINGUAGENS E EXPRESSÕES MUSICAIS DA VIOLA EM MINAS GERAIS 

De acordo com o cadastro de violeiro do IEPHA, com atualização datada de 2020, no município de 

São Gonçalo do Abaeté existe dois violeiros, que tocam o instrumento em apresentações/shows e 
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costumam praticar toques/ritmos/estilos/batidas de catira, pagode, sertanejo raiz e ponteados. 

Estes violeiros estão localizados a mais de 68 km do empreendimento. 

AS FOLIAS DE MINAS 

No município de São Gonçalo do Abaeté, de acordo com o cadastro do IEPHA, com atualização de 

2020, existem dois grupos de Folia de Minas: Folia de Santos Reis e Folia de Reis de Canoeiros. 

Este último encontra-se mais próximo ao empreendimento, mas, ainda assim, a mais de 35 km. 

PATRIMÔNIO MUNICIPAL 

O patrimônio municipal de São Gonçalo do Abaeté está representado por uma capela localizada 

no distrito de Canoeiros e diversas cachoeiras cadastradas como bens naturais. Todos são 

tombados e estão localizados a pelo menos 26 km do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e 

Central do DRM. 

SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS 

De acordo com o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos, disponibilizado pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), existem seis sítios arqueológicos em São 

Gonçalo do Abaeté, todos localizados no distrito de Canoeiros. Estes estão localizados a pelo 

menos 13 km do empreendimento e se tratam de sítios cerâmicos ou líticos. 

4.5.4 Síntese Conclusiva 

No âmbito da caracterização da área de influência indireta foram avaliados diversos dados 

secundários referentes aos municípios de Três Marias e São Gonçalo do Abaeté, no tocante à 

dinâmica populacional, dinâmica econômica, níveis de vida da população, infraestrutura, 

habitação, assistência social, comunicação e transporte, segurança pública, ações governamentais, 

segurança pública, percepção dos stakeholders institucionais. A caracterização mostrou que a 

Unidade Três Marias da Nexa apresenta grande relevância econômica e social para a região. Os 

stakeholders das instituições entrevistadas avaliam como positiva a presença da Nexa no 

território, sobretudo em razão da geração de emprego e renda para a população da região. No 

tocante à implantação/ampliação de novos depósitos para disposição de resíduos, os 

representantes de instituições se mostraram favoráveis, mas relataram como pontos negativos 

possíveis contaminações da água, possível rompimento e indicaram, também, a necessidade de a 

empresa buscar melhorias e novas tecnologias para os resíduos industriais. 

Quando à ocupação na Zona de Autossalvamento modelada pelo Estudo de Ruptura Hipotética do 

Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do DRM, conforme levantamento preliminar, 
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existem cerca de 60 casas na mancha de inundação, que, neste caso, corresponde à Zona de 

Autossalvamento. 

No diagnóstico da área de influência direta foi verificado que a população local classifica os 

serviços de educação, saúde, energia elétrica, comunicação, transporte, em geral, como bons, 

sendo os serviços de Transporte e Infraestrutura viária os de menor aprovação. Na pesquisa de 

percepção realizada com os moradores da AID, sobre a presença da Nexa no território, a grande 

maioria se posicionou favorável às atividades da empresa, sobretudo em razão de geração de 

emprego e renda. No que se refere à implantação/ampliação de novos depósitos, a maioria foi 

favorável, mas mostrou preocupação com possíveis rompimentos ou contaminações ambientais. 

No tocante à área diretamente afetada, todo o empreendimento está inserido em imóveis rurais 

de propriedade da Nexa Recursos Minerais S.A., de forma que não existe potencial para ocasionar 

impactos diretos sobre propriedades de terceiros, como a realocação de benfeitorias, o 

reassentamento de população ou a interferência no uso das terras. 

Sobre o patrimônio cultural material e imaterial e natural, os levantamentos realizados indicam 

grande riqueza de bens no município de Três Marias e alguns no município de São Gonçalo do 

Abaeté. Existem bens culturais de natureza material e imaterial, além de diversos sítios naturais. 

Destaca-se a presença de bens imateriais registrados na esfera federal e estadual, sendo eles: (i) 

Roda de Capoeira e/ou Ofício de Mestres de Capoeira; (ii) Saberes, Linguagens e Expressões 

Musicais da Viola em Minas Gerais, e; (iii) As Folias de Minas. 

A área diretamente afetada do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central não interfere 

em qualquer bem do patrimônio cultural ou natural, sendo o mais próximo do empreendimento 

o sítio natural “Rio São Francisco – Três Marias”, localizado a cerca de 0,5 Km. Este se trata apenas 

de um bem inventariado e não tem potencial de ser diretamente afetado em condições normais 

de operação do depósito, uma vez que não haverá vertimento do depósito e toda água 

sobrenadante será tratada. 
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5 ANÁLISE INTEGRADA 

A história da Unidade Três Marias tem início em fins da década de 1950, quando a então 

Companhia Mineira de Metais (depois, Votorantim Metais e, mais recentemente, Nexa Recursos 

Minerais S.A.) instalou uma fábrica no município de Três Marias para produzir zinco metálico a 

partir de exploração de jazida do mineral, localizada no atual município de Vazante. A planta 

metalúrgica foi instalada em posição privilegiada, em função da disponibilidade de utilidades 

(água e energia, sobretudo) e da facilidade de acesso (rodovia federal BR-040). 

Atributos físicos, biológicos e mesmo socioeconômicos possibilitam a distinção de dois 

compartimentos geoambientais nas áreas de influência do empreendimento: um relacionado às 

coberturas superficiais nas planícies do rio São Francisco e, outro, às rochas areníticas. O uso e a 

ocupação do solo guardam relação direta com as oportunidades e restrições oferecidas pelo solos 

e relevo. 

As áreas onde predominam as coberturas superficiais estão sobretudo associadas aos depósitos 

de sedimentos transportados pelo rio São Francisco e depositados em suas planícies. O relevo 

resultante é caracterizado por extensas e suaves depressões aplainadas, às margens do rio. As 

espessas coberturas superficiais associadas ao relevo plano constituem ambiente favorável à 

formação de solos mais espessos, de maior aptidão agronômica no contexto local, que são 

utilizados para a prática agrícola, para a criação de gado, mas principalmente para a instalação de 

residências, sítios e chacreamentos destinados ao uso recreativo e de lazer, a fim de aproveitar 

sobretudo as atividades de pesca recreativa proporcionada pelo rio São Francisco. 

A intensa exploração do solo nestes ambientes determina a ocorrência de poucos remanescentes 

de vegetação nativa, especialmente de formações florestais, estando estes restritos a delgadas 

faixas nas margens dos sistemas fluviais, em especial do rio São Francisco. A fauna local, tanto 

terrestre quanto aquática, depende desses ambientes, sobretudo em razão do rio, mas também 

pelos remanescentes florestais e áreas úmidas a ele associados. Em razão do rio São Francisco, as 

atividades econômicas ali desenvolvidas apresentam relevância no contexto local, principalmente 

no que se tratando das atividades turísticas e da pesca profissional; ambas se valendo dos 

atributos físicos e biológicos destes ambientes e constituindo importante fonte de renda para 

famílias locais. 

Já o compartimento relacionado às rochas areníticas apresenta dominância espacial e 

corresponde às formas de relevo de tabuleiros, que circundam a sede municipal de Três Marias e 

às vertentes escavadas por cursos d’água locais, afluentes do rio São Francisco, entre estas 

porções mais elevadas e as baixadas, representadas pelas planícies do rio. Este ambiente 

apresenta, nas porções tabulares, fatores de restrição à ocupação humana, em razão dos solos 

delgados e pedregoso (laterizado) e das declividades acentuadas nos escarpamentos que 
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bordejam a superfície tabular. Já nas vertentes escavadas pelos afluentes do rio São Francisco, há 

maior favorabilidade à ocupação, sendo o terreno onde está assentada a sede municipal de Três 

Marias, a planta metalúrgica da Nexa e onde é possível o desenvolvimento de atividades 

agropastoris, com terras especialmente exploradas para criação extensiva de gado. 

Os remanescentes de vegetação nativa estão sobretudo associados ao entorno dos cursos d’água 

e a áreas de reservas legais dos imóveis rurais, sendo observadas diversas fitofisionomias 

correlatas ao Cerrado. A fauna local tende a ser menos rica neste ambiente, sobretudo devido ao 

uso do solo (proximidade com cidade, sedes de fazendas, atividades industriais). 

É neste contexto socioambiental em que se insere a Unidade Três Marias, a qual apresenta grande 

relevância para o município, constituindo uma das principais atividades econômicas 

desenvolvidas, contribuindo expressivamente com a receita municipal e gerando emprego e 

renda, direta e indiretamente, para diversos moradores de Três Marias e da região. Esta situação, 

ainda que represente ganhos em curto prazo, mostra a dependência econômica do município em 

relação às atividades desenvolvidas pela Nexa. 

De fato, em entrevista de percepção realizada com representantes institucionais e moradores da 

região, todos citaram a geração de emprego e renda como sendo a principal vantagem da 

existência da Nexa no local, o que os motiva a serem favoráveis à permanência da empresa e às 

demais atividades desenvolvidas. 

Ao longo dos anos operando no município de Três Marias, a empresa sempre realizou a disposição 

dos resíduos industriais remanescentes do processo hidrometalúrgico em barragens/depósitos. 

Em realidade, esta foi, por muito, a alternativa técnica convencional utilizada para contenção de 

resíduos/rejeitos de processos produtivos minero-metalúrgico a úmido de diversas empresas do 

mundo. A construção dessas estruturas sempre foi realizada no intuito de prevenir impactos 

ambientais, haja vista se tratar de um sistema de controle dos resíduos/rejeitos. 

Nos últimos anos, a empresa vem buscando viabilizar outras técnicas possíveis para destinar o 

material remanescente da produção. Contudo, apesar de ter implementado técnicas como a 

disposição a seco em outros empreendimentos da Companhia, em razão de especificidades do 

resíduo de Três Marias, ainda não foi possível estabelecer alternativa tecnológica para disposição 

do material residual. Existem alguns projetos promissores, mas que estão ainda em fase de 

pesquisa tecnológica e de inovação, de forma que não têm, atualmente, viabilidade para constituir 

alternativa à barragem ou depósito de disposição hidráulica de polpa. 

Diante deste cenário e com a vida útil de seus depósitos se encerrando nos próximos anos, a 

implantação de um depósito de contenção se mostrou como a alternativa possível para permitir a 

continuidade das atividades da planta metalúrgica em Três Marias, a partir do ano de 2023. 
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Assim, a empresa avaliou diversas alternativas locacionais de possíveis projetos e decidiu pela 

implantação do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do DRM, que se mostrou a 

alternativa menos danosa do ponto de vista socioambiental para destinação da lama terciária 

(resíduo industrial). 

O projeto contempla as melhores práticas em termos de prevenção de impactos, citando-se a 

implantação de dupla camada impermeabilizante, captação da água sobrenadante para 

tratamento, extravasor de emergência, instrumentação de monitoramento geotécnico, dentre 

outros. Além disso, a Nexa pretende adotar, para este depósito, os mesmos controles que 

implementa nas demais estruturas da Unidade, que não têm registros de situações que levassem 

ao acionamento de níveis de emergência instituídos para as estruturas. 

O projeto, apesar de contemplar a supressão de vegetação nativa, irá intervir na menor área 

possível, haja vista que cerca de 80% da área diretamente afetada se encontra em ambiente já 

antropizado, seja pelas atividades industriais, seja por atividades agropastoris antes 

desenvolvidas nas propriedades. 

Além disso, não haverá intervenção direta em propriedades de terceiros, sendo toda a área 

diretamente afetada inserida em imóvel rural de propriedade da Nexa Recursos Minerais S.A. 
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6 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS 

A avaliação de impactos pode ser entendida como um instrumento de planejamento, no sentido 

de que oferece uma previsão dos impactos socioambientais que podem ser gerados por um 

empreendimento, embasando a prevenção de danos (SÁNCHEZ, 2013). Também nesta ótica, a 

previsão dos impactos permite determinar a viabilidade que um empreendimento oferece, face às 

condições ambientais e socioeconômicas pré-existentes, além de fundamentar a definição de 

compensação para danos que possam ser inerentes à atividade em licenciamento, ainda que não 

a inviabilizem. 

Para embasar a avaliação de impactos, conceitua-se alguns dos termos definidos na bibliografia 

especializada, neste caso estabelecidos na norma ABNT NBR ISO 14.001 (Sistema de Gestão 

Ambiental – Requisitos com orientações para uso): 

 Meio Ambiente: “circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo-se ar, água, 

solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações”. 

 Aspecto ambiental: “elemento das atividades ou produtos ou serviços de uma organização 

que pode interagir com o meio ambiente”. 

 Impacto ambiental: “qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que 

resulte, no todo ou em parte, dos aspectos ambientais de uma organização”. 

Fundamentando-se nestes conceitos, para proceder a avaliação de impactos é necessário, 

portanto, caracterizar as atividades que serão desenvolvidas em todas as fases do 

empreendimento (planejamento, implantação, operação e fechamento), a disposição das 

estruturas/edificações no espaço e os processos que serão decorrentes das atividades 

desenvolvidas. É também imprescindível diagnosticar a área onde o empreendimento será 

inserido, determinando as condições e relações ambientais e socioeconômicas então 

estabelecidas. Neste contexto, a caracterização do empreendimento e a diagnose socioambiental 

são os dois alicerces que sustentam a identificação de aspectos e impactos ambientais, 

proporcionando a avaliação do cenário futuro, quando da integração do empreendimento ao meio 

ambiente. 

Em realidade, o exercício da avaliação de impacto deve permear todo o planejamento de um 

empreendimento, desde a escolha do local para sua implantação, a configuração espacial das 

estruturas (evitando áreas de relevante interesse ambiental e social) e a definição de controles 

ambientais que, desde o projeto, são destinados à prevenção de impactos (como, por exemplo, 

sistemas de tratamento de efluentes). 

Pretende-se, com a avaliação de impactos, rastrear todas as possibilidades de interferência, sejam 

elas adversas ou benéficas, que um empreendimento pode provocar ao meio ambiente, 

verificando sua viabilidade e levantando oportunidades de potencializar efeitos benéficos e de 

prevenir, mitigar ou compensar efeitos adversos.  
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6.1 METODOLOGIA APLICADA PARA AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

Para proceder a identificação dos impactos decorrentes do empreendimento, considerou-se os 

levantamentos e os diagnósticos realizados nos itens anteriores, fazendo-se uma análise conjunta 

das informações apresentadas na Caracterização do Empreendimento e dos dados referentes à 

situação atual da área em que se insere o empreendimento e de sua vizinhança. 

Esta avaliação de impactos ambientais foi elaborada atendendo às diretrizes conceituais e 

procedimentais dispostas tanto na Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986, quanto 

no Termo de Referência aplicável à elaboração deste Estudo de Impacto Ambiental. 

O percurso metodológico para avaliação dos impactos contempla, em um primeiro momento, a 

identificação dos impactos decorrentes do empreendimento, fundamentando-se nas atividades 

que serão desenvolvidas e os aspectos ambientais a elas associados, conforme representado na 

Figura 6-1. Em síntese, a qualidade ambiental pré-existente é modificada pelas ações propostas 

para a área, gerando, em consequência, um novo cenário, com uma qualidade ambiental 

modificada. 

 Figura 6-1: Representação da relação entre ações humanas, aspectos e impactos ambientais 

 
Fonte: adaptado de SÁNCHEZ, 2013. 

O levantamento de atividades e aspectos e a identificação de impactos é realizada em função de 

cada uma das etapas do empreendimento, a saber: fases de planejamento, implantação, operação 

e fechamento. 

Após a identificação dos impactos, estes são avaliados considerando critérios pré-estabelecidos 

com base na legislação vigente, nas diretrizes do termo de referência aplicável à elaboração do 

EIA e com base na literatura especializada. A avaliação dos impactos, face os critérios 

estabelecidos, é realizada, predominantemente, de forma qualitativa, como resultado de 

discussões empreendidas entre os técnicos da equipe multidisciplinar que elaborou este estudo 

de impacto ambiental. Assim como a identificação dos impactos, a avaliação é realizada 

considerando cada fase do empreendimento. 

A Tabela 6-1 apresenta os critérios adotados para avaliação dos impactos socioambientais, 

descrevendo tanto os conceitos quanto as definições das classes estabelecidas dentro de cada 

critério. 
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 Tabela 6-1: Critérios adotados para avaliação dos impactos ambientais 

EFEITO 

Conceito: diz respeito à melhoria ou deterioração da qualidade diagnosticada. 

C
la

ss
if

ic
a

çã
o

 

Benéfico: se a alteração é de natureza positiva. 

Adverso: se a alteração é de natureza negativa. 

Duplo efeito: se a alteração pode ser benéfica e adversa, à luz dos diferentes aspectos ambientais. 

AÇÃO 

Conceito: exprime a possibilidade de um impacto ser causado diretamente das atividades do 
empreendimento e de aspectos socioambientais a elas associados ou de ser decorrente de outro(s) 
impacto(s) primário(s). 

C
la

ss
if

ic
a

çã
o

 

Direta: quando o efeito é resultante de uma ou mais atividades do empreendimento.   

Indireta: quando o efeito é resultante de outro impacto identificado. 

PRAZO DE MANIFESTAÇÃO 

Conceito: está relacionado à amplitude temporal entre a atividade geradora do aspecto ambiental e a 
ocorrência do impacto. 

C
la

ss
if

ic
a

çã
o

 Imediato: o impacto ocorre tão logo a atividade seja iniciada. 

Médio prazo: existe um intervalo relativamente pequeno (no tocante à vida útil do 
empreendimento) entre o início da atividade e a ocorrência do impacto. 

Longo prazo: existe um intervalo relativamente grande (no tocante à vida útil do empreendimento) 
entre o início da atividade e a ocorrência do impacto. 

DURAÇÃO/TEMPORALIDADE 

Conceito: trata-se da temporalidade do impacto, ou seja, da situação de permanência da interferência no 
tempo. 

C
la

ss
if

ic
a

çã
o

 Temporário: a interferência ocorre por um período de tempo determinado, seja dentro de uma 
mesma etapa ou em diferentes etapas do empreendimento. 

Permanente: a interferência ocorre de forma contínua durante toda(s) a(s) etapa(s) do 
empreendimento ou, mesmo, após interrompida a atividade de que é decorrente. 

Cíclico/sazonal: a interferência ocorre em intervalos regulares, por exemplo, seguindo a 
sazonalidade climática. 

REVERSIBILIDADE 

Conceito: refere-se à possibilidade de reestabelecimento das condições socioambientais pretéritas, após 
a ocorrência do impacto. 

C
la

ss
if

ic
a

çã
o

 

Reversível: após ocorrência do impacto, há possibilidade de reversão para condições 
socioambientais similares àquelas anteriores à interferência do empreendimento. 

Irreversível: não há possibilidade de reversão para condições socioambientais similares àquelas 
anteriores à interferência do empreendimento. 



  

 

 

 

556 • 
 

ABRANGÊNCIA ESPACIAL 

Conceito: está relacionada ao alcance espacial do impacto. 

C
la

ss
if

ic
a

çã
o

 Pontual: ocorrerá somente na área diretamente afetada pelo empreendimento ou em seu entorno 
imediato. 

Local: a interferência poderá se manifestar, também, para além do entorno imediato do 
empreendimento, por exemplo, nas áreas de influência direta. 

Regional: a interferência poderá se manifestar em um contexto maior, por exemplo, nas áreas de 
influência indireta do empreendimento. 

MAGNITUDE 

Conceito: refere-se à uma previsão da intensidade do impacto, confrontando com a situação/qualidade 
socioambiental diagnosticada. 

C
la

ss
if

ic
a

çã
o

 Pequena: o grau de interferência é considerado pequeno em comparação à situação/qualidade 
socioambiental diagnosticada. 

Média: o grau de interferência é considerado mediano em comparação à situação/qualidade 
socioambiental diagnosticada. 

Grande: o grau de interferência é considerado grande em comparação à situação/qualidade 
socioambiental diagnosticada. 

IMPORTÂNCIA 

Conceito: trata-se do grau de relevância atribuído a um impacto no contexto em que ocorrerá, tomando 
por base uma análise conjunta dos atributos utilizados para avaliação do impacto, especialmente os 
critérios de magnitude, reversibilidade e duração/temporalidade. 

C
la

ss
if

ic
a

çã
o

 Pequena: o impacto, no contexto em que ocorre, é pouco relevante, sendo, por isso, difícil de ser 
percebido ou verificado.  

Média: o impacto, no contexto em que ocorre, é relevante, sendo, por isso, percebido ou verificado 
com certa facilidade. 

Grande: o impacto, no contexto em que ocorre, é muito relevante, sendo, por isso, facilmente 
percebido ou verificado. 

Além destes critérios com categorias pré-definidas, foram abordadas, de forma descritiva, as 

propriedades cumulativas e sinérgicas que os impactos identificados possam ter, considerando os 

conceitos dispostos na Deliberação Normativa COPAM nº 175, de 08 de maio de 2012. Assim, a 

cumulatividade dos impactos refere-se “à interação aditiva dessas alterações em um dado espaço 

ao longo do tempo”. Já a sinergia “é causada pela combinação de uma ou mais ações antrópicas 

com outra(s) passada(s), presente(s) ou futura(s) potencializando alterações ao meio ambiente”. 
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6.2 AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

6.2.1 Impactos sobre o Meio Físico 

Os impactos identificados para o meio físico, relacionados às fases do Projeto Alteamento dos 

Módulos Oeste 1 e Central do Depósito de Rejeitos Murici, foram: 

 Modificação da Paisagem; 

 Interferência na Dinâmica Geomorfológica; 

 Interferência nas Propriedades Químicas do Solo; 

 Interferência na Dinâmica Hídrica Superficial e Subterrânea; 

 Interferência na Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas; 

 Interferência na Qualidade do Ar; 

 Interferência nos Níveis de Pressão Sonora. 

Nos itens a seguir, serão apresentados os resultados do percurso metodológico para identificação 

de cada um dos impactos supracitados e a avaliação para cada fase do empreendimento. 

6.2.1.1 Modificação da Paisagem 

A Unidade Três Marias está em operação desde o fim da década de 1960, sendo as ampliações 

mais significativas aquelas relativas à construção da Barragem Córrego da Lavagem, no início dos 

anos 2000 e a construção do Depósito de Rejeitos Murici, em 2010 e nos anos posteriores. Estas 

intervenções promoveram a alteração do uso do solo para implantação de atividades industriais, 

ligadas à metalurgia. No caso do Depósito de Rejeitos Murici, em meio a um ambiente rural, 

marcado por atividades agropecuárias. 

O Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central tem como principal objetivo altear em quatro 

metros dois módulos do Depósito de Rejeitos Murici. Este depósito se encontra em um interflúvio, 

divisor de águas entre as sub-bacias do córrego Martinha e Retiro Velho. Neste sentido, 

considerando o aumento da elevação em quatro metros (El. 598,0 m para El. 602,0 m), é de se 

esperar que ocorra modificação da paisagem local. 

A Foto 6-1 e a Foto 6-2 mostram a vista para a área do Depósito de Rejeitos Murici – DRM a partir 

de duas importantes localidades inseridas nas áreas de influência do empreendimento, sendo elas 

a Vila dos Albanos e a Aldeia do Dourado. Estes registros fotográficos demostram o impacto visual 

provocado pela estrutura nas localidades de entorno, indicando, também, ser possível visualizá-

lo a partir do rio São Francisco. 
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 Foto 6-1: Vista do Depósito de Rejeitos Murici a partir da Vila dos Albanos 

 
Fonte: foto área obtida por Trust, em 2020. 

 

 Foto 6-2: Vista do Depósito de Rejeitos Murici a partir da Aldeia do Dourado 

 
Fonte: foto área obtida por Trust, em 2020. 

A modificação da paisagem representa um impacto visual para a área de entorno do 

empreendimento, resultado da implantação, operação e fechamento de áreas industriais, neste 

caso, em um ambiente rural. Cumpre mencionar que este foi uma das consequências negativas 

indicadas por stakeholders para a existência da operação da Nexa em Três Marias, corroborando 

com a importância deste impacto no contexto local. 

Na fase de planejamento, não se espera a ocorrência deste impacto. Todavia, na fase de 

implantação, as atividades de supressão de vegetação, terraplenagem e execução de obras civis 

poderão acarretar modificação da paisagem rural, considerando não apenas o alteamento do 
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maciço dos depósitos, como, também, as áreas de empréstimo e bota-fora, que representarão, 

ainda que em menor escala, a modificação da paisagem local em um território que tem vocação 

agropecuária, localmente marcado pela criação de gado, especialmente leiteiro. Menciona-se 

também o fato de que ocorrerá supressão de vegetação nativa em algumas áreas de empréstimo, 

o que contribui bastante para a modificação da paisagem, ainda que a maior parte da área 

diretamente afetada (80%) abranja ambientes já antropizadas. 

Na fase de operação, quando a estrutura geotécnica estiver em pleno funcionamento, ocorrerá a 

consolidação de paisagem industrial no meio rural, permanecendo por toda a vida útil do depósito 

e até que ocorra o descomissionamento da estrutura. 

Na fase de fechamento, ocorrerá todas as atividades de recuperação/realização da estrutura, 

incluindo revegetação, o que proporcionará uma melhoria significativa no impacto visual gerado 

nas fases de implantação e operação do empreendimento.  

Como medidas de controle ambientais que podem contribuir para a redução do impacto visual 

provocado pela operação do depósito, cita-se a revegetação de taludes e superfícies com solo 

exposto. Para as fases de implantação e operação, a execução de um Programa de Recuperação de 

Áreas Degradadas – PRAD é considerado suficiente, sobretudo na implantação, após a exploração 

das áreas de empréstimo e movimentação em bota-foras. Na fase de fechamento, a execução de 

um Plano de Fechamento ou Descomissionamento da estrutura é de reverter o impacto visual 

provocado pela implantação e operação do depósito. 

O impacto de modificação da paisagem é considerado adverso nas fases de implantação e 

operação, por proporcionar transformação estética menos agradável, e benéfico na fase de 

fechamento do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central, por representar a melhoria da 

paisagem em relação às fases anteriores. O impacto apresenta ação direta, prazo de manifestação 

imediato, duração permanente, por manter-se ao longo de todas as fases do empreendimento, 

reversível, uma vez que a execução do plano de fechamento poderá promover o reestabelecimento 

da paisagem bastante similar à original, de abrangência local, por interferir especialmente na área 

de influência direta e de pequena magnitude para as fases de implantação e operação, por se tratar 

de um impacto estético e que se deu em um ambiente já antropizado, sendo considerado de média 

magnitude para a fase de fechamento, já que as ações de recuperação/reabilitação para 

fechamento aproximarão a área das condições originais. A Modificação da Paisagem é classificada 

como de média importância nas fases de implantação e operação, pois, apesar de ser de baixa 

magnitude e reversível, tem caráter permanente e é facilmente percebida no contexto em que 

ocorre (local). Já na fase de fechamento o impacto é classificado como de grande importância, em 

razão de ser muito relevante para o contexto local, sendo facilmente percebido. 

A Tabela 6-2 apresenta o percurso metodológico para identificação do impacto, ao passo que a 

Tabela 6-3 traz uma síntese dos critérios de avaliação do impacto, em cada uma das fases do 

empreendimento. 
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 Tabela 6-2: Identificação do impacto de Modificação da Paisagem  

Fase Atividade Aspecto Impacto 
Controle  

Ambiental 
Programa Ambiental 

Im
p

la
n

ta
çã

o
 

Supressão de 
vegetação 

Modificação de 
paisagem em zona 
rural 

Modificação 
 da Paisagem 

- 

Programa de 
Recuperação de Áreas 
Degradadas 

Terraplenagem 
(incluindo 
relocação de 
acessos) 

Modificação de 
paisagem em zona 
rural 

- 

Execução de 
obras civis 

Modificação de 
paisagem em zona 
rural 

- 

O
p

er
aç

ão
 

Operação de 
estrutura 
geotécnica 

Consolidação de 
paisagem 
industrial em zona 
rural 

Revegetação de 
taludes e 
superfícies com 
solo exposto 

F
ec

h
am

en
to

 

Revegetação de 
áreas 
degradadas 

Geração de áreas 
recuperadas/ 
reabilitadas 

- Plano de Fechamento 

 

 

 Tabela 6-3: Avaliação do impacto de Modificação da Paisagem  

Critério 
Avaliação/Fase 

Planejamento Implantação Operação Fechamento 

Efeito 

Não previsto 

Adverso Adverso Benéfico 

Ação Direta Direta Direta 

Prazo de Manifestação Imediato Imediato Imediato 

Duração/Temporalidade Permanente Permanente Permanente 

Reversibilidade Reversível Reversível Reversível 

Abrangência Espacial Local Local Local 

Magnitude Pequena Pequena Média 

Importância Média Média Grande 
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6.2.1.2 Interferência na Dinâmica Geomorfológica 

A implantação e operação de um depósito de resíduos/rejeitos pode promover uma interferência 

na dinâmica geomorfológica, ao realizar atividades que influenciam tanto em processos erosivos 

quanto deposicionais. Está, portanto, associado às alterações topográficas e no fluxo das águas. 

Na fase de planejamento, este impacto é considerado insignificante, pois as investigações/estudos 

preliminares não têm potencial de promover grandes alterações na dinâmica geomorfológica. Na 

fase de implantação, este impacto está relacionado às atividades de supressão de vegetação, 

limpeza do terreno, exploração de áreas de empréstimo, terraplenagem, disposição de material 

em bota-fora e execução de obras civis. Todas essas atividades podem provocar a geração de 

sedimentos e/ou a geração de interferências no escoamento superficial e infiltração da água. Estes 

aspectos podem influenciar na dinâmica erosiva e deposicional das áreas, podendo resultar na 

instalação de processos erosivos e no assoreamento de cursos hídricos. Os movimentos de massa 

não são esperados, em razão da declividade dos terrenos abrangidos pela área diretamente 

afetada. 

No contexto da fase de implantação, a execução de Programa de Controle de Processos Erosivos e 

Disciplinamento de Águas Pluviais e de Programa de Recuperação de Áreas Degradadas é 

essencial para mitigar as possíveis interferências na dinâmica de processos erosivos e 

deposicionais, ao promover ações de manutenção da estabilidade de superfícies inclinadas, 

correção de processos erosivos e movimentos de massa, a manutenção e correção de danos de 

dispositivos de drenagem e recuperação/reabilitação das áreas de empréstimo e bota-fora.  

Na fase de operação, a estrutura geotécnica (depósito dos módulos Oeste 1 e Central) pode 

ocasionar a geração de sedimentos se instalados processos erosivos em taludes e demais áreas do 

entorno. A geração de sedimentos, por consequência, é capaz de alterar os processos 

deposicionais, sobretudo em cursos d’água. Um dos controles existentes é a revegetação de 

taludes e superfícies com solo exposto, o qual contribui para evitar a instalação de processos 

erosivos. O sistema de drenagem pluvial constitui outro importante controle, em virtude que os 

dispositivos de drenagem podem tanto contribuir para impedir a ocorrência de processos 

erosivos, ao dar direcionamento controlado para as águas pluviais (como canaletas, leiras e 

valetas de proteção de taludes e dissipadores de energia), quanto evitar o carreamento de 

sedimentos para vertentes e, principalmente cursos d’água (bacias de contenção de sedimentos, 

como os SUMPs).  

Por outro lado, a utilização dos dispositivos de drenagem pode promover a geração de sedimentos 

sobretudo se o sistema não estiver bem dimensionado ou as ações de manutenção nos 

dispositivos de drenagem não forem corretamente executadas. Exemplificando: se uma canaleta, 

um dissipador de energia ou uma bacia de contenção não for capaz de comportar o volume de 

escoamento superficial produzido na área de contribuição, poderá transbordar, provocando 
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processos erosivos, dependendo da localização dos dispositivos. O mesmo poderá ocorrer se estas 

estruturas de drenagem estiverem danificadas ou assoreadas. 

Nesta fase, o Programa de Controle e Monitoramento Geotécnico, voltadas ao acompanhamento 

das condições do depósito, abrange ações que visam não somente a prevenção, mas também a 

correção de possíveis processos erosivos, movimentos de massa, operação incorreta do sistema 

de drenagem, etc. 

Na fase de fechamento, as atividades de exploração de áreas de empréstimo, terraplenagem, 

execução de obras civis e revegetação de áreas degradadas têm possibilidade de, durante sua 

execução, gerar sedimentos e interferir no escoamento superficial e na infiltração da água. De 

outro ponto de vista, espera-se que estas ações sejam capazes de promover a estabilidade física 

do local, impedindo permanentemente a ocorrência do Impacto de Interferências na Dinâmica 

Geomorfológica. Neste contexto, é de extrema importância a execução do Plano de Fechamento 

para a estrutura. 

O impacto de Interferência na Dinâmica Geomorfológica é avaliado como adverso nas fases de 

implantação e operação, pois compreende alteração adversa no equilíbrio entre morfogênese e 

pedogênese. Já na fase de fechamento, é tratado como de duplo efeito, haja vista que, 

temporariamente (durante as atividades de fechamento) pode ser adverso, mas, uma vez obtida 

a estabilização física das áreas, o impacto é benéfico. A ação é direta, com prazo de manifestação 

em geral, de médio prazo. A duração é permanente, por ser possível de ocorrer ao longo de cada 

uma das fases consideradas e a abrangência é local, capaz de afetar sobretudo a área de influência 

direta, de média magnitude, pois caso ocorra, representa uma alteração significativa em relação à 

condição diagnosticada. A importância é classificada como pequena nas fases de implantação e 

operação, pois se os controles e programas previstos forem bem executados, a probabilidade de 

ocorrência deste impacto é baixa. Já na fase de fechamento, considerando a intenção de promover 

a estabilidade física das superfícies, é considerado de média magnitude. 

A Tabela 6-4 apresenta o percurso metodológico para identificação do impacto, ao passo que a 

Tabela 6-5 traz uma síntese dos critérios de avaliação do impacto. 

 Tabela 6-4: Identificação do impacto de Interferência na Dinâmica Geomorfológica 

Fase Atividade Aspecto Impacto 
Controle  

Ambiental 
Programa Ambiental 

Im
p

la
n

ta
çã

o
 

Supressão de 
vegetação 

Geração de 
interferências ao 
escoamento 
superficial e 
infiltração da água 

Interferência na 
Dinâmica 
Geomorfológica 

- 
Programa de Recuperação 
de Áreas Degradadas 
 
Programa de Controle de 
Processos Erosivos e 
Disciplinamento de Águas 
Pluviais 

Limpeza do 
terreno 

Geração de 
sedimentos; 
Geração de 
interferências ao 
escoamento 
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Fase Atividade Aspecto Impacto 
Controle  

Ambiental 
Programa Ambiental 

superficial e 
infiltração da água 

Exploração de 
áreas de 
empréstimo 

Geração de 
sedimentos; 
Geração de 
interferências ao 
escoamento 
superficial e 
infiltração da água 

 

Terraplenagem 
(incluindo 
relocação de 
acessos) 

Geração de 
sedimentos; 
Geração de 
interferências ao 
escoamento 
superficial e 
infiltração da água 

Revegetação de 
taludes e superfícies 
com solo exposto; 
Sistema de 
drenagem pluvial 
provisório 

Disposição de 
material em bota-
fora 

Geração de 
sedimentos 

Revegetação de 
taludes e superfícies 
com solo exposto; 
Sistema de 
drenagem pluvial 
provisório 

Execução de obras 
civis 

Geração de 
sedimentos 

 

O
p

er
aç

ão
 

Operação de 
dispositivos de 
drenagem 

Geração de 
sedimentos; 
Geração de 
interferências ao 
escoamento 
superficial e 
infiltração da água 

Sistema de 
drenagem pluvial 

Programa de Controle e 
Monitoramento 
Geotécnico 

Operação de 
estrutura 
geotécnica 

Geração de 
sedimentos; 
Geração de 
interferências ao 
escoamento 
superficial e 
infiltração da água 

Revegetação de 
taludes e superfícies 
com solo exposto; 
Sistema de 
drenagem pluvial 

F
ec

h
am

en
to

 

Exploração de 
áreas de 
empréstimo 

Geração de 
sedimentos; 
Geração de 
interferências ao 
escoamento 
superficial e 
infiltração da água 

 

Plano de Fechamento 
Terraplenagem 
(incluindo 
relocação de 
acessos) 

Geração de 
sedimentos; 
Geração de 
interferências ao 
escoamento 
superficial e 
infiltração da água 

 

Execução de obras 
civis 

Geração de 
sedimentos 
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Fase Atividade Aspecto Impacto 
Controle  

Ambiental 
Programa Ambiental 

Revegetação de 
áreas degradadas 

Geração de 
interferências ao 
escoamento 
superficial e 
infiltração da água 

 

 

 

 

 Tabela 6-5: Avaliação do impacto de Interferência na Dinâmica Geomorfológica 

Critério 
Avaliação/Fase 

Planejamento Implantação Operação Fechamento 

Efeito 

Não previsto 

Adverso Adverso Duplo efeito 

Ação Direta Direta Direta 

Prazo de Manifestação Médio prazo Médio prazo Médio prazo 

Duração/Temporalidade Permanente Permanente Permanente 

Reversibilidade Reversível Reversível Reversível 

Abrangência Espacial Local Local Local 

Magnitude Média Média Média 

Importância Pequena Pequena Média 

 

6.2.1.3 Interferência nas Propriedades Químicas do Solo 

O impacto de interferências nas propriedades químicas do solo diz respeito à potencial 

contaminação do solo em razão das atividades desenvolvidas em superfície. Na fase de 

planejamento, não ocorrerão atividades capazes de interferir de forma significativa as 

propriedades químicas do solo. 

Na fase de implantação, dentre os aspectos que podem contribuir para produzir interferências nas 

propriedades químicas do solo, tem-se: geração de efluentes líquidos (oleosos e sanitários) e 

geração de resíduos sólidos, decorrentes das atividades de implantação, operação e 

descomissionamento do canteiro de obras (gerando efluentes sanitários em banheiros e 

vestiários e efluentes oleosos quando da manutenção de veículos e equipamentos), implantação 

de instrumentos de monitoramento geotécnico e execução de obras civis. Os resíduos sólidos e os 

efluentes líquidos, se não forem adequadamente acondicionados ou se foram destinados de forma 
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incorreta, com disposição no solo, podem constituir fontes potenciais de contaminação. Neste 

sentido, deve-se prever sempre o Armazenamento temporário de resíduos em local adequado e 

destinação final corretos, da mesma forma que os efluentes devem ser corretamente 

acondicionados e tratados antes de serem lançados no ambiente. Sugere a execução do Programa 

de Gestão Ambiental de Obras e do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

Na fase de operação, dois aspectos podem levar ao impacto de interferência nas propriedades 

químicas do solo, sendo eles: geração de efluentes líquidos e o lançamento de efluentes em cursos 

d’água. A própria disposição da polpa no reservatório leva à geração de efluentes líquidos, o que 

poderia percolar para o solo, caso não existe/fosse previsto o sistema de impermeabilização e 

detecção de vazamentos. Importante mencionar que também o resíduo industrial que será 

disposto no depósito é classificado como Classe I (perigoso), conforme norma ABNT NBR 10.004, 

apresentando potencial de solubilização e lixiviação de diversos componentes químicos, 

especialmente de metais. Destaca-se que os módulos Oeste 1 e Central atualmente em 

funcionamento já possuem revestimento impermeabilizante e nunca apresentaram qualquer 

indicativo de mau funcionamento, conforme informações disponibilizadas pela equipe da Nexa 

Recursos Minerais S.A. 

A água sobrenadante no reservatório é captada e enviada para tratamento na Estação de 

Tratamento de Efluentes Industriais (ETEi) da planta metalúrgica de Três Marias. Esta medida, 

apesar de ser uma atividade prevista na operação do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e 

Central, contribui significativamente para evitar o impacto de interferências nas propriedades 

químicas do solo.  

Na fase de operação, sugere-se a implementação de Programa de Monitoramento de Qualidade 

das Águas e Programa de Controle e Monitoramento Geotécnico. O primeiro seria capaz de indicar 

possíveis problemas em relação à destinação dos efluentes e, o segundo, deve prever o 

acompanhamento do sistema de detecção de vazamentos. 

Na fase de fechamento, as atividades previstas podem gerar resíduos sólidos, com potencial para 

interferir nas propriedades químicas do solo, caso não sejam corretamente acondicionados e 

destinados. Porém, também significará a estabilização química e física da área, sendo que as 

próprias ações previstas para o descomissionamento, e que estarão contempladas no Plano de 

Fechamento, atuam na reversibilidade deste impacto. Destaca-se que o Plano de Fechamento deve 

promover investigações ambientais e ações de descontaminação, caso necessário. 

O impacto de interferências nas propriedades químicas do solo é considerado adverso nas fases 

de implantação e operação, por potencialmente significar a deterioração da qualidade do solo, 

existindo risco à saúde humana e risco ecológico. Já na fase de fechamento, é classificado como de 

duplo efeito, pois é esperada a estabilização química das áreas sob influência do depósito. A ação 

é direta, decorrente das atividades do empreendimento, a manifestação se dá em médio prazo 

(por geralmente depender de lixiviação de contaminantes), a duração é permanente, sendo o 
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impacto tratado como reversível, uma vez que existem soluções para recuperação e reabilitação 

das áreas, promovendo a estabilização química. A abrangência espacial é classificada como 

pontual, haja vista que potenciais interferências nas propriedades químicas do solo são mais 

prováveis de ocorrerem próximo ao local onde estão as fontes de contaminação. A magnitude e a 

importância são classificadas como pequena, em razão da abrangência pontual, da reversibilidade 

e, também, pelos sistemas de controle já previstos em projeto, em especial o de 

impermeabilização. 

A Tabela 6-6 apresenta o percurso metodológico para identificação do impacto, ao passo que a 

Tabela 6-7 traz uma síntese dos critérios de avaliação do impacto. 

 Tabela 6-6: Identificação do impacto de Interferência nas Propriedades Químicas do Solo 

Fase Atividade Aspecto Impacto 
Controle  

Ambiental 
Programa Ambiental 

Im
p

la
n

ta
çã

o
 

Implantação, 
operação e 
desativação do 
canteiro de obras 

Geração de resíduos 
sólidos; 
Geração de efluentes 
sanitários; 
Geração de efluentes 
oleosos 

Interferência na 
Qualidade das 
Águas 
Superficiais e 
Subterrâneas 

Armazenamento 
temporário de 
resíduos em local 
correto e destinação 
final corretos; 
Destinação correta 
(tratamento) de 
efluentes oleosos; 
Destinação correta 
(tratamento) de 
efluentes sanitários 

Programa de Gestão 
Ambiental das Obras 
 
Programa de 
Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos Execução de obras 

civis 
Geração de resíduos 
sólidos 

Armazenamento 
temporário de 
resíduos em local 
correto e destinação 
final corretos 

Implantação de 
instrumentos de 
monitoramento 
geotécnico 

Geração de resíduos 
sólidos 

Armazenamento 
temporário de 
resíduos em local 
correto e destinação 
final corretos 

O
p

er
aç

ão
 

Transporte e 
lançamento de 
resíduos 
industriais no 
depósito 

Geração de efluentes 
líquidos 

Sistema de 
impermeabilização e 
detecção de 
vazamentos 

Programa de 
Monitoramento de 
Qualidade da Água 
 
Programa de Controle 
Monitoramento 
Geotécnico 

Recuperação, 
adução e 
tratamento de 
água 
sobrenadante 

Lançamento de 
efluente tratado em 
cursos d'água 

Tratamento de 
efluentes líquidos 
industriais 

F
ec

h
am

en
to

 

Execução de obras 
civis 

Geração de resíduos 
sólidos 

 

Armazenamento 
temporário de 
resíduos em local 
correto e destinação 
final corretos 

Plano de Fechamento 
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 Tabela 6-7: Avaliação do impacto de Interferência nas Propriedades Químicas do Solo 

Critério 
Avaliação/Fase 

Planejamento Implantação Operação Fechamento 

Efeito 

Insignificante 

Adverso Adverso Duplo efeito 

Ação Direta Direta Direta 

Prazo de Manifestação Médio prazo Médio prazo Médio prazo 

Duração/Temporalidade Permanente Permanente Permanente 

Reversibilidade Reversível Reversível Reversível 

Abrangência Espacial Pontual Pontual Pontual 

Magnitude Pequena Pequena Pequena 

Importância Pequena Pequena Pequena 

 

6.2.1.4 Interferência na Dinâmica Hídrica Superficial e Subterrânea 

O impacto de interferência na dinâmica hídrica superficial e subterrânea decorre de qualquer 

atividade que possa causar alteração nas condições de fluxo dos sistemas hídricos superficiais ou 

subterrâneos. 

Na fase de planejamento, entende-se que este impacto é insignificante. Na fase de implantação, 

pode decorrer de uma gama de atividades, sendo elas: implantação, operação e desativação do 

canteiro de obras, supressão de vegetação, limpeza do terreno, exploração de áreas de 

empréstimo, terraplenagem, disposição de material em bota-fora, execução de obras civis e 

implantação de instrumentos de monitoramento. Estas atividades podem condicionar a geração 

de resíduos sólidos, a geração de efluentes líquidos (sanitários ou oleosos), interferências no 

escoamento superficial e na infiltração da água e geração de sedimentos. Os resíduos sólidos, se 

não armazenados e descartados corretamente, podem atingir os cursos hídricos, interferindo na 

dinâmica hídrica. O mesmo ocorre com os sedimentos que, caso não sejam controlados, podem 

carrear aos cursos d’água, causando, até mesmo, assoreamento. No caso dos efluentes líquidos, 

estes também precisam ser controlados para que não cheguem aos cursos d’agua ou infiltrem no 

solo, gerando modificações limnológicas, por conter sólidos e óleos e graxas, sobretudo. 

Ainda na fase de implantação, a retirada de vazão de curso d’água, referente à captação no rio São 

Francisco para utilização nas obras pode interferir na dinâmica hídrica. Todavia, os montantes 

captados, sobretudo aqueles com destinação às obras, são praticamente insignificantes face a 

disponibilidade hídrica local. 

Para mitigar o impacto de interferência na dinâmica hídrica superficial e subterrânea na fase de 

implantação, as medidas de controle/mitigação aplicáveis são: armazenamento temporário de 



  

 

 

 

568 • 
 

resíduos em local adequado e destinação correta; destinação correta, com tratamento, dos 

efluentes líquidos; revegetação de taludes e superfícies com solo exposto e sistema de drenagem 

pluvial provisório nas frentes de obras. Sugere-se, também, a execução dos seguintes programas: 

Programa de Gestão Ambiental das Obras, Programa de Monitoramento de Qualidade das Águas, 

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, Programa de Controle de Processos Erosivos e 

Disciplinamento das Águas Pluviais e Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. 

Na fase de operação, os aspectos de geração de sedimentos e interferências no escoamento 

superficial e infiltração da água também podem ocorrer, porém em decorrência de atividades 

como a operação de dispositivos de drenagem e pela própria operação da estrutura geotécnica. A 

disposição da polpa no reservatório, gera efluentes líquidos que precisam ser controlados com 

sistema de impermeabilização. Porém, este pode interferir na infiltração da água em uma área de 

recarga. Além disso, o tratamento da água sobrenadante, com posterior lançamento no rio São 

Francisco também pode interferir na dinâmica hídrica, mas em menor grau. 

Para esta fase, recomenda-se a implementação do Programa de Controle e Monitoramento 

Geotécnico e do Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas. 

As atividades previstas para a fase de fechamento podem gerar sedimentos e interferências no 

escoamento superficial e na infiltração da água, afetando a dinâmica hídrica superficial e 

subterrânea. Porém, também significará a estabilização física da área, sendo que as próprias ações 

previstas para o descomissionamento, e que estarão contempladas no Plano de Fechamento, 

atuam na reversibilidade deste impacto. 

O impacto de interferências na dinâmica hídrica superficial e subterrânea é considerado adverso 

nas fases de implantação e operação, por representar modificações nas condições naturais de 

fluxos das águas, ao passo que na fase de fechamento é tido como de duplo efeito, uma vez que as 

ações de descomissionamento atual na reversibilidade do impacto. Possui ação direta, por 

decorrer diretamente das atividades do empreendimento, o prazo de manifestação é imediato e a 

duração permanente, por perdurar ao longo de cada uma das fases em que ocorre. O impacto é 

reversível, considerando que medidas mitigadoras e ações de descomissionamento podem cessar 

as interferências na dinâmica hídrica. A abrangência é local, por ser passível de ocorrer na área de 

influência direta do empreendimento. A magnitude e a importância são avaliadas como pequena, 

em razão de um impacto ser local e reversível, além de potencialmente controlado/mitigado. 

A Tabela 6-8 apresenta o percurso metodológico para identificação do impacto, ao passo que a 

Tabela 6-9 traz uma síntese dos critérios de avaliação do impacto. 
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 Tabela 6-8: Identificação do impacto de Interferência  

na Dinâmica Hídrica Superficial e Subterrânea  

Fase Atividade Aspecto Impacto 
Controle  

Ambiental 
Programa Ambiental 

Im
p

la
n

ta
çã

o
 

Implantação, 
operação e 
desativação do 
canteiro de obras 

Geração de resíduos 
sólidos; 
Geração de efluentes 
sanitários; 
Geração de efluentes 
oleosos 

Interferência na 
Dinâmica 
Geomorfológica 

Armazenamento 
temporário de 
resíduos em local 
correto e destinação 
final corretos; 
Destinação correta 
(tratamento) de 
efluentes oleosos; 
Destinação correta 
(tratamento) de 
efluentes sanitários 

Programa de Gestão 
Ambiental das Obras 
 
Programa de 
Monitoramento de 
Qualidade das Águas  
 
Programa de 
Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos 
 
Programa de Controle de 
Processos Erosivos e 
Disciplinamento das 
Águas Pluviais 
 
Programa de Recuperação 
de Áreas Degradadas 

Supressão de 
vegetação 

Geração de 
interferências ao 
escoamento 
superficial e 
infiltração da água 

 

Limpeza do 
terreno 

Geração de 
sedimentos; 
Geração de 
interferências ao 
escoamento 
superficial e 
infiltração da água 

 

Exploração de 
áreas de 
empréstimo 

Geração de 
sedimentos; 
Geração de 
interferências ao 
escoamento 
superficial e 
infiltração da água 

 

Terraplenagem 
(incluindo 
relocação de 
acessos) 

Geração de 
sedimentos; 
Geração de 
interferências ao 
escoamento 
superficial e 
infiltração da água 

Revegetação de 
taludes e superfícies 
com solo exposto; 
Sistema de 
drenagem pluvial 
provisório 

Disposição de 
material em bota-
fora 

Geração de 
sedimentos 

Revegetação de 
taludes e superfícies 
com solo exposto; 
Sistema de 
drenagem pluvial 
provisório 

Execução de obras 
civis 

Geração de 
sedimentos; 
Geração de resíduos 
sólidos 

Armazenamento 
temporário de 
resíduos em local 
correto e destinação 
final corretos 

Captação de água 
para utilização nas 
obras 

Retirada de vazão 
em curso d'água 

 

Implantação de 
instrumentos de 
monitoramento 
geotécnico 

Geração de resíduos 
sólidos 

Armazenamento 
temporário de 
resíduos em local 
correto e destinação 
final corretos 
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Fase Atividade Aspecto Impacto 
Controle  

Ambiental 
Programa Ambiental 

O
p

er
aç

ão
 

Transporte e 
lançamento de 
resíduos 
industriais no 
depósito 

Geração de efluentes 
líquidos (sistema de 
impermeabilização) 

 

Programa de Controle e 
Monitoramento 
Geotécnico; 
 
Programa de 
Monitoramento de 
Qualidade da Água. 

Recuperação, 
adução e 
tratamento de 
água 
sobrenadante 

Lançamento de 
efluente tratado em 
cursos d'água 

Tratamento de 
efluentes líquidos 
industriais 

Operação de 
dispositivos de 
drenagem 

Geração de 
sedimentos; 
Geração de 
interferências ao 
escoamento 
superficial e 
infiltração da água 

Sistema de 
drenagem pluvial 

Operação de 
estrutura 
geotécnica 

Geração de 
sedimentos; 
Geração de 
interferências ao 
escoamento 
superficial e 
infiltração da água 

Revegetação de 
taludes e superfícies 
com solo exposto; 
Sistema de 
drenagem pluvial 

F
ec

h
am

en
to

 

Exploração de 
áreas de 
empréstimo 

Geração de 
sedimentos; 
Geração de 
interferências ao 
escoamento 
superficial e 
infiltração da água 

 

Plano de Fechamento 

Terraplenagem 
(incluindo 
relocação de 
acessos) 

Geração de 
sedimentos; 
Geração de 
interferências ao 
escoamento 
superficial e 
infiltração da água; 
Geração de resíduos 
sólidos 

Armazenamento 
temporário de 
resíduos em local 
correto e destinação 
final corretos 

Execução de obras 
civis 

Geração de 
sedimentos 

 

Revegetação de 
áreas degradadas 

Geração de 
interferências ao 
escoamento 
superficial e 
infiltração da água 
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 Tabela 6-9: Avaliação do impacto de Interferência na  

Dinâmica Hídrica Superficial e Subterrânea 

Critério 
Avaliação/Fase 

Planejamento Implantação Operação Fechamento 

Efeito 

Não previsto 

Adverso Adverso Duplo efeito 

Ação Direta Direta Direta 

Prazo de Manifestação Imediato Imediato Imediato 

Duração/Temporalidade Permanente Permanente Permanente 

Reversibilidade Reversível Reversível Reversível 

Abrangência Espacial Local Local Local 

Magnitude Pequena Pequena Pequena 

Importância Pequena Pequena Pequena 

 

 

6.2.1.5 Interferência na Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas 

A qualidade da água representa um conjunto de concentrações, especiações e partições físicas e 

químicas de substâncias orgânicas e inorgânicas capazes de mensurar as condições de um corpo 

hídrico. A qualidade da água pode variar em função de fatores naturais, como a sazonalidade e 

pela introdução pelo homem direta ou indiretamente de substâncias e energia que resultam no 

comprometimento da qualidade da água e seus usos. Neste sentido a qualidade das águas é um 

indicador das condições de um sistema hídrico, onde pode-se mensurar o grau de degradação ou 

conservação dos corpos hídricos.  

Na fase de planejamento, não ocorrerão atividades capazes de interferir de forma significativa na 

qualidade das águas. Na fase de implantação do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central 

serão realizadas atividades na área de drenagem das sub-bacias dos córregos Martinha e Retiro 

Velho, sendo essas as principais drenagens que poderão apresentar deterioração de qualidade em 

função das atividades de implantação do projeto. Ressalta-se que ambos os córregos possuem, na 

maior parte de suas extensões, regime intermitente, podendo apresentar ausência de fluxo por 

longos períodos. 

Durante a implantação do Alteamento Módulos Central e Oeste 1 do Depósito de Rejeitos Murici - 

DRM há possibilidade de ocorrência de interferência na qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas. As atividades de implantação poderão ocasionar os aspectos geração de resíduos 

sólidos, geração de efluentes oleosos, geração de efluentes sanitários e geração de sedimentos, 

sendo o último o aspecto que mais pode contribuir para o impacto interferência na qualidade das 
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águas superficiais e subterrâneas, em razão das grandes áreas de superfícies expostas, geradas 

quando das atividades de limpeza de terreno, exploração de áreas de empréstimo, terraplenagem, 

disposição de material em bota-fora e execução de obras civis. Os sedimentos podem carrear solos 

e contaminantes aos cursos d’água, sendo capazes de modificar características físicas e químicas 

dos cursos d’água. Destaca-se a proximidade das áreas de empréstimo com os córregos da 

Martinha e Retiro Velho, sendo recomendável a exploração destes locais nos períodos de 

estiagem, quando há menor probabilidade de ocorrer carreamento de sedimentos. 

Há de se considerar, ainda na etapa de implantação, a geração de resíduos sólidos, efluentes 

líquidos oleosos e sanitários que decorrerão de atividades como Implantação, operação e 

desativação do canteiro de obras, execução de obras civis e implantação de instrumentos de 

monitoramento.  

Dentre os controles ambientais capazes de mitigar o impacto de Interferências na Qualidade das 

Águas Superficiais e Subterrâneas na fase de implantação, cita-se a revegetação de taludes e 

superfícies expostas, a implantação de sistema temporário de drenagem pluvial, o 

armazenamento temporário de resíduos em local correto e destinação final corretos, destinação 

correta (tratamento) de efluentes oleosos e de efluentes sanitários. Os programas ambientais 

previstos são: Programa de Gestão Ambiental das Obras (prevê tratamento dos efluentes e gestão 

de resíduos no canteiro de obras), Programa de Monitoramento de Qualidade das Águas, 

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, Programa de Controle de Processos Erosivos e 

Disciplinamento das Águas Pluviais e Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. 

As operações do alteamento dos módulos Oeste 1 e Central podem gerar sedimentos com 

potencial de interferir na qualidade das águas, de forma similar ao descrito para a fase de 

implantação. Ainda, o lançamento do resíduo em polpa no reservatório poderia levar a uma 

possível interferência na qualidade das águas de aquíferos, todavia, controlada pelo sistema de 

impermeabilização e detecção de vazamentos previsto no projeto. Deve-se destacar que os 

módulos Oeste 1 e Central Depósito de Rejeitrejeos Murici já apresentam camada dupla de 

impermeabilização com geomembrana, além de sistema de detecção de vazamentos e que, ao 

longo da operação dessas estruturas, não foram registrados, conforme informações 

disponibilizadas pela Nexa, possíveis problemas no revestimento impermeabilizante, o que seria 

indicado pelos dispositivos de detecção de vazamento. As ações de impermeabilização são 

imprescindíveis à segurança ambiental do depósito, uma vez que o resíduo industrial da Unidade 

Três Marias é classificado como Classe I (perigoso), conforme norma ABNT NBR 10.004, 

apresentando potencial de solubilização e lixiviação de diversos componentes químicos, 

especialmente de metais-traço. 

Ainda na fase de operação, a água sobrenadante no reservatório é captada e direcionada para 

tratamento na Estação de Tratamento de Efluentes Industriais (ETEi) da planta metalúrgica, 

sendo posteriormente lançado no rio São Francisco, o que poderia interferir na qualidade das 
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águas, caso não fosse atingido toda a eficiência de tratamento. Este sistema de controle encontra-

se ambientalmente regularizado por outra Licença de Operação da Unidade Três Marias, a qual 

contempla os monitoramentos tanto para avaliar a eficiência do tratamento, quanto possíveis 

influências no corpo receptor. 

Nesta fase, como medidas de controle, tem-se: sistema de impermeabilização e detecção de 

vazamentos, tratamento de efluentes líquidos industriais, sistema de drenagem pluvial e a 

revegetação de taludes e superfícies expostas. Os programas sugeridos são: Programa de Controle 

e Monitoramento Geotécnico e Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas, não sendo 

proposto monitoramento para os efluentes, em razão de este já ser contemplado na licença de 

operação que inclui a Estação de Tratamento de Efluentes Industriais. No Programa de Controle e 

Monitoramento Geotécnico serão também previstas ações para inspeção regular do sistema de 

detecção de vazamentos. 

Na fase de fechamento, as atividades previstas podem gerar sedimentos e resíduos sólidos, com 

potencial para interferir na qualidade das águas superficiais, sobretudo. Porém, também 

significará a estabilização química e física da área, sendo que as próprias ações previstas para o 

descomissionamento, e que estarão contempladas no Plano de Fechamento, atuam na 

reversibilidade deste impacto. Destaca-se que o Plano de Fechamento deve promover 

investigações ambientais e ações de descontaminação, caso necessário. 

O impacto de interferências na qualidade das águas superficiais e subterrâneas é considerado 

adverso nas fases de implantação e operação, por potencialmente significar a deterioração da 

qualidade das águas. Já na fase de fechamento, é classificado como de duplo efeito, pois as obras 

de fechamento podem levar a interferência na qualidade das águas, porém, por outro lado, é 

esperada a estabilização química das áreas sob influência do depósito. A ação é direta e o prazo 

de manifestação imediato. Em relação à duração, é considerado temporário nas fases de 

implantação e fechamento, por decorrerem principalmente da geração de sedimentos e 

permanente na fase de operação, pois, caso ocorra alguma interferência na qualidade das águas 

subterrâneas, a remediação é complexa. O impacto é considerado reversível, haja vista que podem 

ser planejadas ações de intervenções capazes de restituir as condições originais dos sistemas 

hídricos. A abrangência espacial é local, ocorrendo sumariamente na área de influência direta. A 

magnitude e a importância são classificadas como média em todas as fases, em razão deste 

constituir um impacto que pode afetar indiretamente tanto usos da água atuais, quando usos 

futuros da área. 

A Tabela 6-10 apresenta o percurso metodológico para identificação do impacto, ao passo que a 

Tabela 6-11 traz uma síntese dos critérios de avaliação do impacto. 
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 Tabela 6-10: Identificação do impacto de Interferência na  

Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas 

Fase Atividade Aspecto Impacto 
Controle  

Ambiental 
Programa Ambiental 

Im
p

la
n

ta
çã

o
 

Implantação, 
operação e 
desativação do 
canteiro de obras 

Geração de resíduos 
sólidos; 
Geração de efluentes 
sanitários; 
Geração de efluentes 
oleosos 

Interferência na 
Qualidade das 
Águas 
Superficiais e 
Subterrâneas 

Armazenamento 
temporário de 
resíduos em local 
correto e destinação 
final corretos; 
Destinação correta 
(tratamento) de 
efluentes oleosos; 
Destinação correta 
(tratamento) de 
efluentes sanitários Programa de Gestão 

Ambiental das Obras 
 
Programa de 
Monitoramento de 
Qualidade das Águas  
 
Programa de 
Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos 
 
Programa de Controle de 
Processos Erosivos e 
Disciplinamento das 
Águas Pluviais 
 
Programa de Recuperação 
de Áreas Degradadas 

Limpeza do 
terreno 

Geração de 
sedimentos 

 

Exploração de 
áreas de 
empréstimo 

Geração de 
sedimentos 

 

Terraplenagem 
(incluindo 
relocação de 
acessos) 

Geração de 
sedimentos 

Revegetação de 
taludes e superfícies 
expostas; 
Sistema de 
drenagem pluvial 
provisório 

Disposição de 
material em bota-
fora 

Geração de 
sedimentos 

Revegetação de 
taludes e superfícies 
expostas; 
Sistema de 
drenagem pluvial 
provisório 

Execução de obras 
civis 

Geração de 
sedimentos; 
Geração de resíduos 
sólidos 

Armazenamento 
temporário de 
resíduos em local 
correto e destinação 
final corretos 

Implantação de 
instrumentos de 
monitoramento 
geotécnico 

Geração de resíduos 
sólidos 

Armazenamento 
temporário de 
resíduos em local 
correto e destinação 
final corretos 

O
p

er
aç

ão
 

Transporte e 
lançamento de 
resíduos 
industriais no 
depósito 

Geração de efluentes 
líquidos 

Sistema de 
impermeabilização e 
detecção de 
vazamentos 

Programa de 
Monitoramento de 
Qualidade da Água 
 
Programa de Controle 
Monitoramento 
Geotécnico 

Recuperação, 
adução e 
tratamento de 
água 
sobrenadante 

Lançamento de 
efluente tratado em 
cursos d'água 

Tratamento de 
efluentes líquidos 
industriais 

Operação de 
dispositivos de 
drenagem 

Geração de 
sedimentos 

Sistema de 
drenagem pluvial 
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Fase Atividade Aspecto Impacto 
Controle  

Ambiental 
Programa Ambiental 

Operação de 
estrutura 
geotécnica 

Geração de 
sedimentos 

Revegetação de 
taludes e superfícies 
expostas; 
Sistema de 
impermeabilização e 
detecção de 
vazamentos 

F
ec

h
am

en
to

 

Exploração de 
áreas de 
empréstimo 

Geração de 
sedimentos 

Revegetação de 
taludes e superfícies 
expostas 

Plano de Fechamento 
Execução de obras 
civis 

Geração de 
sedimentos; 
Geração de resíduos 
sólidos 

Armazenamento 
temporário de 
resíduos em local 
correto e destinação 
final corretos 

Terraplenagem 
Geração de 
sedimentos 

Revegetação de 
taludes e superfícies 
expostas 

 

 Tabela 6-11: Avaliação do impacto de Interferência na  

Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas 

Critério 
Avaliação/Fase 

Planejamento Implantação Operação Fechamento 

Efeito 

Insignificante 

Adverso Adverso Duplo efeito 

Ação Direta Direta Direta 

Prazo de Manifestação Imediato Imediato Imediato 

Duração/Temporalidade Temporário Permanente Temporário 

Reversibilidade Reversível Reversível Reversível 

Abrangência Espacial Local Local Local 

Magnitude Média Média Média 

Importância Média Média Média 

 

6.2.1.6 Interferência na Qualidade do Ar 

A interferência na qualidade do ar ocorre em razão do incremento de poluentes na atmosfera. 

Entretanto, este incremento não significa, necessariamente, ultrapassagem dos padrões de 

qualidade do ar definidos na legislação. O padrão de qualidade do ar, se refere aos limites 

estabelecidos para as concentrações de poluentes, que, se extrapolados, poderão afetar a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à flora e à fauna, aos materiais 

e ao meio ambiente em geral.  
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Na fase de planejamento, não ocorrerão atividades capazes de interferir de forma significativa na 

qualidade do ar. Do contrário, sobretudo durante a fase de implantação do Projeto Alteamento 

dos Módulos Oeste 1 e Central serão desenvolvidas atividades propensas à emissão de poluentes 

atmosféricos com potencial para gerar o impacto de Interferência na Qualidade do Ar.  

O principal poluente associado às atividades de implantação do alteamento dos módulos Oeste 1 

e Central é o material particulado. As atividades durante a implantação serão voltadas 

principalmente a movimentação de terra, como a terraplanagem (provocando a desagregação do 

material e, consequentemente, poeira), movimentação de veículos e intensificação do uso dos 

acessos (com a suspensão de sólidos em razão do atrito das rodas dos veículos com o leito das 

estradas), disposição de material no bota fora(quando pode ocorrer arraste eólico do material 

particulado) e supressão vegetal e limpeza do terreno (quando ocorre a movimentação de 

máquinas pesadas e a exposição de área susceptível ao arraste eólico). Todas essas atividades têm 

potencial de emitir o material particulado na atmosfera. 

Outro aspecto ambiental que pode contribuir para o impacto de Interferência na Qualidade do Ar 

é a emissão de gases de combustão, associados a atividades que dependam de forma significativa 

da operação de veículos e equipamentos. Neste caso, são especialmente emitidos monóxidos de 

carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx) e hidrocarbonetos (HC). Contudo, estas emissões não 

são significativas, justamente por seu caráter difuso. 

Nesta fase, controle como a umectação das vias e pátios e a revegetação de taludes e superfícies 

expostas podem contribuir para mitigar o impacto. Além disso, cita-se também as ações previstas 

no Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e, principalmente, no Programa de Gestão de 

Qualidade do Ar, o qual deve controlar tanto as ações de controle quanto as ações de 

monitoramento dos poluentes de interesse. 

A fase de operação do alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central se resume à formação do 

reservatório com o resíduo proveniente da planta hidrometalúrgica da Unidade Três Marias e na 

movimentação de veículos, equipamentos e máquinas, necessários à operação e manutenção da 

estrutura. Os sólidos presentes no reservatório podem formar praias de resíduos secos, tornando 

uma área exposta, com susceptibilidade de dispersão de particulados por meio da ação eólica. 

Neste contexto, a etapa de operação possui também como aspectos ambientais a potencial 

emissão de material particulado e de gases de combustão, que podem contribuir na interferência 

da qualidade do ar. 

Para esta fase, a continuação da execução do Programa de Gestão da Qualidade do Ar é suficiente 

para mitigar o impacto, estando previsto o monitoramento, que indicará possíveis problemas com 

as emissões. 

Por fim, na fase de fechamento, o impacto também poderá decorrer das atividades de 

terraplenagem, exploração de áreas de empréstimo, execução de obras civis, dentre outros. 
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Contudo, será significativamente minimizado quando da revegetação das áreas e finalização das 

atividades previstas para esta etapa. A correta execução do Plano de Fechamento e os 

monitoramentos posteriores, que devem ser previstos no Plano, são capazes de mitigar o impacto. 

O impacto de Interferência na Qualidade do Ar foi avaliado como de efeito adverso para as fases 

de implantação e operação, por deteriorar a qualidade ambiental. Já na fase de fechamento, possui 

duplo efeito, pois as atividades podem contribuir para a emissão de particulados e gases, porém, 

posteriormente, estes aspectos seriam extintos. A ação do impacto é avaliada como direta, por ser 

decorrente de atividades do empreendimento, com prazo de manifestação imediato, ocorrendo 

tão logo as atividades que lhe condicionam sejam executadas. A duração é temporária, passível de 

ocorrer por um período de tempo determinado, é reversível, dada a possibilidade de 

reestabelecimento das condições anteriores após cessadas as atividades que o condicionam, a 

abrangência é local, por ocorrer sobretudo na área de influência direta, e a magnitude é 

considerada média na etapa de implantação, dada a grande quantidade de atividades que podem 

promover o impacto, e durante as fases de operação e fechamento como pequena, já que as 

atividades espera-se que as emissões sejam mais restritas. Em decorrência das classificações 

atribuídas aos critérios de magnitude, reversibilidade e abrangência, o impacto é considerado de 

média importância na fase de implantação e pequena importância nas fases de operação e 

fechamento. 

A Tabela 6-12 apresenta o percurso metodológico para identificação do impacto, ao passo que a 

Tabela 6-13 traz uma síntese dos critérios de avaliação do impacto. 

 Tabela 6-12: Identificação do impacto de Interferência na Qualidade do Ar 

Fase Atividade Aspecto Impacto 
Controle  

Ambiental 
Programa Ambiental 

Im
p

la
n

ta
çã

o
 

Supressão de 
vegetação 

Emissão de material 
particulado 

Interferência na 
Qualidade do Ar 

Umectação de pátios 
e vias 

Programa de Gestão da 
Qualidade do Ar 
 
Programa de Recuperação 
de Áreas Degradadas 

Limpeza do 
terreno 

Emissão de material 
particulado 

Umectação de pátios 
e vias 

Exploração de 
áreas de 
empréstimo 

Emissão de material 
particulado 

Umectação de pátios 
e vias 

Terraplenagem 
(incluindo 
relocação de 
acessos) 

Emissão de material 
particulado 

Umectação de pátios 
e vias; 
Revegetação de 
taludes e superfícies 
expostas 

Disposição de 
material em bota-
fora 

Emissão de material 
particulado 

Umectação de pátios 
e vias; 
Revegetação de 
taludes e superfícies 
expostas 

Execução de obras 
civis 

Emissão de material 
particulado 

Umectação de pátios 
e vias 

Movimentação de 
veículos, 
equipamentos e 
máquinas, em 
geral 

Emissão de material 
particulado; 
Emissão de gases de 
combustão 

Manutenção 
preventiva em 
veículos e 
equipamentos 
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Fase Atividade Aspecto Impacto 
Controle  

Ambiental 
Programa Ambiental 

O
p

er
aç

ão
 

Movimentação de 
veículos, 
equipamentos e 
máquinas, em 
geral 

Emissão de material 
particulado; 
Emissão de gases de 
combustão 

Manutenção 
preventiva em 
veículos e 
equipamentos 

Programa de Gestão da 
Qualidade do Ar 

Operação de 
estrutura 
geotécnica 

Emissão de material 
particulado 

Umectação de pátios 
e vias; 
Revegetação de 
taludes e superfícies 
expostas 

F
ec

h
am

en
to

 

Exploração de 
áreas de 
empréstimo 

Emissão de material 
particulado 

Umectação de pátios 
e vias 
Revegetação de 
taludes e superfícies 
expostas 

Plano de Fechamento 

Execução de obras 
civis 

Emissão de material 
particulado 

Umectação de pátios 
e vias 

Terraplenagem 
Emissão de material 
particulado 

Umectação de pátios 
e vias 

Movimentação de 
veículos, 
equipamentos e 
máquinas, em 
geral 

Emissão de material 
particulado; 
Emissão de gases de 
combustão 

Manutenção 
preventiva em 
veículos e 
equipamentos 

 Tabela 6-13: Avaliação do impacto de Interferência na Qualidade do Ar 

Critério 
Avaliação/Fase 

Planejamento Implantação Operação Fechamento 

Efeito 

Insignificante 

Adverso Adverso Duplo efeito 

Ação Direta Direta Direta 

Prazo de Manifestação Imediato Imediato Imediato 

Duração/Temporalidade Temporário Temporário Temporário 

Reversibilidade Reversível Reversível Reversível 

Abrangência Espacial Local Local Local 

Magnitude Média Pequena Pequena 

Importância Média Pequena Pequena 

 

6.2.1.7 Interferência nos Níveis de Pressão Sonora 

A interferência nos níveis de pressão sonora advém do acréscimo de fontes ruidosas que, se 

ultrapassados dos limites estabelecidos, podem gerar o incômodo na população residente na 

circunvizinhança, além de afetar a saúde. 

Na fase de planejamento, não ocorrerão atividades capazes de interferir de maneira significativa 
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nos níveis de pressão sonora. Já na fase de implantação o impacto está associado às mais diversas 

atividades, sendo elas: implantação, operação e desativação do canteiro de obras, supressão de 

vegetação, limpeza do terreno, exploração das áreas de empréstimo, terraplenagem, disposição 

de material em bota-fora, execução de obras civis e implantação da instrumentação de 

monitoramento. Estas atividades estão associadas não apenas à movimentação de veículos e 

equipamentos, mas também aos ruídos produzidos pelos trabalhadores. A movimentação de 

veículos, equipamentos e máquinas pode estar ou não associada às atividades citadas. Todas essas 

atividades acarretam a emissão de ruídos, aspecto capaz de contribuir para o impacto de 

Interferência nos Níveis de Pressão Sonora. 

Na fase de operação do empreendimento, a movimentação de veículos, equipamentos e máquinas 

relacionados, principalmente, à manutenção da estrutura e transporte de alguns tipos de resíduos 

para o depósito, pode acarretar um incremento na emissão de ruído. Espera-se que os níveis de 

pressão sonora gerados durante a operação do empreendimento serão semelhantes ao cenário 

diagnosticado, devido à analogia entre as atividades já praticadas no local. 

Tanto na fase de implantação, quanto de operação, é essencial manter ações de controle e 

monitoramento da pressão sonora, as quais comporão o Programa de Gestão dos Níveis de Ruído. 

Já na fase de fechamento, as atividades previstas para descomissionamento da estrutura são 

capazes de gerar ruídos, associados tanto à movimentação de veículos, máquinas e equipamentos, 

quanto aos ruídos produzidos pelos trabalhadores, potencialmente gerando interferência nos 

níveis de ruído locais. Após o término dessas atividades, espera-se que não ocorra emissão de 

ruído na área relacionado ao empreendimento. O Plano de Fechamento deve prever as ações 

necessárias para mitigar e controlar o impacto. 

O impacto de Interferência nos Níveis de Pressão Sonora é avaliado como de efeito adverso nas 

fases de implantação e operação por deteriorar a qualidade ambiental. Na fase de fechamento, é 

considerado de duplo efeito, pois será adverso enquanto as atividades para fechamento 

perdurarem, resultando em interferências positivas nos níveis de pressão sonora locais. A ação é 

direta, por ser decorrente de atividades do empreendimento, com prazo de manifestação 

imediato, ocorrendo tão logo as atividades que lhe condicionam sejam executadas. A duração é 

temporária, passível de ocorrer por um período de tempo determinado, é reversível, dada a 

possibilidade de reestabelecimento das condições anteriores após cessadas as atividades que o 

condicionam, a abrangência é local, por ocorrer sobretudo na área de influência direta, e a 

magnitude é considerada média na etapa de implantação, em razão da grande quantidade de 

atividades capazes de emitir ruídos, e durante a operação e fechamento como pequena. Em 

decorrência das classificações atribuídas aos critérios de magnitude, reversibilidade e 

abrangência, o impacto é considerado de média importância na etapa de implantação e pequena 

importância na etapa de operação e fechamento. 

A Tabela 6-14 apresenta o percurso metodológico para identificação do impacto, ao passo que a 



  

 

 

 

580 • 
 

Tabela 6-15 traz uma síntese dos critérios de avaliação do impacto. 

 Tabela 6-14: Identificação do impacto de Interferência nos Níveis de Pressão Sonora 

Fase Atividade Aspecto Impacto 
Controle  

Ambiental 
Programa Ambiental 

Im
p

la
n

ta
çã

o
 

Implantação, 
operação e 
desativação do 
canteiro de obras 

Emissão de ruído 

Interferência nos 
Níveis de 
Pressão Sonora 

- 

Programa de Gestão dos 
Níveis de Ruído 

Supressão de 
vegetação 

Emissão de ruído - 

Limpeza do 
terreno 

Emissão de ruído - 

Exploração de 
áreas de 
empréstimo 

Emissão de ruído - 

Terraplenagem 
(incluindo 
relocação de 
acessos) 

Emissão de ruído - 

Disposição de 
material em bota-
fora 

Emissão de ruído - 

Execução de obras 
civis 

Emissão de ruído - 

Implantação de 
instrumentos de 
monitoramento 

Emissão de ruído - 

Movimentação de 
veículos, 
equipamentos e 
máquinas, em 
geral 

Emissão de ruído 

Manutenção 
preventiva em 
veículos e 
equipamentos; 
Enclausuramento de 
motores 

O
p

er
aç

ão
 Movimentação de 

veículos, 
equipamentos e 
máquinas, em 
geral 

Emissão de ruído 

Manutenção 
preventiva em 
veículos e 
equipamentos; 
Enclausuramento de 
motores 

Programa de Gestão dos 
Níveis de Ruído 

F
ec

h
am

en
to

 

Exploração de 
áreas de 
empréstimo 

Emissão de ruído - 

Plano de Fechamento Execução de obras 
civis 

Emissão de ruído - 

Terraplenagem Emissão de ruído - 
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Fase Atividade Aspecto Impacto 
Controle  

Ambiental 
Programa Ambiental 

Movimentação de 
veículos, 
equipamentos e 
máquinas, em 
geral 

Emissão de ruído 

Manutenção 
preventiva em 
veículos e 
equipamentos; 
Enclausuramento de 
motores 

 

 Tabela 6-15: Avaliação do impacto de Interferência nos Níveis de Pressão Sonora 

Critério 
Avaliação/Fase 

Planejamento Implantação Operação Fechamento 

Efeito 

Insignificante 

Adverso Adverso Duplo efeito 

Ação Direta Direta Direta 

Prazo de Manifestação Imediato Imediato Imediato 

Duração/Temporalidade Temporário Temporário Temporário 

Reversibilidade Reversível Reversível Reversível 

Abrangência Espacial Local Local Local 

Magnitude Média Pequena Pequena 

Importância Média Pequena Pequena 

 

6.2.2 Impactos sobre o Meio Biótico 

As interferências produzidas pelo planejamento, implantação, operação e fechamento do Projeto 

Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central sobre o meio biótico foram sintetizadas em seis 

impactos, quais sejam: 

 Dispersão Forçada de Indivíduos da Fauna Terrestre 

 Eventuais Danos a Espécimes da Fauna Terrestre por Atropelamento; 

 Incremento nas Práticas de Caça e Apanha; 

 Alteração na Composição da Fauna Terrestre; 

 Alteração nas Propriedades Limnológicas; 

 Alteração do Uso do Solo e Cobertura Vegetal e Eventuais Danos a Espécimes da Flora. 
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A principal atividade capaz de afetar a fauna e a flora local é a supressão de vegetação, a qual será 

realizada na fase de implantação do Projeto, sendo esta a etapa que mais implicará em impactos 

no meio biótico. 

6.2.2.1 Dispersão Forçada de Indivíduos da Fauna Terrestre 

Durante a fase de implantação do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central, as atividades 

de supressão vegetal e limpeza do terreno poderão ocasionar os aspectos de geração de áreas 

desmatadas e a emissão de ruídos, os quais, por sua vez, promovem a dispersão forçada de 

indivíduos da fauna terrestre. 

A supressão vegetal e a limpeza do terreno, acabam por transformar em áreas desmatadas locais 

que eram utilizados como hábitats para diversas espécies da fauna terrestre local, devendo-se 

destacar que serão suprimidos três fragmentos nativos de fitofisionomias do cerrado e que existe 

uma significativa e diversificada comunidade de fauna terrestre. 

O corte da vegetação determina alterações na temperatura, umidade relativa do ar e do solo, 

luminosidade, na composição, densidade e diversidade das espécies. Além disso, as ações de 

desmate removerão as fontes de alimento e os locais de abrigo e de nidificação. Para as espécies 

mais generalistas, com maior plasticidade ambiental e menos sensíveis a perturbações antrópicas, 

os impactos resultantes da supressão devem ser menos significativos. 

Considerando as avaliações restritas às áreas de influência direta e área diretamente, grande parte 

dos registros englobam táxons campestres e generalistas, entretanto, há espécies mais sensíveis 

e ameaçadas registradas, como espécies que utilizam o ambiente, pelo menos como área de vida 

(extensão territorial). O ambiente encontra-se parcialmente alterado, com estruturas antrópicas 

rígidas e presença constante de pessoas e veículos, no entanto, suas áreas não antropizadas ainda 

possuem a capacidade de abrigar parte da fauna local.  

Pelos motivos expostos e pela emissão de ruídos durante as atividades de supressão de vegetação 

e limpeza do terreno (emitidos tanto por veículos e equipamentos, quanto por trabalhadores), é 

provável que a fauna presente nestas áreas irá se dispersar, uma vez que seu ambiente será 

alterado. Estes espécimes que se dispersarem, necessitarão disputar novos territórios ou 

adensarem suas populações em outros grupos ecológicos. 

De forma a mitigar o impacto de dispersão forçada de indivíduos da fauna terrestre, propõe-se a 

execução de Programa de Acompanhamento de Desmate, Afugentamento e Resgate da Fauna e 

Flora. 

Destaca-se que nas fases de planejamento e operação este impacto não é previsto de ocorrer, 

considerando as atividades que serão desenvolvidas. Já na fase de fechamento, espera-se que não 

seja significativo, haja vista que não há previsão inicial de supressão de vegetação, sobretudo. 
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Assim, o impacto de dispersão forçada da fauna terrestre foi considerado de efeito adverso, por 

prejudicar a fauna terrestre, possui ação direta, uma vez que iniciada a atividade de supressão, o 

impacto ocorrerá. Uma vez cessada a atividade, o impacto também não ocorrerá, embora seus 

efeitos permaneçam por um tempo maior. Com a aplicação de medidas e ações durante a após a 

interferência, os impactos podem ser revertidos. Assim, considera-se que este possui uma 

pequena magnitude e importância.  

A Tabela 6-16 apresenta o percurso metodológico para a identificação do impacto, ao passo que a 

Tabela 6-17 traz uma síntese dos critérios de avaliação do impacto. 

 Tabela 6-16: Identificação do impacto de Dispersão Forçada de Indivíduos da Fauna Terrestre 

Fase Atividade Aspecto Impacto 
Controle  

Ambiental 
Programa Ambiental 

Im
p

la
n

ta
çã

o
 Supressão de 

vegetação 

Geração de áreas 
desmatadas; 
Emissão de ruídos 

Dispersão 
Forçada de 
Indivíduos da 
Fauna Terrestre 

- Programa de 
Acompanhamento de 
Desmate, Afugentamento 
e Resgate da Fauna e 
Flora 

Limpeza do 
terreno 

Geração de áreas 
desmatadas; 
Emissão de ruídos 

 

 

 Tabela 6-17: Avaliação do impacto de Dispersão Forçada de Indivíduos da Fauna Terrestre 

Critério 
Avaliação/Fase 

Planejamento Implantação Operação Fechamento 

Efeito 

Não previsto 

Adverso 

Não previsto Insignificante 

Ação Direta 

Prazo de Manifestação Imediato 

Duração/Temporalidade Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Abrangência Espacial Local 

Magnitude Pequena 

Importância Pequena 

 

6.2.2.2 Eventuais Danos a Espécimes da Fauna Terrestre por Atropelamentos 

O atropelamento de fauna é reconhecido como a principal causa direta da mortalidade de 

vertebrados. A influência ecológica desse evento na preservação das espécies depende do 

tamanho populacional e das taxas de recrutamento dos táxons afetados, causando grande impacto 

sobre a população de espécies raras e ameaçadas. Uma vez que é previsto o impacto de dispersão 
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forçada de indivíduos da fauna terrestre, muitos deles saem em busca de novas áreas e 

eventualmente podem necessitar atravessar ambientes cortados por vias e acessos que possuem 

tráfego, mesmo que pequeno, ou ainda se dispersarem além das áreas de seu entorno imediato.  

Foram registradas nas áreas de estudo espécies como mão-pelada (Procyon cancrivorus), 

cachorro-do-mato (Cerdocyon thous), jaritataca (Conepatus semistriatus), consideradas 

amplamente impactadas por atropelamentos de veículos, apesar de não estarem em listas de 

espécies ameaçadas. Entretanto, a diagnose ambiental revelou a presença de três espécies 

ameaçadas de extinção, sendo duas da ordem Carnivora e uma da ordem Artiodactyla, a saber: 

Puma concolor (onça-parda), Chrysocyon brachyurus (lobo-guará) e Pecari tajacu (cateto). P. 

tajacu encontra-se elencado com status de conservação “vulnerável” exclusivamente no estado de 

Minas Gerais. Estas espécies podem ser consideradas como potenciais espécies impactadas por 

atropelamentos. 

As estradas e vias de acesso constituem, ainda, uma barreira física para o deslocamento dos 

animais, além de serem atrativos para algumas espécies que se beneficiam como por exemplo de 

carcaças de outros animais atropelados, servindo como fonte alimentar. 

Na fase de implantação do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central ocorrerá 

significativo incremento na movimentação de veículos, máquinas e equipamentos que resultará 

na geração de tráfego e, por consequência, na possibilidade de atropelamento de animais 

terrestres. 

Dentre as principais medidas possíveis para redução da possibilidade de ocorrência deste 

impacto, cita-se: a execução de Programa de Gestão de Tráfego, Segurança e Alerta, com 

implantação de sinalização e realização de campanhas educativas junto aos motoristas; Programa 

de Educação Ambiental, onde podem ser promovidas ações de educação viária; Programa de 

Monitoramento da Fauna Silvestre, que pode acompanhar os índices de atropelamento e avaliar 

os principais corredores de circulação da fauna próximo ao empreendimento, com vistas a 

intensificar o alerta aos motoristas quanto ao risco de atropelamento da fauna. 

Destaca-se que na fase de planejamento este impacto não é previsto de ocorrer, considerando as 

atividades que serão desenvolvidas. Já nas fases de operação e de fechamento, espera-se que não 

seja significativo, haja vista que a movimentação de veículos, equipamentos e máquinas não será 

tão intensa, especialmente se comparada à fase de implantação. 

O impacto de Eventuais Danos a Espécimes da Fauna tem efeito adverso, por significar prejuízos 

à vida dos animais, ação direta por decorrer de atividade do empreendimento, prazo de 

manifestação imediato, duração permanente, pois ainda que não seja contínuo pode ocorrer ao 

longo de toda fase implantação, reversível, uma vez que cessada as atividades que geram o tráfego 

o impacto não mais existirá, e de abrangência local. A magnitude é classificada como pequena, uma 

vez que se espera que a frequência de ocorrência de atropelamentos de animais não seja alta, 
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sendo a importância também considerada como pequena, haja vista o impacto possuir pequena 

magnitude, abrangência local e ser reversível. 

A Tabela 6-18 apresenta o percurso metodológico para a identificação do impacto, ao passo que a 

Tabela 6-19 traz uma síntese dos critérios de avaliação do impacto. 

 Tabela 6-18: Identificação do impacto de Eventuais Danos a Espécimes da Fauna Terrestre por 
Atropelamento 

Fase Atividade Aspecto Impacto 
Controle  

Ambiental 
Programa Ambiental 

Im
p

la
n

ta
çã

o
 

Movimentação de 
veículos, 
equipamentos e 
máquinas, em 
geral 

Geração de tráfego 
(possibilidade de 
atropelamento) 

Eventuais Danos 
a Espécimes da 
Fauna Terrestre 
por 
Atropelamento 

- 

Programa de Gestão de 
Tráfego, Sinalização e 
Alerta; 
Programa de Educação 
Ambiental; 
Programa de 
Monitoramento da Fauna 

 

 Tabela 6-19: Avaliação do impacto de Eventuais Danos a Espécimes da Fauna Terrestre por 
Atropelamento 

Critério 
Avaliação/Fase 

Planejamento Implantação Operação Fechamento 

Efeito 

Não previsto 

Adverso 

Insignificante Insignificante 

Ação Direta 

Prazo de Manifestação Imediato 

Duração/Temporalidade Permanente 

Reversibilidade Reversível 

Abrangência Espacial Local 

Magnitude Pequena 

Importância Pequena 

 

6.2.2.3 Incremento nas Práticas de Caça e Apanha 

As atividades de caça, apesar de ser considerada ilegal, é comum em todo território nacional. A 

prática muitas vezes é utilizada como meio de subsistência em regiões com menores recursos e, 

em outras ocasiões, é utilizada como prática esportiva, porém ainda assim, geralmente de forma 

não legalizada. Essas atitudes têm impactado localmente muitos grupos de espécies, podendo 

chegar até a uma extinção local, devido à sobrecaça. Pesquisas apontam que as espécies presentes 

em regiões fragmentadas são mais vulneráveis aos impactos do que aquelas que vivem em 
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florestas contínuas, pois os fragmentos tendem a ter populações pequenas e isoladas, que muitas 

vezes não recebem imigrações de seu entorno. 

De acordo com a diagnose ambiental, as espécies cinegéticas identificadas na área de estudo como 

Cabassous sp., (tatu-do-rabo-mole), Dasypus sp., (tatu), Pecari tajacu (cateto), Sylvilagus sp., 

(tapeti), Hydrochoerus hydrochaeris (capivara) e Mazama sp., (veado), são as principais espécies 

utilizadas na alimentação humana e que sofrem pressão de caça. Esta atividade vem sendo 

apontada como uma das principais razões pelas quais espécies são atualmente ameaçadas, pois 

ela pode comprometer significativamente a abundância de espécies e a biodiversidade local. Além 

disso, a remoção de grandes mamíferos herbívoros, frugívoros e granívoros de seu habitat natural, 

traz consequências para a estrutura, dinâmica e regeneração de florestas, pois muitas plantas 

dependem destes animais como dispersores de sementes para seu sucesso reprodutivo. 

Durante a fase de implantação do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central haverá a 

contratação temporária de mão-de-obra, o que poderá resultar no adensamento de trabalhadores 

em zona rural, onde se insere o empreendimento. Uma vez que haverá necessidade de supressão 

de vegetação nativa, além das áreas estarem inseridas em um ambiente que ainda possui muitos 

recursos para a fauna local, é esperado que estes trabalhadores venham a ter contato direto com 

espécimes locais, sendo grande parte consideradas cinegéticas ou xerimbabos. As aves, também 

representam outro grupo de espécies amplamente retirado de seus ambientes naturais, muitas 

vezes para criação em gaiolas, devido à apreciação pelo seu canto e abastecimento ao tráfico ilegal 

deste grupo. Essa atividade ilícita causa danos diretos e irreparáveis ao meio ambiente. 

Neste contexto, pode ocorrer o impacto de incremento nas práticas de caça e apanha, sendo 

recomendável que o tema de preservação da fauna local seja trabalhado junto aos contratados, no 

âmbito do Programa de Educação Ambiental, de forma a mitigar o impacto.  

Destaca-se que na fase de planejamento este impacto não é previsto de ocorrer, considerando as 

atividades que serão desenvolvidas. Já nas fases de operação e de fechamento, espera-se que não 

seja significativo, haja vista que não haverá grande adensamento de trabalhadores no local. 

O impacto de incremento nas práticas de caça e apanha é considerado adverso, de ação indireta, 

uma vez que depende da ação de terceiros para que ocorra, sendo mais provável em médio prazo, 

haja vista que a contratação de mão-de-obra não necessariamente acarreta no impacto. Seus 

efeitos podem ser considerados temporários, desde que seja cessada a prática localmente, sendo, 

portanto, considerada reversível. Foi avaliado como de abrangência pontual e de magnitude e 

importância pequenas, por não estar diretamente associado às atividades do empreendimento e, 

sim, à ação de terceiros. 

A Tabela 6-20 apresenta o percurso metodológico para a identificação do impacto, ao passo que a 

Tabela 6-21 traz uma síntese dos critérios de avaliação do impacto. 
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 Tabela 6-20: Identificação do impacto Incremento nas Práticas de Caça e Apanha 

Fase Atividade Aspecto Impacto 
Controle  

Ambiental 
Programa Ambiental 

Im
p

la
n

ta
çã

o
 

Contratação 
temporária de 
mão de obra 

Adensamento de 
trabalhadores em 
zona rural 

Incremento nas 
Práticas de Caça 
e Apanha 

- 
Programa de Educação 
Ambiental 

 

 Tabela 6-21: Avaliação do impacto de Incremento nas Práticas de Caça e Apanha 

Critério 
Avaliação/Fase 

Planejamento Implantação Operação Fechamento 

Efeito 

Não previsto 

Adverso 

Insignificante Insignificante 

Ação Indireta 

Prazo de Manifestação Médio 

Duração/Temporalidade Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Abrangência Espacial Pontual 

Magnitude Pequena 

Importância Pequena 

 

6.2.2.4 Alteração na Composição da Fauna Terrestre 

O impacto de alteração na composição da fauna terrestre é decorrente de outros impactos 

esperados para os meios físico e biótico. Trata-se de uma forma ampla de contemplar impactos 

sobre a fauna, produzidos pela implantação, operação e fechamento do Projeto Alteamento dos 

Módulos Oeste 1 e Central do DRM. Destaca-se que, de um modo geral, a deterioração de habitats 

pode significar a criação de condições propícias para a reprodução de espécies generalistas e 

espécies invasoras, o que interfere em todo ecossistema, pelo desequilíbrio causado. 

Compilando as diagnoses ambientais na área de estudo, foram registradas uma significativa 

riqueza de espécies sendo: para a herpetofauna foram registradas 17 espécies, sendo 14 de anuros 

e três de répteis. Para o grupo da avifauna, a diagnose identificou como dados primários, 99 

espécies, sendo que destas, pelo menos uma foi classificada como ameaçada de extinção, a Ara 

ararauna (arara-canindé) encontra-se vulnerável em Minas Gerias. Esta espécie possui 

plumagens coloridas, são dóceis quando criadas em cativeiro desde filhotes e possuem o notável 

comportamento de imitar a voz humana. Esses fatores as tornaram alvo de contrabandistas, que 
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capturam os filhotes ainda no ninho para a comercialização. A ocorrência delas na área é um 

indicativo que ainda resta populações viáveis no entorno. 

Além disso, foram registradas sete espécies cinegéticas, de interesse econômico e alimentar. As 

espécies apontadas como cinegéticas pertencem as famílias Tinamidae, Anatidae e Columbidae. 

Trata-se de Crypturellus parvirostris, Dendrocygna viduata, Dendrocygna autumnalis, Amazonetta 

brasiliensis, Patagioenas picazuro, Leptotila verreauxi e Leptotila rufaxilla. Por terem maior porte 

essas espécies são comumente abatidas para consumo de suas carnes. Na avaliação do impacto de 

incremente de práticas de caça e apanha, este grupo foi considerado como de significativa 

relevância, no entanto, ao longo do tempo podem sofrer com sua abundância e alterações na 

composição. 

Considerando os mamíferos não-voadores, para as áreas de influência direta e área diretamente 

afetada foram registradas 14 espécies, sendo que destas, três são consideradas ameaçadas de 

extinção. a saber: Puma concolor (onça-parda), Chrysocyon brachyurus (lobo-guará) e Pecari 

tajacu (cateto). P. tajacu A presença de um grande predador na área de estudo, indica que o 

ambiente ainda suporta uma diversificada fauna, uma vez que esta espécie possui uma ampla 

cadeia alimentar. Assim, essa espécie pode ser considerada como um bom indicador de qualidade 

ambiental, pois uma vez que houver redução de suas presas, seu registro na área tornar-se-á 

escasso.  

O impacto de alteração na composição da fauna terrestre tem potencial de ocorrer nas fases de 

implantação, operação e fechamento dos módulos Oeste 1 e Central. Além disso, é 

majoritariamente decorrente de outros impactos como os do meio físico, relacionados aos 

seguintes aspectos: emissão de ruído, emissão de material particulado e gases de combustão, 

geração de sedimentos, geração de efluentes líquidos e geração de resíduos sólidos. 

A emissão de ruído pode provocar não somente o afugentamento da fauna, mas, também, 

interferências nos modos de vida (sobretudo na comunicação) de algumas espécies. A emissão de 

material particulado e gases de combustão, decorrentes de diversas atividades do 

empreendimento, pode proporcionar alteração da qualidade da ambiental, interferindo na fauna. 

A geração de sedimentos, a geração de efluentes líquidos e a geração de resíduos sólidos são 

aspectos que têm potencial de afetar tanto as condições físicas (dinâmica geomorfológica), quanto 

a qualidade das águas. Considerando que os sistemas hídricos superficiais constituem habitat para 

algumas espécies da herpetofauna, além de área de dessedentação e alimentação de mamíferos, 

répteis, aves e anfíbios, é possível ocorrer interferências na composição da fauna. 

A consolidação de paisagem industrial em zona rural, é capaz de reduzir a área de vida (habitats) 

de espécies da fauna provocando aumento da competição por nichos nas áreas remanescentes e 

alteração das relações entre espécies (como a predação) e das relações entre indivíduos de uma 

mesma espécie (como interferências nas taxas de reprodução).  
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Por fim, considera-se a interferência na composição da fauna decorrentes da geração de tráfego e, 

consequentemente, da possibilidade de atropelamento de animais, o que pode significar perda ou 

lesão de indivíduos da fauna. 

Em razão da grande amplitude de aspectos ambientais que podem estar associados ao impacto de 

alteração na composição da fauna terrestre, os seguintes controles podem ser associados: 

armazenamento temporário de resíduos em local adequado e destinação final corretos, 

destinação correta (tratamento) de efluentes oleosos e sanitários, umectação de pátios e vias, 

revegetação de taludes e superfícies com solo exposto, sistema de drenagem pluvial provisório, 

manutenção preventiva em veículos e equipamentos, enclausuramento de motores. 

Como programas ambientais, sugere-se para a fase de implantação: Programa de Monitoramento 

da Fauna Silvestre, Programa de Acompanhamento de Desmate, Afugentamento e Resgate da 

Fauna e Flora, Programa de Gestão de Tráfego, Sinalização e Alerta, Programa de Educação 

Ambiental, além de outros programas definidos para o meio físico que atuam no controle e/ou no 

monitoramento de interferências na qualidade ambiental que podem produzir, por consequência, 

interferências na composição da fauna terrestre. Na fase de fechamento, destacam-se as ações 

previstas no Plano de Fechamento/Descomissionamento que dem contribuir para reversão do 

impacto. 

O impacto é considerado de efeito adverso nas etapas de implantação e operação, e de duplo efeito 

na fase de fechamento, haja vista a possibilidade que ocorra a recuperação/reabilitação das áreas. 

A ação é indireta por ser principalmente decorrente de outros impactos dos meios físico e biótico. 

O prazo de manifestação é imediato, haja vista que os principais aspectos relativos a este impacto 

afetam instantaneamente as comunidades faunísticas, a duração é permanente ao longo de todas 

as fases em que está previsto, reversível, pela possibilidade de recomposição da situação original 

quando do fechamento do empreendimento. O impacto tem abrangência espacial local, afetando 

de forma mais significativa o entorno do empreendimento. Para as fases de implantação e 

fechamento é considerado de média magnitude e importância, em razão das numerosas atividades 

e aspectos capazes de provocar interferências nas comunidades biológicas. Pelo menos motivo, 

foi classificado como de pequena magnitude e pequena importância na fase de operação. 

A Tabela 6-22 apresenta o percurso metodológico para a identificação do impacto, ao passo que 

Tabela 6-23 a traz uma síntese dos critérios de avaliação do impacto. 

 Tabela 6-22: Identificação do impacto de Alteração na Composição da Fauna Terrestre 

Fase Atividade Aspecto Impacto Controle Programa Ambiental 

Im
p

la
n

ta
çã

o
 Implantação, 

operação e 
desativação do 
canteiro de obras 
(incluindo posto 
de combustível e 

Geração de resíduos 
sólidos; 
Geração de efluentes 
sanitários; 
Geração de efluentes 
oleosos; 
Geração de ruído 

 

Armazenamento 
temporário de 
resíduos em local 
correto e destinação 
final corretos; 
Destinação correta 
(tratamento) de 

Programa de 
Monitoramento da Fauna 
Silvestre 
 
Programa de 
Acompanhamento de 
Desmate, Afugentamento 
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Fase Atividade Aspecto Impacto Controle Programa Ambiental 

manutenção em 
veículos) 

efluentes oleosos e 
sanitários 

e Resgate da Fauna e 
Flora 
 
Programa de Gestão de 
Tráfego, Sinalização e 
Alerta 
 
Programa de Educação 
Ambiental 
 
Programa de Gestão 
Ambiental das Obras 
 
Programa de 
Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos 
 
Programa de Controle de 
Processos Erosivos e 
Disciplinamento das 
Águas Pluviais 
 
Programa de 
Recuperação de Áreas 
Degradadas 

Supressão de 
vegetação e 
Limpeza do 
terreno 

Emissão de material 
particulado; 
Geração de 
sedimentos; 
Emissão de ruído; 
Modificação de 
paisagem em zona 
rural; 
Geração de áreas 
desmatadas 

Umectação de pátios 
e vias 

Exploração de 
áreas de 
empréstimo 

Geração de 
sedimentos; 
Emissão de ruído; 
Emissão de material 
particulado; 
Geração de áreas 
degradadas 

Umectação de pátios 
e vias 

Terraplenagem 
(incluindo 
relocação de 
acessos) 

Geração de 
sedimentos; 
Emissão de ruído; 
Emissão de material 
particulado; 
Modificação de 
paisagem industrial 
em zona rural 

Revegetação de 
taludes e superfícies 
com solo exposto; 
Sistema de 
drenagem pluvial 
provisório; 
Umectação de pátios 
e vias 

Disposição de 
material em bota-
fora 

Geração de 
sedimentos; 
Emissão de ruído; 
Emissão de material 
particulado; 
Geração de áreas 
degradadas 

Revegetação de 
taludes e superfícies 
expostas; 
Sistema de 
drenagem pluvial 
provisório; 
Umectação de pátios 
e vias 

Execução de 
obras civis 

Geração de resíduos 
sólidos; 
Emissão de material 
particulado; 
Emissão de ruído; 
Geração de 
sedimentos; 
Modificação de 
paisagem industrial 
em zona rural 

Armazenamento 
temporário de 
resíduos em local 
correto e destinação 
final corretos; 
Umectação de pátios 
e vias 

Implantação de 
instrumentos de 
monitoramento 
geotécnico 

Geração de resíduos 
sólidos; 
Geração de ruído 

Armazenamento 
temporário de 
resíduos em local 
correto e destinação 
final corretos; 

Movimentação de 
veículos, 
equipamentos e 
máquinas, em 
geral 

Emissão de material 
particulado; 
Emissão de gases de 
combustão; 
Emissão de ruído; 
Geração de tráfego 

Manutenção 
preventiva em 
veículos e 
equipamentos; 
Enclausuramento de 
motores 
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Fase Atividade Aspecto Impacto Controle Programa Ambiental 

O
p

er
aç

ão
 

Movimentação de 
veículos, 
equipamentos e 
máquinas, em 
geral 

Emissão de material 
particulado; 
Emissão de gases de 
combustão; 
Emissão de ruído; 
Geração de tráfego 

Manutenção 
preventiva em 
veículos e 
equipamentos; 
Enclausuramento de 
motores 

Programa de Educação 
Ambiental 
 
Programa de 
Monitoramento da Fauna 
Silvestre 
 
Demais programas 
aplicáveis aos impactos 
previstos para  meio 
físico 

Operação de 
dispositivos de 
drenagem 

Geração de 
sedimentos  

Sistema de 
drenagem pluvial 

Operação de 
estrutura 
geotécnica 

Emissão de material 
particulado; 
Geração de 
sedimentos; 
Consolidação de 
paisagem industrial 
em zona rural 

Revegetação de 
taludes e superfícies 
com solo exposto; 
Sistema de 
drenagem pluvial; 
Umectação de pátios 
e vias 

F
ec

h
am

en
to

 

Exploração de 
áreas de 
empréstimo 

Geração de 
sedimentos; 
Emissão de ruído; 
Emissão de material 
particulado; 
Geração de áreas 
degradadas 

Umectação de pátios 
e vias 

Plano de Fechamento 

Execução de 
obras civis 

Geração de resíduos 
sólidos; 
Emissão de material 
particulado; 
Emissão de ruído; 
Geração de 
sedimentos 

Armazenamento 
temporário de 
resíduos em local 
correto e destinação 
final corretos; 
Umectação de pátios 
e vias 

Terraplenagem 

Geração de 
sedimentos; 
Emissão de ruído; 
Emissão de material 
particulado; 
Geração de áreas 
recuperadas/ 
reabilitadas 

Revegetação de 
taludes e superfícies 
com solo exposto; 
Sistema de 
drenagem pluvial 
temporário; 
Umectação de pátios 
e vias 

Revegetação de 
áreas degradadas 

Geração de áreas 
recuperadas/ 
reabilitadas 
Emissão de material 
particulado 

 

Movimentação de 
veículos, 
equipamentos e 
máquinas, em 
geral 

Emissão de material 
particulado; 
Emissão de gases de 
combustão; 
Emissão de ruído; 
Geração de tráfego 

Manutenção 
preventiva em 
veículos e 
equipamentos; 
Enclausuramento de 
motores 
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 Tabela 6-23: Avaliação do impacto de Alteração na Composição da Fauna Terrestre 

Critério 
Avaliação/Fase 

Planejamento Implantação Operação Fechamento 

Efeito 

Insignificante 

Adverso Adverso Duplo efeito 

Ação Indireta Indireta Indireta 

Prazo de Manifestação Imediato Imediato Imediato 

Duração/Temporalidade Permanente Permanente Permanente 

Reversibilidade Reversível Reversível Reversível 

Abrangência Espacial Local Local Local 

Magnitude Média Pequena Média 

Importância Média Pequena Média 

 

6.2.2.5 Alteração nas Propriedades Limnológicas 

As propriedades limnológicas dizem respeito às relações funcionais entre as comunidades 

aquáticas e os parâmetros físicos, químicos e bióticos do conjunto do ambiente das águas 

interiores. Considerando o impacto em avaliação, o grupo faunístico mais afetado seria o da 

ictiofauna, uma vez que os ambientes aquáticos representam seus hábitats. De acordo com a 

avaliação de dados primários, foram registradas 24 espécies, dentre as quais aproximadamente 

50% foram consideradas endêmicas da bacia do rio São Francisco. Estas espécies estão 

distribuídas em cinco ordens e 15 famílias. A fauna de peixes dulcícolas encontradas na área de 

estudo é composta por espécies típicas de riachos e de rios caudalosos, característica essa 

registrada nos ambientes amostrais. 

A diagnose dos estudos, indicou que a conservação dos riachos da área de influência do 

empreendimento é extremamente importante para o manejo e conservação das espécies neste 

trecho da bacia, severamente afetado pela presença da UHE Três Marias, que impede os 

deslocamentos a montante dos peixes e desregula os pulsos de inundações a jusante. O 

conhecimento da diversidade e das dinâmicas das assembleias de peixes são essenciais para ações 

de mitigação frente as alterações do habitat. Deste modo, estende-se que quaisquer alterações nas 

qualidades ambientais destes cursos, tais como o carreamento de sedimentos, podem ser 

altamente prejudicais a estes ambientes. 

Importante mencionar que possíveis impactos na comunidade de peixes pode afetar as atividades 

de pesca, tanto profissionais quanto turísticas, demonstrando a grande influência que este 

impacto pode proporcionar. 
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Este impacto tem potencial para ocorrer nas fases de implantação, operação e fechamento, sendo 

considerado insignificante na fase de planejamento, em razão das atividades previstas. 

Nas fases de implantação, operação e fechamento, todas as atividades e aspectos com potencial 

para afetar a qualidade das águas superficiais podem, também, interferir nas propriedades 

limnológicas. Assim, os principais aspectos relacionados são geração de resíduos sólidos, geração 

de efluentes (sanitários, oleosos e industriais), sobretudo, a geração de sedimentos. As relações 

destes com as atividades previstas para cada etapa, são explicitadas na avaliação do impacto de 

interferência na qualidade das águas superficiais e subterrâneas. 

As principais medidas de controle estão também relacionadas àquelas aplicáveis ao supracitado 

impacto, sendo aqui previsto, em adição, a implementação de um Programa de Monitoramento da 

Fauna Silvestre, com vistas a acompanhar a possível ocorrência deste impacto. 

O impacto de alteração nas propriedades limnológicas é avaliado como adverso nas fases de 

implantação e operação e de duplo efeito na de fechamento, quando espera que seja promovida a 

reabilitação das áreas. A ação, por potencialmente decorrer do impacto de interferências na 

qualidade das águas, é considerada indireta. O prazo é imediato e pode ser considerado 

temporário e reversível, sobretudo por se tratar de águas superficiais. A abrangência regional, 

uma vez que os corpos hídricos uma vez impactados, levam as alterações a jusante do local das 

intervenções. A magnitude e a importância foram classificadas como média, em todas as fases, em 

razão da abrangência regional. 

A Tabela 6-24 apresenta o percurso metodológico para a identificação do impacto, ao passo que a 

Tabela 6-25 traz uma síntese dos critérios de avaliação do impacto. 

 Tabela 6-24: Identificação do impacto de Alteração nas Propriedades Limnológicas 

Fase Atividade Aspecto Impacto 
Controle  

Ambiental 
Programa Ambiental 

Im
p

la
n

ta
çã

o
 

Implantação, 
operação e 
desativação do 
canteiro de obras 

Geração de resíduos 
sólidos; 
Geração de efluentes 
sanitários; 
Geração de efluentes 
oleosos 

Interferência na 
Qualidade das 
Águas 
Superficiais e 
Subterrâneas 

Armazenamento 
temporário de 
resíduos em local 
correto e destinação 
final corretos; 
Destinação correta 
(tratamento) de 
efluentes oleosos; 
Destinação correta 
(tratamento) de 
efluentes sanitários 

Programa de 
Monitoramento da Fauna 
Silvestre 
 
Programa de Gestão 
Ambiental das Obras 
 
Programa de 
Monitoramento de 
Qualidade das Águas  
 
Programa de 
Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos 
 
Programa de Controle de 
Processos Erosivos e 
Disciplinamento das 
Águas Pluviais 

Limpeza do 
terreno 

Geração de 
sedimentos 

 

Exploração de 
áreas de 
empréstimo 

Geração de 
sedimentos 
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Fase Atividade Aspecto Impacto 
Controle  

Ambiental 
Programa Ambiental 

Terraplenagem 
(incluindo 
relocação de 
acessos) 

Geração de 
sedimentos 

Revegetação de 
taludes e superfícies 
expostas; 
Sistema de 
drenagem pluvial 
provisório 

 
Programa de Recuperação 
de Áreas Degradadas 

Disposição de 
material em bota-
fora 

Geração de 
sedimentos 

Revegetação de 
taludes e superfícies 
expostas; 
Sistema de 
drenagem pluvial 
provisório 

Execução de obras 
civis 

Geração de 
sedimentos; 
Geração de resíduos 
sólidos 

Armazenamento 
temporário de 
resíduos em local 
correto e destinação 
final corretos 

Implantação de 
instrumentos de 
monitoramento 
geotécnico 

Geração de resíduos 
sólidos 

Armazenamento 
temporário de 
resíduos em local 
correto e destinação 
final corretos 

O
p

er
aç

ão
 

Transporte e 
lançamento de 
resíduos 
industriais no 
depósito 

Geração de efluentes 
líquidos 

 

Programa de 
Monitoramento da Fauna 
Silvestre 
 
Programa de 
Monitoramento de 
Qualidade da Água 
 
Programa de Controle 
Monitoramento 
Geotécnico 

Recuperação, 
adução e 
tratamento de 
água 
sobrenadante 

Lançamento de 
efluente tratado em 
cursos d'água 

Tratamento de 
efluentes líquidos 
industriais 

Operação de 
dispositivos de 
drenagem 

Geração de 
sedimentos 

Sistema de 
drenagem pluvial 

Operação de 
estrutura 
geotécnica 

Geração de 
sedimentos 

Revegetação de 
taludes e superfícies 
expostas; 
 

F
ec

h
am

en
to

 

Exploração de 
áreas de 
empréstimo 

Geração de 
sedimentos 

Revegetação de 
taludes e superfícies 
expostas 

Plano de Fechamento Execução de obras 
civis 

Geração de 
sedimentos; 
Geração de resíduos 
sólidos 

Armazenamento 
temporário de 
resíduos em local 
correto e destinação 
final corretos 

Terraplenagem 
Geração de 
sedimentos 

Revegetação de 
taludes e superfícies 
expostas 
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 Tabela 6-25: Avaliação do impacto de Alteração nas Propriedades Limnológicas 

Critério 
Avaliação/Fase 

Planejamento Implantação Operação Fechamento 

Efeito 

Insignificante 

Adverso Adverso Duplo efeito 

Ação Indireta Indireta Indireta 

Prazo de Manifestação Imediato Imediato Imediato 

Duração/Temporalidade Temporário Temporário Temporário 

Reversibilidade Reversível Reversível Reversível 

Abrangência Espacial Regional Regional Regional 

Magnitude Média Média Média 

Importância Média Média Média 

 

6.2.2.6 Alteração do Uso do Solo e Cobertura Vegetal e Eventuais Danos a Espécimes da 

Flora 

A supressão de vegetação nativa, com alteração do uso do solo é, certamente, um dos principais 

impactos à flora de uma região. A área de estudo se insere no bioma Cerrado, e conforme MMA 

(2018), está classificada como prioritária para conservação na categoria “muito alta”. Esta 

categoria confere importância significativa aos elementos florísticos registros nesse ambiente, 

além daqueles que serão suprimidos.  

A importância ecológica dessas áreas vai além da própria flora, uma vez que estes ambientes 

representam as áreas de vidas e hábitats para toda a fauna local. Toda uma teia ecológica é 

inserida neste ambiente onde espécies interdependentes convivem e se perpetuam ao longo do 

tempo. O bioma Cerrado, é a segunda maior vegetação que ocupa o território brasileiro, cobrindo 

aproximadamente 24% do território brasileiro, e é reconhecido pela grande biodiversidade e alto 

grau de endemismo da fauna e flora. No entanto, ao longo do tempo, as formações vegetais nativas 

vêm sofrendo um intenso processo de alterações, resultantes de diversas atividades antrópicas.  

Na fase de planejamento do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central não está prevista 

a ocorrência deste impacto, já que não haverá qualquer supressão ou atividades que impactem 

diretamente a flora. Na fase de implantação, o impacto de alteração do uso do solo e cobertura 

vegetal e eventuais danos à espécimes da flora está diretamente associado às atividades de 

supressão de vegetação e limpeza do terreno. Estas atividades gerarão apenas áreas desmatadas 

e degradadas, como também contribuirão para a alteração do uso do solo local. Destaca-se o efeito 

de borda potencialmente gerado quando da modificação de paisagem e fragmentação de 

ambientais florestais. 
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Ainda na fase de implantação, diversas atividades que geram aspectos e impactos relacionados ao 

meio físico têm potencial para interferir na flora, citando-se: emissão de material particulado e 

gases de combustão, geração de efluentes líquidos e geração de resíduos sólidos. A emissão de 

material particulado e gases de combustão pode proporcionar alteração da qualidade da 

ambiental, interferindo nas comunidades vegetais em razão da deposição de poeira sobre folhas, 

flores e frutos. A geração de efluentes líquidos e a geração de resíduos sólidos são aspectos que 

têm potencial de causar interferências à flora decorrentes da alteração nas propriedades químicas 

do solo. Para esta fase, uma variada ágama de programas pode atuar direta ou diretamente no 

controle e mitigação deste impacto, a saber: Programa de Acompanhamento de Desmate, 

Afugentamento e Resgate da Fauna e Flora, Programa de Educação Ambiental, Programa de 

Recuperação de Áreas Degradadas, Programa de Gestão Ambiental das Obras, Programa de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos, Programa de Controle de Processos Erosivos e 

Disciplinamento das Águas Pluviais e Programa de Compensação Ambiental. 

Destaca-se a importância que as ações de regate da flora na atividade de supressão e de 

recuperação de áreas degradas, ao final da fase de implantação, têm para mitigação do impacto de 

alteração no uso do solo e cobertura vegetal e eventuais danos à espécimes da flora. O resgate visa 

a coleta de sementes e mudas de espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas, pioneiras e 

secundárias, para posterior utilização em plantios de recuperação de áreas degradadas. As ações 

de recuperação devem prever a recomposição de áreas que não terão uso posterior à implantação 

do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central, como áreas de empréstimo e de bota-fora. 

Na fase de operação, a influência nas comunidades vegetais se dará de forma indireta, sobretudo 

em razão da emissão de particulados e gases de combustão, pelos motivos já explicitados. 

Também, a consolidação da paisagem industrial em zona rural poderá significar o incremento 

gradual de efeito de borda em remanescentes florestais. Nesta fase, programas voltados ao meio 

físico serão capazes de mitigar possíveis à flora. 

Na fase de fechamento, ainda que as atividades previstas para proporcionar o 

descomissionamento possam causar impactos temporários à vegetação, espera-se que as áreas 

intervindas passem por recuperação/reabilitação, inclusive no que tange à vegetação. 

O impacto é considerado de efeito adverso nas fases de implantação e operação, em razão da 

supressão de vegetação nativa e do uso alternativo do solo para atividades industriais. Na fase de 

fechamento, é considerado de duplo efeito, pois pode tanto interferir temporariamente nas 

comunidades florísticas, como também promoverá a restauração da qualidade ambiental, como 

consequência, da flora local. A ação é classificada como direta e indireta na fase de implantação, 

por decorrer da supressão, mas também de outros impactos do meio físico. Nas fases de operação 

e fechamento é classificada como indireta. O prazo de manifestação é imediato na fase de 

implantação e de médio prazo na de operação e fechamento, haja vista que os principais aspectos 

relativos a este impacto não afetam instantaneamente as comunidades biológicas. A duração é 

permanente ao longo de todas as fases, devido ao caráter cumulativo dos impactos à flora, 
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reversível, pela possibilidade de recomposição da situação original quando do fechamento do 

empreendimento. O impacto tem abrangência espacial local, afetando de forma mais significativa 

o entorno do empreendimento. Na fase de implantação, considera-se este impacto de grande 

magnitude e importância, em razão da supressão de vegetação nativa do cerrado. Na fase de 

operação, considera-se o impacto de pequena magnitude e importância, em razão de ser indireto 

e estar associado a poucas atividades. Já na fase de fechamento é classificado como de média 

magnitude e importância, uma vez que pode contribuir para restabelecimento das condições 

originais da área. 

A Tabela 6-26 apresenta o percurso metodológico para a identificação do impacto, ao passo que a 

Tabela 6-27 traz uma síntese dos critérios de avaliação do impacto. 

 Tabela 6-26: Identificação do impacto de Alteração do Uso do Solo e  
Cobertura Vegetal e Eventuais Danos a Espécimes da Flora 

Fase Atividade Aspecto Impacto Controle Programa Ambiental 

Im
p

la
n

ta
çã

o
 

Implantação, 
operação e 
desativação do 
canteiro de obras 
(incluindo posto 
de combustível e 
manutenção em 
veículos) 

Geração de resíduos 
sólidos; 
Geração de efluentes 
sanitários; 
Geração de efluentes 
oleosos 

 

Armazenamento 
temporário de 
resíduos em local 
correto e destinação 
final corretos; 
Destinação correta 
(tratamento) de 
efluentes oleosos e 
sanitários 

Programa de 
Acompanhamento de 
Desmate, Afugentamento 
e Resgate da Fauna e 
Flora 
 
Programa de Educação 
Ambiental 
 
Programa de 
Recuperação de Áreas 
Degradadas 
 
Programa de Gestão 
Ambiental das Obras 
 
Programa de 
Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos 
 
Programa de Controle de 
Processos Erosivos e 
Disciplinamento das 
Águas Pluviais 
 
Programa de 
Compensação Ambiental 

Supressão de 
vegetação e 
Limpeza do 
terreno 

Emissão de material 
particulado; 
Modificação de 
paisagem em zona 
rural; 
Geração de áreas 
desmatadas 

Umectação de pátios 
e vias 

Exploração de 
áreas de 
empréstimo 

Emissão de material 
particulado; 
Geração de áreas 
degradadas 

Umectação de pátios 
e vias 

Terraplenagem 
(incluindo 
relocação de 
acessos) 

Emissão de material 
particulado; 
Modificação de 
paisagem industrial 
em zona rural 

Revegetação de 
taludes e superfícies 
com solo exposto; 
Umectação de pátios 
e vias 

Disposição de 
material em bota-
fora 

Emissão de material 
particulado; 
Geração de áreas 
degradadas 

Revegetação de 
taludes e superfícies 
expostas; 
Umectação de pátios 
e vias 

Execução de 
obras civis 

Geração de resíduos 
sólidos; 
Emissão de material 
particulado; 
Modificação de 
paisagem industrial 
em zona rural 

Armazenamento 
temporário de 
resíduos em local 
correto e destinação 
final corretos; 
Umectação de pátios 
e vias 
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Fase Atividade Aspecto Impacto Controle Programa Ambiental 

Implantação de 
instrumentos de 
monitoramento 
geotécnico 

Geração de resíduos 
sólidos 

Armazenamento 
temporário de 
resíduos em local 
correto e destinação 
final corretos; 

Movimentação de 
veículos, 
equipamentos e 
máquinas, em 
geral 

Emissão de material 
particulado; 
Emissão de gases de 
combustão 

Manutenção 
preventiva em 
veículos e 
equipamentos 

O
p

er
aç

ão
 

Movimentação de 
veículos, 
equipamentos e 
máquinas, em 
geral 

Emissão de material 
particulado; 
Emissão de gases de 
combustão 

Manutenção 
preventiva em 
veículos e 
equipamentos 

Programas aplicáveis aos 
impactos previstos para  
meio físico 

Operação de 
estrutura 
geotécnica 

Emissão de material 
particulado; 
Consolidação de 
paisagem industrial 
em zona rural 

Revegetação de 
taludes e superfícies 
com solo exposto; 
Umectação de pátios 
e vias 

F
ec

h
am

en
to

 

Exploração de 
áreas de 
empréstimo 

Emissão de material 
particulado; 
Geração de áreas 
degradadas 

Umectação de pátios 
e vias 

Plano de Fechamento 

Execução de 
obras civis 

Geração de resíduos 
sólidos; 
Emissão de material 
particulado 

Armazenamento 
temporário de 
resíduos em local 
correto e destinação 
final corretos; 
Umectação de pátios 
e vias 

Terraplenagem 

Emissão de material 
particulado; 
Geração de áreas 
recuperadas/ 
reabilitadas 

Revegetação de 
taludes e superfícies 
com solo exposto; 
Umectação de pátios 
e vias 

Revegetação de 
áreas degradadas 

Geração de áreas 
recuperadas/ 
reabilitadas 
Emissão de material 
particulado 

 

Movimentação de 
veículos, 
equipamentos e 
máquinas, em 
geral 

Emissão de material 
particulado; 
Emissão de gases de 
combustão 

Manutenção 
preventiva em 
veículos e 
equipamentos 
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 Tabela 6-27: Avaliação do impacto de Alteração do Uso do Solo e 
 Cobertura Vegetal e Eventuais Danos a Espécimes da Flora 

Critério 
Avaliação/Fase 

Planejamento Implantação Operação Fechamento 

Efeito 

Não previsto 

Adverso Adverso Duplo efeito 

Ação Direta/Indireta Indireta Direta 

Prazo de Manifestação Imediato Médio prazo Médio prazo 

Duração/Temporalidade Permanente Permanente Permanente 

Reversibilidade Reversível Reversível Reversível 

Abrangência Espacial Local Pontual Local 

Magnitude Grande Pequena Média 

Importância Grande Pequena Média 

 

 

6.2.3 Impactos sobre o Meio Socioeconômico 

Os impactos relativos ao meio socioeconômico para as fases de planejamento, implantação, 

operação e fechamento do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central foram organizados 

da seguinte forma: 

 Incremento no Conhecimento Científico sobre a Região; 

 Alteração nos Níveis de Emprego e Renda; 

 Alteração nos Níveis de Arrecadação Tributária; 

 Interferência nos Níveis de Conforto e Qualidade de Vida da População Local. 

Cabe mencionar que não estão previstos impactos sobre o patrimônio cultural, material ou 

imaterial, e natural no âmbito do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central. Todavia, 

estão sendo desenvolvido estudos específicos e aprofundados solicitados pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN e pelo Instituto Estadual do Patrimônio 

Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA/MG para obtenção de anuência para o Projeto em 

tela. 

Também, não se prevê impactos significativos no que tange à demanda por serviços públicos 

(como educação, saúde, transporte, etc.). O município de Três Marias e localidades de outros 

munícios do entorno, que são próximas à área de implantação do Projeto, apresentam oferta de 

trabalhadores para atender à demanda temporária das obras; situação confirmada nas outras 
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obras de implantação dos módulos do Depósito de Rejeitos Murici. Além disso, está prevista a 

implementação de Programa de Aproveitamento da Mão-de-Obra Local, que guiará a contratação 

prioritária de munícipes de Três Marias. 

6.2.3.1 Incremento no Conhecimento Científico sobre a Região 

O impacto de Incremento no Conhecimento Científico sobre a Região decorre, diretamente, das 

atividades investigativas, estudos preliminares e projetos de engenharia que são realizados na 

fase de planejamento do empreendimento. 

O conhecimento produzido pode ser utilizado não apenas para melhorar a gestão ambiental da 

empresa no território, como, também, para subsidiar trabalhos técnicos e acadêmicos que, no 

futuro, possam ser desenvolvidos na região de inserção do empreendimento. 

Durante as fases de implantação, operação e fechamento do Projeto Alteamento dos Módulos 

Oeste 1 e Central do DRM, certamente serão produzidos investigações, monitoramentos e estudos 

que podem contribuir para o fomento do conhecimento científico. Todavia, estes ocorrerão de 

forma pontual, não estando previsto incremento significativo no conhecimento científico da 

região. 

Este impacto é avaliado como benéfico, por possibilitar o aumento do conhecimento da região de 

Três Marias que é relativamente carente de informações. A ação é direta e o prazo de manifestação 

é imediato, já que ocorre tão logo sejam produzidos os estudos/investigações. A duração é 

permanente, sendo considerado irreversível, já que o conhecimento será cumulativo. A 

abrangência é tida como regional e a magnitude e a importância foram classificadas como média, 

em razão da relativa escassez de informações para o local, no âmbito científico. 

A Tabela 6-28 apresenta o percurso metodológico para a identificação do impacto, ao passo que a 

Tabela 6-29 traz uma síntese dos critérios de avaliação do impacto. 

 

 Tabela 6-28: Identificação do impacto de Incremento no Conhecimento Científico sobre a Região 

Fase Atividade Aspecto Impacto 
Controle  

Ambiental 
Programa Ambiental 

P
la

n
ej

am
en

to
 Realização de 

investigações, 
estudos 
preliminares e 
projetos de 
engenharia 

Geração de 
conhecimento 

Incremento no 
Conhecimento 
Científico sobre a 
Região 

- 

Programa de 
Comunicação Social e 
Relacionamento com a 
Comunidade 
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 Tabela 6-29: Avaliação do impacto de Incremento no Conhecimento Científico sobre a Região 

Critério 
Avaliação/Fase 

Planejamento Implantação Operação Fechamento 

Efeito Benéfico 

Insignificante Insignificante Insignificante 

Ação Direta 

Prazo de Manifestação Imediata 

Duração/Temporalidade Permanente 

Reversibilidade Irreversível 

Abrangência Espacial Regional 

Magnitude Média 

Importância Média 

 

6.2.3.2 Alteração nos Níveis de Emprego e Renda 

A alteração nos níveis de emprego e renda é um impacto decorrente do incremento, manutenção 

e desmobilização de postos de trabalho. Como consequência da geração de empregos, há o 

aumento no nível de renda e, indiretamente, a melhoria na qualidade de vida. 

Na fase de planejamento, apesar das contratações de empresas diversas para realização de 

estudos e investigações preliminares, não se espera que este impacto seja significativo. Do 

contrário, na fase de implantação, este impacto assume grande importância, em razão da demanda 

de empregados para as obras. Estão previstas, inicialmente, a atuação de mais de 1.000 

profissionais na implantação do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central. Este montante 

tem potencial para absorver praticamente toda a população desocupada do município. 

Ressalta-se que estes empregos, mesmo que temporários, possuem o potencial de, indiretamente, 

dinamizar a economia, pois as rotinas de consumo dos trabalhadores do empreendimento e de 

seus familiares contribuem para a geração de receita para diversos setores da economia, o que 

potencializa os efeitos benéficos do empreendimento sobre o mercado de trabalho local e 

regional. 

Sendo assim, nesta fase, a contratação temporária de mão-de-obra e a contratação temporária de 

serviços, equipamentos e insumos geram, direta e indiretamente, o impacto de alteração nos 

níveis de emprego e renda. Por outro lado, a desmobilização dos trabalhadores ao final das obras, 

provoca efeitos adversos. Está prevista a implantação de um Programa de Aproveitamento da 

Mão-de-Obra Local, de forma a potencializar o impacto positivo. 

Na fase de operação, haja vista que a implantação do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e 

Central proporcionará aumento na vida útil dos reservatórios de disposição de resíduos 
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industriais da Unidade Três Marias, há manutenção indireta de empregos e renda, representada 

pelos profissionais que trabalham no empreendimento e direta, em razão dos profissionais 

contratados para atuar diretamente na operação e manutenção da estrutura geotécnica 

Conforme apresentado no diagnóstico do meio socioeconômico, o setor industrial responde por 

cerca de 43% do Produto Interno Bruto do município de Três Marias e mantinha, no ano de 2019, 

mais de 20% dos empregos formais existentes. Além disso, o setor dispõe das melhores 

remunerações, com salários que chegam ao dobro da remuneração média no âmbito municipal. 

Atualmente, a Unidade Três Marias proporciona a manutenção de cerca de 1.580 empregados, 

sendo 976 próprios e 604 terceiros, fixos e móveis. Ademais, há diversos outros empregos 

indiretamente gerados quando da contratação de fornecedores para aquisição de insumos, 

materiais e equipamentos ou para prestação de serviços esporádicos. 

Não por acaso, na entrevista de percepção realizada com stakeholders tanto da área de influência 

indireta (representantes institucionais) quanto na área de influência direta (população residente 

no entorno do empreendimento), a grande maioria dos entrevistados foi favorável à operação da 

Unidade Três Marias e, mesmo, a implantação/ampliação de um novo depósito de resíduos, tendo 

como fundamento a geração de emprego e renda. 

Na fase de fechamento, este impacto ocorre de maneira similar à fase de implantação, 

correspondendo à contratação temporária de produtos, serviços, insumos e trabalhadores para 

atuar nas obras de descomissionamento e, posteriormente a desmobilização dos mesmos. O Plano 

de Fechamento deve prever os programas que possibilitarão a potencialização ou mitigação do 

impacto de alteração nos níveis de emprego e renda nesta fase. Deve-se destacar, contudo, que a 

contratação na fase de fechamento é significativamente menor que na fase de implantação. 

Nas fases de implantação, operação e fechamento, o impacto é considerado como de efeito 

benéfico, por proporcionar aumento de emprego e renda para a população local. Apesar do caráter 

temporário das contratações, os profissionais que atuarão nas fases de implantação e fechamento 

serão previamente avisados desta condição, de forma a não criarem expectativas de efetivação de 

todo o contingente de mão-de-obra contratado. A ação do impacto é direta nas fases de 

implantação e fechamento, por contemplarem a contratação temporária de profissionais e 

indireta na fase de operação, por estarem associadas à manutenção dos empregos da Unidade 

Três Marias. O prazo de manifestação é imediato e a temporalidade permanente, haja vista que 

perdura enquanto houver atividades relacionadas a cada uma das fases. Por outro lado, trata-se 

de um impacto reversível quando do encerramento das atividades de cada fase, especialmente na 

implantação e fechamento. Por possibilitar a geração de emprego para munícipes de Três Marias 

e, mesmo, de São Gonçalo do Abaeté, a contratação de fornecedores da mesorregião do centro-

norte de Minas (de forma mais significativa) e, para além desta, de outras partes de Minas Gerais 

e de outros estados brasileiros, classifica-se o impacto como regional. Estimando-se que a geração 

de empregos diretos para implantação do empreendimento poderá absorver quase toda a 

população desocupada no município de Três Marias na fase de implantação e que a indústria 
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contribui com mais de 20% dos empregos formais no município, o impacto é considerado, nestas 

fases, como de média magnitude, já na fase de fechamento é tipo como de baixa magnitude, haja 

vista que a quantidade de contratação não será tão relevante. A importância, pelos critérios 

avaliados, é considerada grande na fase de implantação e média nas fases de operação e 

fechamento. 

A Tabela 6-30 apresenta o percurso metodológico para identificação do impacto, ao passo que a 

Tabela 6-31 traz uma síntese dos critérios de avaliação do impacto. 

 Tabela 6-30: Identificação do impacto de Alteração nos Níveis de Emprego e Renda 

Fase Atividade Aspecto Impacto 
Controle  

Ambiental 
Programa Ambiental 

Im
p

la
n

ta
çã

o
 

Contratação 
temporária de 
serviços, 
equipamentos e 
insumos 

Geração de emprego 
e renda 

Alteração nos 
Níveis de 
Emprego e 
Renda 

- 
Programa de 
Aproveitamento da Mão-
de-Obra Local 

Contratação 
temporária de 
mão de obra 

Geração de emprego 
e renda 

- 

O
p

er
aç

ão
 

Operação de 
estrutura 
geotécnica 

Geração de emprego 
e renda 

- - 

F
ec

h
am

en
to

 

Contratação 
temporária de 
serviços, 
equipamentos e 
insumos 

Geração de emprego 
e renda 

- 

Plano de Fechamento 

Contratação 
temporária de 
mão de obra 

Geração de emprego 
e renda 

- 

 

 Tabela 6-31: Avaliação do impacto de Alteração nos Níveis de Emprego e Renda 

Critério 
Avaliação/Fase 

Planejamento Implantação Operação Fechamento 

Efeito 

Insignificante 

Benéfico Benéfico Benéfico 

Ação Direta Indireta Direta 

Prazo de Manifestação Imediato Imediato Imediato 

Duração/Temporalidade Permanente Permanente Permanente 

Reversibilidade Reversível Reversível Reversível 

Abrangência Espacial Regional Regional Regional 

Magnitude Média Média Pequena 

Importância Grande Média Média 
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6.2.3.3 Alteração nos Níveis de Arrecadação Tributária 

Toda e qualquer empresa tem obrigações tributárias a cumprir seja no âmbito federal, estadual 

ou municipal. O grau de interferência destes tributos nas finanças públicas vai depender, 

evidentemente, do porte do empreendimento e da atividade desenvolvida. Assim, em razão do 

porte da Unidade Três Marias e ponderando se tratar de atividade industrial, o Projeto Alteamento 

dos Módulos Oeste 1 e Central tem potencial para alterar os níveis de arrecadação tributária. 

Na fase de planejamento, apesar das contratações de empresas diversas para realização de 

estudos e investigações preliminares, não se espera que este impacto seja significativo. Na fase de 

implantação, por sua vez, este impacto adquire relevância, em razão da contratação de serviços, 

equipamentos e insumos. Estas contratações podem gerar receitas pela tributação de empresas 

que fornecerão serviços e materiais quando da instalação do Projeto Alteamento dos Módulos 

Oeste 1 e Central. Neste caso, os principais beneficiários são os municípios e os estados onde estão 

localizadas estas empresas, sobretudo em decorrência da arrecadação de ISSQN (Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza) devido aos municípios e de ICMS (Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços) devido aos estados. 

Na fase de operação, por propiciar a continuidade das atividades da Unidade Três Marias, que não 

pode prescindir de locais para disposição dos resíduos industrias, o Projeto Alteamento dos 

Módulos Oeste 1 e Central contribui para a alteração nos níveis de arrecadação tributária. 

Atualmente, dentre os tributos aplicáveis diretamente à operação do empreendimento estão: IPI 

(Imposto sobre Produtos Industrializados), IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica, CSLL - 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços). Além disso, na fase de operação também pode ocorrer a contratação de empresas 

terceiras para atividades de manutenção e monitoramento da estrutura geotécnica, o que, 

indiretamente, resulta na arrecadação tributária. 

Na fase de fechamento, assim como na implantação, a contratação de serviços, equipamentos e 

insumos diversos poderá contribuir positivamente com a arrecadação tributária, sendo o Plano 

de Fechamento o documento que poderá propor a gestão das atividades previstas para esta fase, 

com a proposição de medidas para maximizar o aumento da arrecadação. Deve-se destacar, 

contudo, que a contratação na fase de fechamento é significativamente menor que na fase de 

implantação. 

O impacto é considerado, em todas as fases, como de efeito benéfico, por proporcionar aumento 

da arrecadação tributária nas fases de implantação e fechamento e manutenção da arrecadação 

associada à planta metalúrgica, na fase de operação. Apesar das possíveis arrecadações indiretas, 

os principais montantes de tributação são diretamente resultantes das atividades de implantação 

e fechamento, sendo o impacto classificado, portanto, de ação direta. Já na operação, é avaliado 

como indireto, por responder pela manutenção dos níveis de arrecadação da planta metalúrgica. 

O prazo de manifestação imediato, haja vista que a base de cálculo dos principais tributos é a 
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receita bruta gerada. O impacto é considerado de temporalidade permanente, em razão de ocorrer 

ao longo de cada uma das fases do empreendimento, porém, considerado reversível, haja vista 

que cessada as atividades que motivam a arrecadação de tributos, o impacto não mais ocorrerá A 

abrangência espacial é regional, considerando que a receita gerada com tributação é destinada ao 

município de Três Marias como um todo e, para além dele, para estado e federação. Em razão dos 

montantes arrecadados e a contribuição relativa sobretudo para a receita de Três Marias, 

classifica-se o impacto como de média magnitude, e média importância, para a fase de implantação 

e de pequena importância para as fases de operação e fechamento, haja vista não ser resultante 

de ação direta do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do DRM. 

A Tabela 6-32 apresenta o percurso metodológico para identificação do impacto, ao passo que a 

Tabela 6-33 traz uma síntese dos critérios de avaliação do impacto. 

 Tabela 6-32: Identificação do impacto de Alteração nos Níveis de Arrecadação Tributária 

Fase Atividade Aspecto Impacto 
Controle  

Ambiental 
Programa Ambiental 

Im
p

la
n

ta
çã

o
 

Contratação 
temporária de 
serviços, 
equipamentos e 
insumos 

Geração de tributos 

Alteração nos 
Níveis de 
Arrecadação 
Tributária 

- - 

O
p

er
a

çã
o

 Operação de 
estrutura 
geotécnica 

Geração de tributos - - 

F
ec

h
am

en
to

 

Contratação 
temporária de 
serviços, 
equipamentos e 
insumos 

Geração de tributos - Plano de Fechamento 

 

 Tabela 6-33: Avaliação do impacto de Alteração nos Níveis de Arrecadação Tributária 

Critério 
Avaliação/Fase 

Planejamento Implantação Operação Fechamento 

Efeito 

Insignificante 

Benéfico Benéfico Benéfico 

Ação Direta Indireta Direta 

Prazo de Manifestação Imediato Imediato Imediato 

Duração/Temporalidade Permanente Permanente Permanente 

Reversibilidade Reversível Reversível Reversível 

Abrangência Espacial Regional Regional Regional 

Magnitude Média Média Média 

Importância Média Pequena Pequena 
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6.2.3.4 Interferência nos Níveis de Conforto e Qualidade de Vida da População Local 

O impacto de Interferência nos Níveis de Conforto e Qualidade de Vida da População Local envolve 

os efeitos gerados por um amplo conjunto de aspectos e impactos socioambientais nas condições 

de vida da população. Certamente, os mais impactados são aqueles que residem em propriedades 

localizadas próximo à área do empreendimento e nos terrenos lindeiros às vias de acesso ao 

Depósito de Rejeitos Murici. 

Por decorrer de diversos impactos principalmente dos meios físico e socioeconômico, são 

numerosas as atividades e os aspectos que contribuem para promover interferências nos níveis 

de conforto e qualidade de vida da população, conforme demonstrado, em detalhe, na Tabela 6-34. 

Este impacto pode ocorrer em qualquer fase do empreendimento (planejamento, implantação, 

operação e fechamento), apresentando duas vertentes: uma benéfica, decorrente de impactos que 

podem melhorar a qualidade de vida da população, e outra adversa, associada a impactos que 

influenciam desfavoravelmente a população, como incômodos ou percepção de risco. 

Dentre os aspectos ambientais que contribuem positivamente para o impacto, destaca-se: a 

geração de emprego e renda e a geração de tributos, aumentando o poder aquisitivo da população 

e a receita pública, que deverá ser revertida em benefício da população, sobretudo na fase de 

implantação do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do Depósito de Rejeitos Murici 

Em se tratando dos aspectos ambientais que contribuem negativamente para os níveis de conforto 

e qualidade da vida da população, tem-se: emissão de ruído, emissão de material particulado e 

gases de combustão, geração de sedimentos (que pode interferir, sobretudo, no desenvolvimento 

de atividades econômicas), geração de efluentes líquidos (com possibilidade de interferir na 

qualidade das águas e, em consequência, no potencial uso das águas), geração de resíduos sólidos, 

geração de tráfego (a via de acesso externo ao Depósito de Rejeitos Murici podem sofrer 

incremento de fluxo decorrente do empreendimento, sobretudo na fase de implantação), 

consolidação de paisagem industrial em zona rural (de alguma forma, restringindo o uso e 

ocupação do solo e promovendo impactos visuais). 

Tem-se, também, dois outros importantes aspectos de ordem afetiva e simbólica, associados à 

geração de expectativas na população local e regional em relação ao empreendimento e percepção 

de risco/sensação de insegurança da população local, sobretudo em razão da operação do 

depósito. No caso específico da geração de expectativas, ao mesmo tempo que pode motivar a 

população (impactando-a positivamente), pode, também, gerar frustações em razão do não 

atendimento das expectativas. Tanto a geração de expectativas quanto a percepção de 

risco/sensação de insegurança causam influências de ordens diversas no cotidiano da população, 

abarcando uma gama de possibilidades: vender ou comprar imóveis (e os efeitos sobre o mercado 

imobiliário), conquistar ou perder um emprego, criar/promover ou encerrar um 

empreendimento, ter ou não água disponível para uso, poder ou não executar atividades de pesca, 

melhorar ou piorar a qualidade de vida, dentre tantas outras. 
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Nas entrevistas de percepção realizadas com stakeholders tanto da área de influência indireta 

(representantes institucionais) quanto na área de influência direta (população residente no 

entorno do empreendimento), as maiores expectativas estão relacionadas à geração de emprego 

em decorrência da implantação do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central e com a 

percepção de insegurança por existir, nas proximidades das residências, uma barragem de 

resíduos que pode apresentar risco de rompimento. 

Todavia, a grande maioria dos entrevistados foi favorável tanto à existência da planta metalúrgica 

da Nexa, quanto à implantação ou ampliação de um novo depósito de resíduos industrias, tendo 

como fundamento principal a geração de emprego e renda. Em última análise, isto indica que na 

percepção coletiva os impactos positivos suplantam os negativos, inclusive em relação ao conforto 

e qualidade de vida da população afetada pelo empreendimento. 

As medidas mitigadoras associadas ao impacto de Interferência nos Níveis de Conforto e 

Qualidade de Vida da População Local correspondem aos controles que atuam sobre a gama de 

aspectos geradores do impacto, citando-se: armazenamento temporário de resíduos em local 

adequado e destinação final corretos, destinação correta (tratamento) de efluentes industriais, 

umectação de pátios e vias, revegetação de taludes e superfícies com solo exposto, sistema de 

drenagem pluvial, manutenção preventiva em veículos e equipamentos e enclausuramento de 

motores. Explicações detalhadas da atuação destes controles nas atividades a que se destinam 

podem ser encontradas, sobretudo, nas avaliações dos impactos do meio físico.  

Para minimizar os efeitos deste impacto, deverão ser executados o Programa de Comunicação 

Social e Relacionamento com a Comunidade (difundindo informações corretas sobre a estrutura 

de disposição de resíduos e gerenciando as expectativas/percepções de risco dos stakeholders), o 

Programa de Gestão de Tráfego, Segurança e Alerta (atuando sobre a geração de tráfego), o 

Programa de Educação Ambiental (instruindo e sensibilizando a população para questões 

ambientais) e o Plano de Fechamento de Mina (envolvendo, sobretudo as comunidades locais, na 

construção e execução de projetos socioambientais e nas discussões sobre os usos futuros da área, 

após o fechamento da estrutura, reduzindo expectativas). Além disso, para as fases de implantação 

e operação, consideram-se todos os programas definidos para o meio físico que atuam no controle 

e/ou no monitoramento de interferências na qualidade ambiental que podem produzir 

interferências no conforto e na qualidade de vida da população. 

O impacto de Interferência nos Níveis de Conforto e Qualidade de Vida da População Local é 

avaliado como de duplo efeito, por englobar aspectos benéficos e adversos. A ação é considerada 

indireta na fase de planejamento por decorrer de atividades prévias ao empreendimento. Nas 

fases de implantação, operação e fechamento a ação é direta ou indireta, em razão da possibilidade 

de que o impacto decorra de outros. O prazo de manifestação é imediato, a duração é considerada 

permanente, dentro de cada fase em que o impacto está previsto para ocorrer, sobretudo por 

conta da expectativa gerada. O caráter pode ser considerado reversível, pois as condições originais 

podem ser reestabelecidas, se bem executadas as ações de fechamento, tanto do ponto de vista 
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socioeconômico, quanto físico. O impacto é classificado como de abrangência local nas fases de 

planejamento e implantação, por estar geralmente associado a população residente nas 

proximidades do empreendimento, mas regional nas fases de operação e fechamento, tanto pela 

percepção de insegurança (que pode atingir residentes de extensas porções a jusante do 

depósito), quanto por produzir expectativas não apenas em residentes de Três Marias, mas, 

também, das regiões de entorno (sobretudo no que tange o fechamento). Na fase de planejamento, 

o impacto é considerado como de média magnitude e importância, por decorrer apenas da geração 

de expectativas. Já nas fases de implantação, operação e fechamento, qualifica-se o impacto como 

sendo de grande magnitude e de grande importância, pois são numerosas e intensas as 

interferências provocadas nos níveis de conforto e na qualidade de vida da população no contexto 

local e/ou regional. 

A Tabela 6-34 apresenta o percurso metodológico para identificação do impacto, ao passo que a 

Tabela 6-35 traz uma síntese dos critérios de avaliação do impacto. 

 Tabela 6-34: Identificação do impacto de Interferência nos  

Níveis de Conforto e Qualidade de Vida da População Local 

Fase Atividade Aspecto Impacto Controle Programa Ambiental 

P
la

n
ej

am
en

to
 

Realização de 
investigações, 
estudos 
preliminares e 
projetos de 
engenharia 

Geração de 
expectativas na 
população local e 
regional em relação 
ao empreendimento; 
Geração de emprego e 
renda; 
Geração de 
conhecimento 
científico 

Interferência 
nos Níveis de 
Conforto e 
Qualidade de 
Vida da 
População Local 

 

 

Processo de 
licenciamento 
ambiental 

Geração de 
expectativas na 
população local e 
regional em relação 
ao empreendimento 

 

Im
p

la
n

ta
çã

o
 

Contratação 
temporária de 
serviços, 
equipamentos e 
insumos 

Geração de emprego e 
renda; 
Geração de tributos; 
Geração de 
expectativas na 
população local e 
regional em relação 
ao empreendimento 

 

Programa de 
Comunicação Social e 
Relacionamento com a 
Comunidade 
 
Programa de Educação 
Ambiental 
 
Programa de Gestão de 
Tráfego, Segurança e 
Alerta 
 
Programa de 
Aproveitamento da Mão-
de-Obra Local 
 
Programa de 
Compensação Ambiental 
 

Contratação 
temporária de 
mão de obra 

Geração de emprego e 
renda; 
Geração de tributos; 
Geração de 
expectativas na 
população local e 
regional em relação 
ao empreendimento; 
Adensamento de 
trabalhadores em 
zona rural 
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Fase Atividade Aspecto Impacto Controle Programa Ambiental 

Implantação, 
operação e 
desativação do 
canteiro de obras 
(incluindo posto 
de combustível e 
manutenção em 
veículos) 

Geração de resíduos 
sólidos; 
Geração de efluentes 
sanitários; 
Geração de efluentes 
oleosos; 
Geração de ruído 

Armazenamento 
temporário de 
resíduos em local 
correto e destinação 
final corretos; 
Destinação correta 
(tratamento) de 
efluentes oleosos e 
sanitários 

Demais programas 
aplicáveis aos impactos 
previstos para  meio 
físico 

Supressão de 
vegetação e 
Limpeza do 
terreno 

Emissão de material 
particulado; 
Geração de 
sedimentos; 
Emissão de ruído; 
Modificação de 
paisagem em zona 
rural 

Umectação de pátios 
e vias 

Exploração de 
áreas de 
empréstimo 

Geração de 
sedimentos; 
Emissão de ruído; 
Emissão de material 
particulado; 
Geração de áreas 
degradadas 

Umectação de pátios 
e vias 

Terraplenagem 
(incluindo 
relocação de 
acessos) 

Geração de 
sedimentos; 
Emissão de ruído; 
Emissão de material 
particulado; 
Modificação de 
paisagem industrial 
em zona rural 

Revegetação de 
taludes e superfícies 
com solo exposto; 
Sistema de 
drenagem pluvial 
provisório; 
Umectação de pátios 
e vias 

Disposição de 
material em bota-
fora 

Geração de 
sedimentos; 
Emissão de ruído; 
Emissão de material 
particulado; 
Geração de áreas 
degradadas 

Revegetação de 
taludes e superfícies 
expostas; 
Sistema de 
drenagem pluvial 
provisório; 
Umectação de pátios 
e vias 

Execução de 
obras civis 

Geração de resíduos 
sólidos; 
Emissão de material 
particulado; 
Emissão de ruído; 
Geração de 
sedimentos; 
Modificação de 
paisagem industrial 
em zona rural 

Armazenamento 
temporário de 
resíduos em local 
correto e destinação 
final corretos; 
Umectação de pátios 
e vias 

Captação de água 
para utilização 
nas obras 

Retirada de vazão em 
curso d'água 

 

Implantação de 
instrumentos de 
monitoramento 
geotécnico 

Geração de resíduos 
sólidos; 
Geração de ruído 

Armazenamento 
temporário de 
resíduos em local 
correto e destinação 
final corretos; 
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Fase Atividade Aspecto Impacto Controle Programa Ambiental 

Movimentação de 
veículos, 
equipamentos e 
máquinas, em 
geral 

Emissão de material 
particulado; 
Emissão de gases de 
combustão; 
Emissão de ruído; 
Geração de tráfego 

Manutenção 
preventiva em 
veículos e 
equipamentos; 
Enclausuramento de 
motores 

O
p

er
aç

ão
 

Transporte e 
lançamento de 
resíduos 
industriais no 
depósito 

Geração de efluentes 
líquidos 

Sistema de 
impermeabilização 
e detecção de 
vazamentos 

Programa de Educação 
Ambiental 
 
Demais programas 
aplicáveis aos impactos 
previstos para  meio 
físico 

Recuperação, 
adução e 
tratamento de 
água 
sobrenadante 

Lançamento de 
efluente tratado em 
cursos d'água 

Tratamento de 
efluentes líquidos 
industriais 

Movimentação de 
veículos, 
equipamentos e 
máquinas, em 
geral 

Emissão de material 
particulado; 
Emissão de gases de 
combustão; 
Emissão de ruído; 
Geração de tráfego 

Manutenção 
preventiva em 
veículos e 
equipamentos; 
Enclausuramento de 
motores 

Operação de 
dispositivos de 
drenagem 

Geração de 
sedimentos  

Sistema de 
drenagem pluvial 

Operação de 
estrutura 
geotécnica 

Emissão de material 
particulado; 
Geração de 
sedimentos; 
Geração de emprego e 
renda; 
Geração de tributos; 
Geração de 
expectativas na 
população local e 
regional em relação 
ao empreendimento; 
Percepção de 
risco/sensação de 
insegurança da 
população; 
Consolidação de 
paisagem industrial 
em zona rural 

Revegetação de 
taludes e superfícies 
com solo exposto; 
Sistema de 
drenagem pluvial; 
Umectação de pátios 
e vias 

F
ec

h
am

en
to

 

Contratação 
temporária de 
serviços, 
equipamentos e 
insumos 

Geração de emprego e 
renda; 
Geração de tributos 

 

Plano de Fechamento 

Contratação 
temporária de 
mão de obra 

Geração de emprego e 
renda; 
Geração de tributos; 
Geração de 
expectativas na 
população local e 
regional em relação 
ao empreendimento 
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Fase Atividade Aspecto Impacto Controle Programa Ambiental 

Exploração de 
áreas de 
empréstimo 

Geração de 
sedimentos; 
Emissão de ruído; 
Emissão de material 
particulado; 
Geração de áreas 
degradadas 

Umectação de pátios 
e vias 

Execução de 
obras civis 

Geração de resíduos 
sólidos; 
Emissão de material 
particulado; 
Emissão de ruído; 
Geração de 
sedimentos 

Armazenamento 
temporário de 
resíduos em local 
correto e destinação 
final corretos; 
Umectação de pátios 
e vias 

Terraplenagem 

Geração de 
sedimentos; 
Emissão de ruído; 
Emissão de material 
particulado; 
Geração de áreas 
recuperadas/ 
reabilitadas 

Revegetação de 
taludes e superfícies 
com solo exposto; 
Sistema de 
drenagem pluvial 
provisório; 
Umectação de pátios 
e vias 

Revegetação de 
áreas degradadas 

Geração de áreas 
recuperadas/ 
reabilitadas 
Emissão de material 
particulado 

 

Movimentação de 
veículos, 
equipamentos e 
máquinas, em 
geral 

Emissão de material 
particulado; 
Emissão de gases de 
combustão; 
Emissão de ruído; 
Geração de tráfego 

Manutenção 
preventiva em 
veículos e 
equipamentos; 
Enclausuramento de 
motores 

 

 Tabela 6-35: Avaliação do impacto de Interferência nos Níveis 

 de Conforto e Qualidade de Vida da População Local 

Critério 
Avaliação/Fase 

Planejamento Implantação Operação Fechamento 

Efeito Duplo efeito Duplo efeito Duplo efeito Duplo efeito 

Ação Indireta Direta/Indireta Direta/Indireta Indireta 

Prazo de Manifestação Imediato Imediato Imediato Imediato 

Duração/Temporalidade Permanente Permanente Permanente Permanente 

Reversibilidade Reversível Reversível Reversível Reversível 

Abrangência Espacial Local Local Local Regional 

Magnitude Médio Grande Grande Grande 

Importância Médio Grande Grande Grande 
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7 MEDIDAS MITIGADORAS OU POTENCIALIZADORAS E DE 
MONITORAMENTO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS 

Com o objetivo de mitigar ou potencializar os impactos decorrentes da implantação e operação do 

Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central são propostas diversas medidas de controle e 

monitoramento para efeitos adversos e medidas de potencialização de efeitos benéficos gerados 

ao meio ambiente. Estas medidas já são executadas pela Nexa Recursos Minerais S.A. na operação 

atual dos módulos Oeste 1 e Central do Depósito de Rejeitos Murici e deverão ser mantidas e/ou 

aprimoradas, em razão do alteamento das estruturas da El. 598,0 m para a El. 602,0 m. 

A Tabela 7-1 apresenta a relação das medidas de controle que afetam cada um dos impactos 

identificados. Os controles estabelecidos para os impactos previstos somam numerosas ações 

sobre as quais se descreveu na avaliação de impactos, demonstrando como cada um destes 

controles atua na mitigação das interferências causadas ao ambiente. 

 Tabela 7-1: Medidas ambientais propostas para impactos identificados 

Medida Impacto 

Revegetação de taludes e 
superfícies com solo exposto 

 Modificação da Paisagem 
 Interferência na Dinâmica Geomorfológica 
 Interferência na Dinâmica Hídrica Superficial e Subterrânea 
 Interferência na Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas 
 Interferência na Qualidade do Ar 
 Alteração na Composição da Fauna Terrestre 
 Alteração nas Propriedades Limnológicas 
 Alteração do Uso do Solo e Cobertura Vegetal e Eventuais Danos a 

Espécimes da Flora 

Sistema de drenagem pluvial 
provisório (implantação) 

 Interferência na Dinâmica Geomorfológica 
 Interferência na Dinâmica Hídrica Superficial e Subterrânea 
 Interferência na Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas 
 Alteração na Composição da Fauna Terrestre 
 Alteração nas Propriedades Limnológicas 

Sistema de drenagem pluvial 
permanente (operação) 

 Interferência na Dinâmica Geomorfológica 
 Interferência na Dinâmica Hídrica Superficial e Subterrânea 
 Interferência na Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas 
 Alteração na Composição da Fauna Terrestre 
 Alteração nas Propriedades Limnológicas 

Armazenamento temporário 
de resíduos em local 
adequado e destinação final 
corretos 

 Interferência nas Propriedades Químicas do Solo 
 Interferência na Dinâmica Hídrica Superficial e Subterrânea 
 Interferência na Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas 
 Alteração na Composição da Fauna Terrestre 
 Alteração nas Propriedades Limnológicas 
 Alteração do Uso do Solo e Cobertura Vegetal e Eventuais Danos a 

Espécimes da Flora 
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Medida Impacto 

Destinação correta 
(tratamento) de efluentes 
oleosos 

 Interferência nas Propriedades Químicas do Solo 
 Interferência na Dinâmica Hídrica Superficial e Subterrânea 
 Interferência na Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas 
 Alteração na Composição da Fauna Terrestre 
 Alteração nas Propriedades Limnológicas 
 Alteração do Uso do Solo e Cobertura Vegetal e Eventuais Danos a 

Espécimes da Flora 

Destinação correta 
(tratamento) de efluentes 
sanitários 

 Interferência nas Propriedades Químicas do Solo 
 Interferência na Dinâmica Hídrica Superficial e Subterrânea 
 Interferência na Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas 
 Alteração na Composição da Fauna Terrestre 
 Alteração nas Propriedades Limnológicas 
 Alteração do Uso do Solo e Cobertura Vegetal e Eventuais Danos a 

Espécimes da Flora 

Sistema de impermeabilização 
e detecção de vazamentos 

 Interferência nas Propriedades Químicas do Solo 
 Interferência na Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas 

Tratamento de efluentes 
líquidos industriais 

 Interferência nas Propriedades Químicas do Solo 
 Interferência na Dinâmica Hídrica Superficial e Subterrânea 
 Interferência na Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas 
 Alteração nas Propriedades Limnológicas 

Umectação de pátios e vias 

 Interferência na Qualidade do Ar 
 Alteração na Composição da Fauna Terrestre 
 Alteração do Uso do Solo e Cobertura Vegetal e Eventuais Danos a 

Espécimes da Flora 

Manutenção preventiva em 
veículos e equipamentos 

 Interferência na Qualidade do Ar 
 Interferência nos Níveis de Pressão Sonora 
 Alteração na Composição da Fauna Terrestre 
 Alteração do Uso do Solo e Cobertura Vegetal e Eventuais Danos a 

Espécimes da Flora 

Enclausuramneto de motores 
 Interferência nos Níveis de Pressão Sonora 
 Alteração na Composição da Fauna Terrestre 

 

De forma a reunir as principais ações de mitigação ou potencialização de impactos, propõe-se que 

sejam definidos programas ambientais que deverão compor o Plano de Controle Ambiental 

(documento previsto no processo de licenciamento), sendo executados ao longo das fases do 

Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do Depósito de Rejeitos Murici. A Tabela 7-2 

detalha cada programa em relação aos impactos identificados e, nos itens a seguir, serão 

apresentadas as propostas para cada um dos programas surgidos, indicando a justificativa de sua 

execução, os objetivos e as diretrizes metodológicas a serem seguidas. 
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 Tabela 7-2: Programas ambientais propostos para os impactos identificados 

Programa Impactos relacionados 

Programa de Recuperação 
de Áreas Degradadas 

 Modificação da Paisagem 
 Interferência na Dinâmica Geomorfológica 
 Interferência na Dinâmica Hídrica Superficial e Subterrânea 
 Interferência na Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas 
 Interferência na Qualidade do Ar 
 Alteração na Composição da Fauna Terrestre 
 Alteração nas Propriedades Limnológicas 
 Alteração do Uso do Solo e Cobertura Vegetal e Eventuais Danos a 

Espécimes da Flora 
 Interferência nos Níveis de Conforto e Qualidade de Vida da População 

Local 

Plano de Fechamento 

 Modificação da Paisagem 
 Interferência na Dinâmica Geomorfológica 
 Interferência nas Propriedades Químicas do Solo 
 Interferência na Dinâmica Hídrica Superficial e Subterrânea 
 Interferência na Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas 
 Interferência na Qualidade do Ar 
 Interferência nos Níveis de Pressão Sonora 
 Alteração na Composição da Fauna Terrestre 
 Alteração nas Propriedades Limnológicas 
 Alteração do Uso do Solo e Cobertura Vegetal e Eventuais Danos a 

Espécimes da Flora 
 Alteração nos Níveis de Emprego e Renda 
 Alteração nos Níveis de Arrecadação Tributária 
 Interferência nos Níveis de Conforto e Qualidade de Vida da População 

Local 

Programa de Controle de 
Processos Erosivos e 
Disciplinamento de Águas 
Pluviais 

 Interferência na Dinâmica Geomorfológica 
 Interferência na Dinâmica Hídrica Superficial e Subterrânea 
 Interferência na Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas 
 Alteração nas Propriedades Limnológicas 
 Alteração do Uso do Solo e Cobertura Vegetal e Eventuais Danos a 

Espécimes da Flora 

Programa de Controle e 
Monitoramento 
Geotécnico 

 Interferência na Dinâmica Geomorfológica 
 Interferência nas Propriedades Químicas do Solo 
 Interferência na Dinâmica Hídrica Superficial e Subterrânea 
 Alteração nas Propriedades Limnológicas 
 Interferência nos Níveis de Conforto e Qualidade de Vida da População 

Local 

Programa de Gestão 
Ambiental das Obras 

 Interferência nas Propriedades Químicas do Solo 
 Interferência na Dinâmica Hídrica Superficial e Subterrânea 
 Interferência na Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas 

Alteração na Composição da Fauna Terrestre 
 Alteração nas Propriedades Limnológicas 
 Alteração do Uso do Solo e Cobertura Vegetal e Eventuais Danos a 

Espécimes da Flora 
 Interferência nos Níveis de Conforto e Qualidade de Vida da População 

Local 
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Programa Impactos relacionados 

Programa de 
Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos 

 Interferência nas Propriedades Químicas do Solo 
 Interferência na Dinâmica Hídrica Superficial e Subterrânea 
 Interferência na Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas 
 Alteração nas Propriedades Limnológicas 
 Alteração do Uso do Solo e Cobertura Vegetal e Eventuais Danos a 

Espécimes da Flora 
 Interferência nos Níveis de Conforto e Qualidade de Vida da População 

Local 

Programa de 
Monitoramento de 
Qualidade da Água 

 Interferência nas Propriedades Químicas do Solo 
 Interferência na Dinâmica Hídrica Superficial e Subterrânea 
 Interferência na Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas 
 Alteração na Composição da Fauna Terrestre 
 Alteração nas Propriedades Limnológicas 
 Interferência nos Níveis de Conforto e Qualidade de Vida da População 

Local 

Programa de Gestão da 
Qualidade do Ar 

 Interferência na Qualidade do Ar 
 Alteração na Composição da Fauna Terrestre 
 Alteração do Uso do Solo e Cobertura Vegetal e Eventuais Danos a 

Espécimes da Flora 
 Interferência nos Níveis de Conforto e Qualidade de Vida da População 

Local 

Programa de Gestão dos 
Níveis de Pressão Sonora 

 Interferência nos Níveis de Pressão Sonora 
 Alteração na Composição da Fauna Terrestre 
 Interferência nos Níveis de Conforto e Qualidade de Vida da População 

Local 

Programa de 
Acompanhamento de 
Desmate, Afugentamento e 
Resgate da Fauna e Flora 

 Dispersão Forçada de Indivíduos da Fauna Terrestre 
 Alteração na Composição da Fauna Terrestre 
 Alteração do Uso do Solo e Cobertura Vegetal e Eventuais Danos a 

Espécimes da Flora 

Programa de Gestão de 
Tráfego, Sinalização e 
Alerta 

 Eventuais Danos a Espécimes da Fauna Terrestre por Atropelamento 
 Alteração na Composição da Fauna Terrestre 
 Interferência nos Níveis de Conforto e Qualidade de Vida da População 

Local 

Programa de Educação 
Ambiental 

 Eventuais Danos a Espécimes da Fauna Terrestre por Atropelamento 
Incremento nas Práticas de Caça e Apanha 

 Alteração do Uso do Solo e Cobertura Vegetal e Eventuais Danos a 
Espécimes da Flora 

 Interferência nos Níveis de Conforto e Qualidade de Vida da População 
Local 

Programa de 
Monitoramento da Fauna 
Silvestre 

 Eventuais Danos a Espécimes da Fauna Terrestre por Atropelamento 
 Alteração na Composição da Fauna Terrestre 
 Alteração nas Propriedades Limnológicas 

Programa de 
Compensação Ambiental 

 Alteração do Uso do Solo e Cobertura Vegetal e Eventuais Danos a 
Espécimes da Flora 

 Interferência nos Níveis de Conforto e Qualidade de Vida da População 
Local 

Programa de Comunicação 
Social e Relacionamento 
com a Comunidade 

 Incremento no Conhecimento Científico sobre a Região 
 Interferência nos Níveis de Conforto e Qualidade de Vida da População 

Local 

Programa de 
Aproveitamento da Mão-
de-Obra Local 

 Alteração nos Níveis de Emprego e Renda 
 Interferência nos Níveis de Conforto e Qualidade de Vida da População 

Local 
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7.1 PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL NAS OBRAS 

7.1.1 Justificativa 

Durante as obras, diversos aspectos ambientais relacionados, principalmente, à implantação, 

operação e desativação do canteiro de obras podem implicar em impactos adversos. Neste 

sentido, a execução de um Programa de Gestão Ambiental nas Obras pode contribuir para a 

correta execução das atividades previstas para o canteiro, de forma a mitigar possíveis impactos. 

7.1.2 Objetivos 

O objetivo principal do Programa de Gestão Ambiental das Obras é estabelecer procedimentos e 

ações que visem a redução de geração e a correta gestão (acondicionamento, tratamento, 

destinação final) dos efluentes líquidos e de resíduos sólidos no canteiro de obras. 

7.1.3 Diretrizes Metodológicas 

 O Programa deve ser implementado na fase de implantação do Projeto Alteamento dos 

Módulos Oeste 1 e Central. 

 Os efluentes líquidos sanitários podem ser tratados diretamente no canteiro de obras, por meio 

da instalação de uma estação de tratamento de efluentes sanitários ou ser enviado para 

empresas terceiras, as quais devem registrar o transporte e a destinação final, por meio de 

manifestos de transportes e certificados de destinação. 

 Para os efluentes oleosos, deve ser adotado procedimento similar, pode ser instalado um 

sistema separador de água e óleo no local, ou o efluente ser enviado para tratamento em 

empresa externa que deve, igualmente, comprovar o transporte e a destinação final. 

 No caso dos resíduos sólidos gerados no canteiro de obras, estes devem ser gerenciados 

conforme previsão do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

7.2 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

7.2.1 Justificativa 

O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) do Projeto do Alteamento dos Módulos 

Oeste 1 e Central visa atender a legislação ambiental aplicável e às diretrizes corporativas da Nexa 

Recursos Minerais S.A. Busca, também, implementar ações no sentido de garantir a conformidade 

ambiental na gestão dos resíduos gerados na operação do empreendimento, através da 

capacitação, conscientização e atuação em conjunto com as áreas geradoras. 
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O PGRS engloba um modelo de gestão baseado na segregação, acondicionamento, 

armazenamento, destinação final adequada dos resíduos, já praticados na Unidade Três Marias. 

Desta forma, esse programa será desenvolvido em consonância com as práticas já adotadas pela 

empresa para gerenciamento dos resíduos sólidos. 

7.2.2 Objetivos 

O PGRS tem como objetivo o estabelecimento de práticas adequadas para gestão de resíduos, em 

conformidade com os requisitos legais vigentes (especialmente a Lei Federal nº 12.305, de 2 de 

agosto de 2010) e com as práticas operacionais internas da empresa, visando atender 

minimamente: a redução da geração de resíduos, o aumento na reutilização e reciclagem e o 

tratamento ou destinação final adequados. Além disso, visa estabelecer um controle quantitativo 

e qualitativo da geração dos mesmos, evitando, desta forma, a contaminação de solos, águas 

superficiais e subterrâneas. 

7.2.3 Diretrizes Metodológicas 

 A gestão de resíduos sólidos abrange todas as estruturas/áreas de apoio relacionadas ao 

Projeto Alteamento dos Módulos e Oeste 1 Central e tem como público-alvo os colaboradores 

próprios e terceiros a atuarem na implantação do empreendimento. 

 O gerenciamento deve contemplar: 

o Classificação dos Resíduos: como referência para o gerenciamento dos resíduos, 

deve ser adotada a classificação estabelecida na Norma ABNT NBR 10.004:2004 

(Resíduos sólidos – Classificação), a qual propõe as seguintes classes: Resíduos 

perigosos ou classe I; Não perigosos, não inertes ou classe II A; Não perigosos, inertes 

ou classe II B. 

o Segregação dos Resíduos: os resíduos gerados devem ser segregados conforme sua 

classificação na fonte geradora, por esta constituir a medida mais eficaz para 

permitir a reutilização e a reciclagem dos mesmos. Assim, serão mantidos recipientes 

para segregação dos resíduos próximos às fontes, conforme as tipologias produzidas 

em cada setor. 

o Armazenamento dos Resíduos: o armazenamento dos resíduos deve ser realizado 

em depósitos temporários de resíduos, de acordo com a classe e o tipo de material. 

Depósitos temporários de resíduos perigosos devem ser impermeabilizados e possuir 

sistema de contenção de vazamento para líquidos. 

o Transporte dos Resíduos: deve sempre ser realizado seguindo as legislações 

vigentes. Todo e qualquer resíduo que for enviado para tratamento, reciclagem ou 
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disposição final fora da área operacional deve ser acompanhado do Manifesto para 

Transporte de Resíduos (MTR) que é, atualmente, emitido em plataforma online, 

disponibilizada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável de Minas Gerais – SEMAD. Para os resíduos perigosos (Classe I), devem 

ser mantidos os MTRs, a cópia da Ficha de Emergência, as respectivas Notas Fiscais, 

e toda a documentação de autorização e licenciamento pertinente ao processo. 

o Destinação Final dos Resíduos: deve-se buscar no mercado empresas 

especializadas no tratamento, destruição, disposição ou reutilização de resíduos 

como matéria-prima na fabricação de produtos. Sugere-se a realização de processo 

de habilitação e homologação de todas as empresas interessadas em receber os 

resíduos. A destinação dos resíduos deverá ser realizada priorizando a reciclagem e 

a reutilização dos materiais. 

o Inventário: consiste em registrar em formulário a identificação e taxa de geração 

dos resíduos em cada um dos setores do empreendimento e a posterior destinação 

em função do tipo e classificação do resíduo. Os inventários deverão conter as 

informações exigidas para o atendimento aos requisitos da Resolução CONAMA nº 

313/2002, de maneira a permitir sua consolidação anual e consequente 

disponibilização ao órgão ambiental. 

o Treinamentos: como forma de evitar a disposição e/ou destinação inadequada, 

bem como promover a conscientização sobre a necessidade de minimização de 

geração de resíduos, deverão ser realizados treinamentos dos colaboradores diretos 

e indiretos do empreendimento. Essa ação tem ligação direta com o Programa de 

Educação Ambiental o qual deverá, em conjunto a coordenação da gestão de 

resíduos, programar e realizar campanhas educativas em relação ao tema.  

 O gerenciamento de resíduos sólidos deve ser previsto para as fases de implantação e operação 

do empreendimento, de forma contínua. 

 A avaliação e o acompanhamento do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos serão 

realizados semestralmente, conforme determina a legislação atual (Deliberação Normativa 

COPAM nº 232, de 27 de fevereiro de 2019), com envio da Declaração de Movimentação de 

Resíduos – DMR. 

7.3 PROGRAMA DE GESTÃO DE QUALIDADE DO AR 

7.3.1 Justificativa 

As atividades envolvidas na implantação e operação do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 

e Central têm potencial para promover a alteração da qualidade do ar, em razão de possíveis 
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emissões atmosféricas. A Unidade de Três Marias já desenvolve ações de controle e 

monitoramento da qualidade do ar na área de influência direta do Projeto, as quais devem ser 

continuadas. 

7.3.2 Objetivos 

O objetivo geral do Programa de Gestão da Qualidade do Ar é estabelecer ações que promovam o 

controle das emissões de poluentes atmosféricos e o monitoramento da qualidade do ar na área 

de influência direta do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central. 

7.3.3 Diretrizes Metodológicas 

 As ações propostas no âmbito do Programa de Gestão da Qualidade do Ar devem abranger as 

áreas de influência direta dos meios físico do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e 

Central, sendo que as ações de controle devem compreender, também, os acessos utilizados 

pelo empreendimento, os quais estão incluídos na AID do meio socioeconômico. 

 O Programa de Gestão da Qualidade do Ar deverá focar no material particulado, principal 

poluente associado à implantação e operação do projeto. 

 As ações de controle a serem contempladas no programa são: 

o Umectação de vias não pavimentadas, utilizadas pelo empreendimento; 

o Realização de manutenções preventivas em veículos e equipamentos; 

o Medidas para impedir o arraste eólico de partículas em áreas expostas; 

o Realização periódica de testes de fumaça preta em veículos e equipamentos. 

 O monitoramento da qualidade do ar já é realizado em um ponto próximo à área diretamente 

afetada pelo Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central (Ponto DRM) e deve ser 

continuado. Caso exista alteração neste ponto em razão de estudo de dispersão atmosférica, 

este poderá ser relocado, mediante as justificativas técnicas do estudo. 

 O monitoramento deve contemplar os parâmetros já medidos, sendo eles os materiais 

particulados (PTS, MP10 e MP2,5) e dois gases atmosféricos (dióxido de enxofre - SO2 e dióxido 

de nitrogênio - NO2). As amostragens devem seguir criteriosamente as diretrizes das normas 

técnicas aplicáveis e devem ser realizadas durante um período de 24 horas, com frequência a 

cada 6 dias. Deve-se, também, prever calibrações nos equipamentos. 

 Os padrões de qualidade do ar tomados como referência para análise dos resultados serão 

aqueles estabelecidos na Resolução CONAMA nº 491, de 19 de novembro de 2018, 

considerando-se os valores de referência relativos ao padrão de qualidade do ar aplicável no 
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momento do monitoramento. Os resultados do monitoramento deverão orientar a execução 

das medidas de controle, as quais podem ser aperfeiçoadas ou alteradas, caso não sejam 

suficientes para garantir os padrões de qualidade do ar. 

 Devem ser elaborados relatórios anuais, a serem enviados ao órgão ambiental. 

7.4 PROGRAMA DE GESTÃO DOS NÍVEIS DE RUÍDO 

7.4.1 Justificativa 

A alteração dos níveis de pressão sonora pode ocorrer principalmente durante a fase de 

implantação do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central, em razão, sobretudo, da 

intensa movimentação de veículos, equipamentos e máquinas. Como forma de mitigar e 

acompanhar o possível impacto, se justifica a execução do Programa de Gestão dos Níveis de 

Ruído. 

7.4.2 Objetivos 

O objetivo geral do Programa de Gestão dos Níveis de Ruído é estabelecer medidas de controle e 

de monitoramento dos níveis de pressão sonora na área de influência direta do Projeto 

Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do DRM. 

7.4.3 Diretrizes Metodológicas 

 O Programa de Gestão dos Níveis de Ruído deve contemplar ações para serem executadas pelo 

menos na fase de implantação do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central. 

 As ações de controle devem contemplar a realização de manutenção periódica nos veículos, 

equipamentos e máquinas, de modo a manter a emissão sonora próximo ao indicado pelo 

fabricante. Dentre as ações de controle deve-se prever, também, a avaliação contínua da 

necessidade de enclausuramento de motores. 

 No que tange ao monitoramento, este deve ser realizado em três pontos no entorno da área 

diretamente afetada pelo Projeto. 

 As medições devem seguir criteriosamente as diretrizes das normas técnicas aplicáveis e 

devem ser realizadas durante no período diurno e noturno, com frequência semestral. Deve-

se, também, prever calibrações nos equipamentos de amostragem. 

 Os limites dos níveis de pressão sonora tomados como referência para análise dos resultados 

serão aqueles estabelecidos na Lei Estadual nº 10.100/1990, na norma ABNT NBR 10.151 e no 

Decreto Municipal de Três Marias nº 1.346/2005. Também devem ser verificados os resultados 
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obtidos durante a campanha realizada para compor este Estudo de Impacto Ambiental. Os 

resultados das medições deverão orientar a execução das medidas de controle, as quais podem 

ser aperfeiçoadas ou alteradas. 

 Devem ser elaborados relatórios anuais, a serem enviados ao órgão ambiental. 

7.5 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 

7.5.1 Justificativa 

As atividades envolvidas na operação do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central têm 

potencial para modificar a qualidade das águas caso não sejam adotadas medidas para controlar, 

sobretudo, os sedimentos e os efluentes gerados pelo empreendimento. Neste sentido, o 

Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas se justifica na 

medida em que permitirá o acompanhamento da eficiência dos controles ambientais definidos 

para gestão dos efluentes e controle dos sedimentos gerados, além de identificar possíveis 

modificações nas características físico-químico e microbiológicas nas águas superficiais e 

subterrâneas que estão sob influência do empreendimento. 

7.5.2 Objetivos 

O Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas visa 

estabelecer ações de monitoramento na área de influência do Projeto Alteamento dos Módulos 

Oeste 1 e Central. 

7.5.3 Diretrizes Metodológicas 

 Este programa se aplica ao contexto das fases de implantação e operação do Projeto 

Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central, na área de influência direta do meio físico e deve 

contemplar monitoramento das seguintes matrizes: águas superficiais e subterrâneas. 

 O sobrenadante do reservatório será encaminhado para a Estação de Tratamento de Efluentes 

Industriais da Unidade Três Marias, a qual já é objeto de monitoramento na licença principal 

do empreendimento, não sendo, portanto, objeto deste programa. 

 As atuais licenças de operação, LO nº 075/2012 e Licença Prévia e de Implantação LP+LI nº 

006/2015 do DRM trazem, dentre suas condicionantes, a obrigação de realizar o 

monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas, com definições 

específicas (frequência da amostragem e entrega de relatórios) que são resultado do histórico 

de cada processo de licenciamento e, também, das alterações realizadas a posteriori. A 

Unidade executa, atualmente, o monitoramento conforme as especificações contidas nas 
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condicionantes das licenças supracitadas. Estes pontos serão avaliados no contexto do Projeto 

Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central e, à priori, serão mantidos e/ou complementados. 

 A metodologia de amostragem e análises laboratoriais deve seguir as melhores técnicas 

definidas na literatura de referência e em legislações, além de ser recomendada a criação de 

controle de qualidade para amostragens e análises. O laboratório contratado deve ter 

acreditação tanto para realização de amostragem quanto para análise de cada um dos 

parâmetros necessários. 

 Os resultados devem ser comparados com os limites estabelecidos para águas superficiais 

classe 2 da Deliberação Normativa COPAM/CERH nº 01/2008 e limites  para águas 

subterrâneas definidos na Resolução CONAMA nº 396/08. 

 Devem ser elaborados relatórios anuais, a serem enviados ao órgão ambiental. 

7.6 PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO GEOTÉCNICO 

7.6.1 Justificativa 

O Programa de Controle e Monitoramento Geotécnico se justifica na medida em que o depósito 

resultante do alteamento e coroamento dos módulos Oeste 1 e Central do DRM podem provocar 

a alteração da dinâmica erosiva, a alteração da qualidade das águas e dos solos ou a possível 

ruptura da estrutura, caso não sejam adotadas medidas concernentes à promoção da estabilidade 

geotécnica, prevenção de processos erosivos, monitoramento de sistema detecção de vazamentos 

e manutenção dos dispositivos de disciplinamento e controle das águas das chuvas. 

7.6.2 Objetivos 

O Programa de Controle e Monitoramento Geotécnico visa apresentar o conjunto de ações que 

devem ser constantemente promovidas no contexto da operação do Projeto Alteamento dos 

Módulos Oeste 1 e Central com fins de monitorar a estabilidade geotécnica, estabelecer uma rotina 

de manutenções e correções que provenham condições de relativa estabilidade das superfícies 

naturais e artificializadas, contribuindo, também, para evitar impactos nas drenagens naturais. 

7.6.3 Diretrizes Metodológicas 

 O Programa deve ser implementado na fase de operação do reservatório proveniente do 

alteamento dos módulos Oeste 1 e Central, contudo, durante a fase de implantação, é 

imprescindível que sejam continuadas as ações já realizadas durante a operação dos depósitos 

na elevação anterior (El. 598,0 m). 
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 As ações previstas devem contemplar, minimamente, o que prevê as legislações aplicáveis, 

sendo que os registros, dados de monitoramento e toda a documentação relativa à barragem 

devem compor o Plano de Segurança de Barragem, conforme determina a Lei Federal nº 

12.334, de 20 de setembro de 2010 (alterada pela Lei Federal nº 14.066, de 30 de setembro de 

2020). 

 Também devem ser seguidos os dispostos da Lei Estadual nº 23.291, de 25 de fevereiro de 2019, 

com atendimento dos requisitos de monitoramento e documentação a ser enviada aos órgãos 

competentes. 

 Devem ser previstas inspeções com frequência quinzenal nas estruturas, de modo a verificar o 

sistema de drenagem, os taludes, o sistema de detecção de vazamentos e a operação de 

estruturas auxiliares, como o sistema de bombeamento e as tubulações que levam o resíduo 

para o depósito. 

 Os monitoramentos devem ser executados com frequência semanal nos diversos instrumentos 

geotécnicos previstos no Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central, compondo banco 

de dados histórico. 

 Seguindo as diretrizes internas da Nexa Recursos Minerais S.A., os dados das inspeções e de 

monitoramentos devem ser analisados de forma mais aprofundada com frequência mensal, 

tanto por técnicos da empresa quanto de consultoria externa. 

 Também conforme diretrizes da Nexa Recursos Minerais S.A., a estrutura deverá passar por 

auditoria anual realizada por empresa especializada na segurança de barragens, a qual deve 

avaliar as condições de estabilidade da estrutura e, se apropriado, emitir Declaração da 

Condição de Estabilidade – DCE. 

 Encontrados desvios nas inspeções ou nos monitoramentos devem ser aplicáveis as medidas 

cabíveis, sejam elas correções de possíveis anomalias ou o acionamento de níveis de 

emergência, conforme previsão do Plano de Ação de Emergência a ser desenvolvido para a 

estrutura. 

7.7 PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS E DISCIPLINAMENTO DE ÁGUAS 

PLUVIAIS 

7.7.1 Justificativa 

O Programa de Controle de Processos Erosivos e Disciplinamento das Águas Pluviais se justifica 

na medida em que a implantação do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central pode 

provocar a alteração da dinâmica erosiva, caso não sejam adotadas medidas concernentes à 

prevenção de processos erosivos e à manutenção dos dispositivos de disciplinamento e controle 

das águas das chuvas. 
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7.7.2 Objetivos 

O Programa de Controle de Processos Erosivos e Disciplinamento das Águas Pluviais visa 

apresentar o conjunto de ações que devem ser promovidas no contexto do alteamento dos 

módulos Oeste 1 e Central do DRM, com fins de estabelecer uma rotina de manutenção e correções 

que provenham condições de relativa estabilidade das superfícies naturais e artificializadas. 

Contribui, também, para evitar impactos nas drenagens naturais. 

7.7.3 Diretrizes Metodológicas 

 O Programa deve priorizar ações na fase de implantação do Projeto Alteamento dos Módulos 

Oeste 1 e Central, contemplando todas as porções inseridas na área diretamente afetada, tanto 

áreas já antropizadas quanto áreas que ainda mantém características originais. 

 Os módulos Oeste 1 e Central são existentes e se encontram em operação, contando com um 

sistema de drenagem pluvial implantado e em funcionamento. Estes serão adaptados para 

alteamento do depósito, devendo ser prevista a implantação de dispositivos de drenagem 

provisórios para o disciplinamento e à contenção/amortecimento dos fluxos de água e de 

sedimentos.  

 Uma vez que o sistema de drenagem, mesmo que provisório, esteja em funcionamento, as 

anomalias relacionadas à morfodinâmica são, comumente: (i) instalação de processos 

erosivos em superfícies de declividade mais acentuada; (ii) assoreamedento de dispositivos de 

drenagem, e; (iii) danificação do sistema de drenagem por processos erosivos. Sempre que 

alguma dessas situações for verificada, sejam em inspeções rotineiras realizadas em áreas com 

maior risco de instabilidades ou em vistorias ocasionais, deve-se adotar medidas preventivas 

e corretivas para adequação da anomalia.  

 Devem ser previstas as seguintes ações: 

o Manutenção da estabilidade de superfícies de declividade acentuada: realizar a 

manutenção da área com o plantio de gramíneas e, em casos onde seja difícil a 

conservação destas (em solos mais estéreis, especialmente), o plantio de leguminosas 

que contribuirão para melhoria dos níveis de fertilidade do solo. 

o Correção de processos erosivos e movimentos de massa: deve-se adotar medidas para 

promover a estabilização da superfície. Recomenda-se a utilização de dois tipos de 

estruturas para estabilização: (i) estruturas de contenção de sedimentos para 

mitigação de processos erosivos e movimentos de massa de maior significância como 

os sulcos, as ravinas, voçorocas, deslizamentos e desmoronamentos (como paliçadas 

e os gabiões), e; (ii) estruturas para preenchimento de concavidades erosivas, como 

retentores de sedimentos e rip-rap. 
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o Manutenção e correção de danos de dispositivos de drenagem: devem ser 

implementadas caso haja mau funcionamento ou danos em dispositivos de 

drenagem (sarjetas e canaletas, leiras e valetas de proteção, estruturas de dissipação 

de energia, como descidas d’água e dissipadores em solo, bacias de contenção, como 

SUMPs). Estes dispositivos devem ser continuamente limpos, de forma a remover os 

sólidos que possam assorear estes dispositivos de drenagem. Se constatado danos 

estruturais nos dispositivos de drenagem, deve-se proceder, o mais rápido possível, a 

reformatação ou reconstrução da estrutura ou, até mesmo, redimensionamento do 

dispositivo cuja eficácia se mostre inadequada ao propósito de sua implantação. 

7.8 PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE DESMATE, AFUGENTAMENTO E RESGATE DE 

FAUNA E FLORA 

7.8.1 Justificativa 

Na fase de implantação do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central serão suprimidos 

fragmentos de vegetação nativa, correspondentes a fitofisionomias do Cerrado, que servem de 

hábitats para espécimes da fauna local, além de ser áreas de vida para outros. De acordo com a 

diagnose dos estudos ambientais, há registros de espécies mais sensíveis às alterações ambientais, 

espécies ameaçadas, além de cinegéticas e xerimbabos que frequentam as áreas a serem 

intervindas. Assim, durante as atividades de supressão de vegetação e limpeza do terreno, é 

recomendável que se execute o Programa de Acompanhamento de Desmate, Afugentamento e 

Resgate de Fauna e Flora. 

7.8.2 Objetivos 

O Programa possui como objetivo garantir que a fauna seja mantida ao longo do tempo por meio 

do afugentamento de espécimes, assim como a flora, por meio do resgate de germoplasma e sua 

associação com a recuperação dos ambientes locais, por meio dos programas secundários como o 

de recuperação de áreas degradadas. 

7.8.3 Diretrizes Metodológicas 

 O Programa de Acompanhamento de Desmate, Afugentamento e Resgate de Fauna e Flora 

deve ser executado na fase de implantação, especificamente nas atividades de supressão de 

vegetação e limpeza do terreno. 

 No que se refere ao desmate, as áreas devem ser previamente demarcadas, de forma a 

delimitar os locais em que houver autorização para supressão. Atenção especial deve ser dada 
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às Áreas de Preservação Permanente, sendo recomendável a medição e delimitação das APPs 

em campo, antes da atividade de supressão, de forma a evitar qualquer intervenção. 

 Antes da supressão, a fauna presente nas áreas a serem desmatadas devem ser afugentadas 

em uma única direção de modo a não se dispersarem aleatoriamente, evitando, por exemplo, 

atropelamentos. O afugentamento inicial deverá ser realizado de forma indireta, provocado 

pelo ruído das máquinas, equipamentos e a chegada e movimentação da equipe ou de forma 

direta. As ações de resgate deverão ocorrer quando for constatada a impossibilidade de 

locomoção ou dispersão dos animais por meios próprios, tanto devido à reduzida capacidade 

de deslocamento quanto por ferimentos ou desorientação, bem como filhotes encontrados que 

não terão condições de sobreviver sozinhos na natureza. Os animais que porventura 

precisarem ser resgatados deverão ser capturados, manejados e transportados de forma 

correta, sendo levados para um centro de triagem para que um veterinário avalie as condições 

gerais de saúde dos animais. Os animais saudáveis deverão ser soltos nas áreas de soltura 

previamente selecionadas. Devido à variedade de hábitos das diferentes espécies da fauna, 

estratégias distintas de observação e resgate deverão ser adotadas para cada grupo. Toda a 

execução deste programa estará vinculada à autorização concedida pelo órgão ambiental 

para captura e transporte dos animais. 

 Para o resgate de flora, é necessário um viveiro (podendo ser viabilizado um convênio para 

local que receba o material) que possa receber os propágulos, mudas e sementes para serem 

plantados e monitorados até o momento de seu replantio. A metodologia de resgate baseia-se 

na varredura completa das áreas de intervenção e resgate do material de interesse. Os 

materiais coletados deverão receber tratos culturais e serem armazenados e cuidados para 

posterior utilização na recuperação/reabilitação das áreas do empreendimento ou para 

doação. 

 As ações de afugentamento e resgate da fauna e da flora devem ser executadas por 

profissionais habilitados, de maneira a minimizar os eventuais impactos sobre a flora e fauna 

durante as atividades de supressão.  

7.9 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

7.9.1 Justificativa 

Considerando que a fase de implantação do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do 

Depósito de Rejeitos Murici provocará supressão de vegetação e exposição de solo, sobretudo em 

áreas de empréstimo e áreas de bota-fora, justifica-se a execução de um Programa de Recuperação 

de Áreas Degradadas. 
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7.9.2 Objetivos 

O objetivo geral do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas é estabelecer os 

procedimentos e especificações técnicas necessárias para a recuperação e/ou reabilitação 

ambiental das áreas degradadas durante a fase de implantação do Projeto Alteamento dos 

Módulos Oeste 1 e Central, visando propiciar condições que estimulem o resgate da qualidade do 

solo e o reestabelecimento da qualidade ambiental. 

7.9.3 Diretrizes Metodológicas 

 O Programa deve contemplar, como áreas-alvo, todas aquelas porções afetadas na fase de 

implantação e que não serão utilizadas na fase de operação. 

 Devem ser propostas ações de recuperação, de manutenção e monitoramento, seguindo, 

minimamente, as diretrizes dispostas no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 04, de 13 

de abril de 2011, correspondente a “Termo de Referência para Elaboração de Projeto de 

Recuperação de Área Degradada ou Alterada”. 

 Dentre as ações de recuperação, deve-se prever a regularização topográfica das superfícies, 

implantação de sistema de drenagem, a subsolagem para descompactação dos solos, aplicação 

de tela vegetal nos locais de maior declive, preparo do solo para plantio e revegetação das 

áreas com utilização de espécies típicas do cerrado, com referência no inventário florestal 

realizado na etapa de diagnóstico ambiental. 

 As ações de manutenção estarão relacionadas, por exemplo, a possível replantio das mudas 

que não apresentarem bom desenvolvimento, além de adubação e controle de pragas. A 

manutenção deve ser realizada com frequência semestral, por ao menos dois anos. 

 O monitoramento será realizado com frequência semestral, também por pelo menos dois anos, 

e avaliará as áreas em função do índice de pegamento das mudas. 

7.10 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA SILVESTRE 

7.10.1 Justificativa 

Considerando que existe a possibilidade de interferências em comunidades biológicas em 

decorrência principalmente das atividades relacionadas à implantação do empreendimento, 

sugere-se a implementação de Programa de Monitoramento da Fauna Silvestre uma vez que o 

acompanhamento periódico pode sinalizar a existência de fatores de perturbação sobre a fauna e 

determinar suas causas. O Programa de Monitoramento da Fauna Silvestre deverá contemplar 

tanto grupos de vertebrados terrestres, quanto um grupo de vertebrado aquático. 
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7.10.2 Objetivos 

O objetivo geral deste Programa é levantar e monitorar a fauna de vertebrados aquáticos e 

terrestres, de forma a identificar possíveis interferências nas comunidades faunísticas 

decorrentes das alterações no ambiente. Além disso, subsidiar a definição de medidas de controle 

para minimização de possíveis impactos à fauna. 

7.10.3 Diretrizes Metodológicas 

 A área de abrangência do programa de monitoramento de fauna silvestre deve corresponder 

à área de influência indireta e direta do meio biótico, definida para o Projeto Alteamento dos 

Módulos Oeste 1 e Central do DRM. 

 Devem ser previstos monitoramentos para os seguintes grupos: avifauna, mastofauna, 

herpetofauna e ictiofauna. Os monitoramentos deverão ser realizados com frequência 

semestral, respeitando a sazonalidade (ciclos chuvoso e de estiagem). A definição da rede 

amostral deve considerar as diferentes fitofisionomias presentes na área, a distribuição 

espacial das estruturas relativas ao projeto e a presença/proximidade com sistemas hídricos 

superficiais. 

 Para a avifauna deve-se prever os métodos de ponto de escuta e censo por transecto de 

varredura. Para a mastofauna de médio e grande porte, a armadilha fotográfica e a 

observação direta e indireta. O monitoramento da mastofauna de pequeno porte deve 

contemplar, pelo menos, armadilha de captura viva. No caso da herpetofauna, deve-se adotar 

a busca ativa e registro ocasional. A ictiofauna deve ser amostrada por métodos quantitativos 

(redes de emalhar) e qualitativos (outros artefatos de pesca, como tarrafas, redes tipo picaré, 

peneiras e redes de arrasto). 

 Devem ser elaborados relatórios anuais, a serem enviados ao órgão ambiental. Propõe-se que, 

inicialmente, o monitoramento seja realizado durante a fase de implantação e no primeiro 

ano da operação, quando deve-se desenvolver análise crítica sobre a efetividade do 

monitoramento, os métodos empregados e a necessidade de continuidade. 

7.11 PROGRAMA DE APROVEITAMENTO DA MÃO DE OBRA LOCAL 

7.11.1 Justificativa 

Um dos efeitos positivos da implantação do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central é a 

geração de empregos, sendo este um dos principais fatores positivos do empreendimento, 

conforme avaliação da população local e de representantes institucionais. Frente o exposto, de 

forma a maximizar a contratação de profissionais dos municípios de Três Marias e de São Gonçalo 
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do Abaeté, contribuindo para evitar fluxo migratório, justifica-se a implementação do Programa 

de Aproveitamento da Mão-de-Obra Local. 

7.11.2 Objetivos 

O objetivo principal deste Programa é estabelecer diretrizes para se dar preferência à mão de obra 

local a ser requerida para a implantação do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central, 

sempre que em igualdade de condições em relação aos requisitos dos cargos ofertados, com vistas 

a potencializar ao máximo os efeitos positivos da geração de empregos na região de inserção deste 

empreendimento. 

7.11.3 Diretrizes Metodológicas 

 O Programa de Aproveitamento de Mão-de-Obra Local é voltado para as pessoas interessadas 

em trabalhar na fase de implantação do empreendimento. 

 As ações a serem desenvolvidas contemplam, inicialmente, a ampla divulgação dos 

procedimentos e as diretrizes para o recrutamento, seleção e contratação da mão de obra 

local. 

 Deverá ser estabelecido como critério preferencial para a contratação pelas empreiteiras que 

os operários sejam oriundos de Três Marias.  

 Devem ser criados indicadores para acompanhar e verificar a proveniência dos trabalhadores 

da obra. 

7.12 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE 

7.12.1 Justificativa 

O Programa de Comunicação Social e Relacionamento com a Comunidade pode desempenhar um 

papel estratégico na fase de implantação do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do 

DRM, na medida em que permite estabelecer um processo de interação com as partes interessadas 

(stakeholders): gestores públicos, população local e trabalhadores internos, por meio do 

estabelecimento de contínuo diálogo, tendo como princípio de atuação a transparência e o acesso 

às informações relacionadas ao empreendimento. 

7.12.2 Objetivos 

O objetivo geral do Programa é sustentar o diálogo social com as populações e instituições das 

áreas de influência direta e indireta do empreendimento, a fim de informá-las sobre os diversos 
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aspectos e intervenções do empreendimento, conhecer suas percepções e interesses e contribuir 

para a harmoniosa convivência. 

7.12.3 Diretrizes Metodológicas 

 O Programa deverá ter suas ações focadas nas áreas de influência indireta e direta do meio 

socioeconômico do empreendimento e ser executado ao longo da etapa de implantação do 

depósito. 

 O público preferencial de atuação do programa se constitui pelo público interno e externo do 

empreendimento, quais sejam: empregados próprios e contratados vinculados diretamente ao 

Projeto; população localizada nas áreas de influência do empreendimento; representantes do 

poder público local e da sociedade civil de São Gonçalo do Abaeté e, principalmente, de Três 

Marias, e demais partes interessadas (stakeholders). 

 O desenvolvimento das ações de comunicação e de relacionamento deverão contemplar a 

identificação e o mapeamento contínuo dos públicos, estabelecendo-se mecanismos e 

instrumentos distintos de informação a ser veiculada para cada grupo, utilizando de meios de 

comunicação disponíveis na área de influência.  

 Visando garantir a transparência e ética no relacionamento, a aproximação com a população 

da AID e facilitar o acesso à informação, deve ser divulgado e mantido em funcionamento um 

canal de comunicação para registro das demandas da população (reclamações, sugestões, 

solicitações, denúncias, elogios, comentários, etc.), pelo menos um meio telefônico e um e-mail 

de referência.  

 As demandas da população em relação ao empreendimento/empreendedor deverão ser 

registradas em um simples banco de dados, de forma a gerenciar as informações, as quais 

devem ser acompanhadas por responsáveis e monitoradas periodicamente, visando dar 

tratativas às demandas registradas e auxiliando, inclusive, na reavaliação de ações de 

mitigação de impactos.  

 Quanto ao público interno, o programa deverá atuar em pontos de comunicação interna, nos 

momentos de integração e de Diálogos Diários de Segurança, por meio de campanhas 

educativas e informativas relacionadas à convivência respeitosa com a comunidade da AID, 

dentre outros temas relacionados ao empreendimento, impactos e medidas mitigadoras. 

 Deverão ser elaborados relatórios anuais com reportes das ações desenvolvidas, a serem 

enviados ao órgão ambiental. 

7.13 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PEA 

O Programa de Educação Ambiental – PEA tem por objetivo mobilizar e sensibilizar tanto 
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trabalhadores de empreendimentos de significativo impacto ambiental, quanto residentes de sua 

área de influência, de forma a fortalecer valores que contribuem para o estabelecimento de uma 

melhor relação entre o homem e o meio, considerando os aspectos socioculturais, físicos e bióticos 

e visando a conservação dos recursos naturais. 

No estado de Minas Gerais, a elaboração de Programas de Educação Ambiental deve atender aos 

pressupostos estabelecidos na Deliberação Normativa COPAM nº 214, de 26 de abril de 2017 

(alterada pela Deliberação Normativa COPAM nº 238, de 26 de agosto de 2020). Este ato 

normativo estabelece que, para a obtenção de Licença Prévia, o empreendedor deve apresentar 

um escopo do PEA, que deverá se basear nas informações obtidas nos estudos ambientais e 

apresentar de forma sintética a proposta que se pretende desenvolver do referido programa. 

Estabelece, também, que para a obtenção de licença ambiental para empreendimentos existentes 

ou atividade já licenciada, o empreendedor deverá apresentar a revisão e/ou complementação do 

PEA anteriormente aprovado pelo órgão ambiental, caso haja modificação na sua Área de 

Abrangência da Educação Ambiental, inclusão de novos grupos sociais impactados e/ou inserção 

de novas atividades não inseridas na licença anterior. 

A Unidade Três Marias já possui Programa de Educação Ambiental, o qual contempla todas as 

atividades executadas no empreendimento e todas as licenças anteriormente emitidas. O 

Programa foi elaborado em conformidade com a Deliberação Normativa COPAM nº 214/2017 e já 

é executado pela Nexa Recursos Minerais S.A., sendo que a área de abrangência das ações de 

educação ambiental abarca, integralmente, a área de influência direta do meio socioeconômico 

proposta neste EIA, para o Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central. 

O Programa de Educação Ambiental do empreendimento é apresentado no Anexo 7, e, à priori, 

será seguido durante as fases de implantação e operação do Projeto Alteamento dos Módulos 

Oeste 1 e Central. Todavia, quando da elaboração do Plano de Controle Ambiental – PCA, 

documento que subsidiará a Licença de Instalação, deverá ser realizada uma análise 

pormenorizada do Programa de Educação Ambiental e do Diagnóstico Socioambiental 

Participativo que o subsidiou, de maneira a avaliar a necessidade de possíveis adequações. 

7.14 PROGRAMA DE GESTÃO DE TRÁFEGO, SEGURANÇA E ALERTA 

7.14.1 Justificativa 

A implementação do Programa de Gestão de Tráfego, Segurança e Alerta se justifica como medida 

preventiva para propiciar condições adequadas de segurança de tráfego, a fim de resguardar a 

integridade física do contingente de trabalhadores envolvidos nas atividades relacionadas ao 

empreendimento e de outros usuários das vias de acesso. Visa, também, evitar o atropelamento 

de fauna nas vias internas e externas ao empreendimento. Espécimes da fauna são 
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frequentemente encontrados cruzando estradas em busca de sítios reprodutivos, alimentação e 

abrigo, ou dispersando de suas populações originais. 

7.14.2 Objetivos 

Este Programa tem como objetivo final orientar posturas defensivas/preventivas nos 

colaboradores do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central, em todos os níveis de 

responsabilidade, e usuários das vias de acesso ao empreendimento. 

7.14.3 Diretrizes Metodológicas 

 O Programa deverá ser implementado nas áreas internas da Nexa Recursos Minerais S.A. e, 

também, nas principais vias de acesso ao empreendimento (especialmente a Estrada 

Consciência, nas proximidades do Depósito de Rejeitos Murici), as quais estão inseridas na área 

de influência direta definida para o meio socioeconômico. O público alvo inclui trabalhadores 

do empreendimento, prestadores de serviço de transporte, e usuários das vias de acesso ao 

empreendimento. 

 O Programa de Gestão de Tráfego, Segurança e Alerta deve ser realizado na fase de 

implantação, quando ocorrerá maior movimento de veículos e equipamentos nas vias locais. 

 A metodologia proposta para o Programa deve incluir, basicamente, a manutenção de 

sinalização vertical nas vias de acesso, além da realização de campanhas educativas para os 

usuários das estradas, especialmente aqueles vinculados ao empreendimento. 

 A sinalização deverá ser implementada nas vias internas da Unidade Três Marias e, também, 

nas principais vias de acesso ao empreendimento, em parceria com os órgãos municipais 

responsáveis pelo trânsito, conforme recomendações do Código de Trânsito Brasileiro, visando 

assegurar o tráfego seguro dos operários, da população e de máquinas. As placas devem 

indicar limites de velocidade e alertas sobre curvas e sobre a circulação de animais, que podem 

ser atropelados. 

 Com o público interno, deverão ser realizadas campanhas de orientação e educação no 

trânsito, complementando com a distribuição de cartilhas informativas e educativas para os 

trabalhadores. 

7.15 PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 

7.15.1 Justificativa 

A implantação e operação do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central poderão implicar 

na ocorrência de impactos de efeito adverso sobre o ambiente. Por isso, foram previstas diversas 

medidas de controle de maneira a mitigar estes impactos e, também, medidas de monitoramento, 
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para acompanha-los. Todavia, nem sempre é possível reverter os impactos gerados, sendo 

previsto, portanto, a compensação dos mesmos, a qual é prevista na Lei Federal nº 9.985/2000 

(que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza). 

7.15.2 Objetivos 

O objetivo geral do programa é apresentar as ações necessárias para efetivar a compensação 

ambiental pela implantação e operação do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central. 

7.15.3 Diretrizes Metodológicas 

 A compensação ambiental a que se refere este programa diz respeito àquele prevista no Artigo 

36 da Federal nº 9.985/2000, que versa: 

“Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto 

ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo 

de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar 

a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de 

acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei.” 

 No âmbito federal, o Decreto Federal nº 4.340/2002, alterado pelo Decreto Federal nº 

6.848/2009, regula a compensação ambiental, definindo os parâmetros para composição do 

valor com base na multiplicação do somatório dos investimentos necessários para a 

implantação do empreendimento com o grau de impacto (negativo) gerado nos ecossistemas. 

 No âmbito do estado de Minas Gerais, o Decreto Estadual nº 45.175/2009 (alterado pela 

Decreto Estadual nº 45.629/2011), o qual deve ser considerado na análise da compensação, 

estabelece a metodologia de gradação de impactos ambientais e procedimentos para fixação 

e aplicação da compensação ambiental no estado e a Deliberação Normativa COPAM nº 

94/2006 estabelece diretrizes e procedimentos para aplicação da compensação ambiental de 

empreendimentos considerados de significativo impacto ambiental. Estes atos definem o 

cálculo da compensação no estado de Minas Gerais, de forma similar à proposição federal. 

 A proposição da compensação deverá ser feita conforme estabelece os atos legislativos 

estaduais, incluindo, também, os procedimentos descritos na Portaria IEF nº 55, de 23 de abril 

de 2002. 

7.16 PLANO DE FECHAMENTO 

O Plano de Fechamento constitui um instrumento de gestão ambiental primordial para garantir a 

correta desmobilização e descomissionamento das estruturas de um empreendimento na fase de 
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fechamento. O plano tem por objetivo principal promover a recuperação da área impactada, de 

forma a possibilitar usos futuros do local. 

A Unidade Três Marias possui um Plano de Descomissionamento que foi atualizado, em nível 

executivo, pela empresa Golder Associates Brasil no ano de 2018. O Plano já contemplava o 

alteamento e coroamento dos módulos Oeste 1 e Central do Depósito de Rejeitos Murici – DRM, 

por ser este um projeto previsto quando do primeiro planejamento do DRM, nos anos 2000. 
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8 CONCLUSÕES 

A elaboração do Estudo de Impacto Ambiental permitiu a compreensão das atividades previstas 

no âmbito do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do Depósito de Rejeitos Murici e 

o conhecimento das características ambientais e socioeconômicas da região onde se insere o 

empreendimento. 

Com base nestas informações, foi possível identificar e avaliar os impactos decorrentes das 

atividades previstas para o projeto, considerando o alteamento de dois depósitos existentes, que 

serão unidos na mesma elevação. Também foi possível detalhar as ações ambientais 

imprescindíveis para mitigação e compensação de efeitos adversos e para potencialização de 

efeitos benéficos. 

A Unidade Três Marias da Nexa Recursos Minerais S.A. constitui empreendimento metalúrgico 

que tem como atividade principal a produção de zinco em formas primárias. O processo produtivo 

do empreendimento gera um resíduo, denominado lama terciária, o qual, atualmente, precisa ser 

disposto hidraulicamente em barragens/depósitos de contenção. 

O empreendimento iniciou sua operação no ano de 1969, sendo o resíduo industrial sempre 

disposto em barragens de contenção, sobretudo devido à enorme limitação técnica para realizar 

desaguamento e empilhamento a seco. 

Atualmente, a Unidade Três Marias está realizando a disposição hidráulica dos resíduos no 

Depósito de Rejeitos Murici – DRM, sendo esta a única estrutura disponível. Para que a Unidade 

Três Marias continue operando a partir do ano de 2023, até 2026, será imprescindível a 

implantação de um novo reservatório, sendo o Projeto de Alteamento dos Módulos Oeste 1 e 

Central a melhor alternativa locacional em termos socioambientais. 

No que se refere às alternativas tecnológicas, a Nexa Recursos Minerais S.A. vem desenvolvendo 

diversas pesquisas com o intuito de viabilizar uma nova forma de disposição dos resíduos ou uma 

destinação final. Os projetos mais promissores neste sentido, estão sendo aprofundados e, a 

melhor previsão indica que começarão a operar no ano de 2025. Contudo, estes são capazes de 

absorver somente uma parte dos resíduos produzidos (cerca de 30%), de forma não há outra 

alternativa senão a disposição dos resíduos em forma de polpa nos depósitos. 

O projeto conceitual do alteamento de módulos Oeste 1 e Central do DRM, que visa elevar o maciço 

(El. 598,0 m para El. 602,0 m) e unificar os dois módulos, levou em consideração as melhores 

práticas para reduzir os impactos ambientais, como alteamento pelo método de jusante, 

implantação de sistema de impermeabilização e detecção de vazamentos, recuperação da água 

sobrenadante e tratamento antes de ser lançada em curso d’água, fatores de segurança de projeto 

adequados e extravasor de emergência. 
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Em síntese, está se tratando de um projeto que será desenvolvido em uma área já dominada por 

paisagem industrial e, portanto, marcada pela presença da atividade metalúrgica, desenvolvida há 

mais de cinco décadas. 

O Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do Depósito de Rejeitos Murici tem como 

objetivo aumentar a capacidade de armazenamento de resíduos em polpa gerados na planta 

hidrometalúrgica de zinco da Unidade Três Marias. Conforme dados disponibilizados pela Nexa, a 

Unidade Três Marias produz, atualmente, cerca de 193 mil toneladas de zinco por ano e conta com 

um total de 1.580 empregados, sendo 976 próprios e 604 terceiros, fixos e móveis. 

No contexto em que se insere, o Projeto permitirá a manutenção das atividades da Unidade Três 

Marias, na medida em que possibilita o aumento da vida útil de estruturas de disposição de 

rejeitos existentes, proporcionando, por consequência, a continuação dos níveis de emprego e da 

massa salarial associada, além da manutenção da arrecadação pública gerada pela operação. 

De fato, durante os estudos socioeconômicos, foram entrevistados representantes de instituições 

e moradores do entorno do empreendimento, sendo que, unanimemente, todos foram favoráveis 

à continuidade das atividades da Unidade Três Marias, tendo como fundamento principal a 

geração de emprego e renda.  

A execução de ações ambientais, incluindo medidas mitigadoras de efeitos adversos ao meio 

ambiente e potencializadoras dos efeitos benéficos e medidas de monitoramento, são capazes de 

contribuir para melhoria das condições socioambientais das áreas de influência do Projeto. 

Em razão de todas as conclusões obtidas no Estudo de Impacto Ambiental, conclui-se pela 

viabilidade socioambiental do Projeto Alteamento dos Módulos Oeste 1 e Central do 

Depósito de Rejeitos Murici. 
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CIDADE MONCOES - São Paulo - São Paulo - CEP: 04.571-010 . 

Nome do Solicitante: Maria Fernanda Siqueira 

 

 
 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA: 
 

Lama Terciária – Unidade da Nexa em Três Marias 
 
 

 
 

Análise Solicitada 

Classificação de Resíduo segundo NBR 10004 
 

 
 
 

Data da Coleta da Amostra 

21/01/2020 

 
 
 

 
Data de Entrada no Laboratório 

24/01/2020 14:16 
 
 

 
 

 
Data de Conclusão 

10/02/2020 
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RESULTADOS ANALITICOS DA AMOSTRA  
Lama Terciária – Unidade da Nexa em Três Marias  

 

Coletor da Amostra:  Interessado     

 

Resíduo - Massa Bruta (NBR 10004) 

 

 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos VMP - NBR 10004:2004 
Arsênio mg/kg 1 157  

Cádmio mg/kg 0,1 440  

Chumbo mg/kg 1 13000  

Cromo mg/kg 1 18,5  

Selênio mg/kg 1 < 1  

 

NBR 10004:2004 - Massa Bruta 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos VMP - NBR 10004:2004 
pH (Suspensão 1:1)  2 a 13 5,73 2,0 - 12,5 (b) 

Sulfeto (como H2S) mg/kg 24 340 500 (c) 

Porcentagem de Sólidos % p/p 0,05 83,2  

Cianeto (como HCN) mg/kg 1,2 < 1,2 250 (c) 

 
 

Resíduo - Extrato Lixiviado (NBR 10005)  

 

NBR 10005:2004 - Lixiviado - (Anexo F) Inorgânicos 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos VMP NBR 10004:2004 
Arsênio mg/L 0,01 < 0,01 1,0 (*) 

Bário mg/L 0,01 0,0210 70,0 (*) 

Cádmio mg/L 0,001 13,3 0,5 (*) 

Chumbo mg/L 0,01 17,2 1,0 (*) 
Cromo mg/L 0,01 < 0,01 5,0 (*) 

Fluoreto mg/L 0,1 1,2 150 (*) 

Mercúrio mg/L 0,00008 0,00027 0,1 (*) 

Prata mg/L 0,01 < 0,01 5,0 (*) 

Selênio mg/L 0,008 < 0,008 1,0 (*) 

 

NBR 10005:2004 - Lixiviado - (Anexo F) Orgânicos 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos VMP NBR 10004:2004 
1,1-Dicloroeteno mg/L 0,001 < 0,001 3,0 (*) 

1,2-Dicloroetano mg/L 0,001 < 0,001 1,0 (*) 

1,4-Diclorobenzeno mg/L 0,001 < 0,001 7,5 (*) 

2,4,5-T mg/L 0,00005 < 0,00005 0,2 (*) 

2,4,5-TP mg/L 0,00005 < 0,00005 1,0 (*) 
2,4,5-Triclorofenol mg/L 0,0001 < 0,0001 400 (*) 

2,4,6-Triclorofenol mg/L 0,0001 < 0,0001 20,0 (*) 

2,4-D mg/L 0,00005 < 0,00005 3,0 (*) 

2,4-Dinitrotolueno mg/L 0,00005 < 0,00005 0,13 (*) 

Aldrin + Dieldrin mg/L 0,00003 < 0,00003 0,003 (*) 

Benzeno mg/L 0,001 < 0,001 0,5 (*) 

Benzo(a)pireno mg/L 0,00005 < 0,00005 0,07 (*) 

Clordano (isômeros) mg/L 0,00003 < 0,00003 0,02 (*) 

Cloreto de Vinila mg/L 0,001 < 0,001 0,5 (*) 

Clorobenzeno mg/L 0,001 < 0,001 100 (*) 

Clorofórmio mg/L 0,001 < 0,001 6,0 (*) 

DDT (isômeros) mg/L 0,00001 < 0,00001 0,2 (*) 

Endrin mg/L 0,00003 < 0,00003 0,06 (*) 

Hexaclorobenzeno mg/L 0,00005 < 0,00005 0,1 (*) 
Hexaclorobutadieno mg/L 0,00001 < 0,00001 0,5 (*) 

Hexacloroetano mg/L 0,00005 < 0,00005 3,0 (*) 

3+4-Metilfenol (m+p-Cresol) mg/L 0,0001 < 0,0001 200 (*) 

Metoxicloro mg/L 0,00003 < 0,00003 2,0 (*) 

Nitrobenzeno mg/L 0,00005 < 0,00005 2,0 (*) 

2-Metilfenol (o-Cresol) mg/L 0,00005 < 0,00005 200 (*) 
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NBR 10005:2004 - Lixiviado - (Anexo F) Orgânicos 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos VMP NBR 10004:2004 
Pentaclorofenol mg/L 0,00005 < 0,00005 0,9 (*) 

Piridina mg/L 2,5 < 2,5 5,0 (*) 

Tetracloreto de Carbono mg/L 0,001 < 0,001 0,2 (*) 

Tetracloroeteno mg/L 0,001 < 0,001 4,0 (*) 

Toxafeno mg/L 0,0001 < 0,0001 0,5 (*) 

Tricloroeteno mg/L 0,001 < 0,001 7,0 (*) 

Heptacloro e Heptacloro Epóxido mg/L 0,00002 < 0,00002 0,003 (*) 

Lindano (g-HCH) mg/L 0,00003 < 0,00003 0,2 (*) 

Metiletilcetona mg/L 2,5 < 2,5 200 (*) 

 
NBR 10005:2004 - Lixiviado - (Anexo F) 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos VMP NBR 10004:2004 
Tempo de Lixiviação horas --- 18 16 - 20 

Solução de Extração  --- 1  

pH Final do Lixiviado  --- 4,9  

 
 

Resíduo - Extrato Solubilizado (NBR 10006) 

 

NBR 10006:2004 - Solubilizado - (Anexo G) Inorgânicos 
Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos VMP NBR 10004:2004 

Alumínio mg/L 0,01 0,0570 0,2 

Arsênio mg/L 0,01 < 0,01 0,01 

Bário mg/L 0,01 0,0470 0,7 

Cádmio mg/L 0,001 22,5 0,005 

Chumbo mg/L 0,01 0,945 0,01 

Cianeto mg/L 0,05 < 0,05 0,07 

Cloreto mg/L 25 < 25 250 

Cobre mg/L 0,005 0,0770 2,0 

Cromo mg/L 0,01 < 0,01 0,05 

Ferro mg/L 0,01 0,100 0,3 

Fluoreto mg/L 0,05 3,61 1,5 

Índice de Fenóis mg/L 0,01 < 0,01 0,01 

Manganês mg/L 0,01 32,0 0,1 
Mercúrio mg/L 0,00008 0,00021 0,001 

Nitrato (como N) mg/L 5 < 5 10,0 

Prata mg/L 0,01 < 0,01 0,05 

Selênio mg/L 0,008 0,0489 0,01 

Sódio mg/L 0,5 6,69 200 

Sulfato mg/L 0,5 3940 250 

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,2 < 0,2 0,5 

Zinco mg/L 0,01 545 5,0 

 

NBR 10006:2004 - Solubilizado - (Anexo G) Orgânicos 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos VMP NBR 10004:2004 
2,4,5-T mg/L 0,00005 < 0,00005 0,002 

2,4,5-TP mg/L 0,00005 < 0,00005 0,03 
2,4-D mg/L 0,00005 < 0,00005 0,03 

Aldrin + Dieldrin mg/L 0,00003 < 0,00003 0,00003 

Clordano (isômeros) mg/L 0,00003 < 0,00003 0,0002 

DDT (isômeros) mg/L 0,00001 < 0,00001 0,002 

Endrin mg/L 0,00003 < 0,00003 0,0006 

Hexaclorobenzeno mg/L 0,00005 < 0,00005 0,001 

Metoxicloro mg/L 0,00003 < 0,00003 0,02 

Toxafeno mg/L 0,0001 < 0,0001 0,005 

Heptacloro e Heptacloro Epóxido mg/L 0,00002 < 0,00002 0,00003 

Lindano (g-HCH) mg/L 0,00003 < 0,00003 0,002 

 

NBR 10006:2004 - Solubilizado - (Anexo G) 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos VMP NBR 10004:2004 
pH Final do Solubilizado --- 2 a 13 6,38  
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CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO 
 

Controle de Qualidade - Mercúrio - Água 
 

23335/2020-0 - Branco de Análise - Mercúrio Total - Água 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Mercúrio µg/L 0,05 < 0,05 

 
23336/2020-0 - Amostra Controle - Mercúrio Total - Água  

Parâmetros 
Quantidade 
Adicionada 

Unidade 
Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

Mercúrio 1 µg/L 100 80-120 

 

Controle de Qualidade - Metais Totais - Água 

 
29032/2020-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Prata µg/L 10 < 10 

Alumínio µg/L 10 < 10 

Arsênio µg/L 10 < 10 

Bário µg/L 10 < 10 

Cádmio  µg/L 1 < 1 

Cromo  µg/L 10 < 10 

Cobre µg/L 5 < 5 

Ferro µg/L 10 < 10 

Sódio µg/L 500 < 500 

Selênio µg/L 8 < 8 

Zinco µg/L 10 < 10 

Manganês µg/L 10 < 10 

 
29033/2020-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água  

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

Arsênio 0,1 mg/L 86 80 - 120 

Cromo  0,1 mg/L 96 80 - 120 

Cobalto 0,1 mg/L 96 80 - 120 

Lítio 0,1 mg/L 110 80 - 120 

Manganês 0,1 mg/L 96 80 - 120 

Estrôncio 0,1 mg/L 93 80 - 120 

 
 

Recuperação dos Surrogates 

 
29032/2020-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

Itrio (Metais Totais) 100 % 102 70 - 130 

 
29033/2020-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água  

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

Itrio (Metais Totais) 100 % 99,0 70 - 130 
 

 
Resíduo - Extrato Solubilizado (NBR 10006) 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

Itrio (Metais Totais) 100 % 100 70 - 130 
 

 

Controle de Qualidade - Mercúrio - Água 

 
27760/2020-0 - Branco de Análise - Mercúrio Total - Água 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Mercúrio µg/L 0,05 < 0,05 

 
27761/2020-0 - Amostra Controle - Mercúrio Total - Água  

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

Mercúrio 1 µg/L 85 80-120 
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Controle de Qualidade - VOC - Água 

 
25037/2020-0 - Branco de Análise - VOC - Água 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

1,1-Dicloroeteno µg/L 1 < 1 

1,2-Dicloroetano µg/L 1 < 1 

1,4-Diclorobenzeno µg/L 1 < 1 

Benzeno µg/L 0,5 < 0,5 

Cloreto de Vinila µg/L 0,5 < 0,5 

Clorobenzeno µg/L 1 < 1 

Clorofórmio  µg/L 1 < 1 

Hexaclorobutadieno µg/L 1 < 1 

Tetracloreto de Carbono µg/L 0,5 < 0,5 

Tetracloroeteno µg/L 1 < 1 

Tricloroeteno µg/L 0,5 < 0,5 

 
25038/2020-0 - Amostra Controle - VOC -  Água 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

1,1-Dicloroeteno 20 µg/L 70 70 - 130 

Benzeno 20 µg/L 75 70 - 130 

Tricloroeteno 20 µg/L 75 70 - 130 

Tolueno 20 µg/L 80 70 - 130 

Clorobenzeno 20 µg/L 95 70 - 130 

 
 

Recuperação dos Surrogates 

 
25037/2020-0 - Branco de Análise - VOC - Água 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

Dibromofluorometano 20 % 96,7 70 - 130 

p-Bromo fluorbenzeno 20 % 78,1 70 - 130 

 
25038/2020-0 - Amostra Controle - VOC -  Água 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

Dibromofluorometano 20 % 96,4 70 - 130 

p-Bromo fluorbenzeno 20 % 81,7 70 - 130 
 

 

 
Resíduo - Extrato Lixi viado (NBR 10005) 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

Dibromofluorometano 20 % 110 70 - 130 

p-Bromo fluorbenzeno 20 % 84,2 70 - 130 

 

Controle de Qualidade - Metais - Solo 
 

8950/2020-0 - Branco de Análise - Metais - Solo 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Prata mg/kg 1 < 1 

Alumínio mg/kg 1 < 1 

Arsênio mg/kg 1 < 1 

Bário mg/kg 1 < 1 

Cádmio  mg/kg 0,1 < 0,1 

Cromo  mg/kg 1 < 1 

Cobre mg/kg 1 < 1 

Ferro mg/kg 1 < 1 

Manganês mg/kg 1 < 1 

Sódio mg/kg 50 < 50 

Chumbo mg/kg 1 < 1 

Selênio mg/kg 1 < 1 

Zinco mg/kg 1 < 1 

 
8951/2020-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

Alumínio 8470 mg/kg 95 70 - 130 

Arsênio 380 mg/kg 102 95 - 105 

Bário 75,5 mg/kg 104 85 - 115 

Cádmio  0,92 mg/kg 138 50 - 150 

Cálcio 5420 mg/kg 90 85 - 115 
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8951/2020-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023 

Parâmetros 
Quantidade 
Adicionada 

Unidade 
Resultado da 

 Recuperação (%) 
Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

Cromo  31 mg/kg 107 80 - 120 

Cobalto 4,68 mg/kg 85 85 - 115 

Cobre 8,9 mg/kg 116 80 - 120 

Ferro 10700 mg/kg 94 85 - 115 

Chumbo 213 mg/kg 93 90 - 110 

Magnésio 3060 mg/kg 92 85 - 115 

Manganês 206 mg/kg 99 90 - 110 

Níquel 11 mg/kg 89 85 - 115 

Potássio 2230 mg/kg 66 65 - 135 

Selênio 105 mg/kg 94 90 - 110 

Tálio 111 mg/kg 95 90 - 110 

Vanádio 21,7 mg/kg 70 70 - 130 

Zinco 93,8 mg/kg 106 85 - 115 

 
 

Recuperação dos Surrogates 

 
8950/2020-0 - Branco de Análise - Metais - Solo 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

Itrio 100 % 99,0 70-130 

 
8951/2020-0 - Solo Padrão - RTC - CRM023 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

Itrio 100 % 118 70-130 

 
Resíduo - Massa Bruta (NBR 10004) 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

Itrio 49,5 % 97,3 70-130 
 

 

 

Controle de Qualidade - Metais Totais - Água 
 

23930/2020-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água 

Parâmetros Unidade LQ Resultados analíticos 

Prata µg/L 10 < 10 

Alumínio µg/L 10 < 10 

Arsênio µg/L 10 < 10 

Bário µg/L 10 < 10 

Cádmio  µg/L 1 < 1 

Cromo  µg/L 10 < 10 

Cobre µg/L 5 < 5 

Ferro µg/L 10 < 10 

Sódio µg/L 500 < 500 

Selênio µg/L 8 < 8 

Zinco µg/L 10 < 10 

Manganês µg/L 10 < 10 

 
23931/2020-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água  

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

Arsênio 0,1 mg/L 98 80 - 120 

Cromo  0,1 mg/L 104 80 - 120 

Cobalto 0,1 mg/L 101 80 - 120 

Lítio 0,1 mg/L 95 80 - 120 

Manganês 0,1 mg/L 99 80 - 120 

Estrôncio 0,1 mg/L 100 80 - 120 

 
 

Recuperação dos Surrogates 

 
23930/2020-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

Itrio (Metais Totais) 100 % 94,0 70 - 130 

 
23931/2020-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água  
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Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

Itrio (Metais Totais) 100 % 92,0 70 - 130 
 

 

 
Resíduo - Extrato Lixi viado (NBR 10005) 

Parâmetros 
Quantidade 

Adicionada 
Unidade 

Resultado da 

 Recuperação (%) 

Faixa Aceitável de Recuperação 

(%) 

Itrio (Metais Totais) 100 % 102 70 - 130 

 

  
 

Metodologias: As metodologias utilizadas pela BIOAGRI foram baseadas “SW 846 (USEPA 1986, Test Method for 
Evaluating Solid Waste Report Number 846, Washington, DC” e as referências: 

Normas de Referência: Norma NBR 10004:2004 da ABNT - Classificação de Resíduos Sólidos 
Norma NBR 10006:2004 da ABNT - Ensaio de Solubilização 
Norma NBR 10005:2004 da ABNT - Ensaio de Lixiviação 
 

As determinações sobre os extratos do Solubilizado e Lixiviado foram realizadas com base nos seguintes métodos do Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater – 22

th
 Edition – 2012 

Métodos analíticos: 

Ânions: EPA 300.0: 1993, POP PA 032 

Cianeto Livre: ISO 14403-2: 2012 

Cianeto: Determinação: EPA ISO 14403-2: 2012 / Preparo: EPA 9010 C: 2004 

Fluoreto: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 F C 

Índice de Fenóis: ISO 14402: 1999 

Lixiviação: ABNT NBR 10005: 2004, SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500H+ B 

Mercúrio: EPA 245.7: 2005 

Metais (ICP-OES): Determinação: EPA 6010 D: 2014 / Preparo: EPA 3051 A: 2007 

Metais (ICP-OES): SMWW, 23ª Edição, 2017, Método 3120 B / Prep.: EPA 3010 A: 1992 

pH: EPA 9045 D: 2004 

Porcentagem de Sólidos e Cinzas: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 G 

Solubilização: ABNT NBR 10006: 2004, SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500H+ B 

Sulfeto: Determinação: EPA 9034: 1996 / Preparo: EPA 9030 B: 1996 

Surfactantes: Determinação: ISO 16265:2019 

SVOC: Determinação: EPA 8270 D:2014 / Preparo: EPA 3510 C:1996 

Toxafeno: EPA 8081 B: 2007 

VOC: Determinação: EPA 8260 C: 2006 / Preparo: EPA 5021A: 2014 

 

 

Massa Bruta - O bservações dos parâmetros 
(b) = Avaliação da Corrosividade - Item "a" do tópico 4.2.1.2 da NBR 10004:2004 
(c) = Avaliação da reatividade - Item "e"  do tópico 4.2.1.3 da NBR 10004:2004. 

 
 
 

 

Lixiviado - Observações dos parâmetros 
(*) = Avaliação da toxicidade - Item "a"  do tópico 4.2.1.4 da NBR 10004:2004. 

 

LQ *: LQ = Limite de Quantificação da Amostra (LQ = LQM x fator de preparo da amostra x correção base seca, quando 
aplicável); 
LQM = Limite de Quantificação do Método. 

VMP**: Valores Máximos Permitidos pela Norma ABNT NBR 10004:2004. 
 

Nota 1: Os resultados referem-se somente à amostra analisada. Este Relatório de Ensaio pode ser reproduzido por inteiro e sem 
nenhuma alteração. 
 

 

Responsabilidade 
Técnica: 

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. -  Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, 
Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª Região sob nº 16082-F e responsabilidade 
técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ n° 04364387, 4ª.Região. 
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Informações 

Complementares: 

Classificação de resíduos sólidos: As opiniões e  interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da 

acreditação deste laboratório. 
Um resíduo é classificado como Classe I (Perigoso) quando um ou mais parâmetros do Lixiviado e/ou Massa Bruta estiverem 
acima dos valores máximos permitidos pelos anexos da NBR 10004. 
Um resíduo é classificado como Classe II A (Não Inerte) quando um ou mais parâmetros do solubilizado estiverem acima dos 

valores máximos permitidos pelos Anexo G da NBR 10004. 
Um resíduo é classificado como Classe II B (Inerte) quando todos os parâmetros, tanto da Massa Bruta quanto dos ensaios de 
solubilização e lixiviação estiverem abaixo dos valores máximos permitidos pelos anexos da NBR 10004. 

 

Massa Bruta: Comparando-se os resultados obtidos com os Valores Máximos Permitidos pela NBR 10004:2004 podemos afirmar que: Os 
parâmetros satisfazem os limites permitidos. 

 

Solubilizado: Comparando-se os resultados obtidos com os Valores Máximos Permitidos pela NBR 10004:2004 - Anexo G podemos 

afirmar que: O(s) parâmetro(s) Cádmio, Chumbo, Fluoreto, Manganês, Selênio, Sulfato, Zinco ultrapassam os limites 
máximos permitidos. 

 

Lixiviado: Comparando-se os resultados obtidos com os Valores Máximos Permitidos pela NBR 10004:2004 - Anexo F podemos 
afirmar que: O(s) parâmetro(s) Cádmio, Chumbo ultrapassam os limit es máximos permitidos. 

 

 Em função dos resultados obtidos, a amostra de resíduo deve ser classificada como Classe I - Resíduo Perigoso. 

 
A classificação da amostra foi realizada com base nos ensaios realizados na Massa Bruta, Lixiviado e Solubilizado através da 
comparação dos resultados obtidos com os valores estabelecidos na NBR 10004:2004. Parâmetros complementares foram 
realizados na massa bruta em função da natureza da amostra visando fornecer subsídios para melhor conhecimento da 

mesma, desta forma recomendamos que este relatório de ensaio seja submetido ao orgão ambiental competente para 
apreciação e parecer final. 

 
Revisores 
Débora Fernandes da Silva 
Rogério Caldorin 
André Alex Colletti 

Marcos Donizete Ceccatto 
Sérgio Stenico Junior 
Giovana Falcim 
Marcus Vinicius Nascimento de Lima 

Chave de Validação: a3083ec0e05c2b8c7be8172967457bfa  
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ANEXO 3 

Arranjo Geral do Projeto Conceitual do Alteamento dos Módulos Oeste 1 e 
Central do DRM 
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ANEXO 4 

Certificado de Acreditação do Laboratório e Certificados de Calibração dos 
Equipamentos do Monitoramento de Qualidade do Ar pelo Laboratório 
Campo Fertilidade do Solo e Nutrição Vegetal Ltda. 

  



 

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO 

 

Norma de Origem: NIT-DICLA-016 Folha: 1  Total de Folhas: 16 
 

“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente” 

 
 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
 

Em, 25/09/2017 

 

FOR-CGCRE-003 – Rev. 11 – Apr. MAR/13 – Pg. 01/14 

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO 
CAMPO FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO VEGETAL LTDA / CAMPO - CENTRO DE TECNOLOGIA AGRICOLA 
E AMBIENTAL 

 

ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

MEIO AMBIENTE  ENSAIO QUÍMICO  

ÁGUA BRUTA, ÁGUA 
TRATADA, ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO, 
ÁGUA RESIDUAL, 
ÁGUA SALOBRA E 
SALINA 

Determinação alcalinidade total pelo método titulométrico 

LQ: 1mg/L                               

SMWW, 22ª Edição, Método 
2320 B 

 

Determinação de mercúrio total e dissolvido por GVF 
acoplado a ICP/OES 

LQ: 0,002mg/L                          

ABNT NBR 13803:1997 

 

Determinação de sólidos totais por secagem  a 103-

105C 

LQ: 33mg/L                                    

SMWW, 22ª Edição, Método 
2540 B 

 

Determinação de óleos e graxas pelo método de 
extração Soxhlet 

LQ: 10mg/L                                    

SMWW, 22ª Edição, Método 
5520 D 

    Determinação de óleos e graxas minerais pelo método 
da partição gravimétrica líquido – líquido  

LQ: 10mg/L                                              

SMWW, 22ª Edição, Método 
5520 F 

 Determinação de óleos e graxas vegetais calculado pela 
diferença entre óleos e graxas total e minerais 

LQ: 10mg/L                                    

SMWW, 22ª Edição, Método 
5520 D-F 

 
Determinação de turbidez pelo método nefelométrico 

LQ: 0,5NTU                                 

SMWW, 22ª Edição, Método 
2130 B 

 
Determinação de condutividade eletrolítica 

LQ: 0,005mS/cm                         

SMWW, 22ª Edição, Método 
2510 B   

 
Determinação da cor pelo método da comparação visual 

LQ: 10Pt-Co                               

SMWW, 22ª Edição, Método 
2120 B  



ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

MEIO AMBIENTE  ENSAIO QUÍMICO  

ÁGUA BRUTA, ÁGUA 
TRATADA, ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO, 
ÁGUA RESIDUAL, 
ÁGUA SALOBRA E 
SALINA 

Determinação de fósforo e fosfato reativo pelo método 
colorimétrico (ácido ascórbico) 

LQ: 0,15mg/L                              

SMWW, 22ª Edição, Método 
4500-P E 

 

Determinação de ânions por Cromatografia Iônica com 

detector amperométrico 

 

Cianeto livre: LQ: 0,005mg/L 

Cianeto total: LQ: 0,005mg/L 

Cianeto wad: LQ: 0,005mg/L 

Sulfeto: LQ: 0,005mg/L 

SMWW, 22ª Edição, Método 
4110 B 

 

Determinação de ânions por cromatografia de íons com 
supressão química da condutividade do eluente 

 

Fluoreto - LQ: 0,05mgF/L 

Cloreto - LQ: 2mg/L 

Nitrito - LQ: 0,05mgN/L 

Nitrato - LQ: 0,2 mgN/L 

Sulfato - LQ: 2mg/L 

SMWW, 22ª Edição, Método 
4110 B 

 
Determinação de BTEX por Cromatografia Gasosa 
acoplada à espectrometria de massas. 

Benzeno: LQ: 0,002mg/L 

Tolueno: LQ: 0,002mg/L 

Etilbenzeno: LQ: 0,002mg/L 

Xileno: LQ: 0,002mg/L                    

US EPA SW 846, método 
8020A:1994  

 Determinação de acidez pelo método titulométrico 

LQ: 1mg/L                                        

SMWW, 22ª Edição, Método 
2310 B 

 Determinação de sólidos totais dissolvidos por secagem 
a 180°C 

LQ: 33mg/L                                    

SMWW, 22ª Edição, Método 
2540 C 

 Determinação de sólidos sedimentáveis 

LQ: 0,45mL/L                                

SMWW, 22ª Edição, Método 
2540 F 

 Determinação de sólidos suspensos totais por secagem 
a 103-105°C 

LQ: 33mg/L                                  

SMWW, 22ª Edição, Método 
2540 D 

 
Determinação de fósforo total pelo método colorimétrico 
(ácido ascórbico) 

LQ: 0,05mg/L                               

SMWW, 22ª Edição, Método 
4500-P E 

    Determinação de sólidos totais fixos e voláteis por 
ignição a 550°C 

LQ: 33 mg/L 

SMWW, 22ª Edição, 2540 E 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

MEIO AMBIENTE  ENSAIO QUÍMICO  

ÁGUA BRUTA, ÁGUA 
TRATADA, ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO, 
ÁGUA RESIDUAL, 
ÁGUA SALOBRA E 
SALINA 

Determinação de Sólidos Suspensos fixos e voláteis por 
ignição a 550°C 

LQ: 33 mg/L 

SMWW, 22ª Edição, 2540 G 

 Determinação de nitrogênio amoniacal pelo método 
titulométrico 

LQ: 0,28 mg/L 

SMWW, 22ª Edição, 4500NH3 C 

 Determinação de nitrogênio pelo método semimicro 
Kjeldahl 

LQ: 0,28 mg/L 

SMWW, 22ª Edição, 4500NH3 C 

 Determinação de nitrogênio orgânico pelo método 

semimicro Kjeldahl 

LQ: 0,28 mg/L 

SMWW, 22ª Edição, 4500 Norg B 

 Determinação de nitrogênio total pelo método do 
Persulfato 

LQ: Ntotal = 0,5 mg/L 

SMWW, 22ª Edição, 4500 N C 

 Determinação de cianeto total pelo método do eletrodo 
seletivo após destilação alcalina 

LQ: 0,005 mg/L 

SMWW, 22ª Edição, 4500CN F 

 Determinação de cromo hexavalente e cromo trivalente 
pelo método colorimétrico 

LQ: 0,05 mg/L 

SMWW, 22a   Edição, 3500Cr B 

 Determinação de agrotóxicos organoclorados e 
Organofosforados pelo método de cromatografia gasosa 
acoplada a espectrometria de massa por extração 
líquido-líquido 

Alacloro: LQ:0,020 µg/L 

Aldrin: LQ:0,005 µg/L 

Dieldrin: LQ:0,005 µg/L 

Atrazina: LQ: 2 µg/L 

Clordano (cis+trans): LQ:0,04 µg/L 

Demeton (Demeton-O+Demeton-S): LQ:0,1 µg/L 

DDT (p,p’-DDT+p,p’-DDE+p,p’-DDD): LQ:002 µg/L 

Endossulfan (sulfato): LQ:0,056 µg/L 

Endrin: LQ:0,004 µg/L 

Gution: LQ:0,005 µg/L 

Heptacloro epóxido+Heptacloro: LQ:0,01 µg/L 

Hexaclorobenzeno: LQ:0,0065 µg/L 

Lindano (HCH): LQ:0,02 µg/L 

Malation: LQ:0,1 µg/L 

Metolacloro: LQ:10 µg/L 

Metoxicloro: LQ:0,03 µg/L 

Paration: LQ:0,04 µg/L 

Simazina: LQ:2,0 µg/L 

Toxafeno: LQ: 0,01 µg/L 

US EPA 3510C:1996 

US EPA 8082A:2000 

US EPA 8270C:1996 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

MEIO AMBIENTE  ENSAIO QUÍMICO  

ÁGUA BRUTA, ÁGUA 
TRATADA, ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO, 
ÁGUA RESIDUAL, 
ÁGUA SALOBRA E 
SALINA 

Determinação de fluoreto pelo método do eletrodo íon-
seletivo 

LQ:0,05 mg/L 

SMWW, 22ª Edição, 4500F- C 

 Determinação de sulfeto pelo método do eletrodo íon-
seletivo 

LQ: 0,002 mg/L 

SMWW, 22º Edição, 4500S2- G 

 Determinação de compostos orgânicos voláteis pelo 
método de cromatografia gasosa acoplado a 
espectrometria de massas 

2-Clorofenol: LQ:0,1 µg/L 

Pentaclorofenol: LQ:0,009 µg/L 

2,4,6-Triclorofenol: LQ:0,01 µg/L 

US EPA 3510C:1996 

US EPA 8041A:1996 

 Determinação de compostos ácidos de herbicidas por 
cromatografia gasosa acoplado a espectrometria de 
massas por extração líquido-líquido 

2,4-D: LQ:4,0 µg/L 

2,4,5-T: LQ:2,0 µg/L 

American Laboratory – 
Determination of Acid Herbicides 
in Water by GC-MS:2005 

 
Determinação de metal total e dissolvido por 
espectrometria de emissão de plasma: método de 
plasma indutivamente acoplado (ICP/EOS) 

Alumínio: LQ: 0,05mg/L 

Arsênio: LQ: 0,002mg/L 

Antimônio: LQ: 0,005mg/L 

Boro: LQ: 0,05mg/L  

Bário:  LQ: 0,005mg/L 

Cálcio: LQ: 0,2mg/L 

Cádmio: LQ: 0,001mg/L 

Cobalto: LQ: 0,005mg/L 

Cobre: LQ: 0,006mg/L 

Cromo: LQ: 0,005mg/L 

Chumbo: LQ: 0,01mg/L 

Ferro: LQ: 0,05mg/L 

Potássio: LQ: 0,02mg/L 

Magnésio: LQ: 0,1mg/L 

Manganês: LQ: 0,05mg/L 

Sódio: LQ: 0,004mg/L 

Níquel: LQ: 0,005mg/L 

Fósforo: LQ: 0,004mg/L 

Selênio: LQ: 0,002mg/L 

Silício: LQ: 0,04mg/L 

Zinco: LQ: 0,05mg/L                   

SMWW, 22ª Edição, Método 
3030E e 3120B 

 Determinação da demanda bioquímica de oxigênio 
através do ensaio em 05 dias 

LQ: 2mg/L                                           

SMWW, 22ª Edição, Método 
5210 B 



ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO 

 

Norma de Origem: NIT-DICLA-016 Folha: 5 
 
 

FOR-CGCRE-003 – Rev. 11 – Apr. MAR/13 – Pg. 05/14 

ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

MEIO AMBIENTE  ENSAIO QUÍMICO  

ÁGUA BRUTA, ÁGUA 
TRATADA, ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO, 
ÁGUA RESIDUAL, 
ÁGUA SALOBRA E 
SALINA 

Determinação de cloro residual livre pelo método 
colorimétrico com N, N-dietil-p-fenilenodiamina 

LQ: 0,01mg/L                                      

SMWW, 22ª Edição, Método 
4500-Cl G  

 Determinação de surfactantes aniônicos pelo método 
colorimétrico 

LQ: 0,1mg/L                                     

ABNT NBR 10738:1989 

 Determinação de fenol pelo método colorimétrico 

LQ: 0,001mg/L     

                                  

ABNT NBR 10704:1989 

 Determinação da demanda química de oxigênio pelo 
método do refluxo fechado seguido de 
espectrofotometria 

LQ: 10mg/L       

                                     

SMWW, 22ª Edição, Método 
5220 D 

 Determinação da dureza por meio de cálculo 

LQ:  0,1mg/L        

                                

SMWW, 22ª Edição, Método 
2340 B 

 
Determinação HPA por Cromatografia Gasosa acoplado 
a espectrometria de massas por extração líquido-líquido. 

Naftaleno: LQ: 0,002mg/L 

Acenafteno: LQ: 0,002mg/L 

Acenaftleno: LQ: 0,002mg/L 

Fluoreno: LQ: 0,002mg/L 

Fenantreno: LQ: 0,002mg/L 

Antraceno: LQ: 0,002mg/L 

Fluoranteno: LQ: 0,002mg/L  

Pireno: LQ: 0,002mg/L  

Benz(a)antraceno: LQ: 0,002mg/L 

Criseno: LQ: 0,002mg/L 

Benzo(b) fluoranteno: LQ: 0,002mg/L 

Benzo(k) fluoranteno: LQ: 0,002mg/L 

Benzo (a) pireno: LQ: 0,002mg/L 

Indeno (1,2,3 c, d) pireno: LQ: 0,002mg/L 

Dibenzo (a, h) antraceno: LQ: 0,002mg/L 

Benzo (g, h, i) perileno: LQ: 0,002mg/L            

US EPA 8100:1986 

 
Determinação de Orgânicos por Cromatografia Gasosa 
acoplado a espectrometria de massas 

Monoclorobenzeno: LQ: 0,002mg/L 

1,2 diclorobenzeno: LQ: 0,002mg/L 

1,3 diclorobenzeno: LQ: 0,002mg/L 

1,4 diclorobenzeno: LQ: 0,002mg/L           

US EPA SW 846, metódo 
8020A:1994 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

MEIO AMBIENTE  ENSAIO QUÍMICO  

ÁGUA BRUTA, ÁGUA 
TRATADA, ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO, 
ÁGUA RESIDUAL, 
ÁGUA SALOBRA E 
SALINA 

Determinação de HTP por Cromatografia Gasosa 
acoplado a espectrometria de massas por extração 
líquido-líquido. 

Decane 10: LQ: 0,001mg/L 

Dodecane C12: LQ: 0,001mg/L 

Tetradecane C14: LQ: 0,001mg/L 

Hexadecane C16: LQ: 0,001mg/L 

Octadecane C18: LQ: 0,001mg/L 

Eicosane: LQ: 0,001mg/L 

Docosane C22: LQ: 0,001mg/L 

Tetradocosane C24: LQ: 0,001mg/L 

Hexadocosane C26: LQ: 0,001mg/L 

Octadocosane C28: LQ: 0,001mg/L             

US EPA SW 846, método  
8015B:1996 

SOLO, SEDIMENTO E 
ROCHA 

Determinação de metal total por espectrofotometria de 
emissão de plasma: método de plasma indutivamente 
acoplado (ICP/EOS) 

Alumínio: LQ:1,0 mg/kg 

Arsênio: LQ: 1,0 mg/kg 

Boro: LQ: 1,0 mg/kg 

Bário: LQ: 1,0 mg/kg 

Cálcio: LQ: 50,0 mg/kg 

Cadmio: LQ: 0,5 mg/kg 

Cobalto: LQ: 1,0 mg/kg 

Cobre: LQ: 1,0 mg/kg 

Chumbo: LQ: 1,0 mg/kg 

Cromo: LQ: 1,0 mg/kg 

Ferro: LQ:1,0 mg/kg 

Mercúrio: LQ: 0,4 mg/kg 

Potássio: LQ: 20,0 mg/kg 

Magnésio: LQ: 50,0 mg/kg 

Manganês: LQ: 1,0 mg/kg 

Molibdênio: LQ: 1,0 mg/kg 

Sódio: LQ: 100 mg/kg 

Níquel: LQ: 1,0 mg/kg 

Selênio: LQ: 1,0 mg/kg 

Zinco: LQ: 1,0 mg/kg 

US EPA SW 3050B:1996 

US EPA SW 7074A:1994 

AR, GASES E 
POLUENTES DA 
ATMOSFERA 

Determinação de partículas totais em suspensão – PTS 
pelo método do amostrador de grande volume.  

LQ: 5 µg/Nm3 

ABNT NBR 9547:1997 

 Determinação de particulados inaláveis -PI pelo Método 
do amostrador de grande volume acoplado a um 
separador inercial de partículas 

LQ: 5 µg/Nm3 

ABNT NBR 13412:1995 

 Determinação de Dióxido de Enxofre pelo método de 
Peróxido de Hidrogênio. 

LQ:4 µg/m3 

ABNT NBR 12979:1993 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

MEIO AMBIENTE ENSAIO QUÍMICO  

AR, GASES E 
POLUENTES DA 
ATMOSFERA 

Determinação de Fluoreto pelo método do eletrodo de 
íon específico. 

LQ:1 µg/m3 

ASTM 3268 – D:2011 

PRODUTOS QUÍMICOS ENSAIO QUÍMICO  

FERTILIZANTES 
QUÍMICOS E MINERAIS 

Determinação de nitrogênio total por titulometria 

LQ: 0,5% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo I, C-1.3 

 

Determinação de fósforo total (P2O5) por colorimetria 

LQ: 1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo I, C-2.2 

 

Determinação fósforo solúvel em água por colorimetria 

LQ: 1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo I, C-3.2 

 

Determinação de fósforo solúvel em CNA + água por 
colorimetria 

LQ: 1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo I, C-4.2 

 

Determinação fósforo solúvel em ácido cítrico por 
colorimetria 

LQ: 1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo I, C-5.2 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

PRODUTOS QUÍMICOS ENSAIO QUÍMICO  

 

 

FERTILIZANTES 
QUÍMICOS E MINERAIS 

Determinação de potássio solúvel em água por 
fotometria de chama 

LQ: 1% 

 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo I, C-7.1.2 

 

 

Determinação de cálcio total por espectrofotometria de 
emissões ótica- ICP/OES 

LQ: 0,5% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo I, C-8.2 

 

 
 
 
 

Determinação de magnésio total por espectrofotometria 
de emissões ótica- ICP/OES 

LQ: 0,5% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo I, C-8.3 

 

 

Determinação de enxofre total por gravimetria 

LQ: 1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo I, C-9 

 

 

Determinação de boro por colorimetria 

LQ: 0,1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo I, C-10.2 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

PRODUTOS QUÍMICOS ENSAIO QUÍMICO  

FERTILIZANTES 
QUÍMICOS E MINERAIS 

Determinação de zinco por espectrofotometria de 
emissões ótica- ICP/OES 

LQ: 0,05% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo I, C-11 

 

 

Determinação de cobre por espectrofotometria de 
emissões ótica- ICP/OES 

LQ: 0,05% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo I, C-12-1 

 

 

Determinação de manganês  por espectrofotometria de 
emissões ótica- ICP/OES 

LQ: 0,05% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo I, C-13.1 

 

 
 
 

Determinação de ferro por espectrofotometria de 
emissões ótica- ICP/OES 

LQ: 0,05% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo I, C-14.1 

 

 

Determinação de molibdênio por espectrofotometria de 
emissões ótica- ICP/OES 

LQ: 0,01% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo I, C-15.1 

 



ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO 

 

Norma de Origem: NIT-DICLA-016 Folha: 10 
 
 

FOR-CGCRE-003 – Rev. 11 – Apr. MAR/13 – Pg. 010/14 

ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

PRODUTOS QUÍMICOS ENSAIO QUÍMICO  

 
 
 
FERTILIZANTES 
QUÍMICOS E MINERAIS 

Determinação de cobalto por espectrofotometria de 
emissões ótica- ICP/OES 

LQ: 0,01% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo I, C-16.1 

 

Determinação de níquel por espectrofotometria de 
emissões ótica- ICP/OES 

LQ: 0,01% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo I, C-17.1 

 
Determinação de micronutrientes metálicos solúveis em 
ácido cítrico e citrato neutro de amônio por 
espectrofotometria de emissões ótica- ICP/OES 

 

Boro: LQ: 0,1% 

Cobalto: LQ: 0,01% 

Ferro: LQ: 0,05% 

Molibdênio: LQ: 0,01% 

Níquel: LQ: 0,01% 

Zinco: LQ: 0,05% 

Cobre: LQ: 0,05% 

Manganês:LQ: 0,05% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo I, C-18 

 Determinação de metais por espectrofotometria de 
emissões ótica- ICP/OES 

 

Cádmio:  LQ: 0,20mg/kg 

Chumbo: LQ: 0,20mg/kg 

Cromo: LQ: 0,20mg/kg 

Selênio: LQ: 0,20mg/kg 

Mercúrio: LQ: 0,20mg/kg 

Arsênio: LQ: 0,20mg/kg 

US EPA 3050B:1996 e US EPA 
7470A:1994 

 

CORRETIVO DE 
ACIDEZ 

Determinação de óxido de cálcio por espectrofotometria 
de emissões ótica- ICP/OES 

LQ: 1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo V, C-4.3 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

PRODUTOS 
QUÍMICOS 

ENSAIO QUÍMICO  

 
 
 
CORRETIVO DE 
ACIDEZ Determinação de óxido de magnésio por 

espectrofotometria de emissões ótica- ICP/OES 

LQ: 0,5% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo V, C-3 

 

 

Determinação do poder de neutralização (PN) por 
titulação 

LQ: 1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo V, C-1 

 

 

Determinação do poder relativo de neutralização total 
por cálculo - (PRNT). 

LQ: 1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo V, D-2 

 

 

Determinação da distribuição do tamanho de partícula 
por granulometria: 

 

Peneira com abertura de 2 mm 

LQ: 1% 

Peneira com abertura de 0,84 mm 

LQ: 1% 

Peneira com abertura de 0,30 mm 

LQ: 1% 

 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo V, B-2.1 

 

 

 

Determinação de metais por espectrofotometria de 
emissões ótica – ICP/OES 

Cádmio: LQ: 0,20mg/kg 

Chumbo: LQ: 0,20mg/kg 

US EPA 3050B:1996 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

PRODUTOS 
QUÍMICOS 

ENSAIO QUÍMICO  

FERTILIZANTES 
ORGÂNICOS E 

ORGÂNOMINERAIS 

Determinação de umidade por secagem em estufa a 
65ºC 

LQ: 1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo III, D-1 

 

 

Determinação de pH pelo método eletrométrico 

Faixa: 1-13 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo III, D-2 

 

 
 

 

Determinação de nitrogênio total por titulometria 

LQ: 0,5% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo III, E-1.1 

 

 

Determinação de fósforo total por colorimetria 

LQ: 1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo III, E-2 

 

 

Determinação de potássio solúvel em água por 
espectrometria de emissão em chama 

LQ: 1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo III, E-6 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

PRODUTOS QUÍMICOS ENSAIO QUÍMICO 
 

FERTILIZANTES 
ORGÂNICOS E 
ORGÂNOMINERAIS 

Determinação de cálcio e magnésio total por 
espectrofotometria de emissões ótica- ICP/OES 

LQ: 0,5% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 
Capítulo III, E-7 
 

 

Determinação de enxofre por gravimetria 

LQ: 1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo III, E-8 

 

 

Determinação de boro por colorimetria 

LQ: 0,1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo III, E-9 

 

 

Determinação de carbono orgânico por titulometria 

LQ: 1,8% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo III, E-13 

 

 

Determinação da capacidade de troca catiônica por 
titulometria 

LQ: 5 mmol/kg 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo III, E-15 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

PRODUTOS QUÍMICOS ENSAIO QUÍMICO  

FERTILIZANTES 
ORGÂNICOS E 
ORGÂNOMINERAIS 

Determinação de micronutrientes metálicos por 
espectrofotometria de emissões ótica- ICP/OES 

 

Cobalto: LQ: 0,01% 

Ferro: LQ: 0,05% 

Molibdênio: LQ: 0,01% 

Níquel: LQ: 0,01% 

Zinco: LQ: 0,05% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo III, E-10 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

1039 INSTALAÇÃO DE CLIENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

MEIO AMBIENTE ENSAIO QUÍMICO 
 

ÁGUA BRUTA, ÁGUA 
TRATADA, ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO, 
ÁGUA RESIDUAL, 
ÁGUA SALOBRA E 
SALINA 

Determinação de condutividade pelo método 
eletrométrico 

LQ: 0,005 mS/cm                  

SMWW, 22ª Edição, Método 
2510 B 

 
Determinação de pH pelo método eletrométrico 

Faixa: 2 a 13                        

SMWW, 22ª Edição, Método 
4500-H+ B 

 
Determinação de temperatura 

Faixa: 10 a 40 ºC                             

SMWW, 22ª Edição, Método 
2550 B 

 
Determinação de turbidez pelo método nefelométrico 

LQ: 0,05NTU                  

SMWW, 22ª Edição, Método 
2130 B 

 

Determinação do potencial de oxiredução pelo método 
eletroanalítico direto – potenciometria. 

Faixa:-1900 mV a +1900 mV                                   

SMWW, 22ª Edição, Método 
2580 B 

 

Determinação de oxigênio dissolvido pelo método com 
eletrodo de membrana  

LQ: 0,05mg/L                              

SMWW, 22ª Edição, Método 
4500-O G 

 

Aspecto, corantes artificiais, materiais flutuantes, óleos 
e graxas visíveis, resíduos e sólidos objetáveis e 
substâncias que conferem odor, por método de 
observação visual ou percepção. 

LQ: Qualitativo 

SMWW, 22ª Edição, Método 
2110 

MEIO AMBIENTE AMOSTRAGEM  

ÁGUA BRUTA, ÁGUA 
TRATADA, ÁGUA 
PARA CONSUMO 
HUMANO, ÁGUA 
RESIDUAL, ÁGUA 
SALOBRA E SALINA 

 

Amostragem em Rios, Lagos, Represas, Sistemas   
Alternativos de Abastecimento Público, Poços Freáticos 
Profundos, Nascentes e Minas, Estação de Tratamento 
De Água (ETA), Sistema de Reservação, Redes de 
Distribuição, Sistemas Alternativos de Abastecimento 
Público, Amostragem em Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE), Sistemas Industriais 

ABNT NBR 9898:1987 

 

 

Amostragem de águas subterrâneas pelo método de 
baixa vazão 

 

ABNT NBR 15847:2010 

AR, GASES E 
POLUENTES DA 
ATMOSFERA 

 

Amostragem para determinação de partículas totais em 
suspensão – PTS pelo método do amostrador de 
grande volume. 

 

ABNT NBR 9547:1997 

 

 

Amostragem para determinação de particulados 
inaláveis -PI pelo Método do amostrador de grande 
volume acoplado a um separador inercial de partículas 

ABNT NBR 13412:1995 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

1039 INSTALAÇÃO DE CLIENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

MEIO AMBIENTE AMOSTRAGEM  

AR, GASES E 
POLUENTES DA 
ATMOSFERA 

 

Amostragem para determinação de Dióxido de Enxofre 
pelo método de Peróxido de Hidrogênio. 

 

ABNT NBR 12979:1993 

 

 

Amostragem para determinação de Fluoreto pelo 
método de tubos impregnados com bicarbonato de 
sódio e filtro de particulado. 

ASTM 3268 – D:2011 

MEIO AMBIENTE ENSAIOS ACÚSTICOS, DE VIBRAÇÃO E CHOQUE 

 

ÁREAS HABITADAS 
AMBIENTES 
EXTERNOS E  
INTERNOS 

Medição do Nível de Pressão Sonora (Ruído)  

 

Faixa LAeq: 30db a 130db 

ABNT NBR 10151:2000 

   

X-X-X-X-X X-X-X-X-X-X-X X-X-X-X-X 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 



 
 
 
 

ESTE DOCUMENTO SOMENTE É VÁLIDO COMO EVIDÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE 

COMPETÊNCIA, QUANDO VISUALIZADO NA PÁGINA DA RMMG. 

 

LISTA DE SERVIÇOS RECONHECIDOS 

ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO 

FORMULÁRIO Nº 

F025 

REV. Nº 

05 

REVISADO EM: 

20/02/2019 

PÁGINA 

1 / 10 

PRC Nº 
273.01 

Escopo (Tipo/Área de atividade) 
Ensaio / Meio Ambiente 

 

Dados Cadastrais  
Organização 
CAMPO FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO VEGETAL 
Laboratório 
Laboratório de Análises Ambientais e Laboratório de Análises de Solos 
CNPJ 
05.042.119/0001-65 

Inscrição Estadual 
Isento 

Inscrição Municipal 
4277 

Gerente do Laboratório 
Fernando José Vilela 

(DDD) Telefone 
(38) 3671-1164 

email  
fernando@campoanalises.com.br 

Página da Web 
www.campoanalises.com.br 

 

Signatários Autorizados: 
Fernando José Vilela 
Geraldo Jânio Eugênio Lima 

Endereço Completo: 
Rua Lindolfo Garcia, 1000, Alto do Córrego 
Paracatu – MG  
CEP: 38.600-000 
 

Reconhecimento original: 
05.09.2014 
Última revisão do escopo: 
30.08.2018 
Emissão Atual: 
07.03.2019 
Validade: 
05.09.2020 

 

Nº Produto 
Descrição do ensaio  

(realizados no endereço acima) 
Norma e/ou procedimento 

01 

Água Bruta, Água Tratada, Água 
para Consumo Humano, Água 
Residual, Água Salobra e Salina. 
 

Determinação de Coliformes Totais e Escherichia Coli 
pelo método de Extrato Enzimático - Colilert. 
Presença e Ausência 

SMWW - 23ª Ed. Seção 9223 

02 
Determinação de Coliformes Totais e Escherichia Coli 
pelo método da Membrana Filtrante 
LQ: 1 UFC/100 mL 

SMWW - 23ª Ed. Seção 9223 G 

03 
Determinação de Coliformes Totais e Escherichia Coli 
pelo método de Extrato Enzimático. 
Quantificação – Colilert 
LQ:  1 NMP/100 mL 

SMWW - 23ª Ed. Seção 9223 

04 
Determinação de Bactérias Heterotróficas pelo método 
de Substrato Enzimático - SimPlate. 
LQ: 0,2 MPN/ mL 

SMWW - 23ª Ed. Seção 9215 E 

05 
Determinação de Bactérias Heterotróficas pelo método 
da Membrana Filtrante. 
LQ: 1 UFC/100 mL 

SMWW - 23ª Ed. Seção 9215 E 

06 
Determinação de Enterococcus pelo método de 
Substrato Fluorogênico – Enterolert 
LQ: 1 NMP/100 mL 

SMWW - 23ª Ed. Seção 9230 D 

07 
Determinação de Streptococcus pelo método de 
Membrana filtrante. 
LQ: 1 UFC/100 mL 

SMWW - 23ª Ed. Seção 9230C. 

08 
Determinação de Alcalinidade Total – Método 
Titulométrico 
LQ ≥ 1 mg/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 2320B 

09 
Determinação de Alcalinidade de Hidróxidos – Método 
Titulométrico 
LQ ≥ 1 mg/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 2320B 

10 
Determinação de Alcalinidade, Carbonato – Método 
Titulométrico 
LQ ≥ 1 mg/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 2320B 

11 
Determinação de Alcalinidade, Bicarbonato –  Método 
Titulométrico 
LQ ≥ 1 mg/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 2320B 

12 Determinação de Mercúrio Total e Dissolvido, por GVF 
Acoplado a ICP-EOS 

US EPA 7470A 
(1994) 
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LQ ≥ 0,0002 mg/L 

13 

Água Bruta, Água Tratada, Água 
para Consumo Humano, Água 
Residual, Água Salobra e Salina. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinação de Sólidos Totais por secagem a 103°- 
105°C 
LQ: 33mg/L                                    

SMWW, 23ª Edição, Método 2540B 

14 
Determinação de Óleos e Graxas pelo método de 
separação líquido-líquido 
LQ: 10mg/L                                    

SMWW, 23ª Edição, Método 5520D 

15 
Determinação de Óleos e Graxas Minerais, por 
diferença entre Óleos e Graxas 
LQ: 10mg/L                                    

SMWW, 23ª Edição, Método 5520D 

16 Determinação de Turbidez - Método Nefelométrico 
LQ: 0,5NTU                                 SMWW, 23ª Edição, Método 2130B 

17 Determinação de Condutividade Eletrolítica 
LQ: Faixa 25 uS/cm a 10.000 uS/cm SMWW, 23ª Edição, Método 2510B 

18 Determinação de Dureza por meio de cálculo 
LQ: 0,5mg/L  SMWW, 23ª Edição, Método 2340B 

19 
Determinação de Fósforo e Fosfato Total - Método 
Colorimétrico (ácido ascórbico) 
LQ: 0,02mg/L                               

SMWW, 23ª Edição, Método 4500-P 
E 

20 
Determinação de Fósforo e Fosfato Reativo - Método 
Colorimétrico (ácido ascórbico) 
LQ: 0,05mg/L                              

SMWW, 23ª Edição, Método 4500-P 
E 

21 

Determinação de Ânions por Cromatografia Iônica 
Detector Amperométrico 
Cianeto livre: LQ: 0,005mg/L 
Cianeto total: LQ: 0,005mg/L 
Cianeto wad: LQ: 0,005mg/L 
Sulfeto: LQ: <0,002mg/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 4110B 

22 
Determinação de fluoreto por cromatografia de íons 
com supressão química da condutividade do eluente 
LQ: 0,05mgF/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 4110B 

23 
Determinação de cloreto por cromatografia de íons com 
supressão química da condutividade do eluente 
LQ: 2mg/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 4110B 

24 
Determinação de nitrito por cromatografia de íons com 
supressão química da condutividade do eluente 
LQ: 0,05mgN/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 4110B 

25 
Determinação de nitrato por cromatografia de íons com 
supressão química da condutividade do eluente 
LQ: 0,2 mgN/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 4110B 

26 
Determinação de sulfato por cromatografia de íons com 
supressão química da condutividade do eluente 
LQ: 2mg/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 4110B 

27 

Determinação Cromatografia Gasosa acoplada à 
espectrometria de massas. 
Benzeno: LQ: 0,002mg/L 
Tolueno: LQ: 0,002mg/L 
Etilbenzeno: LQ: 0,002mg/L 
Xileno: LQ: 0,002mg/L                    

US EPA 8020A (1994) 
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28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Água Bruta, Água Tratada, Água 
para Consumo Humano, Água 
Residual, Água Salobra e Salina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinação compostos Orgânicos Voláteis e Semi-
Voláteis por Cromatografia gasosa acoplado com 
Espectrometria de Massas: 
Acrilamida LQ: <0,5 mg/L 
Cloreto de Vinila LQ: <2 mg/L 
1,2 Dicloroetano LQ: <10 mg/L 
1,1 Dicloroeteno LQ: <30 mg/L 
1,2 Dicloroeteno LQ: <50 mg/L 
Bis(2-Etilhexil)ftalato LQ: <8 mg/L 
Estireno LQ: <20 mg/L 
Tetracloroeteno LQ: <40 mg/L 
Tricloroeteno LQ: <20 mg/L 

EPA 8260 B, 2017. 
EPA 8270 D, 2014. 

29 

Determinação de carbamatos por Cromatografia gasosa 
acoplado com Espectrometria de Massas:  
Aldicarb LQ: <10 mg/L 
Carbaryl LQ: <0,02 mg/L 
Carbofuran LQ: <7 mg/L 

EPA 8270 D, 2014 

30 Determinação de Cloroaminas totais por colorimetria. 
LQ: <4,0 mg/L Hach Method 10171 

31 Determinação de compostos organofosforados: 
Malation LQ: <0,1 mg/L 

EPA 8081 B, 2007. 
EPA 8141 B, 2007. 

32 Determinação de Acidez - Método Titulométrico 
LQ: 1mg/L                                        SMWW, 23ª Edição, Método 2310B 

33 
Determinação de Sólidos Dissolvidos Totais por 
secagem a 180°C 
LQ: 33mg/L                                    

SMWW, 23ª Edição, Método 2540C 

34 Determinação de Sólidos Sedimentáveis 
LQ: <0,45mL/L                                SMWW, 23ª Edição, Método 2540F 

35 
Determinação de Sólidos Suspensos Totais por 
secagem a 103° - 105°C 
LQ: 33mg/L                                  

SMWW, 23ª Edição, Método 2540D 

36 
Determinação de Cor pelo método da comparação 
visual 
LQ: < 5 CU                               

SMWW, 23ª Edição, Método 2120B 

37 
Determinação da demanda bioquímica de oxigênio 
através do ensaio em 05 dias 
LQ: 2mg/L                                           

SMWW, 23ª Edição, Método 5210B 

38 
Determinação de Cloro Residual Livre - Método 
Colorimétrico 
LQ: 0,01mg/L                                      

SMWW, 23ª Edição, Método 4500-
Cl G 

39 
Determinação de Surfactantes Aniônicos - Método 
Colorimétrico 
LQ: 0,1mg/L                                     

ABNT NBR 10738/1989 

40 Determinação de Fenol - Método Colorimétrico 
LQ: <0,003mg/L                                      ABNT NBR 10704/1989 

41 Determinação de Odor e Sabor 
LQ: Não se Aplica SMWW, 23ª Edição, Método 2150B 

42 
Determinação da demanda química de oxigênio pelo 
método do refluxo fechado seguido de 
espectrofotometria 
LQ: 10mg/L                                           

SMWW, 23ª Edição, Método 5520D 
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43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Água Bruta, Água Tratada, Água 
para Consumo Humano, Água 
Residual, Água Salobra e Salina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinação de Nitrogênio Amoniacal pelo método 
titulométrico 
LQ: 0,28mgN/L                                       

SMWW, 23ª Edição, Método 4500-
NH3 C 

44 

Determinação HPA por Cromatografia Gasosa 
Acoplado a Espectrometria de Massas 
Naftaleno: LQ: 0,002mg/L 
Acenafteno: LQ: 0,002mg/L 
Acenaftleno: LQ: 0,002mg/L 
Fluoreno: LQ: 0,002mg/L 
Fenantreno: LQ: 0,002mg/L 
Antraceno: LQ: 0,002mg/L 
Fluoranteno: LQ: 0,002mg/L  
Pireno: LQ: 0,002mg/L  
Benz(a)antraceno: LQ: 0,002mg/L 
Criseno: LQ: 0,002mg/L 
Benzo(b) fluoranteno: LQ: 0,002mg/L 
Benzo(k) fluoranteno: LQ: 0,002mg/L 
Benzo (a) pireno: LQ: 0,002mg/L 
Indeno (1,2,3 c, d) pireno: LQ: 0,002mg/L 
Dibenzo (a, h) antraceno: LQ: 0,002mg/L 
Benzo (g, h, i) perileno: LQ: 0,002mg/L            

US EPA 8100 (1986) 

45 

Determinação de Orgânicos por Cromatografia Gasosa 
Acoplado a Espectrometria de Massas 
Monoclorobenzeno: LQ: 0,002mg/L 
1,2 diclorobenzeno: LQ: 0,002mg/L 
1,3 diclorobenzeno: LQ: 0,002mg/L 
1,4 diclorobenzeno: LQ: 0,002mg/L           

US EPA 8020A (1994) 

46 

Determinação de HTP por Cromatografia Gasosa 
Acoplado a Espectrometria de Massas 
Decane 10: LQ: 0,001mg/L 
Dodecane C12: LQ: 0,001mg/L 
Tetradecane C14: LQ: 0,001mg/L 
Hexadecane C16: LQ: 0,001mg/L 
Octadecane C18: LQ: 0,001mg/L 
Eicosane: LQ: 0,001mg/L 
Docosane C22: LQ: 0,001mg/L 
Tetradocosane C24: LQ: 0,001mg/L 
Hexadocosane C26: LQ: 0,001mg/L 
Octadocosane C28: LQ: 0,001mg/L             

US EPA 8015B (1996) 

47 

Determinação de Metal Total e Dissolvido por 
Espectrofotometria de Emissões Ótica- ICP/OES 
Alumínio: LQ: 0,01mg/L 
Arsênio: LQ: 0,002mg/L 
Boro: LQ: 0,05mg/L  
Bário:  LQ: 0,005mg/L 
Cálcio: LQ: 0,2mg/L 
Cádmio: LQ: 0,001mg/L 
Cobalto: LQ: 0,005mg/L 
Cobre: LQ: 0,006mg/L 
Cromo: LQ: 0,005mg/L 
Ferro: LQ: 0,05mg/L 
Potássio: LQ: 0,1mg/L 
Magnésio: LQ: 0,1mg/L 
Manganês: LQ: 0,005mg/L 

US EPA 6010 
(2014) 
 
US EPA 3015A 
(2007) 
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Água Bruta, Água Tratada, Água 
para Consumo Humano, Água 
Residual, Água Salobra e Salina. 

Sódio: LQ: 0,2mg/L 
Níquel: LQ: 0,005mg/L 
Fósforo: LQ: 0,02mg/L 
Antimônio: LQ: 0,005mg/L 
Berílio: LQ: 0,004mg/L 
Estanho: LQ: 0,01mg/L 
Selênio: LQ: 0,002mg/L 
Titânio: LQ: 0,01mg/L 
Silício: LQ: 0,04mg/L 
Chumbo: LQ: 0,002mg/L 
Lítio: LQ: 0,01mg/L 
Molibdênio: LQ: 0,01mg/L 
Prata: LQ: 0,01mg/L 
Vanádio: LQ: 0,005mg/L 
Zinco: LQ: 0,002mg/L  
Indio LQ: <0,010 mg/L 
Escândio LQ: <0,010 mg/L 
Lantânio LQ: <0,010 mg/L 
Tálio LQ: <0,010 mg/L 
Tântalo LQ: <0,010 mg/L 
Zircônio LQ: < 0,010 mg/L 

48 
Determinação de Cromo Hexavalente – Método 
Espectrofotométrico da Difenil-carbazida 
LQ: <0,1mg/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 3500-
Cr B 

49 
Determinação de Cromo Trivalente – Cálculo entre Cr 
Total e o Cr+6 

LQ: <0,1mg/L 
SMWW, 23ª Edição, Método 3500-
Cr B 

50 Determinação de Amônia por meio do cálculo 
LQ: <0,28mg/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 4500-
NH3 F 

51 
Determinação de Dureza de Cálcio – Método 
Titulométrico do EDTA 
LQ: 2,0mgCaCO3/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 2340B 

52 Determinação de Dureza de Magnésio por Cálculo 
LQ: 2,0mgCaCO3/L SMWW, 23ª Edição, Método 2340B 

53 

Determinação de Fenóis e Cresóis 
2-Clorofenol 
LQ: 0,1 µg/L 
Pentaclorofenol 
LQ:3 µg/L 
2,4 Diclorofenol 
LQ:0,3 µg/L 
2,4,6 Tricolofenol 
LQ:0,2 µg/L 
Cresol 
LQ:2 µg/L 

US EPA 8270C (1996) e US EPA 
8041A (2000) 

54 

Determinação de PCBs - Bisfenilas Policlorados 
Aroclor 1232 
LQ: 2 µg/L 
Aroclor 1248 
LQ: 2 µg/L 
Aroclor 1260 
LQ: 2 µg/L 

US EPA 8270C (1996) 
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55 

Água Bruta, Água Tratada, Água 
para Consumo Humano, Água 
Residual, Água Salobra e Salina. 

Determinação de Herbicidas Ácidos 
2,4 D 
LQ:4 µg/L 
2,4,5T 
LQ: 2 µg/L 

D.A.H.W.GC-MS 

56 

Determinação de Organoclorados e Organofosforados 
Alaclor 
LQ: 20 µg/L 
Aldrin 
LQ: 0,005 µg/L 
Dieldrin 
LQ: 0,005 µg/L 
Atrazina 
LQ: 2 µg/L 
Clordano 
LQ: 2 µg/L 
Clorpirifós 
LQ: 30 µg/L 
DDT 
LQ: 1 µg/L 
DDD  
LQ: 1 µg/L 
DDE 
LQ: 1µg/L 
Endossulfan 
LQ: 0,01µg/L 
Endrin 
LQ: 0,004 µg/L 
Lindano (HCH) 
LQ: 0,02 µg/L 
Metolacloro 
LQ: 10 µg/L 
Molinato 
LQ: 1 µg/L 
Parationa Metílica (Methyl Paration) 
LQ: 9 µg/L 
Pendimentalina 
LQ:1 µg/L 
Permetrina 
LQ: 1 µg/L 
Profenofós 
LQ: 60 µg/L 
Simazina 
LQ: 2 µg/L 
Trifluralina  
LQ: 0,2 µg/ 
Toxafeno  
LQ: 0,01 µg/L 
Dodecacloro Pentaciclodecano (MIREX) 
LQ: 0,001 µg/L 
Demeton (Demeton-O+Demeeton-S)  
LQ: 0,1 µg/L 
Heptacloroepóxido+Heptacloro 
LQ: 0,01 µg/L 
Hexaclorobenzeno  
LQ: 0,0065 µg/L 
Metoxicloro  
LQ: 0,03 µg/L 

US EPA 8081ª (1996) e US EPA 
8041B (1996) 
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57 
Água Bruta, Água Tratada, Água 
para Consumo Humano, Água 
Residual, Água Salobra e Salina. 

Determinação de Trihalometanos 
Diclorometano  
LQ: 20 µg/L 
Clorofórmio ou Triclorometano  
LQ: 20 µg/L 
Tetracloreto de Carbono  
LQ: 1,6 µg/L 
Bromodiclorometano  
LQ: 2 µg/L 
Dibromoclorometano  
LQ: 2 µg/L 
Tribromometano ou Bromofórmio  
LQ: 2 µg/L 
Triclorofenol  
LQ: 2 µg/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 6232B 

58 Solos, Lodos, Sedimentos e 
Resíduos Sólidos 

Determinação de Metais Totais por Espectrometria de 
Emissão Óptica (ICP/OES) 
Alumínio 
LQ: 1,0mg/kg 
Antimônio 
LQ: 1,0mg/kg 
Arsênio 
LQ: 1,0mg/kg 
Bário 
LQ: 1,0mg/kg 
Boro 
LQ: 1,0mg/kg 
Cádmio 
LQ: 0,5mg/kg 
Cálcio 
LQ: 1,7mg/kg 
Chumbo 
LQ: 1,0mg/kg 
Cobalto 
LQ: 1,0mg/kg 
Cobre 
LQ: 1,0mg/kg 
Cromo 
LQ: 1,0mg/kg 
Ferro 
LQ: 1,0mg/kg 
Magnésio 
LQ: 1,0mg/kg 
Manganês 
LQ: 1,0mg/kg 
Molibdênio 
LQ: 1,0mg/kg 
Níquel 
LQ: 1,0mg/kg 
Potássio 
LQ: 1,0mg/kg 
Selênio 
LQ: 1,0mg/kg 
Silício 
LQ: 10mg/kg 

US EPA 3050B e US EPA 200.7 
(2007) 
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Zinco 
LQ: 1,0mg/kg 

59 Solos, Lodos, Sedimentos e 
Resíduos Sólidos 

Determinação de Mercúrio Total e Dissolvido, por GVF 
Acoplado a ICP-EOS 

LQ ≥ 0,5 mg/kg 
US EPA 7471B (2007) 

60 

Solos 

 Determinação de Acidez Potencial – Método 
Titulométrico 
LQ: 0,2 cmolc/dm³ 

Manual de Análises Químicas de 
solos, Plantas e Fertilizantes – 2ª 
edição revista e ampliada –
EMBRAPA, 2009 

61 

Determinação de Al, Ca, Mg – Método 
Espectrofotometria de Emissões Ótica- ICP/OES 
Ca: LQ: 0,1 cmolc/dm³ 
Mg: LQ: 0,1 cmolc/dm³ 
Al: LQ:  0,1 cmolc/dm³ 

Manual de Análises Químicas de 
solos, Plantas e Fertilizantes – 2ª 
edição revista e ampliada –
EMBRAPA, 2009 

62 
Determinação de Boro - Método Espectrofotometria de 
Emissões Ótica- ICP/OES 
LQ: 0,1 mg/dm³ 

Manual de Análises Químicas de 
solos, Plantas e Fertilizantes – 2ª 
edição revista e ampliada –
EMBRAPA, 2009 

63 
Determinação de Enxofre - Método Espectrofotometria 
de Emissões Ótica- ICP/OES 
LQ: 0,5 mg/dm³ 

Manual de Análises Químicas de 
solos, Plantas e Fertilizantes – 2ª 
edição revista e ampliada –
EMBRAPA, 2009 

64 
Determinação de Matéria Orgânica – Método 
Colorimétrico 
LQ: 0,2 cmolc/dm³ 

Manual de Análises Químicas de 
solos, Plantas e Fertilizantes – 2ª 
edição revista e ampliada –
EMBRAPA, 2009 

65 
Determinação de Carbono Orgânico – Método 
Colorimétrico 
LQ: 0,2 cmolc/dm³ 

Manual de Análises Químicas de 
solos, Plantas e Fertilizantes – 2ª 
edição revista e ampliada –
EMBRAPA, 2009 

66 
Determinação de Carbono Orgânico – Método 
Titulométrico 
LQ: 0,2 cmolc/dm³ 

Manual de Análises Químicas de 
solos, Plantas e Fertilizantes – 2ª 
edição revista e ampliada –
EMBRAPA, 2009 

67 

Determinação de P, K, Fe, Mn, Cu e Zn - Método 
Espectrofotometria de Emissões Ótica- ICP/OES 
 
LQ: P 0,3 mg/dm³ 
LQ: K 2,5 mg/dm³ 
LQ: Fe 1,5 mg/dm³ 
LQ: Mn 0,5 mg/dm³ 
LQ: Cu 0,1 mg/dm³ 
LQ: Zn 0,1 mg/dm³ 

Manual de Análises Químicas de 
solos, Plantas e Fertilizantes – 2ª 
edição revista e ampliada –
EMBRAPA, 2009 

68 Determinação de pH em Solo, por Potenciometria 
Faixa: 2 a 13 

Manual de Análises Químicas de 
solos, Plantas e Fertilizantes – 2ª 
edição revista e ampliada –
EMBRAPA, 2009 

69 
Ar atmosférico 

Determinação de Fluoreto Gasoso – Método do 
Eletrodo de Íon Específico 
LQ: 0,1µg/Nm³ 

ASTM 3268-D 
(2011) 

70 
Determinação de Fluoreto Particulado – Método do 
Eletrodo de Íon Específico 
LQ: 0,1µg/Nm³ 

ASTM 3268-D 
(2011) 
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71 

Ar atmosférico 

Determinação de Metais em Ar Atmosférico 
Determinação de Mercúrio 
LQ: 0,01µg/Nm3 

Determinação de Magnésio 
LQ: 0,01µg/Nm3 

Determinação de Estanho 
LQ: 0,01µg/Nm3 

Determinação de Fósforo 
LQ: 0,01µg/Nm3 

Determinação de Alumínio 
LQ: 0,01µg/Nm3 

Determinação de Cromo 
LQ: 0,01µg/Nm3 

Determinação de Cobre 
LQ: 0,01µg/Nm3 

Determinação de Prata 
LQ: 0,01µg/Nm3 

Determinação de Níquel 
LQ: 0,01µg/Nm3 

Determinação de Zinco 
LQ: 0,01µg/Nm3 

Determinação de Arsênio 
LQ: 0,01µg/Nm3 

Determinação de Ferro 
LQ: 0,01µg/Nm3 

Determinação de Manganês 
LQ: 0,01µg/Nm3 

Determinação de Cádmio 
LQ: 0,01µg/Nm3 

Determinação de Cálcio 
LQ: 0,01µg/Nm3 

Determinação de Chumbo 
LQ: 0,01mg/Nm3 

EPA – IO – 3.1 
EPA – IO – 3.4 
(1999) 

72 
Determinação de Partículas Totais em Suspensão – 
Método do Amostrador (AGV PTS) 
LQ: 2µg/m3 

ABNT NBR 9547:1997 

73 
Determinação de Partículas Inaláveis – Método do 
Amostrador de Grandes Partículas Acoplado ao 
Separador Inercial de Partículas (AGV PM10) 
LQ: 2µg/m3 

ABNT NBR 13412:1995 

74 
Determinação de Dióxido de Enxofre – Método do 
Peróxido de Hidrogênio 
LQ: 25µg/m3 

ABNT NBR 9546:1986 

75 

Efluentes Gasosos de Dutos e 
Chaminés de Fontes Estacionárias 

Determinação de Ácido Clorídrico – Em dutos de 
chaminés 
LQ: <0,1µg/Nm³ 

EPA 08:1996 

76 Determinação de Cloro Livre – Em dutos de chaminés 
LQ: <0,1µg/Nm³ EPA 08:1996 

77 Determinação de Material Particulado por Gravimetria 
LQ: 1,0mg/Nm3 EPA CTM 030:1997 

78 
Determinação de Dióxido de Enxofre – Método 
Titulométrico 
LQ: 1,2mg/Nm3 

EPA 08:1996 
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79 
Efluentes Gasosos de Dutos e 
Chaminés de Fontes Estacionárias 

Determinação de Trióxido de Enxofre e Névoas de 
Ácido Sulfúrico 
LQ: 0,05mg/Nm3 

EPA 08:1996 

80 
Determinação de Óxidos de Nitrogênio – Método 
eletroquímico 
LQ: 2 a 400mg/Nm3 

EPA CTM 030:1997 
 

Nº Produto 
Descrição do ensaio  

(realizados nas instalações do cliente) 
Norma e/ou procedimento 

81 

Efluentes Gasosos de Dutos e 
Chaminés de Fontes Estacionárias 

Determinação de Monóxido de Carbono – Método do 
Analisador Portátil 
LQ: 1ppm 

US EPA CTM 030 (1997) 

82 
Determinação de Oxigênio – Método do Analisador 
Portátil 
LQ: 0,1% 

US EPA CTM 030 (1997) 

83 Determinação da Umidade do Gás ABNT NBR 11967:1989 
84 Determinação da Massa Molecular Seca CETESB L9.223 
85 Determinação da Velocidade e Vazão ABNT NBR 11966:1989 
86 Amostragem em Dutos e Chaminés ABNT NBR 10701:1989 
87 

Água Bruta, Água Tratada, Água 
para Consumo Humano, Água 
Residual, Água Salobra e Salina 

Amostragem em Poços de Monitoramento pelo Método 
de Baixa Vazão ABNT NBR 15847:2010 

88 Amostragem de água superficiais, subterrâneas e 
efluentes líquidos ABNT NBR 9898:1987 

89 Aspectos visuais SMWW, 23ª Edição, Método 2110 
90 Determinação de pH 

Faixa: 2 a 13 
SMWW, 23ª Edição, Método 
4500H+B 

91 Determinação de Condutividade Eletrolítica 
LQ: Faixa <0,0005 uS/cm a <5 uS/cm SMWW, 23ª Edição, Método 2510B 

92 Determinação de Temperatura 
LQ: 10 a 40°C SMWW, 23ª Edição, Método 2550B 

93 Determinação de Turbidez 
LQ: ≥0,5NTU SMWW, 23ª Edição, Método 2130B 

94 Determinação de Potencial de oxi-redução 
LQ: ≥0,5V SMWW, 23ª Edição, Método 2580B 

95 Determinação de Oxigênio Dissolvido 
LQ: 0,05mg/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 4500-
O C 

96 Determinação de Cloro Residual Livre SMWW, 23ª Edição, Método 4500-
Cl 

97 
Determinação de Fluoreto por Eletrodo de Íon 
Específico. 
LQ: 0,05mg/L 

SMWW, 23ª Edição, 4500 F- C 

98 Determinação de Sulfeto por Eletrodo de Íon Específico. 
LQ: 0,002mg/L SMWW, 23ª Edição, 4500 S2- G 

99 
Determinação de Cianeto Total por Eletrodo de Íon 
Específico. 
LQ: 0,005mg/L 

SMWW, 23ª Edição, 4500 CN 

100 
Determinação de Cianeto Wad por Eletrodo de Íon 
Específico. 
LQ: 0,005mg/L 

SMWW, 23ª Edição, 4500 CN 
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ANEXO 5 

Certificado de Acreditação do Laboratório, Certificados de Calibração dos 
Equipamentos e Laudos Analíticos do Monitoramento de Ruídos 

  



 

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO 

 

Norma de Origem: NIT-DICLA-016 Folha: 1  Total de Folhas: 16 
 

“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente” 

 
 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
 

Em, 25/09/2017 

 

FOR-CGCRE-003 – Rev. 11 – Apr. MAR/13 – Pg. 01/14 

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO 
CAMPO FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO VEGETAL LTDA / CAMPO - CENTRO DE TECNOLOGIA AGRICOLA 
E AMBIENTAL 

 

ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

MEIO AMBIENTE  ENSAIO QUÍMICO  

ÁGUA BRUTA, ÁGUA 
TRATADA, ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO, 
ÁGUA RESIDUAL, 
ÁGUA SALOBRA E 
SALINA 

Determinação alcalinidade total pelo método titulométrico 

LQ: 1mg/L                               

SMWW, 22ª Edição, Método 
2320 B 

 

Determinação de mercúrio total e dissolvido por GVF 
acoplado a ICP/OES 

LQ: 0,002mg/L                          

ABNT NBR 13803:1997 

 

Determinação de sólidos totais por secagem  a 103-

105C 

LQ: 33mg/L                                    

SMWW, 22ª Edição, Método 
2540 B 

 

Determinação de óleos e graxas pelo método de 
extração Soxhlet 

LQ: 10mg/L                                    

SMWW, 22ª Edição, Método 
5520 D 

    Determinação de óleos e graxas minerais pelo método 
da partição gravimétrica líquido – líquido  

LQ: 10mg/L                                              

SMWW, 22ª Edição, Método 
5520 F 

 Determinação de óleos e graxas vegetais calculado pela 
diferença entre óleos e graxas total e minerais 

LQ: 10mg/L                                    

SMWW, 22ª Edição, Método 
5520 D-F 

 
Determinação de turbidez pelo método nefelométrico 

LQ: 0,5NTU                                 

SMWW, 22ª Edição, Método 
2130 B 

 
Determinação de condutividade eletrolítica 

LQ: 0,005mS/cm                         

SMWW, 22ª Edição, Método 
2510 B   

 
Determinação da cor pelo método da comparação visual 

LQ: 10Pt-Co                               

SMWW, 22ª Edição, Método 
2120 B  
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

MEIO AMBIENTE  ENSAIO QUÍMICO  

ÁGUA BRUTA, ÁGUA 
TRATADA, ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO, 
ÁGUA RESIDUAL, 
ÁGUA SALOBRA E 
SALINA 

Determinação de fósforo e fosfato reativo pelo método 
colorimétrico (ácido ascórbico) 

LQ: 0,15mg/L                              

SMWW, 22ª Edição, Método 
4500-P E 

 

Determinação de ânions por Cromatografia Iônica com 

detector amperométrico 

 

Cianeto livre: LQ: 0,005mg/L 

Cianeto total: LQ: 0,005mg/L 

Cianeto wad: LQ: 0,005mg/L 

Sulfeto: LQ: 0,005mg/L 

SMWW, 22ª Edição, Método 
4110 B 

 

Determinação de ânions por cromatografia de íons com 
supressão química da condutividade do eluente 

 

Fluoreto - LQ: 0,05mgF/L 

Cloreto - LQ: 2mg/L 

Nitrito - LQ: 0,05mgN/L 

Nitrato - LQ: 0,2 mgN/L 

Sulfato - LQ: 2mg/L 

SMWW, 22ª Edição, Método 
4110 B 

 
Determinação de BTEX por Cromatografia Gasosa 
acoplada à espectrometria de massas. 

Benzeno: LQ: 0,002mg/L 

Tolueno: LQ: 0,002mg/L 

Etilbenzeno: LQ: 0,002mg/L 

Xileno: LQ: 0,002mg/L                    

US EPA SW 846, método 
8020A:1994  

 Determinação de acidez pelo método titulométrico 

LQ: 1mg/L                                        

SMWW, 22ª Edição, Método 
2310 B 

 Determinação de sólidos totais dissolvidos por secagem 
a 180°C 

LQ: 33mg/L                                    

SMWW, 22ª Edição, Método 
2540 C 

 Determinação de sólidos sedimentáveis 

LQ: 0,45mL/L                                

SMWW, 22ª Edição, Método 
2540 F 

 Determinação de sólidos suspensos totais por secagem 
a 103-105°C 

LQ: 33mg/L                                  

SMWW, 22ª Edição, Método 
2540 D 

 
Determinação de fósforo total pelo método colorimétrico 
(ácido ascórbico) 

LQ: 0,05mg/L                               

SMWW, 22ª Edição, Método 
4500-P E 

    Determinação de sólidos totais fixos e voláteis por 
ignição a 550°C 

LQ: 33 mg/L 

SMWW, 22ª Edição, 2540 E 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

MEIO AMBIENTE  ENSAIO QUÍMICO  

ÁGUA BRUTA, ÁGUA 
TRATADA, ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO, 
ÁGUA RESIDUAL, 
ÁGUA SALOBRA E 
SALINA 

Determinação de Sólidos Suspensos fixos e voláteis por 
ignição a 550°C 

LQ: 33 mg/L 

SMWW, 22ª Edição, 2540 G 

 Determinação de nitrogênio amoniacal pelo método 
titulométrico 

LQ: 0,28 mg/L 

SMWW, 22ª Edição, 4500NH3 C 

 Determinação de nitrogênio pelo método semimicro 
Kjeldahl 

LQ: 0,28 mg/L 

SMWW, 22ª Edição, 4500NH3 C 

 Determinação de nitrogênio orgânico pelo método 

semimicro Kjeldahl 

LQ: 0,28 mg/L 

SMWW, 22ª Edição, 4500 Norg B 

 Determinação de nitrogênio total pelo método do 
Persulfato 

LQ: Ntotal = 0,5 mg/L 

SMWW, 22ª Edição, 4500 N C 

 Determinação de cianeto total pelo método do eletrodo 
seletivo após destilação alcalina 

LQ: 0,005 mg/L 

SMWW, 22ª Edição, 4500CN F 

 Determinação de cromo hexavalente e cromo trivalente 
pelo método colorimétrico 

LQ: 0,05 mg/L 

SMWW, 22a   Edição, 3500Cr B 

 Determinação de agrotóxicos organoclorados e 
Organofosforados pelo método de cromatografia gasosa 
acoplada a espectrometria de massa por extração 
líquido-líquido 

Alacloro: LQ:0,020 µg/L 

Aldrin: LQ:0,005 µg/L 

Dieldrin: LQ:0,005 µg/L 

Atrazina: LQ: 2 µg/L 

Clordano (cis+trans): LQ:0,04 µg/L 

Demeton (Demeton-O+Demeton-S): LQ:0,1 µg/L 

DDT (p,p’-DDT+p,p’-DDE+p,p’-DDD): LQ:002 µg/L 

Endossulfan (sulfato): LQ:0,056 µg/L 

Endrin: LQ:0,004 µg/L 

Gution: LQ:0,005 µg/L 

Heptacloro epóxido+Heptacloro: LQ:0,01 µg/L 

Hexaclorobenzeno: LQ:0,0065 µg/L 

Lindano (HCH): LQ:0,02 µg/L 

Malation: LQ:0,1 µg/L 

Metolacloro: LQ:10 µg/L 

Metoxicloro: LQ:0,03 µg/L 

Paration: LQ:0,04 µg/L 

Simazina: LQ:2,0 µg/L 

Toxafeno: LQ: 0,01 µg/L 

US EPA 3510C:1996 

US EPA 8082A:2000 

US EPA 8270C:1996 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

MEIO AMBIENTE  ENSAIO QUÍMICO  

ÁGUA BRUTA, ÁGUA 
TRATADA, ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO, 
ÁGUA RESIDUAL, 
ÁGUA SALOBRA E 
SALINA 

Determinação de fluoreto pelo método do eletrodo íon-
seletivo 

LQ:0,05 mg/L 

SMWW, 22ª Edição, 4500F- C 

 Determinação de sulfeto pelo método do eletrodo íon-
seletivo 

LQ: 0,002 mg/L 

SMWW, 22º Edição, 4500S2- G 

 Determinação de compostos orgânicos voláteis pelo 
método de cromatografia gasosa acoplado a 
espectrometria de massas 

2-Clorofenol: LQ:0,1 µg/L 

Pentaclorofenol: LQ:0,009 µg/L 

2,4,6-Triclorofenol: LQ:0,01 µg/L 

US EPA 3510C:1996 

US EPA 8041A:1996 

 Determinação de compostos ácidos de herbicidas por 
cromatografia gasosa acoplado a espectrometria de 
massas por extração líquido-líquido 

2,4-D: LQ:4,0 µg/L 

2,4,5-T: LQ:2,0 µg/L 

American Laboratory – 
Determination of Acid Herbicides 
in Water by GC-MS:2005 

 
Determinação de metal total e dissolvido por 
espectrometria de emissão de plasma: método de 
plasma indutivamente acoplado (ICP/EOS) 

Alumínio: LQ: 0,05mg/L 

Arsênio: LQ: 0,002mg/L 

Antimônio: LQ: 0,005mg/L 

Boro: LQ: 0,05mg/L  

Bário:  LQ: 0,005mg/L 

Cálcio: LQ: 0,2mg/L 

Cádmio: LQ: 0,001mg/L 

Cobalto: LQ: 0,005mg/L 

Cobre: LQ: 0,006mg/L 

Cromo: LQ: 0,005mg/L 

Chumbo: LQ: 0,01mg/L 

Ferro: LQ: 0,05mg/L 

Potássio: LQ: 0,02mg/L 

Magnésio: LQ: 0,1mg/L 

Manganês: LQ: 0,05mg/L 

Sódio: LQ: 0,004mg/L 

Níquel: LQ: 0,005mg/L 

Fósforo: LQ: 0,004mg/L 

Selênio: LQ: 0,002mg/L 

Silício: LQ: 0,04mg/L 

Zinco: LQ: 0,05mg/L                   

SMWW, 22ª Edição, Método 
3030E e 3120B 

 Determinação da demanda bioquímica de oxigênio 
através do ensaio em 05 dias 

LQ: 2mg/L                                           

SMWW, 22ª Edição, Método 
5210 B 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

MEIO AMBIENTE  ENSAIO QUÍMICO  

ÁGUA BRUTA, ÁGUA 
TRATADA, ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO, 
ÁGUA RESIDUAL, 
ÁGUA SALOBRA E 
SALINA 

Determinação de cloro residual livre pelo método 
colorimétrico com N, N-dietil-p-fenilenodiamina 

LQ: 0,01mg/L                                      

SMWW, 22ª Edição, Método 
4500-Cl G  

 Determinação de surfactantes aniônicos pelo método 
colorimétrico 

LQ: 0,1mg/L                                     

ABNT NBR 10738:1989 

 Determinação de fenol pelo método colorimétrico 

LQ: 0,001mg/L     

                                  

ABNT NBR 10704:1989 

 Determinação da demanda química de oxigênio pelo 
método do refluxo fechado seguido de 
espectrofotometria 

LQ: 10mg/L       

                                     

SMWW, 22ª Edição, Método 
5220 D 

 Determinação da dureza por meio de cálculo 

LQ:  0,1mg/L        

                                

SMWW, 22ª Edição, Método 
2340 B 

 
Determinação HPA por Cromatografia Gasosa acoplado 
a espectrometria de massas por extração líquido-líquido. 

Naftaleno: LQ: 0,002mg/L 

Acenafteno: LQ: 0,002mg/L 

Acenaftleno: LQ: 0,002mg/L 

Fluoreno: LQ: 0,002mg/L 

Fenantreno: LQ: 0,002mg/L 

Antraceno: LQ: 0,002mg/L 

Fluoranteno: LQ: 0,002mg/L  

Pireno: LQ: 0,002mg/L  

Benz(a)antraceno: LQ: 0,002mg/L 

Criseno: LQ: 0,002mg/L 

Benzo(b) fluoranteno: LQ: 0,002mg/L 

Benzo(k) fluoranteno: LQ: 0,002mg/L 

Benzo (a) pireno: LQ: 0,002mg/L 

Indeno (1,2,3 c, d) pireno: LQ: 0,002mg/L 

Dibenzo (a, h) antraceno: LQ: 0,002mg/L 

Benzo (g, h, i) perileno: LQ: 0,002mg/L            

US EPA 8100:1986 

 
Determinação de Orgânicos por Cromatografia Gasosa 
acoplado a espectrometria de massas 

Monoclorobenzeno: LQ: 0,002mg/L 

1,2 diclorobenzeno: LQ: 0,002mg/L 

1,3 diclorobenzeno: LQ: 0,002mg/L 

1,4 diclorobenzeno: LQ: 0,002mg/L           

US EPA SW 846, metódo 
8020A:1994 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

MEIO AMBIENTE  ENSAIO QUÍMICO  

ÁGUA BRUTA, ÁGUA 
TRATADA, ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO, 
ÁGUA RESIDUAL, 
ÁGUA SALOBRA E 
SALINA 

Determinação de HTP por Cromatografia Gasosa 
acoplado a espectrometria de massas por extração 
líquido-líquido. 

Decane 10: LQ: 0,001mg/L 

Dodecane C12: LQ: 0,001mg/L 

Tetradecane C14: LQ: 0,001mg/L 

Hexadecane C16: LQ: 0,001mg/L 

Octadecane C18: LQ: 0,001mg/L 

Eicosane: LQ: 0,001mg/L 

Docosane C22: LQ: 0,001mg/L 

Tetradocosane C24: LQ: 0,001mg/L 

Hexadocosane C26: LQ: 0,001mg/L 

Octadocosane C28: LQ: 0,001mg/L             

US EPA SW 846, método  
8015B:1996 

SOLO, SEDIMENTO E 
ROCHA 

Determinação de metal total por espectrofotometria de 
emissão de plasma: método de plasma indutivamente 
acoplado (ICP/EOS) 

Alumínio: LQ:1,0 mg/kg 

Arsênio: LQ: 1,0 mg/kg 

Boro: LQ: 1,0 mg/kg 

Bário: LQ: 1,0 mg/kg 

Cálcio: LQ: 50,0 mg/kg 

Cadmio: LQ: 0,5 mg/kg 

Cobalto: LQ: 1,0 mg/kg 

Cobre: LQ: 1,0 mg/kg 

Chumbo: LQ: 1,0 mg/kg 

Cromo: LQ: 1,0 mg/kg 

Ferro: LQ:1,0 mg/kg 

Mercúrio: LQ: 0,4 mg/kg 

Potássio: LQ: 20,0 mg/kg 

Magnésio: LQ: 50,0 mg/kg 

Manganês: LQ: 1,0 mg/kg 

Molibdênio: LQ: 1,0 mg/kg 

Sódio: LQ: 100 mg/kg 

Níquel: LQ: 1,0 mg/kg 

Selênio: LQ: 1,0 mg/kg 

Zinco: LQ: 1,0 mg/kg 

US EPA SW 3050B:1996 

US EPA SW 7074A:1994 

AR, GASES E 
POLUENTES DA 
ATMOSFERA 

Determinação de partículas totais em suspensão – PTS 
pelo método do amostrador de grande volume.  

LQ: 5 µg/Nm3 

ABNT NBR 9547:1997 

 Determinação de particulados inaláveis -PI pelo Método 
do amostrador de grande volume acoplado a um 
separador inercial de partículas 

LQ: 5 µg/Nm3 

ABNT NBR 13412:1995 

 Determinação de Dióxido de Enxofre pelo método de 
Peróxido de Hidrogênio. 

LQ:4 µg/m3 

ABNT NBR 12979:1993 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

MEIO AMBIENTE ENSAIO QUÍMICO  

AR, GASES E 
POLUENTES DA 
ATMOSFERA 

Determinação de Fluoreto pelo método do eletrodo de 
íon específico. 

LQ:1 µg/m3 

ASTM 3268 – D:2011 

PRODUTOS QUÍMICOS ENSAIO QUÍMICO  

FERTILIZANTES 
QUÍMICOS E MINERAIS 

Determinação de nitrogênio total por titulometria 

LQ: 0,5% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo I, C-1.3 

 

Determinação de fósforo total (P2O5) por colorimetria 

LQ: 1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo I, C-2.2 

 

Determinação fósforo solúvel em água por colorimetria 

LQ: 1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo I, C-3.2 

 

Determinação de fósforo solúvel em CNA + água por 
colorimetria 

LQ: 1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo I, C-4.2 

 

Determinação fósforo solúvel em ácido cítrico por 
colorimetria 

LQ: 1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo I, C-5.2 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

PRODUTOS QUÍMICOS ENSAIO QUÍMICO  

 

 

FERTILIZANTES 
QUÍMICOS E MINERAIS 

Determinação de potássio solúvel em água por 
fotometria de chama 

LQ: 1% 

 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo I, C-7.1.2 

 

 

Determinação de cálcio total por espectrofotometria de 
emissões ótica- ICP/OES 

LQ: 0,5% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo I, C-8.2 

 

 
 
 
 

Determinação de magnésio total por espectrofotometria 
de emissões ótica- ICP/OES 

LQ: 0,5% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo I, C-8.3 

 

 

Determinação de enxofre total por gravimetria 

LQ: 1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo I, C-9 

 

 

Determinação de boro por colorimetria 

LQ: 0,1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo I, C-10.2 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

PRODUTOS QUÍMICOS ENSAIO QUÍMICO  

FERTILIZANTES 
QUÍMICOS E MINERAIS 

Determinação de zinco por espectrofotometria de 
emissões ótica- ICP/OES 

LQ: 0,05% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo I, C-11 

 

 

Determinação de cobre por espectrofotometria de 
emissões ótica- ICP/OES 

LQ: 0,05% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo I, C-12-1 

 

 

Determinação de manganês  por espectrofotometria de 
emissões ótica- ICP/OES 

LQ: 0,05% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo I, C-13.1 

 

 
 
 

Determinação de ferro por espectrofotometria de 
emissões ótica- ICP/OES 

LQ: 0,05% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo I, C-14.1 

 

 

Determinação de molibdênio por espectrofotometria de 
emissões ótica- ICP/OES 

LQ: 0,01% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo I, C-15.1 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

PRODUTOS QUÍMICOS ENSAIO QUÍMICO  

 
 
 
FERTILIZANTES 
QUÍMICOS E MINERAIS 

Determinação de cobalto por espectrofotometria de 
emissões ótica- ICP/OES 

LQ: 0,01% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo I, C-16.1 

 

Determinação de níquel por espectrofotometria de 
emissões ótica- ICP/OES 

LQ: 0,01% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo I, C-17.1 

 
Determinação de micronutrientes metálicos solúveis em 
ácido cítrico e citrato neutro de amônio por 
espectrofotometria de emissões ótica- ICP/OES 

 

Boro: LQ: 0,1% 

Cobalto: LQ: 0,01% 

Ferro: LQ: 0,05% 

Molibdênio: LQ: 0,01% 

Níquel: LQ: 0,01% 

Zinco: LQ: 0,05% 

Cobre: LQ: 0,05% 

Manganês:LQ: 0,05% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo I, C-18 

 Determinação de metais por espectrofotometria de 
emissões ótica- ICP/OES 

 

Cádmio:  LQ: 0,20mg/kg 

Chumbo: LQ: 0,20mg/kg 

Cromo: LQ: 0,20mg/kg 

Selênio: LQ: 0,20mg/kg 

Mercúrio: LQ: 0,20mg/kg 

Arsênio: LQ: 0,20mg/kg 

US EPA 3050B:1996 e US EPA 
7470A:1994 

 

CORRETIVO DE 
ACIDEZ 

Determinação de óxido de cálcio por espectrofotometria 
de emissões ótica- ICP/OES 

LQ: 1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo V, C-4.3 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

PRODUTOS 
QUÍMICOS 

ENSAIO QUÍMICO  

 
 
 
CORRETIVO DE 
ACIDEZ Determinação de óxido de magnésio por 

espectrofotometria de emissões ótica- ICP/OES 

LQ: 0,5% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo V, C-3 

 

 

Determinação do poder de neutralização (PN) por 
titulação 

LQ: 1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo V, C-1 

 

 

Determinação do poder relativo de neutralização total 
por cálculo - (PRNT). 

LQ: 1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo V, D-2 

 

 

Determinação da distribuição do tamanho de partícula 
por granulometria: 

 

Peneira com abertura de 2 mm 

LQ: 1% 

Peneira com abertura de 0,84 mm 

LQ: 1% 

Peneira com abertura de 0,30 mm 

LQ: 1% 

 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo V, B-2.1 

 

 

 

Determinação de metais por espectrofotometria de 
emissões ótica – ICP/OES 

Cádmio: LQ: 0,20mg/kg 

Chumbo: LQ: 0,20mg/kg 

US EPA 3050B:1996 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

PRODUTOS 
QUÍMICOS 

ENSAIO QUÍMICO  

FERTILIZANTES 
ORGÂNICOS E 

ORGÂNOMINERAIS 

Determinação de umidade por secagem em estufa a 
65ºC 

LQ: 1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo III, D-1 

 

 

Determinação de pH pelo método eletrométrico 

Faixa: 1-13 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo III, D-2 

 

 
 

 

Determinação de nitrogênio total por titulometria 

LQ: 0,5% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo III, E-1.1 

 

 

Determinação de fósforo total por colorimetria 

LQ: 1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo III, E-2 

 

 

Determinação de potássio solúvel em água por 
espectrometria de emissão em chama 

LQ: 1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo III, E-6 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

PRODUTOS QUÍMICOS ENSAIO QUÍMICO 
 

FERTILIZANTES 
ORGÂNICOS E 
ORGÂNOMINERAIS 

Determinação de cálcio e magnésio total por 
espectrofotometria de emissões ótica- ICP/OES 

LQ: 0,5% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 
Capítulo III, E-7 
 

 

Determinação de enxofre por gravimetria 

LQ: 1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo III, E-8 

 

 

Determinação de boro por colorimetria 

LQ: 0,1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo III, E-9 

 

 

Determinação de carbono orgânico por titulometria 

LQ: 1,8% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo III, E-13 

 

 

Determinação da capacidade de troca catiônica por 
titulometria 

LQ: 5 mmol/kg 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo III, E-15 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

PRODUTOS QUÍMICOS ENSAIO QUÍMICO  

FERTILIZANTES 
ORGÂNICOS E 
ORGÂNOMINERAIS 

Determinação de micronutrientes metálicos por 
espectrofotometria de emissões ótica- ICP/OES 

 

Cobalto: LQ: 0,01% 

Ferro: LQ: 0,05% 

Molibdênio: LQ: 0,01% 

Níquel: LQ: 0,01% 

Zinco: LQ: 0,05% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para fertilizantes 
Minerais, Orgânicos, 
Organominerais e Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – Instrução 
Normativa N° 03, de 26 de 
Janeiro de 2015 

Capítulo III, E-10 

 
  

X-X-X-X-X X-X-X-X-X-X-X X-X-X-X-X 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

1039 INSTALAÇÃO DE CLIENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

MEIO AMBIENTE ENSAIO QUÍMICO 
 

ÁGUA BRUTA, ÁGUA 
TRATADA, ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO, 
ÁGUA RESIDUAL, 
ÁGUA SALOBRA E 
SALINA 

Determinação de condutividade pelo método 
eletrométrico 

LQ: 0,005 mS/cm                  

SMWW, 22ª Edição, Método 
2510 B 

 
Determinação de pH pelo método eletrométrico 

Faixa: 2 a 13                        

SMWW, 22ª Edição, Método 
4500-H+ B 

 
Determinação de temperatura 

Faixa: 10 a 40 ºC                             

SMWW, 22ª Edição, Método 
2550 B 

 
Determinação de turbidez pelo método nefelométrico 

LQ: 0,05NTU                  

SMWW, 22ª Edição, Método 
2130 B 

 

Determinação do potencial de oxiredução pelo método 
eletroanalítico direto – potenciometria. 

Faixa:-1900 mV a +1900 mV                                   

SMWW, 22ª Edição, Método 
2580 B 

 

Determinação de oxigênio dissolvido pelo método com 
eletrodo de membrana  

LQ: 0,05mg/L                              

SMWW, 22ª Edição, Método 
4500-O G 

 

Aspecto, corantes artificiais, materiais flutuantes, óleos 
e graxas visíveis, resíduos e sólidos objetáveis e 
substâncias que conferem odor, por método de 
observação visual ou percepção. 

LQ: Qualitativo 

SMWW, 22ª Edição, Método 
2110 

MEIO AMBIENTE AMOSTRAGEM  

ÁGUA BRUTA, ÁGUA 
TRATADA, ÁGUA 
PARA CONSUMO 
HUMANO, ÁGUA 
RESIDUAL, ÁGUA 
SALOBRA E SALINA 

 

Amostragem em Rios, Lagos, Represas, Sistemas   
Alternativos de Abastecimento Público, Poços Freáticos 
Profundos, Nascentes e Minas, Estação de Tratamento 
De Água (ETA), Sistema de Reservação, Redes de 
Distribuição, Sistemas Alternativos de Abastecimento 
Público, Amostragem em Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE), Sistemas Industriais 

ABNT NBR 9898:1987 

 

 

Amostragem de águas subterrâneas pelo método de 
baixa vazão 

 

ABNT NBR 15847:2010 

AR, GASES E 
POLUENTES DA 
ATMOSFERA 

 

Amostragem para determinação de partículas totais em 
suspensão – PTS pelo método do amostrador de 
grande volume. 

 

ABNT NBR 9547:1997 

 

 

Amostragem para determinação de particulados 
inaláveis -PI pelo Método do amostrador de grande 
volume acoplado a um separador inercial de partículas 

ABNT NBR 13412:1995 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

1039 INSTALAÇÃO DE CLIENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

MEIO AMBIENTE AMOSTRAGEM  

AR, GASES E 
POLUENTES DA 
ATMOSFERA 

 

Amostragem para determinação de Dióxido de Enxofre 
pelo método de Peróxido de Hidrogênio. 

 

ABNT NBR 12979:1993 

 

 

Amostragem para determinação de Fluoreto pelo 
método de tubos impregnados com bicarbonato de 
sódio e filtro de particulado. 

ASTM 3268 – D:2011 

MEIO AMBIENTE ENSAIOS ACÚSTICOS, DE VIBRAÇÃO E CHOQUE 

 

ÁREAS HABITADAS 
AMBIENTES 
EXTERNOS E  
INTERNOS 

Medição do Nível de Pressão Sonora (Ruído)  

 

Faixa LAeq: 30db a 130db 

ABNT NBR 10151:2000 

   

X-X-X-X-X X-X-X-X-X-X-X X-X-X-X-X 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 



 
 
 
 

ESTE DOCUMENTO SOMENTE É VÁLIDO COMO EVIDÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE 

COMPETÊNCIA, QUANDO VISUALIZADO NA PÁGINA DA RMMG. 

 

LISTA DE SERVIÇOS RECONHECIDOS 

ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO 

FORMULÁRIO Nº 

F025 

REV. Nº 

05 

REVISADO EM: 

20/02/2019 

PÁGINA 

1 / 10 

PRC Nº 
273.01 

Escopo (Tipo/Área de atividade) 
Ensaio / Meio Ambiente 

 

Dados Cadastrais  
Organização 
CAMPO FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO VEGETAL 
Laboratório 
Laboratório de Análises Ambientais e Laboratório de Análises de Solos 
CNPJ 
05.042.119/0001-65 

Inscrição Estadual 
Isento 

Inscrição Municipal 
4277 

Gerente do Laboratório 
Fernando José Vilela 

(DDD) Telefone 
(38) 3671-1164 

email  
fernando@campoanalises.com.br 

Página da Web 
www.campoanalises.com.br 

 

Signatários Autorizados: 
Fernando José Vilela 
Geraldo Jânio Eugênio Lima 

Endereço Completo: 
Rua Lindolfo Garcia, 1000, Alto do Córrego 
Paracatu – MG  
CEP: 38.600-000 
 

Reconhecimento original: 
05.09.2014 
Última revisão do escopo: 
30.08.2018 
Emissão Atual: 
07.03.2019 
Validade: 
05.09.2020 

 

Nº Produto 
Descrição do ensaio  

(realizados no endereço acima) 
Norma e/ou procedimento 

01 

Água Bruta, Água Tratada, Água 
para Consumo Humano, Água 
Residual, Água Salobra e Salina. 
 

Determinação de Coliformes Totais e Escherichia Coli 
pelo método de Extrato Enzimático - Colilert. 
Presença e Ausência 

SMWW - 23ª Ed. Seção 9223 

02 
Determinação de Coliformes Totais e Escherichia Coli 
pelo método da Membrana Filtrante 
LQ: 1 UFC/100 mL 

SMWW - 23ª Ed. Seção 9223 G 

03 
Determinação de Coliformes Totais e Escherichia Coli 
pelo método de Extrato Enzimático. 
Quantificação – Colilert 
LQ:  1 NMP/100 mL 

SMWW - 23ª Ed. Seção 9223 

04 
Determinação de Bactérias Heterotróficas pelo método 
de Substrato Enzimático - SimPlate. 
LQ: 0,2 MPN/ mL 

SMWW - 23ª Ed. Seção 9215 E 

05 
Determinação de Bactérias Heterotróficas pelo método 
da Membrana Filtrante. 
LQ: 1 UFC/100 mL 

SMWW - 23ª Ed. Seção 9215 E 

06 
Determinação de Enterococcus pelo método de 
Substrato Fluorogênico – Enterolert 
LQ: 1 NMP/100 mL 

SMWW - 23ª Ed. Seção 9230 D 

07 
Determinação de Streptococcus pelo método de 
Membrana filtrante. 
LQ: 1 UFC/100 mL 

SMWW - 23ª Ed. Seção 9230C. 

08 
Determinação de Alcalinidade Total – Método 
Titulométrico 
LQ ≥ 1 mg/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 2320B 

09 
Determinação de Alcalinidade de Hidróxidos – Método 
Titulométrico 
LQ ≥ 1 mg/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 2320B 

10 
Determinação de Alcalinidade, Carbonato – Método 
Titulométrico 
LQ ≥ 1 mg/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 2320B 

11 
Determinação de Alcalinidade, Bicarbonato –  Método 
Titulométrico 
LQ ≥ 1 mg/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 2320B 

12 Determinação de Mercúrio Total e Dissolvido, por GVF 
Acoplado a ICP-EOS 

US EPA 7470A 
(1994) 



 
 
 
 

PRC Reconhecimento original Última revisão do escopo Emissão atual Validade 
273.01 05.09.2014 30.08.2018 07.03.2019 05.09.2020 

ESTE DOCUMENTO SOMENTE É VÁLIDO COMO EVIDÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE 

COMPETÊNCIA, QUANDO VISUALIZADO NA PÁGINA DA RMMG. 

 

LISTA DE SERVIÇOS RECONHECIDOS 

ENSAIO 

FORMULÁRIO Nº 

F025 

REV. Nº 

05 

 
REVISADO EM: 

20/02/2019 
PÁGINA 

2 / 10 

Nº Produto 
Descrição do ensaio  

(realizados no endereço acima) 
Norma e/ou procedimento 

LQ ≥ 0,0002 mg/L 

13 

Água Bruta, Água Tratada, Água 
para Consumo Humano, Água 
Residual, Água Salobra e Salina. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinação de Sólidos Totais por secagem a 103°- 
105°C 
LQ: 33mg/L                                    

SMWW, 23ª Edição, Método 2540B 

14 
Determinação de Óleos e Graxas pelo método de 
separação líquido-líquido 
LQ: 10mg/L                                    

SMWW, 23ª Edição, Método 5520D 

15 
Determinação de Óleos e Graxas Minerais, por 
diferença entre Óleos e Graxas 
LQ: 10mg/L                                    

SMWW, 23ª Edição, Método 5520D 

16 Determinação de Turbidez - Método Nefelométrico 
LQ: 0,5NTU                                 SMWW, 23ª Edição, Método 2130B 

17 Determinação de Condutividade Eletrolítica 
LQ: Faixa 25 uS/cm a 10.000 uS/cm SMWW, 23ª Edição, Método 2510B 

18 Determinação de Dureza por meio de cálculo 
LQ: 0,5mg/L  SMWW, 23ª Edição, Método 2340B 

19 
Determinação de Fósforo e Fosfato Total - Método 
Colorimétrico (ácido ascórbico) 
LQ: 0,02mg/L                               

SMWW, 23ª Edição, Método 4500-P 
E 

20 
Determinação de Fósforo e Fosfato Reativo - Método 
Colorimétrico (ácido ascórbico) 
LQ: 0,05mg/L                              

SMWW, 23ª Edição, Método 4500-P 
E 

21 

Determinação de Ânions por Cromatografia Iônica 
Detector Amperométrico 
Cianeto livre: LQ: 0,005mg/L 
Cianeto total: LQ: 0,005mg/L 
Cianeto wad: LQ: 0,005mg/L 
Sulfeto: LQ: <0,002mg/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 4110B 

22 
Determinação de fluoreto por cromatografia de íons 
com supressão química da condutividade do eluente 
LQ: 0,05mgF/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 4110B 

23 
Determinação de cloreto por cromatografia de íons com 
supressão química da condutividade do eluente 
LQ: 2mg/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 4110B 

24 
Determinação de nitrito por cromatografia de íons com 
supressão química da condutividade do eluente 
LQ: 0,05mgN/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 4110B 

25 
Determinação de nitrato por cromatografia de íons com 
supressão química da condutividade do eluente 
LQ: 0,2 mgN/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 4110B 

26 
Determinação de sulfato por cromatografia de íons com 
supressão química da condutividade do eluente 
LQ: 2mg/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 4110B 

27 

Determinação Cromatografia Gasosa acoplada à 
espectrometria de massas. 
Benzeno: LQ: 0,002mg/L 
Tolueno: LQ: 0,002mg/L 
Etilbenzeno: LQ: 0,002mg/L 
Xileno: LQ: 0,002mg/L                    

US EPA 8020A (1994) 
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28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Água Bruta, Água Tratada, Água 
para Consumo Humano, Água 
Residual, Água Salobra e Salina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinação compostos Orgânicos Voláteis e Semi-
Voláteis por Cromatografia gasosa acoplado com 
Espectrometria de Massas: 
Acrilamida LQ: <0,5 mg/L 
Cloreto de Vinila LQ: <2 mg/L 
1,2 Dicloroetano LQ: <10 mg/L 
1,1 Dicloroeteno LQ: <30 mg/L 
1,2 Dicloroeteno LQ: <50 mg/L 
Bis(2-Etilhexil)ftalato LQ: <8 mg/L 
Estireno LQ: <20 mg/L 
Tetracloroeteno LQ: <40 mg/L 
Tricloroeteno LQ: <20 mg/L 

EPA 8260 B, 2017. 
EPA 8270 D, 2014. 

29 

Determinação de carbamatos por Cromatografia gasosa 
acoplado com Espectrometria de Massas:  
Aldicarb LQ: <10 mg/L 
Carbaryl LQ: <0,02 mg/L 
Carbofuran LQ: <7 mg/L 

EPA 8270 D, 2014 

30 Determinação de Cloroaminas totais por colorimetria. 
LQ: <4,0 mg/L Hach Method 10171 

31 Determinação de compostos organofosforados: 
Malation LQ: <0,1 mg/L 

EPA 8081 B, 2007. 
EPA 8141 B, 2007. 

32 Determinação de Acidez - Método Titulométrico 
LQ: 1mg/L                                        SMWW, 23ª Edição, Método 2310B 

33 
Determinação de Sólidos Dissolvidos Totais por 
secagem a 180°C 
LQ: 33mg/L                                    

SMWW, 23ª Edição, Método 2540C 

34 Determinação de Sólidos Sedimentáveis 
LQ: <0,45mL/L                                SMWW, 23ª Edição, Método 2540F 

35 
Determinação de Sólidos Suspensos Totais por 
secagem a 103° - 105°C 
LQ: 33mg/L                                  

SMWW, 23ª Edição, Método 2540D 

36 
Determinação de Cor pelo método da comparação 
visual 
LQ: < 5 CU                               

SMWW, 23ª Edição, Método 2120B 

37 
Determinação da demanda bioquímica de oxigênio 
através do ensaio em 05 dias 
LQ: 2mg/L                                           

SMWW, 23ª Edição, Método 5210B 

38 
Determinação de Cloro Residual Livre - Método 
Colorimétrico 
LQ: 0,01mg/L                                      

SMWW, 23ª Edição, Método 4500-
Cl G 

39 
Determinação de Surfactantes Aniônicos - Método 
Colorimétrico 
LQ: 0,1mg/L                                     

ABNT NBR 10738/1989 

40 Determinação de Fenol - Método Colorimétrico 
LQ: <0,003mg/L                                      ABNT NBR 10704/1989 

41 Determinação de Odor e Sabor 
LQ: Não se Aplica SMWW, 23ª Edição, Método 2150B 

42 
Determinação da demanda química de oxigênio pelo 
método do refluxo fechado seguido de 
espectrofotometria 
LQ: 10mg/L                                           

SMWW, 23ª Edição, Método 5520D 
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43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Água Bruta, Água Tratada, Água 
para Consumo Humano, Água 
Residual, Água Salobra e Salina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinação de Nitrogênio Amoniacal pelo método 
titulométrico 
LQ: 0,28mgN/L                                       

SMWW, 23ª Edição, Método 4500-
NH3 C 

44 

Determinação HPA por Cromatografia Gasosa 
Acoplado a Espectrometria de Massas 
Naftaleno: LQ: 0,002mg/L 
Acenafteno: LQ: 0,002mg/L 
Acenaftleno: LQ: 0,002mg/L 
Fluoreno: LQ: 0,002mg/L 
Fenantreno: LQ: 0,002mg/L 
Antraceno: LQ: 0,002mg/L 
Fluoranteno: LQ: 0,002mg/L  
Pireno: LQ: 0,002mg/L  
Benz(a)antraceno: LQ: 0,002mg/L 
Criseno: LQ: 0,002mg/L 
Benzo(b) fluoranteno: LQ: 0,002mg/L 
Benzo(k) fluoranteno: LQ: 0,002mg/L 
Benzo (a) pireno: LQ: 0,002mg/L 
Indeno (1,2,3 c, d) pireno: LQ: 0,002mg/L 
Dibenzo (a, h) antraceno: LQ: 0,002mg/L 
Benzo (g, h, i) perileno: LQ: 0,002mg/L            

US EPA 8100 (1986) 

45 

Determinação de Orgânicos por Cromatografia Gasosa 
Acoplado a Espectrometria de Massas 
Monoclorobenzeno: LQ: 0,002mg/L 
1,2 diclorobenzeno: LQ: 0,002mg/L 
1,3 diclorobenzeno: LQ: 0,002mg/L 
1,4 diclorobenzeno: LQ: 0,002mg/L           

US EPA 8020A (1994) 

46 

Determinação de HTP por Cromatografia Gasosa 
Acoplado a Espectrometria de Massas 
Decane 10: LQ: 0,001mg/L 
Dodecane C12: LQ: 0,001mg/L 
Tetradecane C14: LQ: 0,001mg/L 
Hexadecane C16: LQ: 0,001mg/L 
Octadecane C18: LQ: 0,001mg/L 
Eicosane: LQ: 0,001mg/L 
Docosane C22: LQ: 0,001mg/L 
Tetradocosane C24: LQ: 0,001mg/L 
Hexadocosane C26: LQ: 0,001mg/L 
Octadocosane C28: LQ: 0,001mg/L             

US EPA 8015B (1996) 

47 

Determinação de Metal Total e Dissolvido por 
Espectrofotometria de Emissões Ótica- ICP/OES 
Alumínio: LQ: 0,01mg/L 
Arsênio: LQ: 0,002mg/L 
Boro: LQ: 0,05mg/L  
Bário:  LQ: 0,005mg/L 
Cálcio: LQ: 0,2mg/L 
Cádmio: LQ: 0,001mg/L 
Cobalto: LQ: 0,005mg/L 
Cobre: LQ: 0,006mg/L 
Cromo: LQ: 0,005mg/L 
Ferro: LQ: 0,05mg/L 
Potássio: LQ: 0,1mg/L 
Magnésio: LQ: 0,1mg/L 
Manganês: LQ: 0,005mg/L 

US EPA 6010 
(2014) 
 
US EPA 3015A 
(2007) 
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Água Bruta, Água Tratada, Água 
para Consumo Humano, Água 
Residual, Água Salobra e Salina. 

Sódio: LQ: 0,2mg/L 
Níquel: LQ: 0,005mg/L 
Fósforo: LQ: 0,02mg/L 
Antimônio: LQ: 0,005mg/L 
Berílio: LQ: 0,004mg/L 
Estanho: LQ: 0,01mg/L 
Selênio: LQ: 0,002mg/L 
Titânio: LQ: 0,01mg/L 
Silício: LQ: 0,04mg/L 
Chumbo: LQ: 0,002mg/L 
Lítio: LQ: 0,01mg/L 
Molibdênio: LQ: 0,01mg/L 
Prata: LQ: 0,01mg/L 
Vanádio: LQ: 0,005mg/L 
Zinco: LQ: 0,002mg/L  
Indio LQ: <0,010 mg/L 
Escândio LQ: <0,010 mg/L 
Lantânio LQ: <0,010 mg/L 
Tálio LQ: <0,010 mg/L 
Tântalo LQ: <0,010 mg/L 
Zircônio LQ: < 0,010 mg/L 

48 
Determinação de Cromo Hexavalente – Método 
Espectrofotométrico da Difenil-carbazida 
LQ: <0,1mg/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 3500-
Cr B 

49 
Determinação de Cromo Trivalente – Cálculo entre Cr 
Total e o Cr+6 

LQ: <0,1mg/L 
SMWW, 23ª Edição, Método 3500-
Cr B 

50 Determinação de Amônia por meio do cálculo 
LQ: <0,28mg/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 4500-
NH3 F 

51 
Determinação de Dureza de Cálcio – Método 
Titulométrico do EDTA 
LQ: 2,0mgCaCO3/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 2340B 

52 Determinação de Dureza de Magnésio por Cálculo 
LQ: 2,0mgCaCO3/L SMWW, 23ª Edição, Método 2340B 

53 

Determinação de Fenóis e Cresóis 
2-Clorofenol 
LQ: 0,1 µg/L 
Pentaclorofenol 
LQ:3 µg/L 
2,4 Diclorofenol 
LQ:0,3 µg/L 
2,4,6 Tricolofenol 
LQ:0,2 µg/L 
Cresol 
LQ:2 µg/L 

US EPA 8270C (1996) e US EPA 
8041A (2000) 

54 

Determinação de PCBs - Bisfenilas Policlorados 
Aroclor 1232 
LQ: 2 µg/L 
Aroclor 1248 
LQ: 2 µg/L 
Aroclor 1260 
LQ: 2 µg/L 

US EPA 8270C (1996) 
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55 

Água Bruta, Água Tratada, Água 
para Consumo Humano, Água 
Residual, Água Salobra e Salina. 

Determinação de Herbicidas Ácidos 
2,4 D 
LQ:4 µg/L 
2,4,5T 
LQ: 2 µg/L 

D.A.H.W.GC-MS 

56 

Determinação de Organoclorados e Organofosforados 
Alaclor 
LQ: 20 µg/L 
Aldrin 
LQ: 0,005 µg/L 
Dieldrin 
LQ: 0,005 µg/L 
Atrazina 
LQ: 2 µg/L 
Clordano 
LQ: 2 µg/L 
Clorpirifós 
LQ: 30 µg/L 
DDT 
LQ: 1 µg/L 
DDD  
LQ: 1 µg/L 
DDE 
LQ: 1µg/L 
Endossulfan 
LQ: 0,01µg/L 
Endrin 
LQ: 0,004 µg/L 
Lindano (HCH) 
LQ: 0,02 µg/L 
Metolacloro 
LQ: 10 µg/L 
Molinato 
LQ: 1 µg/L 
Parationa Metílica (Methyl Paration) 
LQ: 9 µg/L 
Pendimentalina 
LQ:1 µg/L 
Permetrina 
LQ: 1 µg/L 
Profenofós 
LQ: 60 µg/L 
Simazina 
LQ: 2 µg/L 
Trifluralina  
LQ: 0,2 µg/ 
Toxafeno  
LQ: 0,01 µg/L 
Dodecacloro Pentaciclodecano (MIREX) 
LQ: 0,001 µg/L 
Demeton (Demeton-O+Demeeton-S)  
LQ: 0,1 µg/L 
Heptacloroepóxido+Heptacloro 
LQ: 0,01 µg/L 
Hexaclorobenzeno  
LQ: 0,0065 µg/L 
Metoxicloro  
LQ: 0,03 µg/L 

US EPA 8081ª (1996) e US EPA 
8041B (1996) 
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57 
Água Bruta, Água Tratada, Água 
para Consumo Humano, Água 
Residual, Água Salobra e Salina. 

Determinação de Trihalometanos 
Diclorometano  
LQ: 20 µg/L 
Clorofórmio ou Triclorometano  
LQ: 20 µg/L 
Tetracloreto de Carbono  
LQ: 1,6 µg/L 
Bromodiclorometano  
LQ: 2 µg/L 
Dibromoclorometano  
LQ: 2 µg/L 
Tribromometano ou Bromofórmio  
LQ: 2 µg/L 
Triclorofenol  
LQ: 2 µg/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 6232B 

58 Solos, Lodos, Sedimentos e 
Resíduos Sólidos 

Determinação de Metais Totais por Espectrometria de 
Emissão Óptica (ICP/OES) 
Alumínio 
LQ: 1,0mg/kg 
Antimônio 
LQ: 1,0mg/kg 
Arsênio 
LQ: 1,0mg/kg 
Bário 
LQ: 1,0mg/kg 
Boro 
LQ: 1,0mg/kg 
Cádmio 
LQ: 0,5mg/kg 
Cálcio 
LQ: 1,7mg/kg 
Chumbo 
LQ: 1,0mg/kg 
Cobalto 
LQ: 1,0mg/kg 
Cobre 
LQ: 1,0mg/kg 
Cromo 
LQ: 1,0mg/kg 
Ferro 
LQ: 1,0mg/kg 
Magnésio 
LQ: 1,0mg/kg 
Manganês 
LQ: 1,0mg/kg 
Molibdênio 
LQ: 1,0mg/kg 
Níquel 
LQ: 1,0mg/kg 
Potássio 
LQ: 1,0mg/kg 
Selênio 
LQ: 1,0mg/kg 
Silício 
LQ: 10mg/kg 

US EPA 3050B e US EPA 200.7 
(2007) 
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Zinco 
LQ: 1,0mg/kg 

59 Solos, Lodos, Sedimentos e 
Resíduos Sólidos 

Determinação de Mercúrio Total e Dissolvido, por GVF 
Acoplado a ICP-EOS 

LQ ≥ 0,5 mg/kg 
US EPA 7471B (2007) 

60 

Solos 

 Determinação de Acidez Potencial – Método 
Titulométrico 
LQ: 0,2 cmolc/dm³ 

Manual de Análises Químicas de 
solos, Plantas e Fertilizantes – 2ª 
edição revista e ampliada –
EMBRAPA, 2009 

61 

Determinação de Al, Ca, Mg – Método 
Espectrofotometria de Emissões Ótica- ICP/OES 
Ca: LQ: 0,1 cmolc/dm³ 
Mg: LQ: 0,1 cmolc/dm³ 
Al: LQ:  0,1 cmolc/dm³ 

Manual de Análises Químicas de 
solos, Plantas e Fertilizantes – 2ª 
edição revista e ampliada –
EMBRAPA, 2009 

62 
Determinação de Boro - Método Espectrofotometria de 
Emissões Ótica- ICP/OES 
LQ: 0,1 mg/dm³ 

Manual de Análises Químicas de 
solos, Plantas e Fertilizantes – 2ª 
edição revista e ampliada –
EMBRAPA, 2009 

63 
Determinação de Enxofre - Método Espectrofotometria 
de Emissões Ótica- ICP/OES 
LQ: 0,5 mg/dm³ 

Manual de Análises Químicas de 
solos, Plantas e Fertilizantes – 2ª 
edição revista e ampliada –
EMBRAPA, 2009 

64 
Determinação de Matéria Orgânica – Método 
Colorimétrico 
LQ: 0,2 cmolc/dm³ 

Manual de Análises Químicas de 
solos, Plantas e Fertilizantes – 2ª 
edição revista e ampliada –
EMBRAPA, 2009 

65 
Determinação de Carbono Orgânico – Método 
Colorimétrico 
LQ: 0,2 cmolc/dm³ 

Manual de Análises Químicas de 
solos, Plantas e Fertilizantes – 2ª 
edição revista e ampliada –
EMBRAPA, 2009 

66 
Determinação de Carbono Orgânico – Método 
Titulométrico 
LQ: 0,2 cmolc/dm³ 

Manual de Análises Químicas de 
solos, Plantas e Fertilizantes – 2ª 
edição revista e ampliada –
EMBRAPA, 2009 

67 

Determinação de P, K, Fe, Mn, Cu e Zn - Método 
Espectrofotometria de Emissões Ótica- ICP/OES 
 
LQ: P 0,3 mg/dm³ 
LQ: K 2,5 mg/dm³ 
LQ: Fe 1,5 mg/dm³ 
LQ: Mn 0,5 mg/dm³ 
LQ: Cu 0,1 mg/dm³ 
LQ: Zn 0,1 mg/dm³ 

Manual de Análises Químicas de 
solos, Plantas e Fertilizantes – 2ª 
edição revista e ampliada –
EMBRAPA, 2009 

68 Determinação de pH em Solo, por Potenciometria 
Faixa: 2 a 13 

Manual de Análises Químicas de 
solos, Plantas e Fertilizantes – 2ª 
edição revista e ampliada –
EMBRAPA, 2009 

69 
Ar atmosférico 

Determinação de Fluoreto Gasoso – Método do 
Eletrodo de Íon Específico 
LQ: 0,1µg/Nm³ 

ASTM 3268-D 
(2011) 

70 
Determinação de Fluoreto Particulado – Método do 
Eletrodo de Íon Específico 
LQ: 0,1µg/Nm³ 

ASTM 3268-D 
(2011) 
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71 

Ar atmosférico 

Determinação de Metais em Ar Atmosférico 
Determinação de Mercúrio 
LQ: 0,01µg/Nm3 

Determinação de Magnésio 
LQ: 0,01µg/Nm3 

Determinação de Estanho 
LQ: 0,01µg/Nm3 

Determinação de Fósforo 
LQ: 0,01µg/Nm3 

Determinação de Alumínio 
LQ: 0,01µg/Nm3 

Determinação de Cromo 
LQ: 0,01µg/Nm3 

Determinação de Cobre 
LQ: 0,01µg/Nm3 

Determinação de Prata 
LQ: 0,01µg/Nm3 

Determinação de Níquel 
LQ: 0,01µg/Nm3 

Determinação de Zinco 
LQ: 0,01µg/Nm3 

Determinação de Arsênio 
LQ: 0,01µg/Nm3 

Determinação de Ferro 
LQ: 0,01µg/Nm3 

Determinação de Manganês 
LQ: 0,01µg/Nm3 

Determinação de Cádmio 
LQ: 0,01µg/Nm3 

Determinação de Cálcio 
LQ: 0,01µg/Nm3 

Determinação de Chumbo 
LQ: 0,01mg/Nm3 

EPA – IO – 3.1 
EPA – IO – 3.4 
(1999) 

72 
Determinação de Partículas Totais em Suspensão – 
Método do Amostrador (AGV PTS) 
LQ: 2µg/m3 

ABNT NBR 9547:1997 

73 
Determinação de Partículas Inaláveis – Método do 
Amostrador de Grandes Partículas Acoplado ao 
Separador Inercial de Partículas (AGV PM10) 
LQ: 2µg/m3 

ABNT NBR 13412:1995 

74 
Determinação de Dióxido de Enxofre – Método do 
Peróxido de Hidrogênio 
LQ: 25µg/m3 

ABNT NBR 9546:1986 

75 

Efluentes Gasosos de Dutos e 
Chaminés de Fontes Estacionárias 

Determinação de Ácido Clorídrico – Em dutos de 
chaminés 
LQ: <0,1µg/Nm³ 

EPA 08:1996 

76 Determinação de Cloro Livre – Em dutos de chaminés 
LQ: <0,1µg/Nm³ EPA 08:1996 

77 Determinação de Material Particulado por Gravimetria 
LQ: 1,0mg/Nm3 EPA CTM 030:1997 

78 
Determinação de Dióxido de Enxofre – Método 
Titulométrico 
LQ: 1,2mg/Nm3 

EPA 08:1996 



 
 
 
 

PRC Reconhecimento original Última revisão do escopo Emissão atual Validade 
273.01 05.09.2014 30.08.2018 07.03.2019 05.09.2020 

ESTE DOCUMENTO SOMENTE É VÁLIDO COMO EVIDÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE 

COMPETÊNCIA, QUANDO VISUALIZADO NA PÁGINA DA RMMG. 

 

LISTA DE SERVIÇOS RECONHECIDOS 

ENSAIO 

FORMULÁRIO Nº 

F025 

REV. Nº 

05 

 
REVISADO EM: 

20/02/2019 
PÁGINA 

10 / 10 

Nº Produto 
Descrição do ensaio  

(realizados no endereço acima) 
Norma e/ou procedimento 

79 
Efluentes Gasosos de Dutos e 
Chaminés de Fontes Estacionárias 

Determinação de Trióxido de Enxofre e Névoas de 
Ácido Sulfúrico 
LQ: 0,05mg/Nm3 

EPA 08:1996 

80 
Determinação de Óxidos de Nitrogênio – Método 
eletroquímico 
LQ: 2 a 400mg/Nm3 

EPA CTM 030:1997 
 

Nº Produto 
Descrição do ensaio  

(realizados nas instalações do cliente) 
Norma e/ou procedimento 

81 

Efluentes Gasosos de Dutos e 
Chaminés de Fontes Estacionárias 

Determinação de Monóxido de Carbono – Método do 
Analisador Portátil 
LQ: 1ppm 

US EPA CTM 030 (1997) 

82 
Determinação de Oxigênio – Método do Analisador 
Portátil 
LQ: 0,1% 

US EPA CTM 030 (1997) 

83 Determinação da Umidade do Gás ABNT NBR 11967:1989 
84 Determinação da Massa Molecular Seca CETESB L9.223 
85 Determinação da Velocidade e Vazão ABNT NBR 11966:1989 
86 Amostragem em Dutos e Chaminés ABNT NBR 10701:1989 
87 

Água Bruta, Água Tratada, Água 
para Consumo Humano, Água 
Residual, Água Salobra e Salina 

Amostragem em Poços de Monitoramento pelo Método 
de Baixa Vazão ABNT NBR 15847:2010 

88 Amostragem de água superficiais, subterrâneas e 
efluentes líquidos ABNT NBR 9898:1987 

89 Aspectos visuais SMWW, 23ª Edição, Método 2110 
90 Determinação de pH 

Faixa: 2 a 13 
SMWW, 23ª Edição, Método 
4500H+B 

91 Determinação de Condutividade Eletrolítica 
LQ: Faixa <0,0005 uS/cm a <5 uS/cm SMWW, 23ª Edição, Método 2510B 

92 Determinação de Temperatura 
LQ: 10 a 40°C SMWW, 23ª Edição, Método 2550B 

93 Determinação de Turbidez 
LQ: ≥0,5NTU SMWW, 23ª Edição, Método 2130B 

94 Determinação de Potencial de oxi-redução 
LQ: ≥0,5V SMWW, 23ª Edição, Método 2580B 

95 Determinação de Oxigênio Dissolvido 
LQ: 0,05mg/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 4500-
O C 

96 Determinação de Cloro Residual Livre SMWW, 23ª Edição, Método 4500-
Cl 

97 
Determinação de Fluoreto por Eletrodo de Íon 
Específico. 
LQ: 0,05mg/L 

SMWW, 23ª Edição, 4500 F- C 

98 Determinação de Sulfeto por Eletrodo de Íon Específico. 
LQ: 0,002mg/L SMWW, 23ª Edição, 4500 S2- G 

99 
Determinação de Cianeto Total por Eletrodo de Íon 
Específico. 
LQ: 0,005mg/L 

SMWW, 23ª Edição, 4500 CN 

100 
Determinação de Cianeto Wad por Eletrodo de Íon 
Específico. 
LQ: 0,005mg/L 

SMWW, 23ª Edição, 4500 CN 

  



  CALILAB - Laboratório de Calibração e Ensaios
  ISO 17025: Laboratório Acreditado (Accredited Laboratory )

CLIENTE Processo / O.S.:
Customer

Interessado
interested party

Item calibrado
Calibrated item

Marca
Brand

Modelo
Model

Número de série
Serial number

Identificação
Identification

3

Data da Emissão: Página

1

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). A Cgcre é 
signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation).

Cgcre is Signatory of the ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) Mutual Recognition Arrangement. Cgcre is signatory of 
the IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation) Mutual Recognition Arrangement.

Elvis Gouveia
Date of issue Signatário Autorizado Page

17/07/2018 Authorized Signatory

Data da calibração Total de páginas
Date of calibration (day/month/year) Total pages number

17/07/2018

(o mesmo)

Calibrador de nível sonoro (Classe 2) Calilab é um Laboratório de Calibração Acreditado pela
Cgcre (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro) de
acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número
CAL 0307.

Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela
Cgcre que avaliou a competência do laboratório e
comprovou a sua rastreabilidade a padrões nacionais de
medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades – SI).

Este certificado é válido apenas para o item descrito, não
sendo extensivo a quaisquer outros, ainda que similares.
Este certificado somente pode ser reproduzido em sua
forma integral e desde que seja legível. Reproduções
parciais ou para fins de divulgação em material publicitário,
requerem autorização expressa do laboratório. Nenhuma
reprodução poderá ser usada de maneira enganosa.

A versão original deste certificado é um arquivo PDF.

01dB

Cal02

81096

155

(informações adicionais na página 2)

Brazilian Calibration Network

Campo Fertilidade do Solo e Nutrição Vegetal Ltda.

Rua Lindolfo Garcia Adjuto, 1000 - Alto do Córrego 18500
Paracatu - MG - CEP 38600-000

TOTAL SAFETY LTDA.
R. Gal. Humberto de A. C. Branco, 310
São Caetano do Sul - CEP 09560-380
Tel: (11) 4220-2600
info@totalsafety.com.br
www.totalsafety.com.br

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO
Calibration Certificate

Nº: RBC2-10424-619
Certificate Number

RBC - REDE BRASILEIRA  DE CALIBRAÇÃO
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Local da calibração
Calibration  location

Sede do laboratório Calilab (conforme indicado na página 1).

Condições ambientais
Environmental conditions

Temperatura 22,1 ºC
Umidade relativa 51 %
Pressão atmosférica 932 hPa

Procedimento
Procedure

Plano de calibração
Calibration plan

Imparcialidade e confidencialidade
Impartiality and confidentiality

Incerteza de medição
Measurement uncertainty

Informações adicionais do item sob teste
Additional information

Rastreabilidade
Traceability

Microfone de 1/2 polegada: Identificação P114, Certificado RBC2-9984-726 (Emitente RBC/Calilab)
Multímetro Digital: Identificação P105, Certificado RBC-16/0634 (Emitente RBC/Sigtron)

Os resultados reportados referem-se à média dos valores encontrados. Cada Incerteza Expandida de Medição (U ) relatada é declarada
como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k = 2,00, para uma probabilidade de abrangência de
aproximadamente 95%. Quando o fator de abrangência k é um valor diferente de 2,00 o valor de k é reportado juntamente com os
resultados. A expressão da incerteza de medição é determinada de acordo o Guia para a Expressão da Incerteza de Medição (GUM). A
capacidade de medição e calibração (CMC) do laboratório Calilab é informada no site do Inmetro. Em uma determinada calibração a
incerteza reportada poderá ser maior do que a CMC. 

A calibração foi realizada com o adaptador marca 01dB, modelo BAC012, de propriedade do cliente. A utilização de outros adaptadores pode
resultar níveis diferentes dos declarados neste certificado.

Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro) 
de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CAL 0307.

Instrução de Trabalho IT-502 (revisão em vigência na data desta calibração). O procedimento está baseado na norma IEC 60942 – Sound 
Calibrators. Os critérios de conformidade dependem da revisão desta norma: 1988, 1997 ou 2003. A revisão escolhida pelo laboratório
corresponde prioritariamente à revisão declarada pelo fabricante. O conjunto de parâmetros calibrados atende a recomendação do
documento DOC-CGCRE-052.  

Os critérios de seleção do método atendem aos requisitos da ISO 17025. O plano de calibração é elaborado e pactuado observando: o uso
de métodos apropriados, as características do item sob teste e as necessidades do cliente. Para que o serviço de calibração complete sua
finalidade, o laboratório recomenda que este certificado de calibração seja submetido a análise crítica, observando os erros de medição
reportados e as incertezas associadas a cada teste, avaliando o impacto que cada parâmetro tem sobre as medições. Sempre que
pertinente, são incluídas informações adicionais sobre contrato, solicitações do cliente, plano de calibração e configurações do item. Ajustes
e reparos não fazem parte do escopo de acreditação.

A avaliação da conformidade pode ser feita por um laboratório de PRIMEIRA PARTE (fabricante ou fornecedor), de SEGUNDA PARTE
(comprador) ou de TERCEIRA PARTE (independente). Segundo o requisito 4.1.4. da ISO 17025 "se o laboratório desejar ser reconhecido
como um LABORATÓRIO DE TERCEIRA PARTE, convém que seja capaz de demonstrar que é imparcial e que ele e seu pessoal estão
livres de quaisquer pressões comerciais, financeiras e outras indevidas, que possam influenciar seu julgamento técnico. Convém que o
laboratório de ensaio ou calibração de terceira parte não se envolva em atividades que possam colocar em risco a confiança na sua
independência de julgamento e integridade em relação às atividades de ensaio ou calibração". No intuito de ser reconhecido como
laboratório de TERCEIRA PARTE, a organização (Total Safety) optou por não se envolver na fabricação, representação ou comercialização
de instrumentos promovendo um ambiente livre de conflitos de interesses. A organização coloca sua identidade a prova para avaliação dos
clientes interessados. Todos os colaboradores assinam um compromisso de confidencialidade.
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RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO
Results

Nível de pressão sonora e frequência

Opiniões e interpretações (não fazem parte do escopo de acreditação)
Opinions and interpretations (not covered by accreditation scope)

(fim do resultados)

(-----)

O critério de conformidade definido na norma IEC 60942:2003 estabelece que os desvios, estendidos pelas incertezas expandidas de
medição, não devem exceder os limites de tolerância especificados (expressos na tabela). O mesmo critério de aceitação vale para amplitude 
e frequência. A norma estabelece requisitos de incertezas máximas para o laboratório de calibração. O Calilab atende tais requisitos.

1000 (94 dB) 1003,1 20,0 0,1 Hz

nominal medido (IEC 60942:2003) de medição medida

94 93,93 0,75 0,12 [dB]

Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro) 
de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CAL 0307.

valor valor tolerância ± incerteza unidade da

Fernando Vilela
Aprovado

fernando.vilela
Validade

sgq
Máquina de escrever
17/09/2020



ITEM SIM / NÃO DISPOSIÇÃO

1.1 SIM -

1.2 SIM -

1.3 SIM -

1.4 SIM -

1.5 SIM -

1.6 SIM -

1.7 SIM -

1.8 - -

1.9 SIM -

1.10 SIM -

1.11 SIM -

1.12 SIM -

1.13 SIM -

1.14 SIM -

Observações Pertinentes

Procedências

X

Considerando que o E + T obtidos é menor que o EMP, conclui-se que a calibração atende aos requisitos do SGQ.

Liberar para uso.

Aprovado Reprovado

Certificado de Calibração: RBC2-10424-619

Identificação do Método Utilizado

Descrição do item ensaiado

Data do Recebimento

Plano de Amostragem

Assinatura do Signatário

Incerteza

A Faixa de Calibração Atende aos requisitos da CAMPO?

A incerteza, tendência e erro atendem aos requisitos do método?

As condições ambientais de calibração são adequadas e conseguem ser mantidas?

Armazenar na maleta adequada.

Condições de Armazenamento e Local de Armazenamento

 Responsável pela Avaliação / Data

Resultado do Ensaio

FOR 1154 rev. 00 - REGISTRO DE ANÁLISE CRÍTICA

QUESTÕES PARA AVALIAÇÃO

Descrição do Serviço/Produto

Nome e Endereço do Cliente

Identificação Unívoca

Título:

Nome e Endereço do Lab:

FOR 1154 Rev. 00 Pág. 1 / 1

fernando.vilela
Aprovado



Pontos
Parâmetro 

(dB)
Data

Ruído 

Diurno (dB)
NCA (dB)

Ruído 

Noturno 

(dB)

NCA (dB)

Tempo total 

de cada 

medição

Leq médio 26/06/2020 56,7 35,6 5 minutos
Leq 1 26/06/2020 56,9 36,8
Leq 2 26/06/2020 59,3 34,9
Leq 3 26/06/2020 48,1 34,7

Pontos
Parâmetro 

(dB)
Data

Ruído 

Diurno (dB) 

e Incerteza 

de Medição

NCA (dB)

Ruído 

Noturno 

(dB)  e 

Incerteza de 

Medição

NCA (dB)

Tempo total 

de cada 

medição

R-01 Leq médio 26/06/2020 56,7 ± 1,51 70 35,6 ± 0,95 60 5 minutos

Amostragem Diurna

Amostragem Noturna

TABELA DE RESULTADOS

R-01 70 60 1min40seg

Página 1/2

HISTOGRAMA

Resumo das Medições de 

Ruído
PROCESSO Nº 3704/2020

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Cliente: Nexa Recursos Minerais S.A - Unidade Três Marias

Endereço: BR 040, KM 284,5, S/N

INFORMAÇÕES DAS AMOSTRAGENS

Identificação da Amostragem

Identificação do Ponto: Ponto R-01 - Estrada Consciência

Data e Hora das Medições Diurno:  26/06/20   15:29 Noturno: 26/06/20   22:01



Parâmetro 

(dB)
Data

Ruído 

Diurno (dB)

Ruído 

Noturno 

(dB)

Lmáx 26/06/2020 70,9 51,9
Lmín 26/06/2020 39,9 26,9
L10 26/06/2020 57,0 38,1
L90 26/06/2020 43,4 27,5

TABELA DE RESULTADOS

Pontos

R-01

Página 2/2

INFORMAÇÕES DAS AMOSTRAGENS

Identificação da Amostragem

Identificação do Ponto: Ponto R-01 - Estrada Consciência

Data e Hora das Medições Diurno:  26/06/20   15:29 Noturno: 26/06/20   22:01

Endereço: BR 040, KM 284,5, S/N

Resumo das Medições de 

Ruído
PROCESSO Nº 3704/2020

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Cliente: Nexa Recursos Minerais S.A - Unidade Três Marias



Pontos
Parâmetro 

(dB)
Data

Ruído 

Diurno (dB)
NCA (dB)

Ruído 

Noturno 

(dB)

NCA (dB)

Tempo total 

de cada 

medição

Leq médio 26/06/2020 47,3 36,1 5 minutos
Leq 1 26/06/2020 51,8 36,2
Leq 2 26/06/2020 35,6 36,6
Leq 3 26/06/2020 37,9 35,3

Pontos
Parâmetro 

(dB)
Data

Ruído 

Diurno (dB) 

e Incerteza 

de Medição

NCA (dB)

Ruído 

Noturno 

(dB)  e 

Incerteza de 

Medição

NCA (dB)

Tempo total 

de cada 

medição

R-02 Leq médio 26/06/2020 47,3 ± 1,26 70 36,1 ± 0,96 60 5 minutos

1min40segR-02 70 60

Identificação do Ponto: Ponto R-02 - Localidade Aldeia do Dourado

TABELA DE RESULTADOS

Página 1/2

HISTOGRAMA

Amostragem Diurna

Amostragem Noturna

Identificação da Amostragem

Resumo das Medições de 

Ruído

Data e Hora das Medições Noturno: 26/06/20   22:26Diurno:  26/06/20   14:43

PROCESSO Nº 3704/2020

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

INFORMAÇÕES DAS AMOSTRAGENS

Cliente: Nexa Recursos Minerais S.A - Unidade Três Marias

Endereço: BR 040, KM 284,5, S/N



Parâmetro 

(dB)
Data

Ruído 

Diurno (dB)

Ruído 

Noturno 

(dB)

Lmáx 26/06/2020 68,3 46,8
Lmín 26/06/2020 33,2 32,8
L10 26/06/2020 39,7 38,0
L90 26/06/2020 34,1 33,3

R-02

Data e Hora das Medições Noturno: 26/06/20   22:26

Identificação do Ponto: Ponto R-02 - Localidade Aldeia do Dourado

Diurno:  26/06/20   14:43

Página 2/2

Endereço: BR 040, KM 284,5, S/N

INFORMAÇÕES DAS AMOSTRAGENS

Identificação da Amostragem

TABELA DE RESULTADOS

Resumo das Medições de 

Ruído
PROCESSO Nº 3704/2020

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Cliente: Nexa Recursos Minerais S.A - Unidade Três Marias

Pontos



Pontos
Parâmetro 

(dB)
Data

Ruído 

Diurno (dB)
NCA (dB)

Ruído 

Noturno 

(dB)

NCA (dB)

Tempo total 

de cada 

medição

Leq médio 26/06/2020 46,7 47,4 5 minutos
Leq 1 26/06/2020 47,9 49,2
Leq 2 26/06/2020 40,9 47,2
Leq 3 26/06/2020 48,3 44,2

Pontos
Parâmetro 

(dB)
Data

Ruído 

Diurno (dB) 

e Incerteza 

de Medição

NCA (dB)

Ruído 

Noturno 

(dB)  e 

Incerteza de 

Medição

NCA (dB)

Tempo total 

de cada 

medição

R-03 Leq médio 26/06/2020 46,7 ± 1,24 70 47,4 ± 1,26 60 5 minutos

HISTOGRAMA

Resumo das Medições de 

Ruído
PROCESSO Nº 3704/2020

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Cliente: Nexa Recursos Minerais S.A - Unidade Três Marias

Endereço: BR 040, KM 284,5, S/N

INFORMAÇÕES DAS AMOSTRAGENS

Identificação da Amostragem

Identificação do Ponto: Ponto R-03 - Entrada de Fazenda Local

Data e Hora das Medições Diurno:  26/06/20   15:48 Noturno: 26/06/20   22:47

Amostragem Diurna

Amostragem Noturna

TABELA DE RESULTADOS

R-03 70 60 1min40seg

Página 1/2



Parâmetro 

(dB)
Data

Ruído 

Diurno (dB)

Ruído 

Noturno 

(dB)

Lmáx 26/06/2020 62,3 59,4
Lmín 26/06/2020 34,1 42,0
L10 26/06/2020 48,5 48,9
L90 26/06/2020 35,6 42,6

Endereço: BR 040, KM 284,5, S/N

Resumo das Medições de 

Ruído
PROCESSO Nº 3704/2020

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Cliente: Nexa Recursos Minerais S.A - Unidade Três Marias

TABELA DE RESULTADOS

Pontos

R-03

Página 2/2

INFORMAÇÕES DAS AMOSTRAGENS

Identificação da Amostragem

Identificação do Ponto: Ponto R-03 - Entrada de Fazenda Local

Data e Hora das Medições Diurno:  26/06/20   15:48 Noturno: 26/06/20   22:47
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ANEXO 6 

Ceritificado de Acreditação do Laboratório Campo Fertilidade do Solo e 
Nutrição Vegetal Ltda. que Executa o Monitoramento de Qualidade das Águas 

  



 

M
O

D
-C

G
C

R
E

-0
24

 –
 R

ev
. 0

2 
– 

A
pr

. 
M

A
R

/1
6 

– 
P

g.
 0

1/
01

 

R
ep

úb
lic

a 
F

ed
er

at
iv

a 
do

 B
ra

si
l  

M
in

is
té

rio
 d

o 
D

es
en

vo
lv

im
en

to
, I

nd
ús

tr
ia

 e
 C

om
ér

ci
o 

E
xt

er
io

r 
In

st
itu

to
 N

ac
io

na
l d

e 
M

et
ro

lo
gi

a,
 Q

ua
lid

ad
e 

e 
T

ec
no

lo
gi

a 
– 

In
m

et
ro

 

C
oo

rd
en

aç
ão

 G
er

al
 d

e 
A

cr
ed

ita
çã

o 
 

 

 
S

ig
na

tá
rio

 d
os

 A
co

rd
os

 d
e 

R
ec

on
he

ci
m

en
to

 M
út

uo
 d

a 
In

te
rn

at
io

na
l L

ab
or

at
or

y 
A

cc
re

di
ta

tio
n 

C
oo

pe
ra

tio
n 

(I
LA

C
),

  
da

 In
te

ra
m

er
ic

an
 A

cc
re

di
ta

tio
n 

C
oo

pe
ra

tio
n 

(I
A

A
C

) 
e 

In
te

rn
at

io
na

l A
cc

re
di

ta
tio

n 
F

or
um

 (
IA

F
) 

 

C
er

ti
fi
ca

do
 d

e 
A

cr
ed

it
aç

ão
 

A
cr

ed
ita

çã
o 

nº
 C

R
L 

10
39

 
A

cr
ed

ita
çã

o 
In

ic
ia

l: 
10

-5
-2

01
6  

C
am

po
 –

 C
en

tr
o 

de
 T

ec
no

lo
gi

a 
A

gr
ic

ol
a 

e 
A

m
bi

en
ta

l 
C

am
po

 F
er

til
id

ad
e 

do
 S

ol
o 

e 
N

ut
riç

ão
 V

eg
et

al
 L

td
a 

R
ua

 L
in

do
lfo

 G
ar

ci
a 

A
dj

ut
o,

 1
.0

00
 –

 A
lto

 d
o 

C
ór

re
go

 –
 P

ar
ac

at
u 

– 
M

G
 

  
 A

 C
oo

rd
en

aç
ão

 G
er

al
 d

e 
A

cr
ed

ita
çã

o 
do

 In
m

et
ro

 -
 C

gc
re

 c
on

ce
de

 a
cr

ed
ita

çã
o 

ao
 O

rg
an

is
m

o 
de

 A
va

lia
çã

o 
da

 C
on

fo
rm

id
ad

e 
ac

im
a 

id
en

tif
ic

ad
o,

 n
o 

en
de

re
ço

 c
ita

do
, 

se
gu

nd
o 

os
 r

eq
ui

si
to

s 
es

ta
be

le
ci

do
s 

na
 A

B
N

T
 N

B
R

 I
S

O
/IE

C
 1

70
25

:2
00

5.
 E

st
a 

ac
re

di
ta

çã
o 

co
ns

tit
ui

 a
 e

xp
re

ss
ão

 f
or

m
al

 d
o 

re
co

nh
ec

im
en

to
 d

e 
su

a 
co

m
pe

tê
nc

ia
 p

ar
a 

re
al

iz
ar

 a
tiv

id
ad

es
 d

e 
en

sa
io

s,
 c

on
fo

rm
e 

E
sc

op
o 

de
 

A
cr

ed
ita

çã
o.

 

   
A

ld
on

ey
 F

re
ire

 C
os

ta
 

C
oo

rd
en

ad
or

 G
er

al
 d

e 
A

cr
ed

ita
çã

o 
 

A
 s

itu
aç

ão
 a

tu
al

 d
a 

ac
re

di
ta

çã
o 

e 
se

u 
es

co
po

 d
ev

em
 s

er
 v

er
ifi

ca
do

s 
no

 e
nd

er
eç

o 
el

et
rô

ni
co

 
ht

tp
://

w
w

w
.in

m
et

ro
.g

ov
.b

r/
cr

ed
en

ci
am

en
to

/la
bo

ra
to

rio
sA

cr
ed

ita
do

s.
as

p 



 

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO 

 

Norma de Origem: NIT-DICLA-016 Folha: 1  Total de Folhas: 14 
 

“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente” 

 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
 

Em, 05/08/2020 

 

FOR-CGCRE-003 – Rev. 12 – Publicado Set/19 – Pg. 01/14 

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO CAMPO FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO VEGETAL LTDA / CAMPO - CENTRO DE TECNOLOGIA AGRICOLA 
E AMBIENTAL 

 

ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

MEIO AMBIENTE  ENSAIO QUÍMICO  

ÁGUA BRUTA, ÁGUA 
TRATADA, ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO, 
ÁGUA RESIDUAL, 
ÁGUA SALOBRA E 
SALINA 

Determinação alcalinidade total, hidróxidos, carbonatos, 
bicarbonatos por método titulométrico 
LQ: 1mg/L                               

SMWW, 23ª Edição, Método 
2320 B 

 

Determinação de mercúrio total e dissolvido por GVF 
acoplado a ICP/OES 
LQ: 0,002mg/L                          

ABNT NBR 13803:1997 

 
Determinação de sólidos totais por secagem  a 103-
105C 
LQ: 33mg/L                                    

SMWW, 23ª Edição, Método 
2540 B 

 
Determinação de óleos e graxas pelo método de 
extração Soxhlet 
LQ: 10mg/L                                    

SMWW, 23ª Edição, Método 
5520 D 

    Determinação de óleos e graxas minerais pelo método 
da partição gravimétrica líquido – líquido  
LQ: 10mg/L                                              

SMWW, 23ª Edição, Método 
5520 F 

 Determinação de óleos e graxas vegetais calculado pela 
diferença entre óleos e graxas total e minerais 
LQ: 10mg/L                                    

SMWW, 23ª Edição, Método 
5520 D-F 

 Determinação de turbidez pelo método nefelométrico 
LQ: 0,5NTU                                 

SMWW, 23ª Edição, Método 
2130 B 

 Determinação de condutividade eletrolítica 
LQ: 0,005mS/cm                         

SMWW, 23ª Edição, Método 
2510 B   

 Determinação da cor pelo método da comparação visual 
LQ: 10Pt-Co                               

SMWW, 23ª Edição, Método 
2120 B 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

MEIO AMBIENTE  ENSAIO QUÍMICO  
ÁGUA BRUTA, ÁGUA 
TRATADA, ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO, 
ÁGUA RESIDUAL, 
ÁGUA SALOBRA E 
SALINA 

Determinação de fósforo e fosfato reativo pelo método 
colorimétrico (ácido ascórbico) 
LQ: 0,15mg/L                              

SMWW, 23ª Edição, Método 
4500-P E 

 

Determinação de ânions por Cromatografia Iônica com 
detector amperométrico 
 
Cianeto livre: LQ: 0,005mg/L 
Cianeto total: LQ: 0,005mg/L 
Cianeto wad: LQ: 0,005mg/L 
Sulfeto: LQ: 0,005mg/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 
4110 B 

 

Determinação de ânions por cromatografia de íons com 
supressão química da condutividade do eluente 
 
Fluoreto - LQ: 0,05mgF/L 
Cloreto - LQ: 2mg/L 
Nitrito - LQ: 0,05mgN/L 
Nitrato - LQ: 0,2 mgN/L 
Sulfato - LQ: 2mg/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 
4110 B 

 Determinação de BTEX por Cromatografia Gasosa 
acoplada à espectrometria de massas. 
Benzeno: LQ: 0,002mg/L 
Tolueno: LQ: 0,002mg/L 
Etilbenzeno: LQ: 0,002mg/L 
Xileno: LQ: 0,002mg/L                    

US EPA SW 846, método 
8020A:1994  

 Determinação de acidez pelo método titulométrico 
LQ: 1mg/L                                        

SMWW, 23ª Edição, Método 
2310 B 

 Determinação de sólidos totais dissolvidos por secagem 
a 180°C 
LQ: 33mg/L                                    

SMWW, 23ª Edição, Método 
2540 C 

 Determinação de sólidos sedimentáveis 
LQ: 0,45mL/L                                

SMWW, 23ª Edição, Método 
2540 F 

 Determinação de sólidos suspensos totais por secagem 
a 103-105°C 
LQ: 33mg/L                                  

SMWW, 23ª Edição, Método 
2540 D 

 Determinação de fósforo total pelo método colorimétrico 
(ácido ascórbico) 
LQ: 0,05mg/L                               

SMWW, 23ª Edição, Método 
4500-P E 

    Determinação de sólidos totais fixos e voláteis por 
ignição a 550°C 
LQ: 33 mg/L 

SMWW, 23ª Edição, 2540 E 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

MEIO AMBIENTE  ENSAIO QUÍMICO  
ÁGUA BRUTA, ÁGUA 
TRATADA, ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO, 
ÁGUA RESIDUAL, 
ÁGUA SALOBRA E 
SALINA 

Determinação de Sólidos Suspensos fixos e voláteis por 
ignição a 550°C 
LQ: 33 mg/L 

SMWW, 23ª Edição, 2540 G 

 Determinação de nitrogênio amoniacal pelo método 
titulométrico 
LQ: 0,28 mg/L 

SMWW, 23ª Edição, 4500NH3 C 

 Determinação de nitrogênio pelo método semimicro 
Kjeldahl 
LQ: 0,28 mg/L 

SMWW, 23ª Edição, 4500NH3 C 

 Determinação de nitrogênio orgânico pelo método 
semimicro Kjeldahl 
LQ: 0,28 mg/L 

SMWW, 23ª Edição, 4500 Norg B 

 Determinação de nitrogênio total pelo método do 
Persulfato 
LQ: Ntotal = 0,5 mg/L 

SMWW, 23ª Edição, 4500 N C 

 Determinação de cianeto total pelo método do eletrodo 
seletivo após destilação alcalina 
LQ: 0,005 mg/L 

SMWW, 23ª Edição, 4500CN F 

 Determinação de cromo hexavalente e cromo trivalente 
pelo método colorimétrico 
LQ: 0,05 mg/L 

SMWW, 23ª   Edição, 3500Cr B 

 Determinação de agrotóxicos organoclorados e 
Organofosforados pelo método de cromatografia gasosa 
acoplada a espectrometria de massa por extração 
líquido-líquido 
Alacloro: LQ:0,020 µg/L 
Aldrin: LQ:0,005 µg/L 
Dieldrin: LQ:0,005 µg/L 
Atrazina: LQ: 2 µg/L 
Clordano (cis+trans): LQ:0,04 µg/L 
Demeton (Demeton-O+Demeton-S): LQ:0,1 µg/L 
DDT (p,p’-DDT+p,p’-DDE+p,p’-DDD): LQ:002 µg/L 
Endossulfan (sulfato): LQ:0,056 µg/L 
Endrin: LQ:0,004 µg/L 
Gution: LQ:0,005 µg/L 
Heptacloro epóxido+Heptacloro: LQ:0,01 µg/L 
Hexaclorobenzeno: LQ:0,0065 µg/L 
Lindano (HCH): LQ:0,02 µg/L 
Malation: LQ:0,1 µg/L 
Metolacloro: LQ:10 µg/L 
Metoxicloro: LQ:0,03 µg/L 
Paration: LQ:0,04 µg/L 
Simazina: LQ:2,0 µg/L 
Toxafeno: LQ: 0,01 µg/L 

US EPA 3510C:1996 
US EPA 8082A:2000 
US EPA 8270C:1996 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

MEIO AMBIENTE  ENSAIO QUÍMICO  
ÁGUA BRUTA, ÁGUA 
TRATADA, ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO, 
ÁGUA RESIDUAL, 
ÁGUA SALOBRA E 
SALINA 

Determinação de fluoreto pelo método do eletrodo íon-
seletivo. 
LQ:0,05 mg/L 

SMWW, 23ª Edição, 4500F- C 

 Determinação de sulfeto pelo método do eletrodo íon-
seletivo 
LQ: 0,002 mg/L 

SMWW, 23ª Edição, 4500S2- G 

 Determinação de compostos orgânicos voláteis pelo 
método de cromatografia gasosa acoplado a 
espectrometria de massas 
2-Clorofenol: LQ:0,1 µg/L 
Pentaclorofenol: LQ:0,009 µg/L 
2,4,6-Triclorofenol: LQ:0,01 µg/L 

US EPA 3510C:1996 
US EPA 8041A:1996 

 Determinação de compostos ácidos de herbicidas por 
cromatografia gasosa acoplado a espectrometria de 
massas por extração líquido-líquido 
2,4-D: LQ:4,0 µg/L 
2,4,5-T: LQ:2,0 µg/L 

American Laboratory – 
Determination of Acid Herbicides 
in Water by GC-MS:2005 

 Determinação de metal total e dissolvido por 
espectrometria de emissão de plasma: método de 
plasma indutivamente acoplado (ICP/EOS) 
Alumínio: LQ: 0,05mg/L 
Arsênio: LQ: 0,002mg/L 
Antimônio: LQ: 0,005mg/L 
Boro: LQ: 0,05mg/L  
Bário:  LQ: 0,005mg/L 
Cálcio: LQ: 0,2mg/L 
Cádmio: LQ: 0,001mg/L 
Cobalto: LQ: 0,005mg/L 
Cobre: LQ: 0,006mg/L 
Cromo: LQ: 0,005mg/L 
Chumbo: LQ: 0,01mg/L 
Ferro: LQ: 0,05mg/L 
Potássio: LQ: 0,02mg/L 
Magnésio: LQ: 0,1mg/L 
Manganês: LQ: 0,05mg/L 
Sódio: LQ: 0,004mg/L 
Níquel: LQ: 0,005mg/L 
Fósforo: LQ: 0,004mg/L 
Selênio: LQ: 0,002mg/L 
Silício: LQ: 0,04mg/L 
Zinco: LQ: 0,05mg/L                   

SMWW, 23ª Edição, Método 
3030E e 3120B 

 Determinação da demanda bioquímica de oxigênio 
através do ensaio em 05 dias 
LQ: 2mg/L                                           

SMWW, 23ª Edição, Método 
5210 B 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

MEIO AMBIENTE  ENSAIO QUÍMICO  
ÁGUA BRUTA, ÁGUA 
TRATADA, ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO, 
ÁGUA RESIDUAL, 
ÁGUA SALOBRA E 
SALINA 

Determinação de cloro residual livre pelo método 
colorimétrico com N, N-dietil-p-fenilenodiamina 
LQ: 0,01mg/L                                      

SMWW, 23ª Edição, Método 
4500-Cl G  

 Determinação de surfactantes aniônicos pelo método 
colorimétrico 
LQ: 0,1mg/L                                     

ABNT NBR 10738:1989 

 Determinação de fenol pelo método colorimétrico 
LQ: 0,001mg/L     
                                  

ABNT NBR 10740:1989 

 Determinação da demanda química de oxigênio pelo 
método do refluxo fechado seguido de 
espectrofotometria 
LQ: 10mg/L       
                                     

SMWW, 23ª Edição, Método 
5220 D 

 Determinação da dureza por meio de cálculo 
LQ:  0,1mg/L        
                                

SMWW, 23ª Edição, Método 
2340 B 

 Determinação HPA por Cromatografia Gasosa acoplado 
a espectrometria de massas por extração líquido-líquido. 
Naftaleno: LQ: 0,002mg/L 
Acenafteno: LQ: 0,002mg/L 
Acenaftleno: LQ: 0,002mg/L 
Fluoreno: LQ: 0,002mg/L 
Fenantreno: LQ: 0,002mg/L 
Antraceno: LQ: 0,002mg/L 
Fluoranteno: LQ: 0,002mg/L  
Pireno: LQ: 0,002mg/L  
Benz(a)antraceno: LQ: 0,002mg/L 
Criseno: LQ: 0,002mg/L 
Benzo(b) fluoranteno: LQ: 0,002mg/L 
Benzo(k) fluoranteno: LQ: 0,002mg/L 
Benzo (a) pireno: LQ: 0,002mg/L 
Indeno (1,2,3 c, d) pireno: LQ: 0,002mg/L 
Dibenzo (a, h) antraceno: LQ: 0,002mg/L 
Benzo (g, h, i) perileno: LQ: 0,002mg/L            

US EPA 8100:1986 

 Determinação de Orgânicos por Cromatografia Gasosa 
acoplado a espectrometria de massas 
Monoclorobenzeno: LQ: 0,002mg/L 
1,2 diclorobenzeno: LQ: 0,002mg/L 
1,3 diclorobenzeno: LQ: 0,002mg/L 
1,4 diclorobenzeno: LQ: 0,002mg/L           

US EPA SW 846, metódo 
8020A:1994 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

MEIO AMBIENTE  ENSAIO QUÍMICO  
ÁGUA BRUTA, ÁGUA 
TRATADA, ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO, 
ÁGUA RESIDUAL, 
ÁGUA SALOBRA E 
SALINA 

Determinação de HTP por Cromatografia Gasosa 
acoplado a espectrometria de massas por extração 
líquido-líquido. 
Decane 10: LQ: 0,001mg/L 
Dodecane C12: LQ: 0,001mg/L 
Tetradecane C14: LQ: 0,001mg/L 
Hexadecane C16: LQ: 0,001mg/L 
Octadecane C18: LQ: 0,001mg/L 
Eicosane: LQ: 0,001mg/L 
Docosane C22: LQ: 0,001mg/L 
Tetradocosane C24: LQ: 0,001mg/L 
Hexadocosane C26: LQ: 0,001mg/L 
Octadocosane C28: LQ: 0,001mg/L             

US EPA SW 846, método  
8015B:1996 

SOLO, SEDIMENTO E 
ROCHA Determinação de metal total por espectrofotometria de 

emissão de plasma: método de plasma indutivamente 
acoplado (ICP/EOS) 
Alumínio: LQ:1,0 mg/Kg 
Arsênio: LQ: 1,0 mg/Kg 
Boro: LQ: 1,0 mg/Kg 
Bário: LQ: 1,0 mg/Kg 
Cálcio: LQ: 50,0 mg/Kg 
Cadmio: LQ: 0,5 mg/Kg 
Cobalto: LQ: 1,0 mg/Kg 
Cobre: LQ: 1,0 mg/Kg 
Chumbo: LQ: 1,0 mg/Kg 
Cromo: LQ: 1,0 mg/Kg 
Ferro: LQ:1,0 mg/Kg 
Mercúrio: LQ: 0,4 mg/Kg 
Potássio: LQ: 20,0 mg/Kg 
Magnésio: LQ: 50,0 mg/Kg 
Manganês: LQ: 1,0 mg/Kg 
Molibdênio: LQ: 1,0 mg/Kg 
Sódio: LQ: 100 mg/Kg 
Níquel: LQ: 1,0 mg/Kg 
Selênio: LQ: 1,0 mg/Kg 
Zinco: LQ: 1,0 mg/Kg 

US EPA SW 3050B:1996 
US EPA SW 7074A:1994 

AR, GASES E 
POLUENTES DA 
ATMOSFERA 

Determinação de partículas totais em suspensão – PTS 
pelo método do amostrador de grande volume.  
LQ: 5 µg/Nm3 

ABNT NBR 9547:1997 

 Determinação de particulados inaláveis -PI pelo Método 
do amostrador de grande volume acoplado a um 
separador inercial de partículas 
LQ: 5 µg/Nm3 

ABNT NBR 13412:1995 

 Determinação de Dióxido de Enxofre pelo método de 
Peróxido de Hidrogênio. 
LQ:4 µg/m3 

ABNT NBR 12979:1993 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

MEIO AMBIENTE ENSAIO QUÍMICO  
AR, GASES E 
POLUENTES DA 
ATMOSFERA 

Determinação de Fluoreto pelo método do eletrodo de 
íon específico. 
LQ:1 µg/m3 

ASTM D3268:2011 

PRODUTOS QUÍMICOS ENSAIO QUÍMICO  

FERTILIZANTES 
QUÍMICOS E MINERAIS 

Determinação de nitrogênio total por titulometria 
LQ: 0,5% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para Fertilizantes e 
Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – 2017 
Capítulo I, C-1.3 

 

Determinação de fósforo total (P2O5) por colorimetria 
LQ: 1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para Fertilizantes e 
Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – 2017 
Capítulo I, C-2.2 

 

Determinação fósforo solúvel em água por colorimetria 
LQ: 1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para Fertilizantes e 
Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – 2017 
Capítulo I, C-3.2 

 
Determinação de fósforo solúvel em CNA + água por 
colorimetria 
LQ: 1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para Fertilizantes e 
Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – 2017 
Capítulo I, C-4.2 

 
Determinação fósforo solúvel em ácido cítrico por 
colorimetria 
LQ: 1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para Fertilizantes e 
Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – 2017 
Capítulo I, C-5.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinação de potássio solúvel em água por 
fotometria de chama 
LQ: 1% 
 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para Fertilizantes e 
Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – 2017 
Capítulo I, C-7.1.2 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

PRODUTOS QUÍMICOS ENSAIO QUÍMICO  

 
 
FERTILIZANTES 
QUÍMICOS E MINERAIS 

Determinação de cálcio total por espectrofotometria de 
emissões ótica- ICP/OES 
LQ: 0,5% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para Fertilizantes e 
Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – 2017 
Capítulo I, C-8.2 
 

 

Determinação de magnésio total por espectrofotometria 
de emissões ótica- ICP/OES 
LQ: 0,5% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para Fertilizantes e 
Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – 2017 
Capítulo I, C-8.3 
 

 
 
 
 Determinação de enxofre total por gravimetria 

LQ: 1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para Fertilizantes e 
Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – 2017 
Capítulo I, C-9 
 

 

Determinação de boro por colorimetria 
LQ: 0,1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para Fertilizantes e 
Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – 2017 
Capítulo I, C-10.2 
 

 

Determinação de zinco por espectrofotometria de 
emissões ótica- ICP/OES 
LQ: 0,05% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para Fertilizantes e 
Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – 2017 
Capítulo I, C-11 
 

 

Determinação de cobre por espectrofotometria de 
emissões ótica- ICP/OES 
LQ: 0,05% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para Fertilizantes e 
Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – 2017 
Capítulo I, C-12-1 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

PRODUTOS QUÍMICOS ENSAIO QUÍMICO  

FERTILIZANTES 
QUÍMICOS E MINERAIS 

Determinação de manganês  por espectrofotometria de 
emissões ótica- ICP/OES 
LQ: 0,05% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para Fertilizantes e 
Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – 2017 
Capítulo I, C-13.1 
 

 
 
 Determinação de ferro por espectrofotometria de 

emissões ótica- ICP/OES 
LQ: 0,05% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para Fertilizantes e 
Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – 2017 
Capítulo I, C-14.1 
 

 

Determinação de molibdênio por espectrofotometria de 
emissões ótica- ICP/OES 
LQ: 0,01% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para Fertilizantes e 
Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – 2017 
Capítulo I, C-15.1 
 

 

Determinação de cobalto por espectrofotometria de 
emissões ótica- ICP/OES 
LQ: 0,01% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para Fertilizantes e 
Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – 2017 
Capítulo I, C-16.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinação de níquel por espectrofotometria de 
emissões ótica- ICP/OES 
LQ: 0,01% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para Fertilizantes e 
Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – 2017 
Capítulo I, C-17.1 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

PRODUTOS QUÍMICOS ENSAIO QUÍMICO  

FERTILIZANTES 
QUÍMICOS E MINERAIS 

Determinação de micronutrientes metálicos solúveis em 
ácido cítrico e citrato neutro de amônio por 
espectrofotometria de emissões ótica- ICP/OES 
 
Boro: LQ: 0,1% 
Cobalto: LQ: 0,01% 
Ferro: LQ: 0,05% 
Molibdênio: LQ: 0,01% 
Níquel: LQ: 0,01% 
Zinco: LQ: 0,05% 
Cobre: LQ: 0,05% 
Manganês:LQ: 0,05% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para Fertilizantes e 
Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – 2017 
Capítulo I, C-18 

 Determinação de metais por espectrofotometria de 
emissões ótica- ICP/OES 
 
Cádmio:  LQ: 0,20mg/kg 
Chumbo: LQ: 0,20mg/kg 
Cromo: LQ: 0,20mg/kg 
Selênio: LQ: 0,20mg/kg 
Mercúrio: LQ: 0,20mg/kg 
Arsênio: LQ: 0,20mg/kg 

US EPA 3050B:1996 e US EPA 
7470A:1994 
 

CORRETIVO DE 
ACIDEZ 

Determinação de óxido de cálcio por espectrofotometria 
de emissões ótica- ICP/OES 
LQ: 1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para Fertilizantes e 
Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – 2017 
Capítulo V, C-4.3 

 
Determinação de óxido de magnésio por 
espectrofotometria de emissões ótica- ICP/OES 
LQ: 0,5% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para Fertilizantes e 
Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – 2017 
Capítulo V, C-3 
 

 
Determinação do poder de neutralização (PN) por 
titulação 
LQ: 1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para Fertilizantes e 
Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – 2017 
Capítulo V, C-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Determinação do poder relativo de neutralização total por 
cálculo - (PRNT). 
LQ: 1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para Fertilizantes e 
Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – 2017 
Capítulo V, D-2 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

PRODUTOS QUÍMICOS ENSAIO QUÍMICO  
 
 
 
CORRETIVO DE 
ACIDEZ 

Determinação da distribuição do tamanho de partícula 
por granulometria: 
 
Peneira com abertura de 2 mm 
LQ: 1% 
Peneira com abertura de 0,84 mm 
LQ: 1% 
Peneira com abertura de 0,30 mm 
LQ: 1% 

 
Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para Fertilizantes e 
Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – 2017 
Capítulo V, B-2.1 
 
 

 Determinação de metais por espectrofotometria de 
emissões ótica – ICP/OES 
Cádmio: LQ: 0,20mg/kg 
Chumbo: LQ: 0,20mg/kg 

US EPA 3050B:1996 

FERTILIZANTES 
ORGÂNICOS E 
ORGÂNOMINERAIS 

Determinação de umidade por secagem em estufa a 
65ºC 
LQ: 1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para Fertilizantes e 
Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – 2017 
Capítulo III, D-1 
 

 

Determinação de pH pelo método eletrométrico 
Faixa: 1-13 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para Fertilizantes e 
Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – 2017 
Capítulo III, D-2 
 

 
 

 Determinação de nitrogênio total por titulometria 
LQ: 0,5% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para Fertilizantes e 
Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – 2017 
Capítulo III, E-1.1 
 

 
Determinação de fósforo total por colorimetria 
LQ: 1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para Fertilizantes e 
Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – 2017 
Capítulo III, E-2 
 

 
 
 
 
 
 
 

Determinação de potássio solúvel em água por 
espectrometria de emissão em chama 
LQ: 1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para Fertilizantes e 
Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – 2017 
Capítulo III, E-6 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

CRL 1039 INSTALAÇÃO PERMANENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

PRODUTOS QUÍMICOS ENSAIO QUÍMICO 
 

 
 
 
FERTILIZANTES 
ORGÂNICOS E 
ORGÂNOMINERAIS 

Determinação de cálcio e magnésio total por 
espectrofotometria de emissões ótica- ICP/OES 
LQ: 0,5% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para Fertilizantes e 
Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – 2017 
Capítulo III, E-7 
 

 

Determinação de enxofre por gravimetria 
LQ: 1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para Fertilizantes e 
Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – 2017 
Capítulo III, E-8 
 

 
 
 Determinação de boro por colorimetria 

LQ: 0,1% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para Fertilizantes e 
Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – 2017 
Capítulo III, E-9 
 

 

Determinação de carbono orgânico por titulometria 
LQ: 1,8% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para Fertilizantes e 
Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – 2017 
Capítulo III, E-13 
 

 

Determinação da capacidade de troca catiônica por 
titulometria 
LQ: 5 mmol/kg 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para Fertilizantes e 
Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – 2017 
Capítulo III, E-15 
 

 

Determinação de micronutrientes metálicos por 
espectrofotometria de emissões ótica- ICP/OES 
 
Cobalto: LQ: 0,01% 
Ferro: LQ: 0,05% 
Molibdênio: LQ: 0,01% 
Níquel: LQ: 0,01% 
Zinco: LQ: 0,05% 

Manual de Métodos Analíticos 
Oficiais para Fertilizantes e 
Corretivos. 
(Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento) – 2017 
Capítulo III, E-10 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

1039 INSTALAÇÃO DE CLIENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

MEIO AMBIENTE ENSAIO QUÍMICO 
 

ÁGUA BRUTA, ÁGUA 
TRATADA, ÁGUA PARA 
CONSUMO HUMANO, 
ÁGUA RESIDUAL, 
ÁGUA SALOBRA E 
SALINA 

Determinação de condutividade pelo método 
eletrométrico 
LQ: 0,005 mS/cm                  

SMWW, 23ª Edição, Método 
2510 B 

 
Determinação de pH pelo método eletrométrico 
Faixa: 2 a 13                        

SMWW, 23ª Edição, Método 
4500-H+ B 

 Determinação de temperatura 
Faixa: 10 a 40 ºC                             

SMWW, 23ª Edição, Método 
2550 B 

 Determinação de turbidez pelo método nefelométrico 
LQ: 0,05NTU                  

SMWW, 23ª Edição, Método 
2130 B 

 
Determinação do potencial de oxiredução pelo método 
eletroanalítico direto – potenciometria. 
Faixa:-1900 mV a +1900 mV                                   

SMWW, 23ª Edição, Método 
2580 B 

 
Determinação de oxigênio dissolvido pelo método com 
eletrodo de membrana  
LQ: 0,05mg/L                              

SMWW, 23ª Edição, Método 
4500-O G 

 

Aspecto, corantes artificiais, materiais flutuantes, óleos 
e graxas visíveis, resíduos e sólidos objetáveis e 
substâncias que conferem odor, por método de 
observação visual ou percepção. 
LQ: Qualitativo 

SMWW, 23ª Edição, Método 
2110 

MEIO AMBIENTE AMOSTRAGEM  

ÁGUA BRUTA, ÁGUA 
TRATADA, ÁGUA 
PARA CONSUMO 
HUMANO, ÁGUA 
RESIDUAL, ÁGUA 
SALOBRA E SALINA 

 
Amostragem em Rios, Lagos, Represas, Sistemas   
Alternativos de Abastecimento Público, Poços Freáticos 
Profundos, Nascentes e Minas, Estação de Tratamento 
De Água (ETA), Sistema de Reservação, Redes de 
Distribuição, Sistemas Alternativos de Abastecimento 
Público, Amostragem em Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE), Sistemas Industriais 

ABNT NBR 9898:1987 

 
 
Amostragem de águas subterrâneas pelo método de 
baixa vazão 
 

ABNT NBR 15847:2010 

AR, GASES E 
POLUENTES DA 
ATMOSFERA 

 
Amostragem para determinação de partículas totais em 
suspensão – PTS pelo método do amostrador de 
grande volume. 
 

ABNT NBR 9547:1997 

 
 
Amostragem para determinação de particulados 
inaláveis -PI pelo Método do amostrador de grande 
volume acoplado a um separador inercial de partículas 

ABNT NBR 13412:1995 
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ACREDITAÇÃO N TIPO DE INSTALAÇÃO 

1039 INSTALAÇÃO DE CLIENTE 

ÁREA DE ATIVIDADE / 
PRODUTO 

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

MEIO AMBIENTE AMOSTRAGEM  

AR, GASES E 
POLUENTES DA 
ATMOSFERA 

 
Amostragem para determinação de Dióxido de Enxofre 
pelo método de Peróxido de Hidrogênio. 
 

ABNT NBR 12979:1993 

 
 
Amostragem para determinação de Fluoreto pelo 
método de tubos impregnados com bicarbonato de 
sódio e filtro de particulado. 

ASTM 3268 – D:2011 

MEIO AMBIENTE ENSAIOS ACÚSTICOS, DE VIBRAÇÃO E CHOQUE 
 

ÁREAS HABITADAS 
AMBIENTES 
EXTERNOS E  
INTERNOS 

Medição do Nível de Pressão Sonora (Ruído)  
 
Faixa LAeq: 30db a 130db 

ABNT NBR 10151:2000 
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LISTA DE SERVIÇOS RECONHECIDOS 

ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO 

FORMULÁRIO Nº 

F025 

REV. Nº 

05 

REVISADO EM: 

20/02/2019 

PÁGINA 

1 / 14 

PRC Nº 
273.01 

Escopo (Tipo/Área de atividade) 
Ensaio / Meio Ambiente 

 

Dados Cadastrais  
Organização 
CAMPO FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO VEGETAL 
Laboratório 
CAMPO ANÁLISES 
CNPJ 
05.042.119/0001-65 

Inscrição Estadual 
Isento 

Inscrição Municipal 
4277 

Gerente do Laboratório 
Fernando Vilela 

(DDD) Telefone 
(38) 3671-1164 

email  
fernando.vilela@campoanalises.com.br 

Página da Web 
www.campoanalises.com.br 

 

Signatários Autorizados: 
Fernando José Vilela  
Geraldo Jânio Eugênio Lima 

Endereço Completo: 
Rua Lindolfo Garcia, 1000, Alto do Córrego 
Paracatu – MG  
CEP: 38.600-000 
 

Reconhecimento original: 
15.01.2008 
Última revisão do escopo: 
16.11.2020 
Emissão Atual: 
14.12.2020 
Validade: 
05.09.2022 

 

Nº Produto 
Descrição do ensaio  

(realizados no endereço acima) 
Norma e/ou procedimento 

01 

Água Bruta, Água Tratada, Água 
para Consumo Humano, Água 
Residual, Água Salobra e Salina. 

Determinação de Coliformes Totais e Escherichia Coli 
pelo método de Extrato Enzimático - Colilert. 
Presença e Ausência 

SMWW - 23ª Ed. Seção 9223 

02 
Determinação de Coliformes Totais e Escherichia Coli 
pelo método da Membrana Filtrante 
LQ: 1 UFC/100 mL 

SMWW - 23ª Ed. Seção 9223 G 

03 
Determinação de Coliformes Totais e Escherichia Coli 
pelo método de Extrato Enzimático. 
Quantificação – Colilert LQ: 1 NMP/100 mL 

SMWW - 23ª Ed. Seção 9223 

04 
Determinação de Bactérias Heterotróficas pelo método 
de Substrato Enzimático - SimPlate. 
LQ: 0,2 MPN / mL 

SMWW - 23ª Ed. Seção 9215 E 

05 
Determinação de Bactérias Heterotróficas pelo método 
da Membrana Filtrante. 
LQ: 1 UFC/100 mL 

SMWW - 23ª Ed. Seção 9215 E 

06 
Determinação de Enterococcus pelo método de 
Substrato Fluorogênico – Enterolert 
LQ: 1 NMP/100 mL 

SMWW - 23ª Ed. Seção 9230 D 

07 
Determinação de Streptococcus pelo método de 
Membrana filtrante. 
LQ: 1 UFC/100 mL 

SMWW - 23ª Ed. Seção 9230C. 

08 
Determinação de Alcalinidade Total – Método 
Titulométrico 
LQ 1 mg/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 2320B 

09 
Determinação de Alcalinidade de Hidróxidos – Método 
Titulométrico 
LQ 1 mg/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 2320B 

10 
Determinação de Alcalinidade, Carbonato – Método 
Titulométrico 
LQ 1 mg/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 2320B 

11 
Determinação de Alcalinidade, Bicarbonato – Método 
Titulométrico 
LQ 1 mg/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 2320B 
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Descrição do ensaio  

(realizados no endereço acima) 
Norma e/ou procedimento 

12 

Água Bruta, Água Tratada, Água 
para Consumo Humano, Água 
Residual, Água Salobra e Salina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinação de Mercúrio Total e Dissolvido, por GVF 
Acoplado a ICP-EOS 
LQ 0,0002 mg/L 

US EPA 7470A (1994) 

13 
Determinação de Sólidos Totais por secagem a 103°- 
105°C 
LQ: 33mg/L 

 
SMWW, 23ª Edição, Método 2540B 

14 
Determinação de Óleos e Graxas pelo método de 
separação líquido-líquido 
LQ: 10mg/L 

 
SMWW, 23ª Edição, Método 5520D 

15 
Determinação de Óleos e Graxas Minerais, por 
diferença entre Óleos e Graxas 
LQ: 10mg/L 

 
SMWW, 23ª Edição, Método 5520D 

16 Determinação de Turbidez - Método Nefelométrico LQ: 
0,5NTU SMWW, 23ª Edição, Método 2130B 

17 Determinação de Condutividade Eletrolítica LQ: Faixa 
25 uS/cm a 10.000 uS/cm SMWW, 23ª Edição, Método 2510B 

18 Determinação de Dureza por meio de cálculo LQ: 
0,5mg/L SMWW, 23ª Edição, Método 2340B 

 

19 
Determinação de Fósforo e Fosfato Total - Método 
Colorimétrico (ácido ascórbico) 
LQ: 0,02mg/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 4500-P 
E 

20 
Determinação de Fósforo e Fosfato Reativo - Método 
Colorimétrico (ácido ascórbico) 
LQ: 0,05mg/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 4500-P 
E 

21 

Determinação de Ânions por Cromatografia Iônica 
Detector Amperométrico 
Cianeto livre: LQ: 0,005mg/L Cianeto total: LQ: 
0,005mg/L Cianeto wad: LQ: 0,005mg/L 
Sulfeto: LQ: 0,002mg/L 

 
SMWW, 23ª Edição, Método 4110B 

22 

Determinação de Anions por cromatografia de íons com 
supressão química da condutividade do eluente 
Fluoreto: LQ: 0,05mgF/L 
Cloreto LQ: 2mg/L 
Nitrito: LQ: 0,05mgN/L 
Nitrato: LQ: 0,2 mgN/L 
Sulfato: LQ: 2mg/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 4110B 

23 
Determinação de Fluoreto por Eletrodo de Íon 
Específico. 
LQ: 0,05mg/L 

 
SMWW, 23ª Edição, 4500 F- C 

24 Determinação de Sulfeto por Eletrodo de Íon Específico. 
LQ: 0,002mg/L SMWW, 23ª Edição, 4500 S2- G 

25 
Determinação de Cianeto Total por Eletrodo de Íon 
Específico. 
LQ: 0,005mg/L 

SMWW, 23ª Edição, 4500 CN 

26 
Determinação de Cianeto Wad por Eletrodo de Íon 
Específico. 
LQ: 0,005mg/L 

 
SMWW, 23ª Edição, 4500 CN 

27 

Determinação Cromatografia Gasosa acoplada à 
espectrometria de massas. 
Benzeno: LQ: 0,002mg/L  
Tolueno: LQ: 0,002mg/L  
Etilbenzeno: LQ: 0,002mg/L  
Xileno: LQ: 0,002mg/L 

 
US EPA 8020A (1994) 
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28 

Água Bruta, Água Tratada, Água 
para Consumo Humano, Água 
Residual, Água Salobra e Salina. 

Determinação compostos Orgânicos Voláteis e Semi- 
Voláteis por Cromatografia gasosa acoplado com 
Espectrometria de Massas: 
Acrilamida LQ: 0,5 mg/L 
Cloreto de Vinila LQ: 2 mg/L 
1,2 Dicloroetano LQ: 10 mg/L 
1,1 Dicloroeteno LQ: 30 mg/L 
1,2 Dicloroeteno LQ: 50 mg/L 
Bis(2-Etilhexil)ftalato LQ: 8 mg/L 
Estireno LQ: 20 mg/L 
Tetracloroeteno LQ: 40 mg/L 
Tricloroeteno LQ: 20 mg/L 

EPA 8260 B, 2017. 
EPA 8270 D, 2014. 

29 

Determinação de carbamatos por Cromatografia gasosa 
acoplado com Espectrometria de Massas: 
Aldicarb LQ: 10 mg/L 
Carbaryl LQ: 0,02 mg/L 
Carbofuran LQ: 7 mg/L 

EPA 8270 D, 2014 

30 Determinação de Cloroaminas totais por colorimetria. 
LQ: 4,0 mg/L Hach Method 10171 

31 Determinação de compostos organofosforados: 
Malation LQ: 0,1 mg/L 

EPA 8081 B, 2007. 
EPA 8141 B, 2007. 

32 Determinação de Acidez - Método Titulométrico 
LQ: 1mg/L SMWW, 23ª Edição, Método 2310B 

33 
Determinação de Sólidos Dissolvidos Totais por 
secagem a 180°C 
LQ: 33mg/L 

 

SMWW, 23ª Edição, Método 2540C 

34 Determinação de Sólidos Sedimentáveis 
LQ: 0,45mL/L SMWW, 23ª Edição, Método 2540F 

35 
Determinação de Sólidos Suspensos Totais por 
secagem a 103° - 105°C 
LQ: 33mg/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 2540D 

36 
Determinação de Cor pelo método da comparação 
visual 
LQ: < 5 CU 

SMWW, 23ª Edição, Método 2120 B 
e C 

37 
Determinação da demanda bioquímica de oxigênio 
através do ensaio em 05 dias 
LQ: 2mg/L 

 
SMWW, 23ª Edição, Método 5210B 

38 
Determinação de Cloro Residual Livre - Método 
Colorimétrico 
LQ: 0,01mg/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 4500- 
Cl G 

39 
Determinação de Surfactantes Aniônicos - Método 
Colorimétrico 
LQ: 0,1mg/L 

 
ABNT NBR 10738/1989 

40 Determinação de Fenol - Método Colorimétrico 
LQ: <0,003mg/L ABNT NBR 10704/1989 

41 Determinação de Odor e Sabor 
LQ: Não se Aplica SMWW, 23ª Edição, Método 2150B 

42 
Determinação da demanda química de oxigênio pelo 
método do refluxo fechado seguido de 
espectrofotometria 
LQ: 10mg/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 5520D 
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43 

Água Bruta, Água Tratada, Água 
para Consumo Humano, Água 
Residual, Água Salobra e Salina. 

Determinação de Nitrogênio Amoniacal pelo método 
titulométrico  
LQ: 0,28mgN/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 4500- 
NH3 C 

44 

Determinação HPA por Cromatografia Gasosa 
Acoplado a Espectrometria de Massas 
Naftaleno: LQ: 0,002mg/L 
Acenafteno: LQ: 0,002mg/L 
Acenaftleno: LQ: 0,002mg/L 
Fluoreno: LQ: 0,002mg/L 
Fenantreno: LQ: 0,002mg/L 
Antraceno: LQ: 0,002mg/L 
Fluoranteno: LQ: 0,002mg/L 
Pireno: LQ: 0,002mg/L 
Benz(a)antraceno: LQ: 0,002mg/L 
Criseno: LQ: 0,002mg/L 
Benzo(b) fluoranteno: LQ: 0,002mg/L 
Benzo(k) fluoranteno: LQ: 0,002mg/L 
Benzo (a) pireno: LQ: 0,002mg/L 
Indeno (1,2,3 c, d) pireno: LQ: 0,002mg/L 
Dibenzo (a, h) antraceno: LQ: 0,002mg/L 
Benzo (g, h, i) perileno: LQ: 0,002mg 

US EPA 8100 (1986) 

45 

Determinação de Orgânicos por Cromatografia Gasosa 
Acoplado a Espectrometria de Massas 
Monoclorobenzeno: LQ: 0,002mg/L 
1,2 diclorobenzeno: LQ: 0,002mg/L 
1,3 diclorobenzeno: LQ: 0,002mg/L 
1,4 diclorobenzeno: LQ: 0,002mg/L 

US EPA 8020A (1994) 

46 

Determinação de HTP por Cromatografia Gasosa 
Acoplado a Espectrometria de Massas 
Decane 10: LQ: 0,001mg/L 
Dodecane C12: LQ: 0,001mg/L 
Tetradecane C14: LQ: 0,001mg/L 
Hexadecane C16: LQ: 0,001mg/L 
Octadecane C18: LQ: 0,001mg/L 
Eicosane: LQ: 0,001mg/L 
Docosane C22: LQ: 0,001mg/L 
Tetradocosane C24: LQ: 0,001mg/L 
Hexadocosane C26: LQ: 0,001mg/L 
Octadocosane C28: LQ: 0,001mg/L 

US EPA 8015B (1996) 
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Água Bruta, Água Tratada, Água 
para Consumo Humano, Água 
Residual, Água Salobra e Salina. 

Determinação de Metal Total e Dissolvido por 
Espectrofotometria de Emissões Ótica- ICP/OES 
Alumínio: LQ: 0,01mg/L 
Arsênio: LQ: 0,002mg/L  
Bismuto – LQ: 0,039 mg/L 
Berílio: LQ: 0,004mg/L 
Boro: LQ: 0,05mg/L 
Bário: LQ: 0,005mg/L 
Cálcio: LQ: 0,2mg/L 
Cádmio: LQ: 0,001mg/L 
Cobalto: LQ: 0,005mg/L 
Cobre: LQ: 0,006mg/L 
Cromo: LQ: 0,005mg/L 
Estrôncio – LQ: 0,01 mg/L 
Escândio LQ: 0,010 mg/L  
Ferro: LQ: 0,05mg/L 
Fósforo: LQ: 0,02mg/L  
Potássio: LQ: 0,1mg/L 
Magnésio: LQ: 0,1mg/L 
Magnésio: LQ: 0,1mg/L 
Sódio: LQ: 0,2mg/L  
Níquel: LQ: 0,005mg/L  
Antimônio: LQ: 0,005mg/L  
Itrio – LQ: 0,02 mg/L 
Estanho: LQ: 0,01mg/L  
Selênio: LQ: 0,002mg/L  
Titânio: LQ: 0,01mg/L  
Silício: LQ: 0,04mg/L  
Chumbo: LQ: 0,002mg/L  
Lítio: LQ: 0,01mg/L  
Molibdênio: LQ: 0,01mg/L  
Prata: LQ: 0,01mg/L  
Vanádio: LQ: 0,005mg/L  
Zinco: LQ: 0,002mg/L  
Indio LQ: 0,010 mg/L  
Lantânio LQ: 0,010 mg/L  
Tungstênio – LQ: 0,01 mg/L 
Tálio LQ: 0,010 mg/L  
Tântalo LQ: 0,010 mg/L 
Tório LQ: 0,004 mg/L 
Urânio – LQ: 0,015 mg/L 
Zircônio LQ: 0,010 mg/L 

US EPA 6010 (2014) 
US EPA 3015A (2007) 

48 
Determinação de Cromo Hexavalente – Método 
Espectrofotométrico da Difenil-carbazida 
LQ: 0,1mg/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 3500- 
Cr B 

49 
Determinação de Cromo Trivalente – Cálculo entre Cr 
Total e o Cr+6 
LQ: 0,1mg/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 3500- 
Cr B 

50 Determinação de Amônia por meio do cálculo LQ: 
0,28mg/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 4500- 
NH3 F 

51 
Determinação de Dureza de Cálcio – Método 
Titulométrico do EDTA 
LQ: 2,0mgCaCO3/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 2340B 
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52 

Água Bruta, Água Tratada, Água 
para Consumo Humano, Água 
Residual, Água Salobra e Salina. 

Determinação de Dureza de Magnésio por Cálculo 
LQ: 2,0mgCaCO3/L SMWW, 23ª Edição, Método 2340B 

53 

Determinação de Fenóis e Cresóis  
2-Clorofenol: LQ: 0,1 µg/L  
Pentaclorofenol LQ:3 µg/L 
2,4 Diclorofenol LQ:0,3 µg/L  
2,4,6 Tricolofenol LQ:0,2 µg/L  
Cresol LQ:2 µg/L 

US EPA 8270C (1996) e US EPA 
8041A (2000) 

54 
Determinação de PCBs - Bisfenilas Policlorados  
Aroclor 1232 LQ: 2 µg/L 
Aroclor 1248 LQ: 2 µg/L 
Aroclor 1260 LQ: 2 µg/L 

US EPA 8270C (1996) 

55 Determinação de Herbicidas Ácidos 
2,4 D - LQ:4 µg/L   /    2,4,5T - LQ: 2 µg/L D.A.H.W.GC-MS 

56 

Determinação de Organoclorados e Organofosforados 
Alaclor LQ: 20 µg/L  
Aldrin LQ: 0,005 µg/L 
Dieldrin LQ: 0,005 µg/L 
Atrazina LQ: 2 µg/L  
Clordano LQ: 2 µg/L  
Clorpirifós LQ: 30 µg/L  
DDT LQ: 1 µg/L  
DDD LQ: 1 µg/L  
DDE LQ: 1µg/L  
Endossulfan LQ: 0,01µg/L 
Endrin LQ: 0,004 µg/L 
Lindano (HCH) LQ: 0,02 µg/L 
Metolacloro LQ: 10 µg/L  
Molinato LQ: 1 µg/L 
Parationa Metílica (Methyl Paration) LQ: 9 µg/L 
Pendimentalina LQ:1 µg/L  
Permetrina LQ: 1 µg/L  
Profenofós LQ: 60 µg/L  
Simazina LQ: 2 µg/L  
Trifluralina LQ: 0,2 µg/L  
Toxafeno LQ: 0,01 µg/L 
Dodecacloro Pentaciclodecano (MIREX) LQ: 0,001 µg/L 
Demeton (Demeton-O+Demeeton-S) LQ: 0,1 µg/L 
Heptacloroepóxido+Heptacloro LQ: 0,01 µg/L 
Hexaclorobenzeno LQ: 0,0065 µg/L 
Metoxicloro LQ: 0,03 µg/L 

US EPA 8081ª (1996) e US EPA 
8041B (1996) 
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57 
Água Bruta, Água Tratada, Água 
para Consumo Humano, Água 
Residual, Água Salobra e Salina. 

Determinação de Trihalometanos  
Diclorometano LQ: 20 µg/L 
Clorofórmio ou Triclorometano LQ: 20 µg/L 
Tetracloreto de Carbono LQ: 1,6 µg/L 
Bromodiclorometano LQ: 2 µg/L  
Dibromoclorometano LQ: 2 µg/L 
Tribromometano ou Bromofórmio LQ: 2 µg/L 
Triclorofenol LQ: 2 µg/L 
Silício LQ: 10mg/kg   
Tório LQ: 1,0 mg/kg 
Zinco LQ: 1,0mg/kg 
Tungstênio LQ: 1 mg/kg 
Urânio LQ: 1 mg/kg 

SMWW, 23ª Edição, Método 6232B 

58 
Solos, Lodos, Sedimentos e 
Resíduos Sólidos Lodos, Sedimentos Resíduos Sólidos e Lodos, Sedimentos Resíduos Sólidos 

Determinação de Metais Totais por Espectrometria de 
Emissão Óptica (ICP/OES) 
Alumínio LQ: 1,0mg/kg  
Antimônio LQ: 1,0mg/kg  
Arsênio LQ: 1,0mg/kg  
Bário LQ: 1,0mg/kg  
Bismuto LQ: 1 mg/kg 
Boro LQ: 1,0mg/kg  
Cádmio LQ: 0,5mg/kg 
Cálcio LQ: 1,7mg/kg 
Chumbo LQ: 1,0mg/kg  
Cobalto LQ: 1,0mg/kg  
Cobre LQ: 1,0mg/kg  
Cromo LQ: 1,0mg/kg  
Estrôncio LQ: 1 mg/kg 
Ferro LQ: 1,0mg/kg  
Ítrio LQ: 1 mg/kg 
Magnésio LQ: 1,0mg/kg  
Manganês LQ: 1,0mg/kg  
Molibdênio LQ: 1,0mg/kg  
Níquel LQ: 1,0mg/kg  
Potássio LQ: 1,0mg/kg  
Selênio LQ: 1,0mg/kg 

US EPA 3050B e US EPA 200.7 
(2007) 

59 
Determinação de Mercúrio Total e Dissolvido, por GVF 
Acoplado a ICP-EOS 
LQ ≥ 0,5 mg/kg 

US EPA 7471B (2007) 

60 

Solos 

Determinação de Acidez Potencial – Método 
Titulométrico 
LQ: 0,2 cmolc/dm³ 

Manual de Análises Químicas de 
solos, Plantas e Fertilizantes – 2ª 
edição revista e ampliada – 
EMBRAPA, 2009 

61 
Determinação de Al, Ca, Mg – Método 
Espectrofotometria de Emissões Ótica- ICP/OES Ca: 
LQ: 0,1 cmolc/dm³ 
Mg: LQ: 0,1 cmolc/dm³ Al: LQ:  0,1 cmolc/dm³ 

Manual de Análises Químicas de 
solos, Plantas e Fertilizantes – 2ª 
edição revista e ampliada – 
EMBRAPA, 2009 

62 
Determinação de Boro - Método Espectrofotometria de 
Emissões Ótica- ICP/OES 
LQ: 0,1 mg/dm³ 

Manual de Análises Químicas de 
solos, Plantas e Fertilizantes – 2ª 
edição revista e ampliada – 
EMBRAPA, 2009 
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63 

Solos 

Determinação de Enxofre - Método Espectrofotometria 
de Emissões Ótica- ICP/OES 
LQ: 0,5 mg/dm³ 

Manual de Análises Químicas de 
solos, Plantas e Fertilizantes – 2ª 
edição revista e ampliada – 
EMBRAPA, 2009 

64 
Determinação de Matéria Orgânica – Método 
Colorimétrico 
LQ: 0,2 cmolc/dm³ 

Manual de Análises Químicas de 
solos, Plantas e Fertilizantes – 2ª 
edição revista e ampliada – 
EMBRAPA, 2009 

65 
Determinação de Carbono Orgânico – Método 
Colorimétrico 
LQ: 0,2 cmolc/dm³ 

Manual de Análises Químicas de 
solos, Plantas e Fertilizantes – 2ª 
edição revista e ampliada – 
EMBRAPA, 2009 

66 
Determinação de Carbono Orgânico – Método 
Titulométrico 
LQ: 0,2 cmolc/dm³ 

Manual de Análises Químicas de 
solos, Plantas e Fertilizantes – 2ª 
edição revista e ampliada – 
EMBRAPA, 2009 

67 

Determinação de P, K, Fe, Mn, Cu e Zn - Método 
Espectrofotometria de Emissões Ótica- ICP/OES 
LQ: P 0,3 mg/dm³ 
LQ: K 2,5 mg/dm³ 
LQ: Fe 1,5 mg/dm³ 
LQ: Mn 0,5 mg/dm³ 
LQ: Cu 0,1 mg/dm³ 
LQ: Zn 0,1 mg/dm³ 

Manual de Análises Químicas de 
solos, Plantas e Fertilizantes – 2ª 
edição revista e ampliada – 
EMBRAPA, 2009 

68 Determinação de pH em Solo, por Potenciometria 
Faixa: 2 a 13 

Manual de Análises Químicas de 
solos, Plantas e Fertilizantes – 2ª 
edição revista e ampliada – 
EMBRAPA, 2009 

69 

Ar ambiente 

Determinação de Fluoreto Gasoso – Método do 
Eletrodo de Íon Específico 
LQ: 0,1µg/Nm³ 

ASTM 3268-D (2011) 

70 
Determinação de Fluoreto Particulado – Método do 
Eletrodo de Íon Específico 
LQ: 0,1µg/Nm³ 

ASTM 3268-D (2011) 

71 

Determinação de Metais em Ar Atmosférico 
Mercúrio LQ: 0,01µg/Nm3  
Magnésio LQ: 0,01µg/Nm3  
Estanho LQ: 0,01µg/Nm3 
Fósforo LQ: 0,01µg/Nm3 
Alumínio LQ: 0,01µg/Nm3  
Cromo LQ: 0,01µg/Nm3 
Cobre LQ: 0,01µg/Nm3  
Prata LQ: 0,01µg/Nm3  
Níquel LQ: 0,01µg/Nm3  
Zinco LQ: 0,01µg/Nm3  
Arsênio LQ: 0,01µg/Nm3 
Ferro LQ: 0,01µg/Nm3 
Manganês LQ: 0,01µg/Nm3 
Cádmio LQ: 0,01µg/Nm3  
Cálcio LQ: 0,01µg/Nm3  
Chumbo LQ: 0,01µg/Nm3 

EPA – IO – 3.1 EPA – IO – 3.4 
(1999) 

72 
Determinação de Partículas Totais em Suspensão – 
Método do Amostrador (AGV PTS) 
LQ: 2µg/m3 

ABNT NBR 9547:1997 
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73 

Ar ambiente 

Determinação de Partículas Inaláveis – Método do 
Amostrador de Grandes Partículas Acoplado ao 
Separador Inercial de Partículas (AGV PM10) 
LQ: 2µg/m3 

ABNT NBR 13412:1995 

74 
Determinação de Dióxido de Enxofre – Método do 
Peróxido de Hidrogênio 
LQ: 25µg/m3 

 
ABNT NBR 9546:1986 

75 
Determinação de Partículas Respiráveis pelo método 
do Amostrador de Grande Volume PM2,5 acoplado a 
um separador inercial de Partículas. 
LQ: 3 µg/m3 

 
40 CFR Appedix L to Part 50 

76 
Determinação de Dióxido de Nitrogênio em ar 
atmosférico pelo método de Arsenito de Sódio. 
LQ: 22 µg/m3 

 
USEPA EQN-1277-026, 1977 

77 

Efluentes Gasosos de Dutos e 
Chaminés de Fontes Estacionárias 

Determinação de Ácido Clorídrico – Em dutos de 
chaminés 
LQ: <0,1µg/Nm³ 

 
EPA 08:1996 

78 Determinação de Cloro Livre – Em dutos de chaminés 
LQ: <0,1µg/Nm³ EPA 08:1996 

79 Determinação de Material Particulado por Gravimetria 
LQ: 1,0mg/Nm3 EPA CTM 030:1997 

80 
Determinação de Dióxido de Enxofre – Método 
Titulométrico 
LQ: 1,2mg/Nm3 

 
EPA 08:1996 

81 
Determinação de Trióxido de Enxofre e Névoas de 
Ácido Sulfúrico 
LQ: 0,05mg/Nm3 

 
EPA 08:1996 

82 Água Bruta, Água Tratada, Água 
para   Consumo   Humano, Água 
Residuária, Água Salobra e Salina 

Ensaio de Ecotoxicidade Crônica de Ceriodaphnia 
dubia ABNT NBR 13.373:2017 

83 Ensaio de Ecotoxidade Aguda com Daphnia similis ABNT NBR 12.713:2016 

84 

Solos, Rocha, Rejeito, Lodos, 
Sedimentos e Resíduos Sólidos 

Determinação da Capacidade da Neutralização Ácida 
(ANC) pelo método eletroquímico. 
LQ: 0,2 kgCaCO3/t 

US EPA-600/2-78-054 (1978) 

85 
Determinação da Capacidade de Geração Ácida (NAG) 
pelo método eletroquímico. 
LQ: 0,3 Kg H2SO4/t 

Environmental Geochemistry 
International – Single Addition Net 
Acid Generation (NAG) Test 
Procedure Summary (2010) 

86 Ensaios Cinéticos de Lixiviação - Drenagem Livre Project P387A (2002) 

87 Ensaios Cinéticos de Lixiviação - Célula Úmida ASTM – D 5744-13 (2013) 
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88 Solos, Rocha, Rejeito, Lodos, 
Sedimentos e Resíduos Sólidos 

Balanço Ácido-Base Modificado – MABA 
Determinação de Potencial de Neutralização (PN) para 
o ensaio de MABA  por Eletropotenciometria.  
LQ: 0,01 kgCaCO3/t 
Determinação de Potencial de Geração de Acidez (PA) 
para o ensaio de MABA  por cálculo.  
LQ: 0,3 kgCaCO3/t 
Determinação de Potencial de Neutralização Líquido 
(NNP) para o ensaio de MABA por cálculo.  
Faixa de Trabalho: -200 a 200 kgCaCO3/t 
Determinação de Razão do Potencial de Neutralização 
(NPR) para o ensaio de MABA  por cálculo.  
LQ: 0,03 
Determinação do pH na pasta (1:1) para o ensaio de 
MABA por Eletropotenciometria  
pH 1:1 Faixa de trabalho: 2 a 12.  
Determinação de Enxofre total para o ensaio de MABA 
por espectofotometria de emissão atômica.  
LQ: 0,1% S 
Determinação de Sulfeto (Enxofre Pirídico) para o 
ensaio de MABA  por cálculo.  
LQ: 0,01% S 
Determinação de Sulfato para o ensaio de MABA por 
por espectofotometria de emissão atômica. LQ: 0,1% S 

EPA 600/2-78-054 (1978) 
Appendix A: Testing Protocols, n° 
09211/2 (1997) 
EPA 530-R-94-036 (1994) 

89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solos, Lodos, Sedimentos e 
Resíduos Sólidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinação de Compostos Orgânicos Não-Voláteis e 
Semi-Voláteis em Solo via Extração Banho Ultrassônico 
Alaclor LQ 0,001 mg/kg 
Aldrin  LQ 0,001 mg/kg 
Atrazina  LQ 0,001 mg/kg 
Clordano  LQ 0,001 mg/kg 
Clorpirifós  LQ 0,001 mg/kg 
DDD  LQ 0,001 mg/kg 
DDE  LQ 0,001 mg/kg 
DDT  LQ 0,001 mg/kg 
Demeton (O e S)  LQ 0,001 mg/kg 
Dieldrin LQ 0,001 mg/kg 
Endrin LQ 0,001 mg/kg 
HCH (beta) LQ 0,001 mg/kg 
Hexaclorobenzeno LQ 0,001 mg/kg 
Lindano (HCH gama) LQ 0,001 mg/kg 
Heptachlor epoxide  LQ 0,001 mg/kg 
Methoxychlor  LQ 0,001 mg/kg 
Naftaleno LQ 0,01 mg/kg 
Acenaftileno  LQ 0,01 mg/kg 
Acenafteno  LQ  0,01 mg/kg 
Fluoreno  LQ  0,01 mg/kg 
Fenantreno  LQ 0,025 mg/kg 
Antraceno  LQ 0,01 mg/kg 
Fluoranteno  LQ 0,01 mg/kg 
Pireno  LQ 0,025 mg/kg 
Benzo(a)antraceno  LQ 0,025 mg/kg 
Criseno  LQ 0,01 mg/kg 
Benzo(b)fluoranteno  LQ 0,01 mg/kg 
Benzo(k)fluoranteno  LQ 0,01 mg/kg 
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Solos, Lodos, Sedimentos e 
Resíduos Sólidos 

Benzo(a)pireno  LQ 0,01 mg/kg 
Indeno(1,2,3 cd)pireno  LQ 0,01 mg/kg 
Dibenzo(a,h)antraceno  LQ 0,01 mg/kg 
Benzo(g,h,i)perileno  LQ 0,01 mg/kg 
Fenol LQ 0,02 mg/kg 
2-Clorofenol LQ 0,02 mg/kg 
2-Metilfenol (o-Cresol)  LQ 0,02 mg/kg 
p-Cresol LQ 0,02 mg/kg 
m-Cresol LQ 0,02 mg/kg 
2,4-Diclorofenol 0,02 mg/kg 
2,4,6-Triclorofenol 0,02 mg/kg 
2,4,5-Triclorofenol 0,02 mg/kg 
Pentaclorofenol  LQ 0,02 mg/kg 
Decane LQ 0,005 mg/kg 
Dodecane  LQ 0,005 mg/kg 
Tetradecane  LQ  0,005 mg/kg 
Hexadecane LQ  0,005 mg/kg 
Octadecane  LQ 0,005 mg/kg 
Eicosane  LQ 0,005 mg/kg 
Docosane  0,005 mg/kg 
Tetracosane  LQ 0,005 mg/kg 
Hexacosane LQ 0,005 mg/kg 
Octacosane  LQ 0,005 mg/kg 
Aroclor 1232 LQ (0,002 mg/kg) 
Aroclor 1248 (0,002 mg/kg) 
Aroclor 1260 (0,002 mg/kg) 
Triclorometano (Clorofórmio) LQ - 0,1 mg/kg 
Tetracloreto de carbono LQ - 0,1 mg/kg 
Bromodiclorometano LQ - 0,1 mg/kg 
Dibromoclorometano LQ - 0,1 mg/kg 
Tribromometano ou Bromofórmio LQ - 0,1 mg/kg 
Diclorometano LQ - 0,1 mg/kg 
Cloreto de Vinila LQ - 0,01 mg/kg 
1,2-Dicloroetano LQ - 0,01 mg/kg 
1,1 Dicloroeteno LQ - 0,01 mg/kg 
1,2-Dicloroeteno LQ - 0,01 mg/kg 
Bis(2-EtilHexil)ftalato LQ - 0,01 mg/kg 
Estireno LQ - 0,01 mg/kg 
Tetracloroeteno LQ - 0,01 mg/kg 
Triclorobenzeno LQ - 0,01 mg/kg 
Tricloroeteno LQ - 0,01 mg/kg 
Benzeno LQ 0,02 mg/kg 
Tolueno  LQ  0,02 mg/kg 
Monoclorobenzeno  LQ  0,02 mg/kg 
Etilbenzeno LQ 0,02 mg/kg 
Xilenos (o,p e m) 0,02 LQ  mg/kg 
1,2 - Dicorobenzeno LQ - 0,02 mg/kg 
1,3 - Dicorobenzeno LQ - 0,02 mg/kg 
1,4 - Dicorobenzeno LQ - 0,02 mg/kg 
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90 

Tecido Vegetal 

Determinação de Nutrientes em Tecido Vegetal por 
espectrometria de emissão óptica ICP/EOS: 
Boro LQ: 2 mg/kg 
Cálcio LQ: 1 g/kg 
Magnésio LQ: 0,2 g/kg 
Fósforo LQ: 0,1 g/kg 
Enxofre LQ: 0,1 g/kg 
Potássio LQ: 1 g/kg 
Cobre LQ: 2 mg/kg 
Ferro LQ: 20 mg/kg 
Manganês LQ: 20 mg/kg 
Zinco LQ: 2 mg/kg 
Determinação de Nutrientes em Tecido Vegetal por 
Titulação 
Nitrogênio LQ: 0,56 g/kg 

Avaliação do estado nutricional das 
plantas Princípios e aplicações 2° 
edição. EMBRAPA 

91 

Determinação de Metais em Tecido Vegetal por 
espectrometria de emissão óptica ICP/EOS: 
Alumínio LQ: 1,0mg/kg  
Antimônio LQ: 1,0mg/kg 
Arsênio LQ: 1,0mg/kg  
Bário LQ: 1,0mg/kg  
Cádmio LQ:  0,5mg/kg  
Chumbo LQ: 1,0mg/kg  
Cobalto LQ: 1,0mg/kg  
Cromo LQ: 1,0mg/kg  
Molibdênio LQ: 1,0mg/kg 
Níquel LQ: 1,0mg/kg  
Selênio LQ: 1,0mg/kg 

US EPA 3050B e US EPA 200.7 
(2007) 

 

Nº Produto 
Descrição do ensaio 

(realizados nas instalações do cliente) 
Norma e/ou procedimento 

92 

Efluentes Gasosos de Dutos e 
Chaminés de Fontes Estacionárias 

Determinação de Monóxido de Carbono – Método do 
Analisador Portátil 
LQ: 1ppm 

 
US EPA CTM 030 (1997) 

93 
Determinação de Oxigênio – Método do Analisador 
Portátil 
LQ: 0,1% 

 
US EPA CTM 030 (1997) 

94 Determinação da Umidade do Gás ABNT NBR 11967:1989 
95 Determinação da Massa Molecular Seca CETESB L9.223 
96 Determinação da Velocidade e Vazão ABNT NBR 11966:1989 
97 Amostragem em Dutos e Chaminés ABNT NBR 10701:1989 
98 Amostragem de Ácido Clorídrico – Em dutos de 

chaminés 
 
EPA 08:1996 

99 Amostragem de Cloro Livre – Em dutos de chaminés  EPA 08:1996 
100 Amostragem de Material Particulado Em dutos de 

chaminés EPA CTM 030:1997 

101 Amostragem de Dióxido de Enxofre Em dutos de 
chaminés 

 
EPA 08:1996 

102 Amostragem de Trióxido de Enxofre e Névoas de Ácido 
Sulfúrico Em dutos de chaminés 

 
EPA 08:1996 

103 
Determinação de Óxidos de Nitrogênio em dutos de 
chaminés – Método do Analisar Portátil 
Faixa: 2 a 400mg/Nm3 

 
EPA CTM 030:1997 
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104 

Água Bruta, Água Tratada, Água 
para Consumo Humano, Água 
Residual, Água Salobra e Salina 

Amostragem em Poços de Monitoramento pelo Método 
de Baixa Vazão ABNT NBR 15847:2010 

105 Amostragem de água superficiais, subterrâneas e 
efluentes líquidos ABNT NBR 9898:1987 

106 Aspectos visuais SMWW, 23ª Edição, Método 2110 
107 Determinação de pH  

Faixa: 2 a 13 
SMWW, 23ª Edição, Método 
4500H+B 

108 Determinação de Condutividade Eletrolítica LQ: Faixa 
0,005 mS/cm a 5 mS/cm SMWW, 23ª Edição, Método 2510B 

109 Determinação de Temperatura  
LQ: 10 a 40°C SMWW, 23ª Edição, Método 2550B 

110 Determinação de Turbidez 
 LQ: 0,5NTU SMWW, 23ª Edição, Método 2130B 

111 Determinação de Potencial de oxi-redução  
LQ: ≥ 0,5V SMWW, 23ª Edição, Método 2580B 

112 Determinação de Oxigênio Dissolvido  
LQ: 0,05mg/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 4500- 
O C 

113 Determinação de Cloro Residual Livre  
LQ: 0,01 mg/L 

SMWW, 23ª Edição, Método 4500- 
Cl 

114 Solos, Rocha, Rejeito, Lodos, 
Sedimentos e Resíduos Sólidos 

Amostragem em tambores e recipientes similares, 
caminhão tanque, lagoas de resíduos, leitos de 
secagem, recipientes contendo pó ou resíduos 
granulados, lagoas secas e solos e áreas 
contaminadas, tecido vegetal, montes ou pilhas de 
resíduos, tanques ou contêineres e resíduos 
heterogêneos. 

ABNT 10.007 (2004) 

115 

Ar Ambiente 

Amostragem de Fluoreto Gasoso – Método do Eletrodo 
de Íon Específico 
LQ: 0,1µg/Nm³ 

ASTM 3268-D (2011) 

116 
Amostragem de Fluoreto Particulado – Método do 
Eletrodo de Íon Específico 
LQ: 0,1µg/Nm³ 

ASTM 3268-D (2011) 

117 

Amostragem de Metais em Ar Atmosférico  
Mercúrio 
Magnésio  
Estanho  
Fósforo  
Alumínio  
Cromo  
Cobre  
Prata 
Níquel  
Zinco  
Arsênio  
Ferro  
Manganês  
Cádmio  
Cálcio  
Chumbo 

EPA – IO – 3.1 EPA – IO – 3.4 
(1999) 

118 Amostragem de Partículas Totais em Suspensão – 
Método do Amostrador (AGV PTS) ABNT NBR 9547:1997 

119 Amostragem de Partículas Inaláveis – Método do 
Amostrador de Grandes Partículas Acoplado ao ABNT NBR 13412:1995 
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Separador Inercial de Partículas (AGV PM10) 
120 

Ar Ambiente 

Amostragem de Dióxido de Enxofre – Método do 
Peróxido de Hidrogênio ABNT NBR 9546:1986 

121 
Amostragem de Partículas Respiráveis pelo método do 
Amostrador de Grande Volume PM2,5 acoplado a um 
separador inercial de Partículas. 

40 CFR Appedix L to Part 50 

122 Amostragem de Dióxido de Nitrogênio em ar 
atmosférico pelo método de Arsenito de Sódio. USEPA EQN-1277-026, 1977 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

659 • 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

Programa de Educação Ambiental da Unidade Três Marias 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

NEXA RESOURCES - UNIDADE DE TRÊS MARIAS/MG 

 

 

 

 

 

 

 

Janeiro de 2019 



                PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: NEXA RESOURCES / TRÊS MARIAS - MG   
 2 

 

EMPRESA RESPONSÁVEL POR ESTE DOCUMENTO 

Razão Social: Integratio Mediação Social e Sustentabilidade Ltda. 

CNPJ: 07.664.904/0001-60 

Endereço: 
Avenida Getúlio Vargas, 1671, 7º andar, Savassi. Belo Horizonte/MG      
CEP.: 30.112-024    Tel: 31 3194-3200. integratio@integratio.com.br 

Diretores: 
Rolf Georg Fuchs 
Carlos Vinícius Natividade 

 

EQUIPE TÉCNICA 

Técnico Formação/ Registro profissional Responsabilidade no projeto 

Rolf Georg Fuchs 
Relações Públicas 

Conrerp 3ª Região – 1169 
Jornalista – DRT/MG 4565 

Revisão final do documento e 
responsabilidade técnica geral. 

José Dias Neto 
Cientista Social 

Sociólogo – MTE 0001119/MG 

Coordenação dos trabalhos e 
responsabilidade técnica. 

Revisão geral. 

 

EMPRESA RESPONSÁVEL POR ESTE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Razão Social: Nexa Resources 

CNPJ: 42.416.651/0001-07 

Endereço: 
Rodovia 040 – Brasília Km 284  
Três Marias – MG. CEP: 39205-000 

Contato: 
Edvan Ribeiro 
edvan.ribeiro@nexaresources.com 

 

  



                PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: NEXA RESOURCES / TRÊS MARIAS - MG   
 3 

 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 6 

2. OBJETIVOS ......................................................................................................................... 9 

2.1. Geral ............................................................................................................................ 9 

2.2. Específicos ................................................................................................................... 9 

3. JUSTIFICATIVA .................................................................................................................. 11 

4. PÚBLICO ALVO ................................................................................................................. 14 

5. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES ................................................................................................... 15 

5.1. Público interno .......................................................................................................... 19 

5.1.1. Projeto Amigos do Velho Chico ......................................................................... 19 

5.1.2. Projeto Monitores Ambientais .......................................................................... 20 

5.1.3. Projeto Menos é Mais: “eixo Resíduos” - campanha educativa para estimular a 

redução de resíduos recicláveis pelos empregados da Nexa .......................................... 23 

5.1.4. Oficinas de Reciclagem ...................................................................................... 23 

5.1.5. Projeto Quem Conta um Conto ......................................................................... 24 

5.1.6. Calendário Ecológico ......................................................................................... 24 

5.2. Público externo (comunidades e Comunidade Escolar) ........................................... 26 

5.2.1. Projeto Amigos do Velho Chico ......................................................................... 26 

5.2.2. Projeto Monitores Ambientais .......................................................................... 27 

5.2.3. Oficinas de Reciclagem ...................................................................................... 30 

5.2.4. Projeto Conheça a Nossa Fábrica ...................................................................... 30 

5.2.5. Projeto Quem Conta um Conto ......................................................................... 31 



                PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: NEXA RESOURCES / TRÊS MARIAS - MG   
 4 

 

5.2.6. Calendário Ecológico ......................................................................................... 32 

6. METODOLOGIA ................................................................................................................ 34 

6.1. Materiais e Técnicas ................................................................................................. 39 

6.2. Estabelecimento de parcerias .................................................................................. 42 

7. METAS .............................................................................................................................. 43 

8. INDICADORES................................................................................................................... 46 

9. PROGRAMA EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONSOLIDADO - UNIDADE NEXA 

TRÊS MARIAS - QUINQUÊNIO 2019-2023 ............................................................................... 48 

10. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO ................................................................................ 52 

11. CRONOGRAMA ............................................................................................................. 55 

12. PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS .................................................................................... 57 

13. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................... 58 

 

 

 

  



                PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: NEXA RESOURCES / TRÊS MARIAS - MG   
 5 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

AID - Área de Influência Direta 

AMDA - Associação Mineira de Defesa do Ambiente 

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

COPAM - Conselho Estadual de Política Ambiental 

COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

DN - Deliberação Normativa 

DSP - Diagnóstico Socioambiental Participativo 

EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado Minas Gerais 

GF - Grupo focal 

IEF - Instituto Estadual de Florestas 

PEA - Programa de Educação Ambiental 

SUPRAM - Superintendência Regional de Meio Ambiente 

UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais 

 

 

 

 

  

 



                PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: NEXA RESOURCES / TRÊS MARIAS - MG    6 

 

1. INTRODUÇÃO 

Este Programa de Educação Ambiental (PEA) se refere à Unidade de Três Marias da 

Nexa Recursos Minerais S.A. (ex-Votorantim Metais Zinco S.A.), localizada no km 284,5 da 

rodovia BR-040, partindo de Belo Horizonte em direção a Brasília, no município de Três 

Marias, distando-se em cerca de 290 km da cidade de Belo Horizonte (Figura 1), próxima à 

Usina Hidrelétrica de Três Marias. A unidade possui área total igual a 1.533 hectares (ha) e 

área construída de 298,4 ha. 

Na época de sua instalação (1956), a localização da unidade nas proximidades do Rio 

São Francisco foi estrategicamente pensada em razão da oferta de insumos básicos como 

água e energia, indispensáveis ao processo hidrometalúrgico de obtenção do zinco. O 

empreendimento compreende áreas de instalações industriais, barragens e depósitos de 

rejeitos, instalações administrativas e de apoio operacional, depósito de rejeito, pátios de 

resíduos, tanques de efluentes, prédios administrativos e demais instalações de apoio 

operacional. 

 

 

Figura 1: Localização e acesso da Unidade Três Marias. 
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A atividade principal da Nexa unidade de Três Marias é definida como “metalurgia dos 

metais não-ferrosos em formas primárias, inclusive metais preciosos”. Além disso, a empresa 

conduz ainda as seguintes atividades dentro de suas dependências: 

 Barragens de contenção de rejeitos/resíduos; 

 Fabricação de ácido sulfúrico não associada a enxofre elementar; 

 Obras de infraestrutura (pátios de resíduos e produtos, e oficinas). 

As atividades acima estão contempladas no licenciamento da unidade, conforme 

indicado na licença de operação (LO) nº 088/2013 emitida pela Superintendência Regional de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SUPRAM) em 25 de junho de 2013, com 

validade até 25 de junho de 2017, prorrogada para 2018 devido a acreditação ISO 14001 e, 

atualmente, em processo de revalidação junto à SUPRAM. Além disso, a unidade detém 

autorizações específicas para a operação do Depósito de Rejeitos Murici (DRM), a saber: 

 LO nº 075/2012: LO do DRM Leste e Central, emitida pela SUPRAM em 7 de 

maio de 2012 e, atualmente em processo de revalidação junto à SUPRAM. 

 LO nº 112/2018: LO do DRM Oeste 1, emitida pela SUPRAM em 27 de outubro 

de 2018, com validade de 10 anos. 

 LO nº 113/2018: LO do DRM Oeste 2, emitida pela SUPRAM em 27 de outubro 

de 2018, com validade de 10 anos. 

De acordo com os últimos estudos ambientais, podem ser considerados os principais 

aspectos ou impactos ambientais, sociais e econômicos do empreendimento: 

 Emissões atmosféricas;  

 Geração de efluentes líquidos;  

 Geração de rejeitos; 

 Geração de resíduos sólidos; 

 Impactos sobre recursos hídricos, fauna e flora;  

 Incremento no PIB municipal; 

 Incremento nos níveis de emprego e renda; 

 Incremento na geração de impostos; 

 Dinamização da economia local. 
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Alguns desses aspectos/impactos, inclusive, foram percebidos pelos públicos interno 

e externo da unidade, conforme demonstrado nos resultados do Diagnóstico Socioambiental 

Participativo (DSP) que subsidiou a elaboração deste PEA, que se trata, em suma, de uma 

atualização do programa já existente e desenvolvido pela empresa, de modo a adaptá-lo às 

diretrizes técnicas e normativas da DN COPAM nº 214/2017, sem deixar de considerar, no 

entanto, o histórico de ações já realizadas no território. 

O Programa de Educação Ambiental da unidade, desenvolvido pela companhia desde 

2006, conta com uma estrutura física e humana própria, composta por profissionais 

qualificados e atuantes na área de meio ambiente e pelo Espaço de Educação Ambiental, 

destinado à realização das atividades e eventos no âmbito do PEA da empresa. Deste modo, 

ressalta-se que este PEA tem por finalidade revisar o atual Programa de Educação Ambiental 

da Nexa, seguindo as diretrizes técnicas e metodológicas da DN COPAM nº 214/2017. 

Portanto, importante sublinhar que o conteúdo deste PEA se baseia nos resultados 

apontados pelos DSP’s conduzidos junto aos públicos interno, composto por empregados 

próprios e de empresas contratadas que atuam no empreendimento; e externo, que se refere 

às comunidades localizadas na Área de Influência Direta (AID) da Nexa em Três Marias, 

incluindo a comunidade escolar, que conforme a deliberação normativa constitui o público-

alvo dos Programas de Educação Ambiental no âmbito do licenciamento ambiental em Minas 

Gerais. Além disso, vale ressaltar que a estrutura do documento segue, integralmente, as 

diretrizes da DN COPAM nº 214/2017, principal norteador deste trabalho. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. GERAL 

Implementar o Programa de Educação Ambiental (PEA) para a unidade de Três 

Marias, em conformidade com a DN COPAM nº 214/2017, de modo a trabalhar a consciência 

ambiental crítica do público interno (empregados próprios e terceiros) e do público externo 

(comunidades do entorno e escolar) sobre as questões ambientais de relevância para a região 

de inserção da empresa, promovendo, através da Educação Ambiental, processos de ensino-

aprendizagem, práticas coletivas para construção de valores socioculturais, conhecimentos, 

habilidades e atitudes voltadas para a conservação do meio ambiente na região de inserção 

do empreendimento. 

  

2.2. ESPECÍFICOS 

São objetivos específicos do PEA na unidade de Três Marias, em consonância com as 

diretrizes da DN COPAM nº 214/2017: 

 Trabalhar de forma aprofundada os temas de maior relevância para a região apontados 

pelos resultados do Diagnóstico Socioambiental Participativo aplicado junto aos públicos 

interno e externo do empreendimento; 

 Promover ações educativas para os públicos interno e externo da Nexa em Três Marias 

quanto aos impactos e riscos ambientais e as medidas de controle adotadas pelo 

empreendimento; 

 Aplicar um processo de ensino-aprendizagem de forma crítica e que possibilite a todos os 

grupos envolvidos o exercício da cidadania, integrado aos estudos e demais programas 

ambientais do empreendimento e à percepção dos riscos ambientais de sua operação; 

 Proporcionar processos de educação ambiental voltados para ampliar conhecimentos, 

habilidades e atitudes que contribuam para a participação cidadã na construção de 

sociedades sustentáveis; 

 Estimular a reflexão sobre a relação do ser humano com o meio ambiente, de forma a 

incentivar ações pautadas na sustentabilidade, visando a qualidade de vida e a 

manutenção do equilíbrio ambiental; 
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 Garantir a continuidade e a permanência dos processos de educação ambiental, uma vez 

que o processo de formação dos indivíduos é permanente; 

 Contribuir para a formação de uma cultura de sustentabilidade na região; 

 Promover a sensibilização, o conhecimento e o melhor entendimento das questões 

ambientais na área de influência da unidade da Nexa em Três Marias. 
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3. JUSTIFICATIVA 

Este tópico tem por finalidade destacar a relevância e o motivo pelo qual o PEA deve 

ser realizado, justificando como contribuirá para a superação dos problemas, conflitos e 

aproveitamento das potencialidades ambientais, conforme identificado no DSP, tendo em 

vista os impactos socioambientais decorrentes da operação da unidade da Nexa em Três 

Marias. 

A implantação de um empreendimento em determinado território acaba por 

influenciar a dinâmica das relações socioespaciais do lugar, apresentando uma nova 

realidade aos indivíduos que integram aquele contexto. É necessário que essa nova realidade 

seja trabalhada, de forma crítica e embasada, buscando tornar possível a reflexão, o 

entendimento e o engajamento necessários a essa nova conjuntura decorrente da correlação 

entre projeto econômico e estrutura social de sua região de instalação. 

Uma das formas de trabalhar essas questões no contexto da Nexa em Três Marias 

será por intermédio da educação ambiental. É importante destacar que a empresa já 

desenvolve um PEA consolidado e socialmente reconhecido na sua área de influência, que 

tem se proposto a estimular a reflexão crítica dos seus participantes, por meio de ações 

educativas que proporcionam a formação de cidadãos com conhecimento para atuarem de 

forma participativa e responsável em relação ao meio ambiente.  

Na unidade da Nexa em Três Marias, o PEA foi implantado no ano de 2006, em 

atendimento à condicionante 19 da LO 500/2006 e, posteriormente, à condicionante 18 da 

LO 088/2013, para a qual a cada dois anos era enviado o relatório comprobatório das 

atividades realizadas no período. Desde então, vêm sendo desenvolvidas ações junto aos 

públicos interno e externo do empreendimento, no sentido de promover processos e práticas 

coletivas para construção de valores socioculturais, conhecimentos, habilidades e atitudes 

voltadas para a conservação do meio ambiente.  

De acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental, entende-se por educação 

ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 

meio ambiente, bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade. 
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Deste modo, entende-se que a educação ambiental contribui para o processo de 

desenvolvimento de uma população consciente e preocupada com o meio ambiente, que 

possa trabalhar individual e coletivamente na busca de soluções para os problemas existentes 

e para a prevenção de novos (capítulo 36 da Agenda 21). 

Assim, nessa perspectiva, com 12 anos de atuação na comunidade através do PEA, a 

educação ambiental tem sido apropriada pela empresa como um componente estratégico na 

agenda de sua atuação socioambiental, além de ser empregada também como um 

mecanismo para o contínuo relacionamento com as comunidades inseridas em sua área de 

influência direta. 

Destaca-se, ainda, que o PEA da Nexa em Três Marias é um programa que possui uma 

identidade visual consolidada, constituída por logomarca e mascote, denominado Douratim, 

nome escolhido em votação realizada junto aos seus públicos e que faz clara alusão ao Rio 

São Francisco, elemento de significativo valor ambiental, cultural, social e econômico para a 

população local. Esta identidade visual, portanto, será mantida para o PEA, conforme abaixo 

apresentado. 

 

 

Figura 1 - Logo do Programa de Educação Ambiental da 
Nexa Resources em Três Marias. 

 

Figura 2 - Mascote do PEA da Nexa Resources em Três 
Marias, conhecido como Douratim. 

 

A consolidação e legitimação de uma estratégia de educação ambiental no território 

de atuação da empresa é um aspecto importante para a eficácia do programa, o que pode 

ser observado no contexto de atuação da Nexa, cujas ações já realizadas foram 

citadas/reconhecidas pelos públicos-alvo do PEA nos DSPs. 
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Desta forma, este PEA buscará prover as bases para que a empresa continue a 

contribuir para que os seus públicos interno e externo construam uma visão realista sobre o 

empreendimento e suas implicações no contexto ambiental, de modo a melhor compreender 

a interface entre sua operação, processo produtivo e a dinâmica local, bem como para a 

tomada de posturas rotineiras ambientalmente adequadas. 

Além disso, as atividades buscarão sensibilizar, mobilizar, conscientizar e estimular a 

participação, no intuito de prover o envolvimento dos públicos interno e externo nas 

problemáticas existentes, de modo a subsidiar futuras ações que potencializem na prática as 

soluções conforme as necessidades, interesses e problemas diagnosticados através do DSP. 

Ademais, o PEA pode também ser considerado uma medida de mitigação e controle 

dos impactos causados pelo empreendimento, uma vez que representa um instrumento de 

informação e sensibilização do público envolvido, tanto interno quanto externo, gerando 

assim maior engajamento com a questão ambiental do território. 

Por fim, destaca-se que a educação ambiental se refere a um processo educativo 

amplo e que visa trabalhar a integralidade do sujeito e que, portanto, contribuirá para a 

formação de uma consciência crítica e cidadã de forma geral e, através da referência a temas 

de relevância local, estimulará o sentimento de pertencimento e vinculação com o lugar, 

contribuindo para o fortalecimento da territorialidade e da identidade local. 
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4. PÚBLICO ALVO 

O PEA da unidade da Nexa em Três Marias tem por finalidade promover a participação 

dos diferentes grupos sociais, afetados direta ou indiretamente pela operação do 

empreendimento, em todas as etapas do processo.  

Desta forma, o público-alvo deste PEA é composto por: 

* Público externo: refere-se às populações situadas na área de influência direta do 

empreendimento, a saber: município de Três Marias e bairro Beira Rio, de São Gonçalo do 

Abaeté. 

* Público interno: empregados próprios da Nexa em Três Marias e de suas empresas 

contratadas, contabilizando um total de 767 empregados próprios e 214 terceiros. 
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5. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES 

Este tópico tem por finalidade descrever de forma detalhada as ações propostas para 

execução do Programa de Educação Ambiental da unidade de Três Marias. Importante 

ressaltar que as atividades indicadas para este PEA se dividem em público interno e público 

externo, dividido entre comunidade geral e comunidade escolar.  

Destaca-se, também, que os projetos propostos consideram os resultados do DSP 

aplicado, de acordo com a síntese a seguir: 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Resultados do DSP Público Interno 
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Figura 4 - Resultados do DSP Público Interno 

Figura 3 - Resultados do DSP Público Externo 
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Salienta-se que alguns dos resultados apresentados se referem a diretrizes e 

princípios gerais a serem incorporados na estratégia do PEA como, por exemplo, “educação 

ambiental realizada em parceria com a comunidade” e “treinamentos socioambientais 

dentro da Nexa”, não se fazendo, portanto, como objeto de alguma ação específica do 

programa. 

Para consolidação e validação dos resultados dos DSP’s, foram realizadas reuniões de 

devolutivas com os públicos-alvo do PEA, de acordo com o seguinte cronograma de 

atividades: 

 28/01/2019, às 14h: Público escolar, representantes de todas as escolas que 

participaram dos DSPs; 

 29/01/2019, às 18h: Bairro Vila Votorantim; 

 29/01/2019: Público interno; 

 31/01/2019, às 9h: Distrito Pequenas Empresas; 

 01/02/2019, às 7h: Monitores Ambientais; 

 04/02/2019, às 8h: Sede urbana de Três Marias; 

 04/02/2019, às 18h: Bairro Beira Rio; 

 05/02/2019, às 16h: Público interno. 

Figura 5 - Resultados do DSP Público Externo 
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Deste modo os resultados dos DSPs, bem como a estrutura de atividades do PEA, 

foram debatidos com os participantes nas reuniões de devolutiva. Destaca-se que os projetos 

executivos de educação ambiental consideram os apontamentos realizados nessas reuniões, 

tendo sido a própria estrutura do PEA redesenhada a partir dos debates promovidos. 

O relatório descritivo das reuniões de devolutivas que contém fotos das atividades 

realizadas, bem como suas listas de presença encontram-se anexadas ao final deste 

documento. 

Deste modo, os temas decorrentes da aplicação dos DSPs foram agrupados em quatro 

eixos temáticos prioritários a serem trabalhados no contexto do empreendimento, conforme 

listado abaixo:  

 Bacia hidrográfica e biomas locais 

Importância do Rio São Francisco; Preservação dos rios, córregos e nascentes; 

Biodiversidade nos rios e as regras de pesca; Consumo de água na planta do 

empreendimento; Qualidade da água e poluição; Veredas: importância e efeitos de 

seu desmatamento e do plantio de eucalipto; Potencialidades ambientais da região. 

  

 Patrimônio cultural 

Patrimônio cultural local; Importância do Rio São Francisco. 

  

 Tecnologia ambiental e processo produtivo 

Consumo de água na planta do empreendimento; Descarte de resíduos sólidos; Coleta 

seletiva; Baixo conhecimento sobre os programas, projetos e ações socioambientais 

desenvolvidos pela Nexa. 

 

 Conscientização ambiental e participação cidadã 

Queimadas; Atitudes sustentáveis e coletivas premiadas; Saneamento básico; 

Descarte de resíduos sólidos; Coleta Seletiva; Imprudência no trânsito e desrespeito 

ao Código Nacional de Trânsito no município; Participação cidadã e esclarecimento 

sobre as atribuições do Poder Público; Educação para reivindicação: educação 

ambiental com a proposta de fomentar a participação cidadã; Animais soltos e 

abandonados; Uso sustentável dos recursos naturais. 

 



                PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: NEXA RESOURCES / TRÊS MARIAS - MG    19 

 

Esses eixos temáticos agrupam os temas de maior relevância para o território 

apontados pelos DSPs conduzidos junto aos públicos interno e externo da empresa, conforme 

detalhado no tópico 6. Metodologia. Assim, as atividades propostas no PEA têm por objetivo 

contemplar os temas de relevância para o território apontados pelos DSPs mediante o 

endereçamento de uma ou mais ações correlatas. 

Por fim, é relevante também sublinhar que os projetos propostos para o público 

externo deverão ser validados com esses atores previamente, bem como todas as datas de 

referência e metodologias sugeridas para execução das atividades. Por essa razão, a primeira 

ação prevista no cronograma deste PEA é, justamente, a realização de reunião de 

planejamento com partes interessadas (Poder Público, instituições de ensino, parceiros, 

ONGs, universidades, associações comunitárias, etc.), exatamente no intuito de consolidar, 

de forma participativa, uma agenda para a educação ambiental no território. 

 

5.1. PÚBLICO INTERNO 

5.1.1. Projeto Amigos do Velho Chico 

Conforme apontaram os resultados dos DSPs, a abordagem dos temas relacionados 

ao Rio São Francisco e seus desdobramentos devem ser o carro-chefe do PEA, haja vista a sua 

relevância no discurso dos públicos da empresa. 

Deste modo, serão realizadas, mensalmente, atividades com o intuito de trabalhar os 

temas relacionados à questão hídrica local, a saber: importância do Rio São Francisco; 

preservação dos rios, córregos e nascentes; biodiversidade nos rios e as regras de pesca; 

consumo de água na planta do empreendimento (e impacto da operação da Nexa na 

disponibilidade hídrica local); veredas: importância e efeitos de seu desmatamento e do 

plantio de eucalipto. A proposta é que seja realizada, no mínimo, uma atividade por mês, no 

período de março a dezembro, com carga horária de uma hora por encontro, ou seja, a carga 

horária total do Projeto Amigos do Velho Chico (público interno) é de 10h anuais. 

Essas atividades consistirão em capacitações na forma de palestras, apresentações 

lúdicas (por exemplo, esquetes teatrais, contação de histórias, etc.) ou oficinas práticas com 

a finalidade promover o conhecimento sobre as temáticas anteriormente relacionadas. As 
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atividades poderão contar também com o auxílio técnico de especialistas nos temas, inclusive 

moradores da própria comunidade trimariense. 

Ademais, será realizada no âmbito do projeto a campanha educativa “Menos é Mais: 

eixo Água”, para estimular a redução no consumo de água por parte dos empregados da Nexa 

e das comunidades, composta por duas etapas, a saber: 

1ª etapa: a ser realizada no primeiro semestre do ano, com foco na redução do 

consumo de água dentro da unidade da Nexa.  

2ª etapa: a se realizar no segundo semestre do ano, na residência dos empregados 

ou instituições/escolas, onde será incentivada a redução do consumo de água per capta. A 

evolução da efetividade dessa ação é mensurada mensalmente, pelos próprios participantes 

da campanha educativa, através da conta de água de suas residências. 

Os recursos utilizados para promover essa atividade serão a divulgação através de 

veículos de comunicação internos (jornais internos, mídias de banheiro, ônibus, etc.) e o 

estabelecimento de uma premiação àqueles que de fato conseguirem reduzir o seu consumo 

mensal de água. Esta é uma ação que se enquadra no eixo temático “conscientização 

ambiental e participação cidadã”. 

  

5.1.2. Projeto Monitores Ambientais 

Este projeto abrange tanto o público interno quanto externo e é composto por duas 

etapas: a primeira tem por objetivo capacitar os filhos de empregados da Nexa (próprios e 

terceiros) para que se formem monitores ambientais. Depois, na segunda etapa, estes 

monitores serão replicadores das práticas ambientais para as escolas do município. 

A proposta é trabalhar com a promoção de uma cultura voltada ao compartilhamento 

de informações, no sentido de conscientizar ambientalmente a população, fazendo de cada 

cidadão um agente de educação ambiental. Por essa razão, os jovens filhos de empregados 

da Nexa serão capacitados em disciplinas correlatas à operação e cotidiano da própria 

empresa e referentes a temáticas de relevância para o território, de modo que se tornem 
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multiplicadores do conhecimento junto às escolas do município, formando, assim, uma rede 

de cooperação voltada à promoção da educação ambiental. 

Os resultados dos DSPs considerados e que serão trabalhados nesta atividade são: 

importância do Rio São Francisco, preservação dos rios, córregos e nascentes; biodiversidade 

nos rios e as regras de pesca; qualidade de água e poluição; veredas: importância e efeitos 

de seu desmatamento e do plantio de eucalipto; consumo de água na planta do 

empreendimento; baixo conhecimento sobre os programas, projetos e ações 

socioambientais desenvolvidos pela Nexa; descarte de resíduos sólidos; coleta de seletiva; 

potencialidades ambientais da região; arborização do espaço urbano coletivo. 

As disciplinas a serem abordadas no projeto têm o objetivo de promover, além da 

conscientização ambiental sobre as temáticas de relevância para o território, a reflexão crítica 

sobre os impactos da empresa no meio físico, social e cultural nas etapas do seu processo 

produtivo. Trata-se, assim, de uma forma de refletir, juntamente com o território, acerca dos 

impactos decorrentes da operação da empresa no município. 

Deste modo, as disciplinas que compõem o Projeto Monitores Ambientais são: 

Metalurgia e Desenvolvimento Sustentável, Biodiversidade e Arborização, Questões Hídricas 

Locais, Resíduos Sólidos e Coleta Seletiva, além da atividade prática do Circuito Integrado. Os 

jovens monitores são capacitados nesses assuntos e, posteriormente, realizam as palestras 

nas escolas utilizando recursos audiovisuais, dinâmicas e visita em campo. São distribuídas 

cartilhas educativas. 

De forma específica, os assuntos tratados em cada disciplina são: 

 Metalurgia e Desenvolvimento Sustentável: a palestra tem por objetivo 

apresentar as etapas do processo produtivo, os benefícios do zinco e a geração 

e gestão de rejeito no Depósito de Rejeito Murici; bem como trabalhar a 

gestão dos impactos do empreendimento e as tecnologias adotadas pela 

empresa para controle e mitigação dos mesmos como, por exemplo, na gestão 

de emissões atmosféricas de fontes fixas, qualidade do ar e ruído ambiental. 

Além disso, visa também demonstrar como a unidade realiza a produção com 

sustentabilidade, enfatizando sua economia de água e energia. Outro 

propósito é trabalhar o desenvolvimento local visando alternativas de uso 
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futuro pós-descomissionamento, descomissionamento das atividades 

industriais e barragens/depósito de rejeito. Apresenta ainda, de forma breve, 

os programas, projetos e ações socioambientais desenvolvidos pela Nexa 

unidade de Três Marias. Após a palestra, é feita visita aos setores operacionais 

da unidade, para que os temas tratados sejam empiricamente observados 

pelos participantes. 

 Biodiversidade e Arborização: Após palestra sobre o tema, os alunos farão o 

percurso em algumas áreas da empresa por meio de uma trilha planejada e de 

um corredor ecológico. Durante essa atividade os visitantes terão 

oportunidade de lidar com informações relativas a espécies vegetais e animais 

e a características específicas dos seguintes ambientes:  Espécies Nativas e 

naturais; Braqueária (Antropização); Nativa recuperada (cerrado); Exóticas 

recuperadas (Eucalipto). Além disso, será enfatizado o manejo dos recursos 

naturais de forma a garantir sua preservação e proteção. 

 Questões hídricas locais: Neste módulo, serão trabalhadas as temáticas 

relacionadas à importância do Rio São Francisco para a comunidade 

trimariense, a saber: preservação dos rios, córregos e nascentes; 

biodiversidade nos rios e as regras de pesca; qualidade de água e poluição; 

veredas: importância e efeitos de seu desmatamento e do plantio de 

eucalipto. 

 Resíduos Sólidos e Coleta Seletiva: Temática de relevância apontada pelos 

resultados dos DSPS, esta abordagem buscará desenvolver os conceitos 

relacionados à geração de resíduos sólidos industriais e domésticos e suas 

formas de tratamento, entre elas a coleta seletiva. Essa atividade contempla 

uma palestra e visita ao Pátio de Estocagem Temporária de Resíduos. 

 Circuito Integrado: Para finalizar o projeto, os monitores realizam uma 

palestra geral abordando os temas que serão observados no Circuito 

Integrado e, em seguida, juntamente com os alunos, fazem o percurso que 

contempla a visita ao minhocário, compostagem e ao viveiro de mudas, onde 

o grupo terá oportunidade de conhecer estes processos. Ao final, o grupo 

visita o viveiro de mudas recebe informações sobre a produção de mudas e o 

processo de doação para a comunidade. 
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Neste projeto, o público-alvo diretamente envolvido são os filhos de empregados 

(próprios e terceiros) da Nexa em Três Marias, que serão capacitados para atuarem como 

monitores ambientais, além dos alunos de escolas do município de Três Marias que 

receberão as atividades. 

 

5.1.3. Projeto Menos é Mais: “eixo Resíduos” - campanha educativa para estimular 

a redução de resíduos recicláveis pelos empregados da Nexa 

Outra temática relevante no ambiente corporativo, segundo mostraram os DSPs, 

refere-se aos resíduos sólidos no município e suas derivações, como a coleta seletiva, por 

exemplo. 

Por essa razão, é pertinente um projeto que tenha por objetivo trabalhar o consumo 

de recicláveis de forma consciente, diminuindo a geração de resíduos. Assim, essa atividade 

se faz com a finalidade de contribuir com o meio ambiente e incentivar os empregados a 

utilizar os recursos naturais de forma sustentável, através da realização de ações para reduzir 

a geração de resíduos recicláveis. 

Para tanto, serão realizados eventos específicos na planta da unidade da empresa, 

que se valerá das mídias internas para sua divulgação e, em seu escopo, contará com jogos 

educativos como, por exemplo, quiz de perguntas e respostas sobre o tema, promovendo 

uma competição saudável entre os setores. Esses eventos terão periodicidade semestral e 

contarão com carga horária de uma hora por encontro. 

  

5.1.4. Oficinas de Reciclagem 

Atividade também correlata à questão dos resíduos sólidos e que tem por finalidade 

incentivar os trabalhadores a olhar de forma sustentável para os resíduos gerados e, de uma 

forma simples, mostrar alternativas para que possam ser reaproveitados, contribuindo para 

redução na geração dos mesmos. 

 Para tanto, serão realizadas oficinas de reciclagem junto aos empregados da Nexa, 

nas quais se buscará estimular o reaproveitamento/reciclagem de sucata de madeira, papel, 
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plástico e metal. As oficinas serão realizadas semestralmente e terão carga horária de uma 

hora por encontro. 

  

5.1.5. Projeto Quem Conta um Conto 

Este é um projeto que tem por objetivo promover, divulgar e preservar o patrimônio 

cultural local, que teve sua importância enfatizada nos resultados dos DSPs realizados. 

Portanto, será implementado tanto junto ao público interno quanto externo.  

Nesta ação, é escolhido um contador de histórias da região para contar aos 

participantes casos/anedotas relacionados ao meio ambiente e à cultura local. Através do 

tema escolhido, pode ser feita a leitura de livros sobre o assunto ou contar histórias sobre 

pontos importantes ou temas regionais. Além disso, fomentar o gosto e hábito pela leitura; 

promover o intercâmbio entre gerações e a inserção social; e promover o conhecimento dos 

assuntos socioambientais e culturais através de práticas vivenciadas ou conhecimentos dos 

moradores da região são também objetivos desta atividade. 

O projeto é organizado pela equipe de Meio Ambiente da unidade da Nexa em Três 

Marias e será realizado trimestralmente, com duração aproximada de uma hora por 

encontro. Caberá a essa equipe a divulgação e apresentação tanto nas áreas operacionais da 

empresa quanto nas instituições partícipes. O contador deve aguçar a curiosidade pelo 

enredo da história, interagir com o público, mostrar a ilustração, discutir sobre ela, enfim, 

aliar prazer e leitura em boas histórias para se contar e para se escutar. 

 

5.1.6. Calendário Ecológico 

Esta é uma ação complementar aos processos de ensino-aprendizagem apresentados 

para o público interno, que visa, em momento oportunos, aprofundar a reflexão sobre os 

aspectos tratados ao longo dos projetos. Trata-se de eventos a serem realizados em datas de 

referência dentro de um calendário ecológico a ser implementado no contexto da Nexa em 

Três Marias. Serão realizadas atividades internas e externas visando a conscientização 
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através de palestras, visitas à unidade e ações sobre cada data comemorada. Além da 

comemoração, também serão feitas divulgações internas sobre os temas. 

Nas atividades serão trabalhados assuntos referentes aos eixos temáticos: bacia 

hidrográfica e biomas locais; patrimônio cultural; e conscientização ambiental e participação 

cidadã. 

As datas nas quais serão realizadas as atividades serão: 

 22/03 - Dia Internacional da Água;  

 30/04 - Dia da Conservação do Solo; 

 05/06 - Dia Mundial do Meio Ambiente; 

 21/09 - Dia de Defesa da Fauna;  

 22/09 - Dia da Árvore;  

 04/10 - Dia de Descobrimento do Rio São Francisco. 

Os resultados do DSP que subsidiaram a elaboração desta ação foram: a importância 

do Rio São Francisco; preservação dos rios, córregos e nascentes; biodiversidade nos rios e 

as regras de pesca; veredas: importância e efeitos de seu desmatamento e do plantio de 

eucalipto; arborização do espaço urbano coletivo; queimadas; saneamento básico; descarte 

de resíduos sólidos; coleta seletiva; potencialidades ambientais da região. 

As palestras, jogos educativos e oficinas realizadas nos eventos terão por objetivo 

abordar temas condizentes com as características locais, atreladas aos eixos temáticos que 

serão trabalhados no escopo do PEA da Nexa em Três Marias. Sempre que possível, os 

empregados serão estimulados a apresentar as suas experiências e compartilhar suas 

descobertas. 

Para ministrar as palestras poderão ser convidados técnicos especialistas nos temas 

abordados, bem como representantes de instituições ligadas à questão ambiental, como 

EMATER, IEF e COPASA, para apresentarem os trabalhos que desenvolvem na região e 

estimularem a participação dos empregados nas ações conservacionistas. 
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5.2. PÚBLICO EXTERNO (COMUNIDADES E COMUNIDADE ESCOLAR) 

Importante ressaltar que os projetos de educação ambiental propostos para o público 

externo mantêm coerência com a estrutura de projetos elaborados para o público interno, 

em função de os empregados da Nexa serem também moradores do município de Três 

Marias, ou seja, os resultados dos DSPs dos públicos interno e externo se assemelham, 

diferentemente de alguns empreendimentos onde o corpo de empregados não reside no 

local, apresentando assim menor conexão com as questões socioambientais locais. Destarte, 

no caso da Nexa em Três Marias o que se observou foi um forte vínculo dos empregados da 

empresa com o território. 

 

5.2.1. Projeto Amigos do Velho Chico 

Conforme apontaram os resultados dos DSPs, a abordagem dos temas relacionados 

ao Rio São Francisco e seus desdobramentos deve ser o carro-chefe do PEA da Nexa em Três 

Marias. Portanto, estes temas serão considerados em boa parte dos projetos propostos no 

âmbito do programa, além de ser também objeto, em específico, do Projeto Amigos do Velho 

Chico, a ser realizado tanto junto ao público interno quanto externo do empreendimento. 

Serão realizadas, mensalmente, atividades com o intuito de trabalhar os temas 

relacionados à questão hídrica local, a saber: importância do Rio São Francisco; preservação 

dos rios, córregos e nascentes; biodiversidade nos rios e as regras de pesca; qualidade da 

água e poluição do rio; veredas: importância e efeitos de seu desmatamento e do plantio de 

eucalipto. A proposta é que seja realizada, no mínimo, duas atividades por mês, de março a 

dezembro, nas comunidades/escolas do município de Três Marias, com carga horária de uma 

hora por encontro, ou seja, a carga horária total do Projeto Amigos do Velho Chico (público 

externo) é de 10h anuais. A agenda de atividades será validada posteriormente, junto à 

secretaria de educação e comunidades do município. 

Essas atividades consistirão em capacitações na forma de palestras, apresentações 

lúdicas (por exemplo, esquetes teatrais, contação de histórias, etc.) ou oficinas práticas com 

a finalidade promover o conhecimento sobre as temáticas anteriormente relacionadas. 
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Ademais, será realizada no âmbito do projeto uma campanha educativa para 

estimular a redução no consumo de água por parte dos empregados da Nexa e das 

comunidades, composta por duas etapas, a saber: 

1ª etapa: a ser realizada no primeiro semestre do ano, com foco na redução do 

consumo de água dentro da unidade da Nexa.  

2ª etapa: a se realizar no segundo semestre do ano, na residência dos empregados 

ou instituições/escolas, onde será incentivada a redução do consumo de água per capta. A 

evolução da efetividade dessa ação é mensurada mensalmente, pelos próprios participantes 

da campanha educativa, através da conta de água de suas residências. 

Os recursos utilizados para promover essa atividade serão a divulgação através de 

veículos de comunicação internos (jornais internos, mídias de banheiro, ônibus, etc.) e o 

estabelecimento de uma premiação àqueles que de fato conseguirem reduzir o seu consumo 

mensal de água. Esta é uma ação que se enquadra no eixo temático “conscientização 

ambiental e participação cidadã”. 

 

5.2.2. Projeto Monitores Ambientais 

Este projeto abrange tanto o público interno quanto externo e é composto por duas 

etapas: a primeira tem por proposta capacitar os filhos de empregados próprios e terceiros 

da Nexa para que se formem monitores ambientais. Depois, na segunda etapa, estes 

monitores serão replicadores das práticas ambientais para as escolas do município. 

A proposta é trabalhar com a promoção de uma cultura voltada ao compartilhamento 

de informações, no sentido de conscientizar ambientalmente a população, fazendo de cada 

cidadão um agente de educação ambiental. Por essa razão, os jovens filhos de empregados 

da Nexa serão capacitados em disciplinas correlatas à operação e cotidiano da própria 

empresa e referentes a temáticas de relevância para o território, de modo que se tornem 

multiplicadores do conhecimento adquirido em escolas do município, formando, assim, uma 

rede de cooperação voltada à promoção da educação ambiental. 
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Os resultados dos DSPs considerados e que serão trabalhados nesta atividade são: 

importância do Rio São Francisco, preservação dos rios, córregos e nascentes; biodiversidade 

nos rios e as regras de pesca; qualidade de água e poluição; veredas: importância e efeitos 

de seu desmatamento e do plantio de eucalipto; consumo de água na planta do 

empreendimento; baixo conhecimento sobre os programas, projetos e ações 

socioambientais desenvolvidos pela Nexa; descarte de resíduos sólidos; coleta de seletiva; 

potencialidades ambientais da região; arborização do espaço urbano coletivo. 

As disciplinas a serem abordadas no projeto têm o objetivo de promover, além da 

conscientização ambiental sobre as temáticas de relevância para o território, a reflexão crítica 

sobre os impactos da empresa no meio físico, social e cultural nas etapas do seu processo 

produtivo. Trata-se, assim, de uma forma de refletir, juntamente com o território, acerca dos 

impactos decorrentes da operação da empresa no município. 

Deste modo, as disciplinas que compõem o Projeto Monitores Ambientais são: 

Metalurgia e Desenvolvimento Sustentável, Biodiversidade e Arborização, Questões Hídricas 

Locais, Resíduos Sólidos e Coleta Seletiva, além da atividade prática do Circuito Integrado. Os 

jovens monitores são capacitados nesses assuntos e, posteriormente, realizam as palestras 

nas escolas utilizando recursos audiovisuais, dinâmicas e visita em campo. São distribuídas 

cartilhas educativas. 

De forma específica, os assuntos tratados em cada disciplina são: 

 Metalurgia e Desenvolvimento Sustentável: a palestra tem por objetivo 

apresentar as etapas do processo produtivo, os benefícios do zinco e a geração 

e gestão de rejeito no Depósito de Rejeito Murici; bem como trabalhar a 

gestão dos impactos do empreendimento e as tecnologias adotadas pela 

empresa para controle e mitigação dos mesmos como, por exemplo, na gestão 

de emissões atmosféricas de fontes fixas, qualidade do ar e ruído ambiental. 

Além disso, visa também demonstrar como a unidade realiza a produção com 

sustentabilidade, enfatizando sua economia de água e energia. Outro 

propósito é trabalhar o desenvolvimento local visando alternativas de uso 

futuro pós-descomissionamento, descomissionamento das atividades 

industriais e barragens/depósito de rejeito. Apresenta ainda, de forma breve, 

os programas, projetos e ações socioambientais desenvolvidos pela Nexa 
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unidade de Três Marias. Após a palestra, é feita visita aos setores operacionais 

da unidade, para que os temas tratados sejam empiricamente observados 

pelos participantes. 

 Biodiversidade e Arborização: Após palestra sobre o tema, os alunos farão o 

percurso em algumas áreas da empresa através de uma trilha planejada e 

corredor ecológico. Durante essa atividade os visitantes terão oportunidade 

de lidar com informações relativas a espécies vegetais e animais e a 

características específicas dos seguintes ambientes:  Espécies Nativas e 

naturais; Braqueária (Antropização); Nativa recuperada (cerrado); Exóticas 

recuperadas (Eucalipto). Além disso, será enfatizado o manejo dos recursos 

naturais de forma a garantir sua preservação e proteção. 

 Questões hídricas locais: Neste módulo, serão trabalhadas as temáticas 

relacionadas à importância do Rio São Francisco para a comunidade 

trimariense, a saber: preservação dos rios, córregos e nascentes; 

biodiversidade nos rios e as regras de pesca; qualidade de água e poluição; 

veredas: importância e efeitos de seu desmatamento e do plantio de 

eucalipto. 

 Resíduos Sólidos e Coleta Seletiva: Temática de relevância apontada pelos 

resultados dos DSPS, esta abordagem buscará desenvolver os conceitos 

relacionados à geração de resíduos sólidos industriais e domésticos e suas 

formas de tratamento, entre elas a coleta seletiva. Essa atividade contempla 

uma palestra e visita ao Pátio de Estocagem Temporária de Resíduos. 

 Circuito Integrado: Para finalizar o projeto, os monitores realizam uma 

palestra geral abordando os temas que serão observados no Circuito 

Integrado e, em seguida, juntamente com os alunos, fazem o percurso que 

contempla a visita ao minhocário, compostagem e ao viveiro de mudas, onde 

o grupo terá oportunidade de conhecer estes processos. Ao final, o grupo 

visita o viveiro de mudas recebe informações sobre a produção de mudas e o 

processo de doação para a comunidade. 

Neste projeto, o público-alvo diretamente envolvido são os filhos de empregados 

(próprios e terceiros) da Nexa em Três Marias, que serão capacitados para atuarem como 
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monitores ambientais, além dos alunos de escolas do município de Três Marias que 

receberão as atividades. 

  

5.2.3. Oficinas de Reciclagem 

Atividade correlata à questão dos resíduos sólidos e que tem por finalidade incentivar 

as comunidades a olharem de forma sustentável para os resíduos gerados e, de uma forma 

simples, mostrar alternativas para que possam ser reaproveitados, contribuindo para 

redução na geração dos mesmos. 

 Para tanto, serão realizadas oficinas de reciclagem junto ao público externo da 

empresa, nas quais se buscará estimular o reaproveitamento/reciclagem de sucata de 

madeira, papel, plástico e metal. O ciclo de oficinas será realizado semestralmente, sendo 

que as atividades terão carga horária de uma hora por encontro. A agenda de atividades será 

validada posteriormente, junto à secretaria de educação e comunidades do município. 

 

5.2.4. Projeto Conheça a Nossa Fábrica 

Este projeto visa abrir as portas da empresa para os familiares de empregados 

próprios e terceiros, alunos de escolas do município e faculdades, educadores locais e à 

comunidade, para apresentar o processo de produção, a utilização do zinco no dia a dia, as 

práticas ambientais e os valores corporativos da Nexa.  

Além disso, de forma correlata ao Projeto Monitores Ambientais, visa apresentar aos 

visitantes a gestão dos impactos do empreendimento e as tecnologias adotadas pela empresa 

para controle e mitigação dos mesmos como, por exemplo, na gestão de emissões 

atmosféricas de fontes fixas, qualidade do ar e ruído ambiental. Além disso, tem por proposta 

também demonstrar como a unidade realiza a produção com sustentabilidade, enfatizando 

sua economia de água e energia e relatar, de forma breve, os programas, projetos e ações 

socioambientais desenvolvidos pela Nexa unidade de Três Marias. 

A proposta do projeto é, através do exercício da visita guiada à área operacional da 

Nexa, permitir o estreitamento do relacionamento entre empresa e comunidade, visando 
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apresentar o impacto da atividade mineradora na comunidade e tirar dúvidas sobre o 

processo. Para tanto, serão realizadas atividades visando a conscientização através de 

palestras e visitas aos setores produtivos. Cada visita guiada terá a duração aproximada de 

duas horas. 

Nesta ação serão trabalhados assuntos condizentes com os eixos temáticos: 

tecnologia ambiental e processo produtivo; e conscientização ambiental e participação 

cidadã. Os resultados do DSP considerados nessa atividade são: educação para reivindicação 

- educação ambiental com a proposta de fomentar a participação cidadã; educação ambiental 

em parceria com a comunidade.  

 

5.2.5. Projeto Quem Conta um Conto 

Este é um projeto que tem por objetivo promover, divulgar e preservar o patrimônio 

cultural local, que teve sua importância enfatizada nos resultados dos DSPs realizados. 

Portanto, será implementado tanto junto ao público interno quanto externo.  

Nesta ação, é escolhido um contador de histórias da região para contar aos 

participantes casos/anedotas relacionados ao meio ambiente e à cultura local. Através do 

tema escolhido, pode ser feita a leitura de livros sobre o assunto ou contar histórias sobre 

pontos importantes ou temas regionais. Além disso, fomentar o gosto e hábito pela leitura; 

promover o intercâmbio entre gerações e a inserção social; e promover o conhecimento dos 

assuntos socioambientais e culturais através de práticas vivenciadas ou conhecimentos dos 

moradores da região são também objetivos desta atividade. 

O projeto é organizado pela equipe de Meio Ambiente da unidade da Nexa em Três 

Marias e será realizado trimestralmente, com duração aproximada de uma hora por 

encontro. Caberá a essa equipe a divulgação e apresentação tanto nas áreas operacionais da 

empresa quanto nas instituições partícipes. O contador deve aguçar a curiosidade pelo 

enredo da história, interagir com o público, mostrar a ilustração, discutir sobre ela, enfim, 

aliar prazer e leitura em boas histórias para se contar e para se escutar. 
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5.2.6. Calendário Ecológico 

Esta é uma ação complementar aos processos de ensino-aprendizagem apresentados 

para o público externo, que visa, em momento oportunos, aprofundar a reflexão sobre os 

aspectos tratados ao longo dos projetos. Trata-se de eventos a serem realizados em datas de 

referência dentro de um calendário ecológico a ser implementado no contexto da Nexa em 

Três Marias. Serão realizadas atividades internas e externas visando a conscientização 

através de palestras, visitas à unidade e ações sobre cada data comemorada. Além da 

comemoração, também serão feitas divulgações internas sobre os temas. 

Nesta ação serão trabalhados assuntos referentes aos eixos temáticos: bacia 

hidrográfica e biomas locais; patrimônio cultural; e conscientização ambiental e participação 

cidadã. 

As datas comemorativas nas quais serão realizadas as atividades serão:  

 22/03 - Dia Internacional da Água;  

 30/04 - Dia da Conservação do Solo; 

 05/06 - Dia Mundial do Meio Ambiente;  

 21/09 - Dia de Defesa da Fauna;  

 22/09 - Dia da Árvore;  

 04/10 - Dia de Descobrimento do Rio São Francisco. 

Os resultados do DSP que subsidiaram a elaboração desta ação foram: a importância 

do Rio São Francisco; preservação dos rios, córregos e nascentes; biodiversidade nos rios e 

as regras de pesca; qualidade da água e poluição; veredas: importância e efeitos de seu 

desmatamento e do plantio de eucalipto; queimadas; uso sustentável dos recursos naturais. 

As palestras, jogos educativos e oficinas realizadas terão por objetivo abordar temas 

condizentes com as características locais, atreladas aos eixos temáticos que serão 

trabalhados no escopo do PEA da Nexa em Três Marias. Sempre que possível, os empregados 

serão estimulados a apresentar as suas experiências e compartilhar suas descobertas. 

Para ministrar as palestras poderão ser convidados técnicos especialistas nos temas 

abordados, bem como representantes de instituições ligadas à questão ambiental, como 
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EMATER, IEF e COPASA, para apresentarem os trabalhos que desenvolvem na região e 

estimularem a participação dos empregados nas ações conservacionistas. 
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6. METODOLOGIA 

Este tópico tem por objetivo apresentar a proposta dos métodos, etapas, 

instrumentos e recursos a serem utilizados para concretização do PEA da unidade da Nexa 

em Três Marias. A validade para a estrutura de atividades e metodologias utilizadas nos 

projetos de educação ambiental que compõem este PEA é de cinco anos (2019-2023), 

devendo a Nexa, após este período, atualizar os seus DSPs e, consequentemente, o Programa 

de Educação Ambiental da unidade de Três Marias. 

Ressalta-se que as atividades propostas neste PEA são coerentes com os princípios do 

Programa Nacional de Educação Ambiental, do Ministério do Meio Ambiente (PRONEA), o 

qual indica que as ações no âmbito da educação ambiental devem se destinar a assegurar, 

no domínio educativo, a integração equilibrada das múltiplas dimensões da sustentabilidade 

- ambiental, social, ética, cultural, econômica, espacial e política. Além disso, são consonantes 

com a DN 214/2017, que estabelece as diretrizes para a elaboração e a execução dos 

Programas de Educação Ambiental no âmbito dos processos de licenciamento ambiental no 

estado de Minas Gerais, visando garantir a plena participação dos públicos diretamente 

envolvidos no contexto do empreendimento. Assim, a principal fonte de dados para 

composição deste programa são os DSPs aplicados junto aos públicos interno e externo da 

Nexa em Três Marias. 

A metodologia definida para o Programa de Educação Ambiental da empresa orienta-

se também na estrutura do PEA já desenvolvido pela companhia em seu território de atuação, 

que se fundamenta em uma metodologia própria, validada, legitimada e reconhecida pelos 

atores que nele estão envolvidos. 

Em suma, este PEA segue os pressupostos de educação libertadora e contextualizada, 

de resiliência às transformações ambientais e de estímulo ao trabalho em redes. Segundo 

Zemelmann (2006), uma das bases da contextualização do saber é potencializar o sujeito para 

que este se situe em um momento histórico, ampliando seu horizonte de apreensão da 

realidade. O PEA está alinhado à ideia de que o ser humano precisa ser responsável pela 

maneira como usa os recursos naturais e de seu compromisso com as gerações futuras e vem 

reiterar e reforçar o papel da empresa, da comunidade (incluindo, destacadamente, a escola) 

como irradiadora da consciência ecológica junto à sociedade. Por essa razão, o método a ser 
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empregado na execução do PEA é, em sua essência, participativo e busca promover, através 

das ações descritas no item três deste documento, o empoderamento dos sujeitos mediante 

a conscientização por intermédio da educação ambiental, no sentido de que se sintam 

corresponsáveis e assumam o protagonismo no âmbito dos processos de desenvolvimento 

sustentável local. Além disso, através da ampliação do conhecimento sobre questões 

socioambientais do território, tornem-se multiplicadores e difusores desse conhecimento 

adquirido. 

Portanto, os eixos temáticos a serem trabalhados pelo PEA da Nexa em Três Marias, 

de acordo com os resultados apresentados pelos DSPs, serão: 

 Bacia hidrográfica e biomas locais;  

 Patrimônio cultural;  

 Tecnologia ambiental e processo produtivo;  

 Conscientização ambiental e participação cidadã. 

Deste modo, o PEA da Nexa em Três Marias se empenhará, por meio de ações de 

educação ambiental, em sensibilizar tanto a população residente na AID do empreendimento 

como os seus trabalhadores (próprios e terceiros) acerca dos temas vinculados aos impactos, 

manifestos e potenciais, sobre o meio ambiente local, de acordo com os seguintes eixos 

temáticos. 

 

 BACIA HIDROGRÁFICA E BIOMAS LOCAIS 

De acordo com os resultados apontados tanto no DSP do público interno quanto 

externo, as questões envolvendo o Rio São Francisco compõem a principal temática 

ambiental a ser trabalhada no PEA. Por seu valor econômico, social, ambiental e cultural 

atribuídos pelo público trimariense, os assuntos referentes ao rio devem ocupar o eixo 

central da agenda do PEA da Nexa em Três Marias. 

Em virtude da relevância do São Francisco para a territorialidade local, as abordagens 

sobre os biomas locais, envolvendo fauna e flora, devem ser feitas de forma interconectada 

ao tratamento dos aspectos referentes à bacia hidrográfica local, haja vista que, na fala dos 

públicos dos DSPs, estes elementos foram compreendidos sem desvincular-se. 
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Ademais, o PEA também abordará os possíveis impactos da operação da empresa 

sobre os recursos hídricos locais, bem como tratará das características e especificidades 

locais no que diz respeito ao recurso água e outros assuntos correlatos à questão hídrica que 

compõem a agenda política e socioambiental contemporânea. Assim, as atividades do PEA 

versarão sobre os seguintes assuntos: 

 A importância do rio para a comunidade de Três Marias e da região: o Rio São 

Francisco como patrimônio (natural, cultural, econômico, etc.); 

 Características, funções e formas sustentáveis de apropriação e uso do rio; 

 Funções e importância da mata ciliar para preservação do rio; 

 A biodiversidade do Rio São Francisco: fauna aquática, com destaque para espécies 

de peixes; flora, plantas características, etc.; 

 A prevenção e o combate à pesca ilegal; 

 Os prejuízos da pesca predatória no Rio São Francisco; 

 Período de reprodução dos peixes na piracema e justificativa da proibição da pesca 

nesse período; 

 Tabela de tamanho mínimo para captura por espécie de pescado e como ela está 

conectada a manutenção da vida dos peixes; 

 Importância da manutenção das veredas e os impactos decorrentes da plantação de 

eucalipto na biodiversidade local; 

 Descarte de resíduos e poluição do rio: a importância da ação humana na preservação 

da qualidade das águas; 

 Impactos da operação da Nexa sobre os recursos hídricos locais e medidas 

mitigatórias/compensatórias; 

 A racionalização do uso e reuso da água: consumo consciente - prevenção e combate 

ao desperdiço; 

 A proteção das nascentes, dos cursos d`água e a fauna e flora nativas. 

 A importância da preservação das espécies da fauna e flora características da região, 

citando as espécies em linguagem coloquial e informando sobre o seu grau de risco 

de extinção;  

 Diversidade de peixes no Rio São Francisco; 

 A prevenção e o combate aos incêndios florestais e o controle do desmatamento; 

 A possibilidade de proteção e uso sustentado dos espaços naturais. 
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 PATRIMÔNIO CULTURAL 

Conforme apontaram os resultados dos DSPs, o patrimônio cultural de Três Marias é 

algo importante para a identidade cultural do lugar, haja vista o seu papel desempenhado na 

percepção do público interno e externo da Nexa. Relatos de memórias, histórias, eventos e 

celebrações religiosas ou não-religiosas, espaços (construídos ou naturais) valorizados, foram 

frequentes no discurso dos moradores e empregados da empresa que integraram as 

atividades de pesquisa que compuseram o Diagnóstico Socioambiental Participativo da 

companhia. 

Assim, o PEA se empenhará em buscar o conhecimento e a preservação do patrimônio 

cultural da área de influência direta da unidade da Nexa em Três Marias, por meio de 

atividades que possibilitem a ampliação da percepção sobre: 

 A valorização, preservação e divulgação da religiosidade local como um aspecto de 

composição da cultura de Três Marias; 

 Festas e eventos culturais realizados na cidade e sua importância para a identidade 

do povo trimariense; 

 Valorização, resgate e registro de memórias e narrativas a respeito da cultura do 

município de Três Marias; 

 Importância da obra de Guimarães Rosa para o município, com destaque para a 

comunidade de Andrequicé; 

 Demais aspectos da cultura material e imaterial, como manifestações artísticas; 

artesanato popular; etc. 

Neste eixo temático, os próprios relatórios de DSP servirão como fonte de consulta 

sobre os principais temas/assuntos a se abordar no processo de definição, elaboração, 

execução e atualização das atividades que serão desenvolvidas no âmbito da educação 

ambiental do empreendimento, haja vista que os documentos detalham os elementos 

culturais, como histórias, memórias, festas e lugares valorizados pelos moradores de Três 

Marias. 
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 TECNOLOGIA AMBIENTAL E PROCESSO PRODUTIVO 

Segundo apontou os resultados do DSP aplicado junto aos públicos interno e externo 

da empresa, é prevalente o desconhecimento das pessoas acerca do processo produtivo da 

Nexa em Três Marias, bem como das tecnologias ambientais específicas utilizadas para 

controle de impactos no âmbito do próprio do empreendimento.  

Sendo assim, o PEA abordará: 

 Processo produtivo metalúrgico de zinco; 

 Processo produtivo da Nexa em Três Marias; 

 A prevenção e controle de diversos tipos de poluição, com destaque para o 

monitoramento da qualidade do ar, controle da qualidade das águas, controle de 

material particulado e de ruídos; 

 A otimização de processos produtivos (produção mais limpa); 

 A adoção de tecnologias limpas; 

 Produtos provenientes da produção metalúrgica de zinco e importância da atividade 

para a sociedade. 

 

 CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ 

O DSP da Nexa em Três Marias também mostrou que o tema “Conscientização 

Ambiental e Participação Cidadã” é relevante no contexto do empreendimento, sobretudo 

através das seguintes abordagens: 

 Resíduos sólidos: gestão municipal, formas adequadas de descarte no contexto 

interno e externo, coleta seletiva, reciclagem, etc. 

 Reutilização de materiais descartáveis; 

 Empatia e respeito mútuo entre empregados; 

 Dependência mútua e trabalho em equipe; 

 Cidadania e atuação política; 

 Responsabilidades do Poder Público, principalmente municipal; 

 Papéis dos atores sociais (poder público, empresas privadas, sociedade civil, 

moradores) no processo de desenvolvimento socioeconômico de uma região; 
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 Educação no trânsito; 

 Animais soltos e abandonados nas ruas: conscientização para prevenir a atitude 

recorrente de abandonar animais; 

 Usos múltiplos e formas de preservação do espaço urbano. 

Assim, diferentes linguagens e instrumentos de sensibilização serão utilizados para 

construir e/ou ampliar os conhecimentos do público-alvo deste PEA. Os materiais educativos 

indicados terão como objetivos estimular a reflexão, destacar valores e promover práticas 

individuais e coletivas, considerando o ambiente em suas dimensões física, biológica, 

econômica, histórica e sociocultural. 

 

6.1. MATERIAIS E TÉCNICAS 

A seguir, são detalhados os materiais e técnicas que serão empregadas no âmbito da 

educação ambiental da Nexa em Três Marias. Ressalta-se que estes foram elementos 

apropriados no tópico três deste documento, que descreveu as ações propostas a serem 

conduzidas no âmbito PEA, cujo detalhamento dos materiais e técnicas seguem 

apresentados. 

 

 Palestras 

A exposição oral de temas de interesse coletivo através de palestras será uma forma 

de ampliar o conhecimento dos públicos do PEA sobre as temáticas ambientais de relevância 

para a região. É uma técnica clássica empregada no âmbito de programas de educação 

ambiental e, por isso, para que não se torne uma ferramenta obsoleta/enfadonha, precisa 

estar conectada com os anseios e interesses dos participantes (e isso será possível, mediante 

os resultados apontados pelos DSPs aplicados junto aos públicos de Três Marias) e utilizar 

linguagem clara, objetiva e acessível, além de empregar materiais de apoio complementar, 

como imagens, músicas e vídeos, para fixação da atenção e interesse do público-alvo. Além 

disso, as palestras são um meio para a promoção da educação ambiental, e não o seu fim. 

Esse entendimento possibilita a não-valorização exclusiva desta abordagem em detrimento 

de outras, mas ressalta o seu papel complementar no processo de ensino-aprendizagem. 
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 Painéis e banners educativos itinerantes 

Painéis desmontáveis e banners informativos abordando temas correlatos aos eixos 

temáticos trabalhados pelo PEA da unidade da Nexa em Três Marias. 

Esse material poderá ser mantido nas áreas do empreendimento e utilizados de forma 

itinerante em eventos promovidos no ambiente externo ao empreendimento. 

 

 Vídeos educativos 

Visando envolver ao máximo os diversos públicos (interno, comunidades do entorno 

e escolas) na questão da preservação do patrimônio local, poderão ser elaborados, por 

profissional especializado, vídeos que abordem os eixos temáticos a serem trabalhados pelo 

PEA da unidade da Nexa em Três Marias. Além disso, vídeos já existentes da região podem 

ser utilizados na composição deste material. 

Os vídeos poderão trazer imagens do empreendimento e serão apresentados durante 

as atividades realizadas com os diversos públicos, conforme sugerido no item três, “Descrição 

das ações”. Devem apresentar as características do processo produtivo em Três Marias do 

ponto de vista de sua sustentabilidade ambiental e contar com a participação de empregados 

e representantes das comunidades e das escolas (entrevistas com moradores antigos, visitas 

às construções históricas e lugares valorizados pela comunidade, etc.). 

O objetivo básico da mensagem de vídeo será o de despertar no público a consciência 

de que toda interferência em um ambiente natural poderá ter consequências sobre o sistema 

como um todo, mas que iniciativas preservacionistas podem trazer efeitos benéficos para 

toda a região. 

 

 Cartilhas educativas 

A produção de cartilhas educativas, com linguagem acessível e em um formato mais 

lúdico, é um instrumento relevante para o PEA, sobretudo em atividades realizadas junto ao 

público escolar e nas comunidades. É importante que o material tenha uma mensagem clara 
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e objetiva e que conte com ilustrações sobre o meio ambiente local. Histórias em quadrinhos 

e jogos para crianças e adultos, por exemplo, jogo dos sete erros para colorir e palavras-

cruzadas, são estratégias interessantes a se utilizar na composição das cartilhas educativas. 

 

 Dinâmicas educativas 

A utilização de dinâmicas educativas no âmbito do PEA tem por objetivo estimular a 

interação entre os participantes das atividades, bem como incentivar, de forma lúdica, a 

apropriação por parte do público-alvo de valores como empatia, cooperativismo mútuo, 

confiança e interdependência. As dinâmicas promovem um ambiente descontraído e propício 

ao desenvolvimento das ações educativas. 

 

 Visita de campo 

A realização de visitas de campo terá por finalidade aproximar os participantes das 

atividades, de forma prática, aos aspectos conceitualmente discutidos através de palestras, 

cartilhas e vídeos. Trata-se de um momento importante, de consolidação dos conhecimentos 

adquiridos através da vivência empírica. Para esta atividade, será utilizado como suporte o 

Espaço de Educação Ambiental da Nexa em Três Marias, no qual serão realizadas as visitas. 

 

 Jogos educativos 

Os jogos educativos são uma forma lúdica de proporcionar a reflexão sobre assuntos 

socioambientais de interesse para o território, além de promover, coletivamente, o 

compartilhamento de informações de relevância para a comunidade. Um bom exemplo é o 

quiz de perguntas e respostas, que avalia o nível de conhecimento dos participantes em 

relação a determinadas questões e, ao mesmo tempo, amplia esse conhecimento com o 

desenrolar da atividade. 

 

 



                PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: NEXA RESOURCES / TRÊS MARIAS - MG    42 

 

 Oficinas 

As oficinas são uma ferramenta que apresenta significativo potencial na promoção de 

uma cultura socioambientalmente adequada, haja vista que, em seu desenvolvimento, 

estimula os participantes a agirem, de modo a construírem de forma ativa algum objeto ou 

situação. 

 

6.2. ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS 

A responsabilidade da implementação das ações previstas é da Nexa, que deverá 

contar com a participação e a parceria de instituições governamentais e não-governamentais 

ligadas à área educacional e de meio ambiente, atuantes no município de Três Marias. Sendo 

assim, indicam-se as seguintes instituições a serem envolvidas no programa, visando uma 

participação conjunta nas atividades direcionadas ao público interno e externo, em toda a 

fase de operação do empreendimento. 

 Secretaria de Educação dos municípios; 

 Secretaria de Meio Ambiente dos municípios; 

 Escolas dos municípios presentes na AID; 

 EMATER; 

 IEF; 

 COPASA; 

 APAE de Três Marias; 

 CODEVASF; 

 AMDA, quando couber; 

 UFMG, quando couber; 

 Consultores e especialistas com expertise nos temas trabalhados no PEA. 
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7. METAS 

Este tópico tem por propósito expressar, de maneira qualitativa e quantitativa, os 

objetivos propostos com a implementação deste programa. A tabela seguinte apresenta as 

metas anuais estabelecidas para o PEA da unidade da Nexa em Três Marias. 

 

Tabela 1 - Metas anuais do PEA da Nexa em Três Marias (2019-2023) 

META DETALHAMENTO 

Realizar reuniões de planejamento com 

partes interessadas 

- Realizar, no mínimo, uma reunião anual de 

planejamento com as partes interessadas do município de 

Três Marias, (Poder Público, instituições de ensino, 

parceiros, ONGs, universidades) para validação das 

atividades propostas neste PEA. 

Desenvolver o projeto Amigos do Velho 

Chico junto aos públicos interno e externo 

- Realizar mensalmente, no período de março a 

dezembro, atividades que tenham por propósito 

promover a reflexão crítica sobre as questões hídricas 

locais; 

- Cumprir carga horária mínima de 10h anuais para 

atividades junto ao público interno; 

- Cumprir carga horária mínima de 10h anuais para 

atividades junto ao público externo; 

- Realizar, semestralmente, pelo menos uma campanha 

educativa no intuito de promover a redução no consumo 

de água por parte dos empregados/comunidades; 

- Incluir, pelo menos, 300 participantes em atividades no 

âmbito do projeto. 

Realizar Projeto Monitores Ambientais 

- Formar, no mínimo, uma turma de 20 monitores 

ambientais por ano para atuarem como multiplicadores 

nas escolas do município; 

- Cumprir carga horária mínima de cinco horas por turma 

de formação; 

- Realizar o Projeto Monitores Ambientais em, pelo 

menos, seis escolas do município; 

- Cumprir carga horária total de 30 horas por ano; 

- Incluir, no mínimo, 300 alunos de escolas do município 

em atividades no âmbito do projeto. 

Desenvolver Projeto Menos é Mais: “eixo 

Resíduos” - campanha educativa para 

estimular a redução de resíduos recicláveis 

pelos empregados da Nexa 

- Realizar, no mínimo, dois eventos por ano que tenham 

por objetivo promover a redução de resíduos recicláveis 

no ambiente interno da empresa; 

- Cumprir carga horária mínima de uma hora por evento, 

totalizando duas horas anuais para este projeto; 
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- Incluir, no mínimo, 20 participantes em cada evento 

realizado, totalizando 40 participantes, anualmente, no 

projeto de redução de resíduos recicláveis no ambiente 

interno. 

Realizar oficinas de reciclagem junto aos 

públicos interno e externo do PEA  

- Desenvolver, anualmente, no mínimo duas oficinas de 

reciclagem junto ao público interno da empresa; 

- Desenvolver, anualmente, no mínimo duas oficinas de 

reciclagem junto ao público externo da empresa; 

- Envolver, no mínimo, 15 participantes em cada oficina 

de reciclagem; 

- Envolver, no mínimo, 60 participantes nas oficinas de 

reciclagem; 

- Cumprir carga horária mínima de uma hora por oficina 

de reciclagem; 

- Cumprir carga horária total anual de, pelo menos, quatro 

horas para as oficinas de reciclagem; 

- Realizar, no mínimo, quatro exposições de objetos 

produzidos com material reciclado. 

Realizar o Projeto Quem Conta um Conto 

junto aos públicos interno e externo do PEA 

- Convidar, no mínimo, dois moradores de Três Marias 

para compartilharem experiências sobre histórias locais; 

- Envolver, no mínimo, 15 participantes nos momentos de 

contação de histórias, totalizando um total de 60 ouvintes 

por ano; 

- Realizar, ao menos, quatro edições do Projeto Quem 

Conta um Conto (duas para cada público); 

- Cumprir carga horária mínima de uma hora por 

atividade, totalizando quatro horas anuais para o projeto. 

Desenvolver o projeto Conheça a Nossa 

Fábrica 

- Realizar, no mínimo, 20 visitas no âmbito do projeto 

Conheça a Nossa Fábrica; 

- Cumprir carga horária mínima de duas horas por visita, 

totalizando 40 horas totais ao ano; 

- Envolver, pelo menos, 275 participantes (no total) no 

âmbito do projeto. 

Realizar palestras, oficinas ou jogos 

educativos em junto ao Calendário 

Ecológico do PEA a ser implementado junto 

aos públicos interno e externo da empresa 

- Promover eventos educativos em um total de seis datas 

simbólicas por ano; 

- Realizar seis eventos educativos no contexto interno da 

empresa; 

- Realizar, no mínimo, seis eventos educativos no 

contexto externo da empresa; 

- Cumprir carga horária mínima de uma hora por evento, 

totalizando 12h anuais; 

- Alcançar, no mínimo, 1.000 participantes (no total) nos 

eventos educativos promovidos durante o ano. 

Atingir em quantidade e qualidade, durante 

o ano vigente, o número de participantes no 

PEA (público interno e externo) 

- Envolver, no mínimo, um total de 1.500 participantes em 

atividades de educação ambiental durante o ano; 
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- Realizar, pelo menos, 50 atividades de educação 

ambiental ao longo do ano; 

- Obter média de avaliações positivas (índice de 

favorabilidade) superior a 60%. 

Desenvolver e implantar projetos que 

possam trazer ganhos ambientais para a 

comunidade e empregados da unidade da 

Nexa em Três Marias 

- Envolver, no mínimo, um total de 1.500 participantes em 

atividades de educação ambiental durante o ano; 

- Realizar 100% dos projetos apresentados no item 3. 

Descrição das Ações; 

- Promover, pelo menos, 50 ações de educação ambiental 

em parceria com instituições locais; 

- Obter média de avaliações positivas (índice de 

favorabilidade) superior a 60%. 
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8. INDICADORES 

Este tópico tem por finalidade a definição de indicadores que possibilitem a avaliação 

do progresso e dos resultados das ações propostas. A tabela seguinte apresenta os 

indicadores para acompanhamento da evolução do PEA. 

 

Tabela 2 - Indicadores de acompanhamento do PEA da unidade Nexa Três Marias (2019-2023) 

META INDICADORES 

Realizar reuniões de planejamento com 

partes interessadas 

- Número de reuniões de planejamento do PEA 

realizadas. 

Desenvolver o projeto Amigos do Velho 

Chico junto aos públicos interno e externo 

- Número de atividades realizadas por mês; 

- Número de participantes no projeto; 

- Número de etapas da campanha para redução do 

consumo de água realizadas; 

- Quantitativo de participantes envolvidos na campanha; 

- Índice de Favorabilidade. 

Realizar Projeto Monitores Ambientais 

- Número de monitores ambientais formados por ano; 

- Número de alunos de escolas do município atendidos 

pelo projeto; 

- Quantitativo de participantes presentes na atividade; 

- Índice de Favorabilidade. 

Desenvolver Projeto Menos é Mais: “eixo 

Resíduos” - campanha educativa para 

estimular a redução de resíduos recicláveis 

pelos empregados da Nexa 

- Número de eventos realizados com o objetivo de 

promover a redução de resíduos recicláveis no ambiente 

interno da empresa; 

- Quantitativo de participantes presentes nas atividades; 

- Índice de Favorabilidade. 

Realizar oficinas de reciclagem junto aos 

públicos interno e externo do PEA  

- Número total de participantes nas oficinas de 

reciclagem; 

- Número de exposições de objetos produzidos com 

material reciclado realizadas; 

- Quantitativo de participantes presentes em cada 

atividade; 

- Índice de Favorabilidade. 

Realizar o Projeto Quem Conta um Conto 

junto aos públicos interno e externo do PEA 

- Número de moradores convidados para 

compartilharem experiências sobre histórias locais; 

- Número de participantes nos momentos de contação de 

histórias; 

- Número de edições do Projeto Quem Conta um Conto 

realizadas; 

- Índice de Favorabilidade. 
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Desenvolver o projeto Conheça a Nossa 

Fábrica 

- Número de visitas no âmbito do projeto Conheça a 

Nossa Fábrica realizadas; 

- Número total de participantes atendidos no âmbito do 

projeto; 

- Índice de Favorabilidade. 

Realizar palestras, oficinas ou jogos 

educativos em junto ao Calendário 

Ecológico do PEA 

- Número de eventos educativos em datas simbólicas 

promovidos; 

- Número total de participantes em palestras, oficinas e 

jogos educativos nas atividades; 

- Quantitativo total de participantes presentes por 

atividade realizada; 

- Índice de Favorabilidade. 

Atingir em quantidade e qualidade, durante 

o ano vigente, o número de participantes 

no PEA (público interno e externo) 

- Número de atividades de educação ambiental da 

empresa; 

- Quantitativo de participantes presentes em cada 

atividade; 

- Índice de Favorabilidade. 

Desenvolver e implantar projetos que 

possam trazer ganhos ambientais para a 

comunidade e empregados das parceiras e 

unidade da Nexa em Três Marias 

- Número total de participantes nas atividades de 

educação ambiental da empresa; 

- Percentual de projetos de educação ambiental 

realizados, de acordo com o previsto no item 3. Descrição 

das Ações. 

- Quantitativo de participantes presentes em cada 

atividade; 

- Índice de Favorabilidade. 
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9. PROGRAMA EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONSOLIDADO - UNIDADE NEXA TRÊS MARIAS - QUINQUÊNIO 

2019-2023 

PROJETO DE 

EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

OBJETIVO PÚBLICO METAS INDICADORES 

Projeto Amigos do 

Velho Chico 

Trabalhar os temas relacionados à 

questão hídrica local, em virtude do 

seu grau de relevância apontado pelos 

DSPs. 

Interno e 

externo. 

- Realizar mensalmente, no período entre 

março e dezembro, atividades que tenham 

por propósito promover a reflexão crítica 

sobre as questões hídricas locais; 

- Cumprir carga horária mínima de 10h anuais 

para atividades junto ao público interno; 

- Cumprir carga horária mínima de 10h anuais 

para atividades junto ao público externo; 

- Realizar, semestralmente, pelo menos uma 

campanha educativa no intuito de promover 

a redução no consumo de água por parte dos 

empregados/comunidades; 

- Incluir, pelo menos, 300 participantes em 

atividades no âmbito do projeto. 

- Número de atividades 

realizadas por mês; 

- Número de participantes no 

projeto; 

- Índice de Favorabilidade. 

Projeto Monitores 

Ambientais  

Capacitar os filhos de empregados 

próprios e terceiros da Nexa para que 

se formem monitores ambientais e, 

posteriormente, atuem como 

Interno e 

externo. 

- Formar, no mínimo, uma turma de 20 

monitores ambientais por ano para atuarem 

como multiplicadores nas escolas do 

município; 

- Número de monitores 

ambientais formados por 

ano; 
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replicadores das práticas ambientais 

para as escolas do município. 

- Cumprir carga horária mínima de cinco 

horas por turma de formação; 

- Realizar o Projeto Monitores Ambientais 

em, pelo menos, seis escolas do município; 

- Cumprir carga horária total de 30 horas por 

ano; 

- Incluir, no mínimo, 300 alunos de escolas 

do município em atividades no âmbito do 

projeto. 

- Número de alunos de 

escolas do município 

atendidos pelo projeto; 

- Quantitativo de 

participantes presentes na 

atividade; 

- Índice de Favorabilidade. 

Projeto Menos é Mais: 

“eixo Resíduos” - 

campanha educativa 

para estimular a 

redução de resíduos 

recicláveis pelos 

empregados da Nexa 

Incentivar os empregados próprios e 

indiretos a utilizar os recursos naturais 

de forma sustentável, através da 

realização de ações para reduzir a 

geração de resíduos recicláveis. 

Interno. 

- Realizar, no mínimo, dois eventos por ano 

que tenham por objetivo promover a 

redução de resíduos recicláveis no ambiente 

interno da empresa; 

- Cumprir carga horária mínima de uma hora 

por evento, totalizando duas horas anuais 

para este projeto; 

- Incluir, no mínimo, 20 participantes em 

cada evento realizado, totalizando 40 

participantes, anualmente, no projeto de 

redução de resíduos recicláveis no ambiente 

interno. 

- Número de eventos 

realizados com o objetivo de 

promover a redução de 

resíduos recicláveis no 

ambiente interno da 

empresa; 

- Número de participantes 

atendidos pelo projeto de 

redução de resíduos 

recicláveis; 

- Quantitativo de 

participantes presentes na 

atividade; 

- Índice de Favorabilidade. 

Oficinas de 

Reciclagem 

Incentivar os trabalhadores a olhar de 

forma sustentável para os resíduos 

gerados e, de uma forma simples, 

Interno e 

externo. 

- Desenvolver, anualmente, no mínimo duas 

oficinas de reciclagem junto ao público 

interno da empresa; 

- Número total de 

participantes nas oficinas de 

reciclagem; 
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mostrar alternativas para que possam 

ser reaproveitados, contribuindo para 

redução na geração dos mesmos. 

- Desenvolver, anualmente, no mínimo duas 

oficinas de reciclagem junto ao público 

externo da empresa; 

- Envolver, no mínimo, 15 participantes em 

cada oficina de reciclagem; 

- Envolver, no mínimo, 60 participantes nas 

oficinas de reciclagem; 

- Cumprir carga horária mínima de uma hora 

por oficina de reciclagem; 

- Cumprir carga horária total anual de, pelo 

menos, quatro horas para as oficinas de 

reciclagem; 

- Realizar, no mínimo, quatro exposições de 

objetos produzidos com material reciclado. 

- Número de exposições de 

objetos produzidos com 

material reciclado realizadas; 

- Quantitativo de 

participantes presentes em 

cada atividade; 

- Índice de Favorabilidade. 

Projeto Quem Conta 

um Conto 

Promover, divulgar e preservar o 

patrimônio cultural local, bem como 

fomentar o gosto e hábito pela leitura; 

promover o intercâmbio entre 

gerações e a inserção social; e 

promover o conhecimento dos 

assuntos socioambientais e culturais 

através de práticas vivenciadas ou 

conhecimentos dos moradores da 

região. 

Interno e 

externo. 

- Convidar, no mínimo, dois moradores de 

Três Marias para compartilharem 

experiências sobre histórias locais; 

- Envolver, no mínimo, 15 participantes nos 

momentos de contação de histórias, 

totalizando um total de 60 ouvintes por ano; 

- Realizar, ao menos, quatro edições do 

Projeto Quem Conta um Conto (duas para 

cada público); 

- Cumprir carga horária mínima de uma hora 

por atividade, totalizando quatro horas 

anuais para o projeto. 

- Número de moradores 

convidados para 

compartilharem experiências 

sobre histórias locais; 

- Número de participantes 

nos momentos de contação 

de histórias; 

- Número de edições do 

Projeto Quem Conta um 

Conto realizadas; 

- Índice de Favorabilidade. 
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Projeto Conheça 

Nossa Fábrica 

Permitir o estreitamento do 

relacionamento entre empresa e 

comunidade, visando apresentar o 

impacto da atividade mineradora na 

comunidade e tirar dúvidas sobre o 

processo. 

Externo. 

- Realizar, no mínimo, 20 visitas no âmbito do 

projeto Conheça a Nossa Fábrica; 

- Cumprir carga horária mínima de duas horas 

por visita, totalizando 40 horas totais ao ano; 

- Envolver, pelo menos, 275 participantes 

(no total) no âmbito do projeto. 

- Número de visitas no 

âmbito do projeto Conheça a 

Nossa Fábrica realizadas; 

- Número total de 

participantes atendidos no 

âmbito do projeto; 

- Quantitativo de 

participantes presentes em 

cada atividade; 

- Índice de Favorabilidade. 

Calendário Ecológico 

Abordar temas condizentes com as 

características locais, atreladas aos 

eixos temáticos que serão trabalhados 

no escopo do PEA da Nexa em Três 

Marias, promovendo a reflexão crítica 

a respeito dos aspectos tratados. 

Interno e 

externo. 

- Promover eventos educativos em um total 

de seis datas simbólicas por ano; 

- Realizar seis eventos educativos no 

contexto interno da empresa; 

- Realizar, no mínimo, seis eventos 

educativos no contexto externo da empresa; 

- Cumprir carga horária mínima de uma hora 

por evento, totalizando 12h anuais; 

- Alcançar, no mínimo, 1.000 participantes 

(no total) nos eventos educativos 

promovidos durante o ano. 

- Número de eventos 

educativos em datas 

simbólicas promovidos; 

- Número total de 

participantes em palestras, 

oficinas e jogos educativos 

nas atividades; 

- Quantitativo total de 

participantes presentes por 

atividade realizada; 

- Índice de Favorabilidade. 
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10.  MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

O objetivo é estabelecer ferramentas e diretrizes para que seja possível acompanhar 

e analisar de forma crítica as informações geradas através dos indicadores, com a finalidade 

de subsidiar a tomada de decisão para a continuidade ou reformulação do projeto. 

A avaliação e monitoramento das ações do Programa de Educação Ambiental serão 

realizados por meio do registro das atividades (formulário interno próprio, fotografias, listas 

de presença, etc.) e apresentação de relatórios de acompanhamento do programa à 

SUPRAM, para verificar se as metas definidas estão sendo atendidas. 

A aferição dos indicadores do PEA será realizada mediante formulário interno próprio 

da Nexa, mediante o registro dos dados através do software Microsoft Excel, e que considera 

para o registro das informações os seguintes aspectos: 

 Data de realização da atividade; 

 Horário; 

 Local; 

 Atividade; 

 Público-alvo: 

 Tema trabalhado; 

 Subtema trabalhado; 

 Áreas da empresa participantes; 

 Responsável; 

 Instituição envolvida na atividade; 

 Turno; 

 Turma; 

 Recursos utilizados; 

 Quantidade de participantes previstos; 

 Quantidade de participantes envolvidos. 

Além disso, os participantes também apresentarão avaliação das atividades, 

mediante o preenchimento de um formulário específico destinado a este fim, no qual será 

aferido o grau de satisfação em relação à ação, bem como aberto o espaço para sugestões, 
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críticas e elogios por parte dos mesmos. Ressalta-se que embora este seja um formulário 

simples, ele é de fundamental relevância, pois permitirá a composição do Índice de 

Favorabilidade, um importante indicador de monitoramento e avaliação para este PEA, 

conforme exposto no capítulo 8. Indicadores. 

Ademais, a Nexa também apresentará o Formulário de Acompanhamento Semestral 

e o Relatório de Acompanhamento Anual durante a vigência das licenças ambientais do 

empreendimento, para monitoramento e avaliação do PEA, que serão acompanhados pelo 

órgão ambiental licenciador. 

O Formulário de Acompanhamento Semestral será apresentado conforme modelo 

abaixo. 

 

MODELO DE FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL 

FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL 

Programa de Educação Ambiental - Nexa Resources - Três Marias 

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

EMPREENDEDOR: 

EMPREENDIMENTO: 

PROCESSO(S) ADMINISTRATIVO(S): 

LICENÇA: Nº 

2. MONITORAMENTO DOS PROJETOS PROPOSTOS 

2.1 Projeto 1: (descrever a ação) 

2.1.1 Público-alvo: 
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2.1.2 Período Proposto: 

____/____/________ a ____/____/________ 

2.1.3  A ação proposta foi realizada conforme 
cronograma? 

SIM NÃO 

    

2.1.3.1 Se SIM, qual foi o número de participantes? 

2.1.3.2 A ação planejada cumpriu a metodologia 
proposta 

SIM NÃO 

    

2.1.3.3 Se SIM, como foi a aceitação da atividade proposta pelos participantes? 

2.1.3.4 Se NÂO, quais alterações foram necessárias? 

2.1.3.5 Caso a ação proposta não tenha sido realizada conforme o cronograma, quais os 
motivos que impediram sua realização? 

2.1.3.6 Qual o período de reprogramação da atividade? 

____/____/________ a ____/____/________ 

3. Observações: 
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11. CRONOGRAMA 

Este tópico tem por objetivo permitir a visualização das etapas do projeto 

(planejamento, implantação, execução e avaliação) frente ao tempo investido para a 

concretização destas. 

O PEA será executado em caráter permanente, durante toda a operação do 

empreendimento, perfazendo o seguinte cronograma anual. 

 

Tabela 3 - Cronograma anual do PEA da unidade da Nexa em Três Marias (2019-2023) 

ATIVIDADE M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Realizar reuniões de 

planejamento com 

partes interessadas 

            

Realizar Projeto 

Amigos do Velho 

Chico 

            

Realizar Projeto 

Monitores 

Ambientais 

            

Desenvolver Projeto 

Menos é Mais: “eixo 

Resíduos” - 

campanha educativa 

para estimular a 

redução de resíduos 

recicláveis pelos 

empregados da Nexa 

            

Realizar oficinas de 

reciclagem junto aos 

públicos interno e 

externo do PEA 

            

Realizar o Projeto 

Quem Conta um 

Conto junto aos 

públicos interno e 

externo do PEA 

            

Desenvolver o 

projeto Conheça a 

Nossa Fábrica 
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ATIVIDADE M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Realizar palestras, 

oficinas ou jogos 

educativos junto aos 

públicos interno e 

externo no âmbito do 

Calendário Ecológico 

do PEA 

            

Atingir em 

quantidade e 

qualidade, durante o 

ano vigente, o 

número de 

participantes no PEA 

(público interno e 

externo) 

            

Desenvolver e 

implantar projetos 

que possam trazer 

ganhos ambientais 

para a comunidade e 

empregados das 

parceiras e unidade 

da Nexa em Três 

Marias 
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12.  PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS 

O Programa de Educação Ambiental da unidade da Nexa em Três Marias será 

conduzido com a participação de profissionais da empresa e o apoio de técnicos e 

especialistas, quando necessário. 

A equipe de trabalho responsável pela execução do PEA será composta por 

profissionais da área de Meio Ambiente, Comunicação e Projetos Sociais e Relacionamento 

com Comunidades da unidade da Nexa de Três Marias. 
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14.  ANEXOS 

ANEXO I - Relatório descritivo das reuniões de devolutivas dos DSPs e do PEA realizadas 

Devolutivas DPS - Público Externo  

As devolutivas para o público externo foram realizadas por profissionais da Nexa das áreas 

de Meio Ambiente e Relacionamento com Comunidades conforme o calendário a seguir, 

contemplando todos os públicos envolvidos no Diagnóstico Socioambiental Participativo. 

Nessa etapa, os grupos escolares foram condensados em único grupo, tendo em vista a 

facilidade para o encontro, uma vez que o ano letivo não havia se iniciado.  

 

Grupo Data Homens Mulheres Total Público 

Grupo 1 28/01/2019 4 13 17 

Público escolar: 

representantes de 

todas as escolas e 

instituições 

escolares 

convidadas para o 

DSP 

Grupo 2 29/01/2019 5 3 8 
Bairro Vila 

Votorantim 

Grupo 3 31/01/2019 4 2 6 
Distrito Pequenas 

Empresas 

Grupo 4 01/02/2019 6 8 14 
Jovens Monitores 

Ambientais 

Grupo 5 04/02/2019 4 3 7 

Sede Urbana de 

Três Marias e 

Comunidade Rural 

Grupo 6 04/02/2019 4 1 5 

Beira Rio e Outras 

Comunidades –São 

Gonçalo 
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Estrutura das devolutivas   

Ambientação:  Boas-vindas aos presentes e esclarecimento sobre os objetivos da reunião.  

Introdução: Retomada com os participantes do processo realizado durante o Diagnóstico 

Socioambiental Participativo e resgate dos principais aspectos discutidos durante as 

reuniões.  

Apresentação dos Eixos Temáticos: Foram apresentados para a comunidade, os eixos 

temáticos que nortearão as atividades do Programa de Educação Ambiental da Nexa, 

considerando as perspectivas do público interno e externo. De forma geral, os grupos se 

manifestaram em concordância com os eixos propostos tendo em vista a realidade local e a 

interface entre a comunidade e empresa. Os grupos também identificaram a aderência dos 

eixos propostos com as discussões realizadas durante o DSP.  

Apresentação da proposta do Programa de Educação Ambiental: Os grupos foram 

apresentados a estrutura proposta de ações para o Programa de Educação Ambiental, com 

foco no público externo da organização, considerando o seu caráter sistêmico e de 

conscientização.  

Espaço para considerações dos participantes: Nesse momento, os participantes foram 

convidados a expressar a sua opinião a respeito das ações propostas para o programa.  

No Grupo 1 que reuniu representantes das escolas, os participantes destacaram o projeto de 

Monitores Ambientais como uma ação importante para a conscientização ambiental e 

envolvimento de crianças e adolescentes. Também deram ênfase a importância das 

visitações à Unidade da Nexa em Três Marias.  O grupo reforçou ainda que a gestão do 

descarte correto de resíduos é um desafio para toda a cidade e que o primeiro passo é a 

conscientização da população.  

O Grupo 2, formado por moradores da Vila Votorantim considerou como importante a 

iniciativa de conscientizar os alunos de Três Marias. O grupo também apoiou a ação de 

capacitação dos professores voltada para a educação ambiental uma vez que esses 

profissionais ajudam a formar uma nova geração, cada vez mais consciente ambientalmente. 

Nesse aspecto o grupo sugeriu que fossem realizadas gincanas e jogos lúdicos para facilitar o 

processo de ensino – aprendizagem e além de ser um instrumento capaz de mobilizar a 
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sociedade e gerar visibilidade para o tema ambiental. Os participantes também reforçaram a 

importância de apresentar a Unidade Industrial da Nexa, a fim de esclarecer para os 

moradores de Três Marias os processos e práticas ambientais da empresa. Para essa ação o 

grupo sugeriu a inclusão de alguns grupos como frentistas do Posto Beira Rio, localizado a 

cerca de 2km da empresa, e de profissionais da rede hoteleira de Três Marias que geralmente 

são questionados sobre o empreendimento da Nexa. 

O Grupo 3, formado por representantes de empresas e entidades do Distrito Pequenas 

Empresas, reforçou a importância de tratar o tema descarte de resíduos, uma vez que é 

necessário desenvolver na população hábitos corretos. Também foi comentado de maneira 

positiva pelo grupo a ação de distribuição de mudas feita de forma regular pela Nexa, que 

contribui de forma significativa com a arborização da cidade de Três Marias. Os participantes 

também afirmaram que as ações relativas ao Programa Conheça a Nossa Fábrica são 

importantes para esclarecer a comunidade sobre os processos produtivos da empresa e sua 

gestão ambiental.  

O Grupo 4 formado pelos jovens monitores ambientais se manifestou de forma positiva a 

proposta de ações para os Programa de Educação Ambiental e interesse em participar da 

nova fase do programa.  

Os participantes do Grupo 5 contribuíram com a proposta de educação ambiental sugerindo 

a instalação de placas de orientação   sobre descarte correto de resíduos em pontos turísticos 

e locais estratégicos da cidade. Além disso, também reforçaram que seria importante a 

efetivação do processo da coleta seletiva em todos os bairros.  

O Grupo 6 identificou como uma boa oportunidade o foco na educação ambiental para as 

crianças para criar consciência ambiental. Também foi comentada a possibilidade da inclusão 

do tema de educação ambiental na rotina da escola do Beira Rio e demais escolas do 

município de São Gonçalo do Abaeté. Para isso poderiam ser fomentadas parcerias entre 

diversos órgãos e empresas locais. Também afirmaram que a visitação à unidade da Nexa 

contribuirá para aumentar o conhecimento da comunidade sobre as ações ambientais da 

empresa. 
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Devolutivas DPS - Interno 

A devolutiva dos DSP para o público interno foi realizada por profissionais da Nexa das áreas 

de Meio Ambiente e Relacionamento com Comunidades conforme o calendário a seguir, 

contemplando envolvidos no Diagnóstico Socioambiental Participativo. Nessa etapa, os 

grupos foram condensados em dois grupos, tendo em vista a facilidade para as reuniões 

dentro da dinâmica da operação.  

 

Grupo Data Homens Mulheres Total Público 

Grupo 1 29/01/2019 27 9 36 

Público interno: 

Colaboradores 

terceiros 

Grupo 2 05/02/2019 31 13 44 

Público interno: 

Colaboradores 

próprios e terceiros 

 

Ambientação:  Boas-vindas aos presentes e esclarecimento sobre os objetivos da reunião.  

Introdução: Retomada com os participantes do processo realizado durante o Diagnóstico 

Socioambiental Participativo e resgate dos principais aspectos discutidos durante as 

reuniões.  

Apresentação dos Eixos Temáticos: Foram apresentados para o público interno, os eixos 

temáticos que nortearão as atividades do Programa de Educação Ambiental da Nexa, 

considerando as perspectivas do público interno e externo. De forma geral, os grupos se 

manifestaram em concordância com os eixos propostos tendo em vista a realidade local e a 

interface entre a comunidade e empresa e questões internas da própria unidade industrial. 

Os grupos também identificaram a aderência dos eixos propostos com as discussões 

realizadas durante o DSP.  

Apresentação da proposta do Programa de Educação Ambiental: Os grupos foram 

apresentados a estrutura proposta de ações para o Programa de Educação Ambiental, com 
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foco no público interno da organização, considerando o seu caráter sistêmico e de 

conscientização.  

Espaço para considerações dos participantes:  Nesse momento, os participantes foram 

convidados a expressar a sua opinião a respeito das ações propostas para o programa.  

O Grupo 1 demonstrou interesse em participar das atividades e contribuir com práticas 

sustentáveis dentro da organização. Alguns participantes também mostram-se interessados 

em inscrever os filhos para o Programa de Educação Ambiental. Foi bem visto pelos 

participantes a iniciativa de trabalhar os temas redução do consumo de água, redução de 

resíduos e reaproveitamento.  

O Grupo 2 ressaltou como pontos positivos da proposta do Programa de Educação Ambiental, 

a inclusão dos alunos de escolas públicas e a importância de aproximar as comunidades mais 

distantes como Pedras e Aldeia dos Dourados. O grupo também registrou a importância de 

ações educativas para a redução do consumo de água.  

 

ANEXOS - Fotos das reuniões de devolutiva 

Devolutivas DPS  - Público Externo  

 

Devolutiva  Vila Votorantim -   29/01/2019 
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Devolutiva Distrito Pequenas Empresas - 31/01/2019 

 

 

Devolutiva Jovens Monitores Ambientais – 01/02/2019 
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Devolutiva Sede Urbana de Três Marias e Comunidade Rural  

 

 

Devolutiva Beira Rio e outras Comunidades  
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Devolutiva DPS – Público Interno  

 

Devolutiva Público Interno Grupo  1 – 29/01/ 2019 

 

Devolutiva Público Interno Grupo 2  -  05/02/2019 
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ANEXO II - Listas de presença das reuniões de devolutivas 
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