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utilizando-se medidas preventivas, outros
podem ser minimizados, há alguns que podem
ser reparados após a sua ocorrência (o que é
chamado de reabilitação) e também aqueles
que são inevitáveis e que podem ser
compensados por meio de medidas que
busquem elevar a qualidade de algum outro
quesito ambiental. Concluído o estudo, este é
encaminhado para o órgão ambiental, que vai
analisá-lo e dar um parecer técnico da
viabilidade ambiental do empreendimento.
Em caso positivo, é concedida a Licença
Prévia. O Relatório de Impacto Ambiental RIMA acompanha o EIA e fica à disposição
das comunidades interessadas.

APRESENTAÇÃO
Este documento constitui o Relatório de
Impacto Ambiental (RIMA) do Distrito
Industrial de Jeceaba, a ser implantado no
município de Jeceaba/MG, pela Companhia
de Desenvolvimento Econômico do Estado
de Minas Gerais. O RIMA é um documento
resumido do Estudo de Impacto Ambiental EIA, escrito em linguagem compreensível
para o público em geral. Esse documento
serve para que as comunidades interessadas
ou afetadas pelo empreendimento possam se
informar e se posicionar frente a ele.
A Resolução N° 01/86 do Conselho
Nacional de Política Ambiental (CONAMA)
exige o licenciamento ambiental para todos os
empreendimentos novos ou que vão se
ampliar tais como: usinas hidrelétricas,
minerações, indústrias, distritos industriais,
dentre outros. O processo de licenciamento
ambiental passa por três etapas: Licença
Prévia - LP, Licença de Instalação - LI e
Licença de Operação - LO.

1. INTRODUÇÃO
A Companhia de Desenvolvimento
Econômico do Estado de Minas Gerais –
CODEMIG pretende instalar no município
de Jeceaba um distrito industrial. A região de
Jeceaba e municípios vizinhos, tais como
Congonhas, Ouro Branco, Ouro Preto e
Conselheiro Lafaiete, apresenta uma vocação
industrial
notadamente
voltada
para
empreendimentos
minero-siderúrgicos.
Existem vários empreendimentos dessa
natureza nessas cidades e muitos estão em
fase de expansão de suas atividades, tendo em
vista as demandas dos mercados interno e
externo.

Para se obter a Licença Prévia, o
empreendedor tem que apresentar o Estudo
de Impacto Ambiental do empreendimento
que pretende implantar. Esse estudo deve ser
realizado por uma equipe multidisciplinar,
envolvendo especialistas de várias áreas,
como: geologia, água, fauna, flora, aspectos
sociais, econômicos, culturais etc. Estes
profissionais fazem levantamentos na área
onde será instalado o empreendimento e nas
sedes dos municípios envolvidos, com a
finalidade de buscar informações e dados de
estudos já realizados na região e avaliar a
situação em que se encontra ali o meio
ambiente. Com base nessas informações, são
analisadas as alterações que poderão ocorrer
na área com a implantação do novo
empreendimento e quais os impactos
positivos e negativos que podem ser previstos.
Verificados os impactos, são indicadas
medidas para mitigá-los. Isto significa que
alguns impactos podem ser evitados,

O município de Jeceaba apresenta as
condições de logísticas favoráveis à
implantação de tais empreendimentos, tendo
em vista a existência de linhas ferroviárias, de
gasoduto/oleoduto, de fontes de suprimento
de água, e de uma boa malha rodoviária.
Dentro desse cenário, o projeto do
Distrito Industrial de Jeceaba é destinado à
implantação de uma unidade siderúrgica de
grande porte e de outras empresas de médio e
porte, que atuariam como fornecedoras da
unidade siderúrgica.
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Ressalta-se que o objeto desse processo
de licenciamento ambiental concentra-se na
implantação do Distrito Industrial, incluindo
todas as obras de infra-estruturas associadas.
Posteriormente, deverá ser procedido a um
processo específico de licenciamento
ambiental para cada indústria que for instalada
nesse distrito, conforme procedimento já
adotado pela Fundação Estadual do Meio
Ambiente – FEAM.

Jeceaba, entre o pátio ferroviário da MRS e a
rodovia MG 155, que liga a cidade à BR-383,
no município vizinho de São Brás do Suaçuí.
Essa área dista cerca de 3km da área urbana
do município de Jeceaba e é cortada pela
Ferrovia do Aço e por gasoduto/oleoduto da
Petrobrás.
Essa área está inserida nas sub-bacias do
córrego São Cristóvão e córrego do Barbeiro,
integrantes, respectivamente, das bacias dos
rios Camapuã e Paraopeba, que se encontram
na área urbana de Jeceaba.

2. CARACTERIZAÇÃO GERAL
DO EMPREENDIMENTO

A localização da área é apresentada na
figura seguinte.

LOCALIZAÇÃO E ACESSOS
A área destinada para a implantação do
Distrito Industrial localiza-se no município de
FIGURA 2.1
Localização do Distrito Industrial de Jeceaba
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A área destinada à implantação do
Distrito Industrial de Jeceaba foi objeto de um
Decreto de Utilidade Pública publicado no
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais no
dia 17 de abril de 2007.
Sob o ponto de vista da legislação
municipal de uso do solo, a área é classificada
como “Zona de Expansão Urbana para uso
predominantemente industrial” (Lei Municipal
N° 1.062/2007)
A figura seguinte apresenta a área
delimitada por esse decreto sobreposta a uma
imagem de satélite.
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Com base no projeto do Distrito
Industrial e em uma imagem de satélite da
região, foi feita uma simulação gráfica visão da
área por cima, mostrando a inserção do
empreendimento. Essa visão é apresentada na
figura seguinte.

Através desse procedimento, optou-se
pela área que apresentou os aspectos
ambientais mais favoráveis, minimizando,
dessa forma, os impactos ambientais
associados à implantação do distrito industrial.
DESCRIÇÃO DO
EMPREENDIMENTO

FIGURA 2.3
Simulação gráfica, mostrando a inserção
do
empreendimento

¾ Descrição Geral
O projeto do Distrito Industrial de
Jeceaba foi desenvolvido pela CODEMIG
para a possibilitar a implantação de
empreendimentos de grande e médio porte.
Dessa forma, o distrito é dividido em sete
quadras, conforme detalhado a seguir.
QUADRO 2.1
Arranjo Geral do Distrito Industrial
Quadra

N°de
Lotes

Q–1

11

4.429,40 a
7.839,90

Q–2

11

5.933,50
a26.788,80

Q–3

10

3.990,70 a
7.959,60

Q-4

7

7.570,00 a
23.421,10

Q–5

9

9.875,00 a
17.993,70

Q–6

1

1.100.152,15

Q-7

1

992.406,18

TOTAL

50

2.559.065,83

Fonte: VisualVirtual

AVALIAÇÃO DAS
LOCACIONAIS

ALTERNATIVAS

O projeto de engenharia, elaborado pela
empresa EPC Engenharia, Projetos e
Consultoria Ltda definiu três áreas possíveis
para a implantação do Distrito Industrial de
Jeceaba.

Área dos
Lotes (m²)

As quadras 6 e 7, são maiores (área total
de 210ha) e serão destinadas à implantação de
um empreendimento industrial de grande
porte, de vocação siderúrgica. Os lotes
industriais das demais quadras serão
destinados
à
implantação
de
empreendimentos de médio porte que atuarão
como fornecedores de insumos, matériasprimas ou serviços

A partir da localização dessas alternativas,
foram analisados pela equipe da SETE,
responsável pelos estudos ambientais, vários
aspectos ambientais importantes para cada
alternativa, como supressão de cobertura
vegetal, movimentação de terra, proximidade
de áreas ambientais relevantes, impacto visual
e aproveitamento de áreas já degradadas.
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O Distrito Industrial será implantado em
uma área total de aproximadamente
6.000.000m². Conforme já mencionado, essa
área destinada ao DI está incluída em um
Decreto de Utilidade Pública, publicado no
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais no
dia 17/04/2007. O projeto conceitual do
distrito prevê, para essa fase, uma área de
2.559.000m², para uso industrial. O quadro
resumo das áreas destinadas ao DI é
apresentado a seguir.

de deságüe, de modo a evitar erosões,
desagregação e carreamento de sedimentos
para os cursos d’água a jusante.
Na área dos platôs e acessos, o arranjo do
sistema de drenagem procurou realizar o
encaminhamento das estruturas de drenagem
nos topos e/ou nos pés dos taludes, sempre
que possível contornando os platôs, evitandose, dessa forma, possíveis interferências do
sistema com a futura implantação das
instalações industriais, e com trânsito de
veículos. A premissa básica considera a
utilização do escoamento através de canais e
canaletas a céu aberto. Esse sistema de
drenagem das será constituído dos seguintes
elementos:

QUADRO 2.4
Resumo das Áreas do Distrito Industrial
Uso

Área (m²)

Industrial

2.559.065,83

Sistema viário

613.631,41

Áreas verdes /
Expansão

2.904.506,96

Total

6.077.204,20

 Canais de contorno (pé e crista de
taludes)
 Canaletas em bermas e banquetas
 Canais com degraus
 Caixas coletoras
 Valetas de proteção
 Descidas d’água em cortes
 Descidas d’água em aterro
 Bueiros
 Dissipadores de energia
 Bacias de decantação

Para atender ao futuro tráfego de veículos
de transporte de pessoal e de cargas durante a
operação das unidades industriais, será
construído um novo acesso, pavimentado,
interligando a área do empreendimento à
rodovia MG-155. Dessa forma, evita-se o
tráfego de veículos pesados nas áreas urbanas
dos municípios de Jeceaba e São Brás do
Suaçuí.

Nas vias de acesso internas projetadas
para o distrito, foi prevista uma rede de
drenagem com características urbanas,
constituída de sarjetas, bocas-de-lobo,
condutos de ligação, caixas de passagem, redes
pluviais etc. As redes de drenagem foram
encaminhadas e interligadas entre si, de modo
a conduzir as águas para lançamento na rede
de drenagem natural. Antes do lançamento
final, serão construídas bacias de detenção e
de decantação dos sólidos carreados. Dessa
forma, todos os pontos de lançamento das
águas de chuva poderão ser controlados e
monitorados, e os sólidos carreados serão
retidos nas bacias de decantação.

Com relação ao transporte coletivo do
futuro distrito industrial, o mesmo será de
responsabilidade da Prefeitura Municipal de
Jeceaba.
¾ Descrição
das
Principais
Estruturas do Distrito Industrial


Sistema
Pluvial

de

Drenagem

O sistema de drenagem objetiva assegurar
o controle das águas de chuva que cairão
sobre as diversas áreas do distrito industrial. A
função básica do sistema é a coleta, a
condução e a disposição em pontos seguros
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Sistema
de Coleta
e
Disposição de Resíduos
Sólidos

 bombeamento da água tratada, para
um reservatório apoiado com volume
de 200 m3
 distribuição da água tratada do
reservatório para os alojamentos e para
o canteiro em geral.

Na fase de implantação do Distrito
Industrial de Jeceaba, serão gerados
basicamente resíduos sólidos urbanos e
resíduos típicos de construção civil. Durante a
operação do distrito, após a implantação das
unidades industriais, serão gerados resíduos
sólidos urbanos e resíduos industriais.

Na 2ª etapa, o sistema de abastecimento
de água seguirá as mesmas etapas. Entretanto,
a capacidade do sistema será maior:
 captação também no manancial rio
Camapuã, a uma vazão de 400L/s
 bombeamento da água bruta para uma
ETA convencional uma adutora em
ferro fundido de 600mm e extensão de
445m.
 tratamento da água em uma ETA
convencional, composta por calha
Parshall, floculadores, decantadores,
filtros, tanques de contato e casa de
química.
 bombeamento da água tratada, para
um reservatório apoiado (R1) de
10.000 m3 de capacidade
 distribuição da água tratada para as
quadras 6 e 7 e para um segundo
reservatório (R2), que abastecerá o
restante das quadras, a uma vazão de
66L/s

O sistema de coleta e destinação final dos
resíduos sólidos urbanos (durante as fases de
obra e operação) e também de construção
civil (durante a fase de obras) gerados no
empreendimento será integrado ao sistema
público municipal, sendo de responsabilidade
da Prefeitura Municipal de Jeceaba.
Os resíduos não domésticos porventura
gerados nas indústrias que serão instaladas no
distrito deverão ser gerenciados (incluindo as
atividades de coleta, armazenamento e
destinação final) por separadamente por cada
empreendedor, atendendo às normas e
padrões legais incidentes sobre cada
empreendimento.


Sistema de Abastecimento
de Água

O sistema de abastecimento de água do
Distrito Industrial de Jeceaba será implantado
em duas etapas. Será instalado um sistema
para abastecimento do canteiro de obras e
outro sistema que deverá atender a todo o
distrito industrial, em pleno funcionamento.

As vazões de captação, tratamento,
distribuição e reservação serão diferenciadas
para as duas etapas, conforme apresentado no
quadro seguinte.
QUADRO 2.5
Vazões de captação, tratamento,
distribuição e reservação prevista para as
1ª e 2ª etapas do empreendimento

Para a 1ª etapa, foi dimensionado um
sistema que compreende as seguintes etapas:
 captação da água no manancial rio
Camapuã, a uma vazão de 14L/s.
 bombeamento da água bruta para uma
Estação de Tratamento de Água
(ETA).
 tratamento da água em uma ETA
convencional, composta por calha
Parshall, floculadores, decantadores e
filtros..
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Etapa

Vazão de
captação e
tratamento

Volume de
reservação

1ª etapa

50 m³/h – 13,89 L/s
(12 horas de
funcionamento)

200 m³

2ª etapa

1.400 m³/h –
388,89 L/s (24
horas de
funcionamento)

10.000 m³
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A vazão mínima (chamada de QMIN7,10) no
ponto de captação no rio Camapuã é de 4.970
L/s. O Instituto Mineiro de Gestão das Águas
(IGAM), permite a captação de uma vazão
correspondente a 30% dessa QMIN7,10. Dessa
forma, a vazão legalmente disponível nesse
ponto é de 1.490 L/s. Ou seja, a vazão
necessária para o distrito industrial (1.400L/s)
é inferior à vazão disponível, atendendo os
critérios da legislação ambiental.




Fornecimento de energia
elétrica

O fornecimento de energia elétrica para o
Distrito Industrial de Jeceaba também será
realizado de maneira diferente para as duas
fases do empreendimento.
Para a fase de implantação do
empreendimento, será utilizada a rede de
energia elétrica já existente no pátio
ferroviário da MRS.

Sistema de Tratamento de
Esgotos Sanitários

O fornecimento de energia elétrica, para a
fase de operação do distrito industrial, será de
responsabilidade da CEMIG.

Por causa da grande diferença no número
de empregados durante as fases de
implantação e operação do Distrito Industrial,
foram projetados dois sistemas de tratamento
de esgoto, um para cada fase.

¾ Fase de Implantação


Obras de Terraplenagem

Para a abertura dos lotes industriais e das
vias internas de acesso serão necessárias obras
de terraplenagem e limpeza do terreno, para
tornar a área plana.

Para a 1ª etapa, será construído um
sistema de tanque séptico, filtro anaeróbio e
sumidouro, para tratar o esgoto sanitário
gerado pelos 400 empregados estimados para
essa fase.

O projeto do empreendimento prevê a
instalação das quadras em cotas diferentes,
com o objetivo de minimizar as obras de corte
e aterro e a movimentação de terra.

Na 2ª fase, para a coleta do esgoto
sanitário gerado em todas as unidades
industriais que poderão ser instaladas no DI,
será implantado uma rede interna de coleta,
em PVC de 150mm de diâmetro e extensão
aproximada de 5.000m. Será construído
também um interceptor, que receberá a
contribuição da rede interna de coleta,
direcionando o esgoto para a Estação de
Tratamento de Esgoto

Dessa forma, os volumes de corte e aterro
serão iguais, evitando a necessidade de
abertura de áreas de empréstimos ou de
disposição de material excedente.


A ETE será dimensionada para atingir
uma eficiência de tratamento de, no mínimo,
70%. As principais características da ETE são:

Quadro Indicativo de Mãode-Obra da Fase de
Implantação

Para a execução das obras de infraestrutura para implantação do Distrito
Industrial de Jeceaba, incluindo as atividades
de desmatamento, terraplenagem, abertura de
vias de acesso, implantação das redes de água
bruta, água tratada e esgoto sanitário e das
demais estruturas previstas para o
empreendimento, prevê-se a contratação
estimada de 400 pessoas.

 Tratamento Preliminar: constituído de
gradeamento, caixa de areia e calha
Parshall.
 Reatores Anaeróbios – UASB: o reator
UASB foi pré-dimensionado em dois
módulos
 Leito de Secagem: quatro unidades do
leito de secagem,

Deverá ser priorizada a contratação de
mão-de-obra local para a execução de tais
atividades.
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Cronograma para a Implantação do Empreendimento

O cronograma preliminar da fase de obras é apresentado no quadro seguinte.
QUADRO 2.16
Cronograma Preliminar da Fase de Implantação
Atividade

2007

2008

Jul Ago Set Out Nov Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov

Montagem de
canteriro/mobilização
Obras de Terraplenagem
Obras de drenagem
Limpeza da
obra/Desmobilização
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Jeceaba e de São Brás do Suaçuí foram
consideradas como AID, do ponto de vista do
meio socioeconômico e cultural

Canteiro de Obras

Será construído um canteiro de obras na
área adjacente ao pátio da MRS. Esse canteiro
terá todas estruturas necessárias para
atendimento das demandas geradas pelos 400
empregados da fase de obras, tais como:








A Área de Influência Indireta do Distrito
Industrial de Jeceaba representa aquela onde
incidirão os impactos não significativos
decorrentes
da
implantação
do
empreendimento. Para os meios físico e
biótico, a AII foi definida como a parte da
sub-bacias do córrego Madruga e córrego
João Francisco / ribeirão Cantagalo desde a
porção a montante da AID até a confluência
dos mesmos com os rios Paraopeba e
Camapuã. Para o meio socioeconômico e
cultural, foram adotados, como Área de
Influência Indireta, toda a área dos municípios
de Jeceaba e de São Brás de Suaçuí.

Alojamento;
Refeitório;
Vestiário;
Ambulatório
Almoxarifado;
Escritórios;
Oficina e lavador de veículos.

3. DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DOS
ESTUDOS AMBIENTAIS

A Figura 3.1 apresenta essas áreas de
estudo

A Área Diretamente Afetada (ADA) é
aquela
onde
a
implantação
do
empreendimento irá interferir diretamente.
Compreende a área delimitada para a
implantação das quadras do distrito e para a
nova via de acesso que interligará o DI à
rodovia MG 155. Além disso, considera
também a área ocupada pelas unidades
auxiliares associadas ao distrito, como sistema
de drenagem pluvial e contenção de sólidos,
ETE e ETA. Dessa forma, a ADA
compreende, ao todo, 362,18 ha.
Toda a ADA está incluída na área
delimitada pelo Decreto de Utilidade Pública
publicado no Diário Oficial do Estado de
Minas Gerais no dia 17 de abril de 2007.
A Área de Influência Direta (AID)
corresponde ao entorno do empreendimento
onde
poderão
incidir
os
impactos
significativos (impactos de média magnitude,
alta magnitude ou críticos) em função da
implantação do Distrito Industrial de Jeceaba.
Considerando os meios físico e biótico, a AID
compreende as sub-bacias do córrego
Barbeiro e São Cristóvão, além de uma faixa
de 200m para cada lado a partir do centro da
nova via de acesso ao DI. As sedes urbanas de
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Meridional onde se insere o Quadrilátero
Ferrífero.

4. CARACTERIZAÇÃO
AMBIENTAL

Em toda a área de influência do
empreendimento encontra-se o batólito
granítico Alto Maranhão, que é um biotitagranito a granodiorito de granulação grosseira
apresentando intrusões de rochas básicas em
diques e corpos disformes.

MEIO FÍSICO
¾ Clima
Para descrição dos aspectos climáticos,
foram utilizados os dados gerados nas
estações meteorológicas de Ouro Preto e
Ouro Branco, que são as mais próximas da
área do Distrito Industrial de Jeceaba.

O granito é associado a saprolitos rosados
siltosos enquanto as rochas máficas originam
saprolitos em tons vermelhos a amarelados de
composição mais argilosa. Aos granitos se
associam, dominantemente, os cambissolos,
enquanto às rochas básicas se relacionam
latossolos vermelho-amarelos profundos.

O clima da região é caracterizado pelo
predomínio de temperaturas amenas durante
todo o ano, com médias mensais sempre
inferiores a 22oC. O inverno é bastante
rigoroso e seco, com médias mensais variando
de 10 a 15oC e o verão é suave e chuvoso,
com os meses de janeiro e fevereiro
apresentando temperaturas médias mais
elevadas, em torno de 23,5oC. A precipitação
média anual em Ouro Preto é de 1.607,3mm e
em Ouro Branco, a média anual é um pouco
menor, atingindo 1.479,9mm. A direção
predominante dos ventos é sudoeste e a
velocidade média é de 3m/s.

¾ Relevo e Hidrologia
A
área
situa-se
na
unidade
geomorfológica
denominada
Planaltos
Dissecados do centro-sul e leste de Minas
Gerais em uma faixa próxima ao bordo
sudoeste das escarpas abruptas que delimitam
o Quadrilátero Ferrífero.
O relevo é suave ondulado com morros
de topos arredondados e vertentes
predominantemente convexas. As cotas
máximas situam-se na faixa de 950 a 1.000m.
Na Serra da Mamata, ao norte de Jeceaba,
altitudes variam de 1.000 a 1.200m.

Distribuição das precipitações e
evaporações médias mensais

A área de estudos engloba as bacias do
córrego do Barbeiro, em suas encostas da
margem esquerda, e do córrego São
Cristóvão, desde as cabeceiras até próximo a
sua foz no rio Camapuã. Estes dois cursos
d’água são paralelos e correm na direção
noroeste.

400
350
300
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200
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0
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¾ Hidrogeologia
Fev

Mar

Abr

Mai

Precipitação Total (mm) Ouro Preto
Evaporação Total (mm) Ouro Preto

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

A construção do Distrito Industrial está
projetada sobre o topo de morro em forma de
crista e suas vertentes que se posicionam
como divisores de águas entre as bacias dos
córregos São Cristóvão e do Barbeiro.

Precipitação Total (mm) Ouro Branco
Evaporação Total (mm) Ouro Branco

¾ Geologia
O local do futuro empreendimento situase ao sul da borda sul do cráton São Francisco
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erosões observadas na área estão, geralmente,
associadas às intervenções físicas no terreno,
como aberturas de estradas e ferrovias.

A espessura para as rochas alteradas pode
chegar até a ordem de 40 metros nos topos de
morro do local. Esta camada de cobertura é
formada por solos até profundidades de 4m,
passando para as rochas alteradas.
Estas coberturas são responsáveis pela
infiltração e armazenamento temporário das
águas de chuva. São aqüíferos de porosidade
média a baixa, mas capazes de manter as
nascentes nos períodos secos.
A recarga
graníticas na
escoamento
armazenadas
sobrejacentes.

dos aqüíferos das rochas
região ocorre através do
gravitacional
das
águas
nos aqüíferos granulares

Nas proximidades do galpão de
manutenção das máquinas da MRS Logística,
há dois poços tubulares explotando desta rede
de fissuras do granito.

Ponto de erosão no pátio ferroviário da MRS

As nascentes da área se caracterizam por
zonas úmidas de surgência emergindo de
aqüíferos granulares representados pelas
rochas alteradas.

A área de solos afetada pelo Distrito
Industrial de Jeceaba possuem aptidão regular
para lavouras, aptidão restrita para pastagem
plantada e áreas sem aptidão para uso agrícola.
As terras com melhor aptidão agrícola situam
na margem esquerda do córrego Barreiro.
Ressalta-se, porém, que grande parte da área
afetada (35%) refere-se a solos já alterados
pelo pátio ferroviário da MRS Logística, sem
viabilidade para uso agrícola.

¾ Solos e Aptidão Agrícola
A região do empreendimento possui
como atividade predominante a agropecuária,
sendo, as pastagens o principal uso do solo.
Na Área de Influência Direta ocorre um
relevo bastante movimentado, ocupado
predominantemente por solos classificados
como Latossolos e Cambissolos.

¾ Qualidade das Águas Superficiais
Foram coletadas amostras em nove
pontos localizados nos principais rios e
córregos que cortam a área de estudo
(córregos São Cristóvão e do Barbeiro, e rios
Camapuã e Paraopeba). Foram analisados
parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos.

As pastagens ocupam os diversos tipos de
relevo e solos da região, sendo plantadas, em
terrenos mecanizados com melhor aptidão e
naturais, bem como em terrenos de elevada
declividade. As lavouras, geralmente de milho,
são desenvolvidas em terras de melhor
aptidão e com relevo mais suave e,
geralmente, ocupam pequenas extensões.

De um modo geral, os resultados de
caracterização das águas do rio Camapuã e do
córrego São Cristóvão indicam que este curso
d’água apresenta padrão de qualidade das
águas Classe 1. Esses cursos d’água também
apresentam os maiores índices de diversidade
e maior equilíbrio na distribuição das espécies
hidrobiológicas.

Os solos da Área de Influência Direta são
naturalmente pouco susceptíveis à erosão e as
pastagens promovem um bom recobrimento
destes terrenos, não permitindo, desta forma,
o surgimento de processos erosivos. As
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¾ Ruído Ambiental

Os valores registrados para os córregos
do Barbeiro e Madruga e do rio Paraopeba
indicaram que estes cursos d’água apresentam
padrão de qualidade das águas Classe 2.
Entretanto, em um ponto no córrego do
Barbeiro, as águas estavam ácidas e com
pouco oxigênio dissolvido, o que afetou as
comunidade hidrobiológicas desse trecho.

Foram medidos os níveis de ruído
ambiental em sete pontos localizados ao redor
da área destinada do Distrito Industrial,
durante o dia e a noite.

Destaca-se, em todas as duas sub-bacias, a
ocorrência de manganês total e ferro solúvel,
que apresentaram concentrações um pouco
acima do estabelecido na legislação ambiental.

Os resultados registrados em todos os
pontos foram menores que os limites
estabelecidos pela legislação estadual. Isso
ocorre porque na área não existem fontes
significativas de emissão de ruído. A principal
fonte são as ferrovias.

Rio Camapuã, antes do córrego São Cristóvão

Medição de ruído ambiental

MEIO BIÓTICO
¾ Cobertura vegetal
A região de Jeceaba foi originalmente
coberta por mata e por diferentes feições de
cerrado que incluem os campos naturais. A
área onde será implantado o Distrito
Industrial de Jeceaba era coberta por mata. Ao
longo de sua ocupação histórica, desde o
início do ciclo do ouro, no século XVIII,
aquela pujante floresta foi sendo substituída
por áreas de pastagem e de cultivo agrícola.
Dois são os principais usos atualmente
observados na área: agropecuário, em sua
porção central e oriental; e aquele ligado à
ferrovia e seu pátio, na porção ocidental.

Córrego do Barbeiro
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Alguns capões de mata ainda podem ser
observados nos topos das colinas e na parte
superior das encostas da área de estudo.
Tratam-se capões de mata e capoeira de
pequeno porte (inferiores a 15 hectares), de
forma geral em mau estado de conservação e
ilhados em meio a extensas pastagens. Muitos
desses capões estão sujeitos a fortes impactos,
como o uso pelo gado, a supressão do subbosque e a retirada de madeira. São comuns
nesses capões espécies vegetais típicas de
ambientes em estágios iniciais e intermediários
de regeneração. Dentre as espécies aí
observadas podem ser citadas unha-de-gato,
assa-peixe, esporão, açoita-cavalo, angico,
pau-jacaré, maminha-de-porca, cedro, ipê,
além de inúmeras trepadeiras e cipós.

Vista geral do atual uso e ocupação da área. Ao
fundo a Serra do Gambá, referência paisagística e
histórica da bandeira de Fernão Dias.

A paisagem atual é dominada pelas
pastagens plantadas com espécies exóticas,
como o capim braquiária, que se desenvolvem
desde o alto das colinas até os vales nas
proximidades dos cursos d’água. Ao longo
destes e de açudes construídos para a
dessedentação do gado ocorrem, com
freqüência, brejos em que se destaca a
presença das taboas. Na porção central da áre
foi também registrada a cultura de milho em
partes das encostas e vales.

Capão de mata em meio a pastagens

A área do futuro Distrito Industrial, como
um todo, encontra-se sob forte pressão das
atividades humanas que representam barreiras
ao deslocamento natural da fauna, em especial
para a fauna florestal. Essas barreiras são
representadas pela ferrovia, pátio ferroviário,
rodovia, gasoduto, linha de transmissão de
energia e pelas próprias pastagens que
dominam a paisagem. Contribuindo ainda
mais para esse isolamento, registra-se a
ausência virtual de matas ciliares ao longo dos
córregos.

A mata que outrora cobria a região deu lugar a
extensas pastagens de braquiária.
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Toda essa realidade atualmente observada na
área aponta para uma baixa relevância
ambiental na conservação da fauna e flora
silvestres existente na região.

entrevistas foi fácil deduzir que tais animais
são encontrados em áreas da vizinhança. O
guigó, um tipo de macaco, foi citado em todas
as entrevistas, por nome ou pelo som que ele
emite na mata, mas devido ao tempo de
estudo não foi possível a confirmação das
áreas desses animais. Esse registro torna-se
muito importante, principalmente tratando-se
de uma espécie ameaçada, que normalmente é
encontrada em pequeno número e dependem
das
árvores
para
deslocamento
e
sobrevivência.
Será proposto um eventual resgate de
animais durante a fase de desmatamento,
principalmente para aqueles com dificuldade
no deslocamento por dependerem dos
ambientes florestais, como os macacos bugio
e guigó. Estudos em áreas florestadas
próximas serão feitos para certificar a
adequação delas para que esses animais
resgatados possam retornar à natureza.

Pátio ferroviário da MRS localizado na área de
estudo

¾ Aves
Para a área que será diretamente afetada
foram vistos 63 tipos de aves. A maioria
dessas aves pode ser encontrada no Brasil
todo; três delas, o formigueiro-da-serra, tequeteque e o tororó, são típicas da Mata Atlântica
e são encontradas apenas dentro das matas; e
duas somente no cerrado (picapauzinho-anão
e o bico-de-pimenta).

Considerando toda a área em estudo
foram registradas, nos levantamentos da flora,
95 espécies de plantas, pertencentes a 44
famílias. Destas, apenas a canela-sassafrás e
embira são consideradas espécies ameaçadas
de extinção da flora de Minas Gerais.
¾ Mamíferos

Devido a grande degradação da vegetação
nativa no local o número de aves vistas na
região de Jeceaba é reduzido frente ao que se
esperaria para um local com a vegetação mais
preservada. Algumas das aves que foram
vistas em grande número, como o tiziu e a
andorinha-pequena-das-casas,
toleram
a
presença humana e vivem em locais alterados.

Para o levantamento dos mamíferos
existentes na região onde será instalado o
Distrito Industrial de Jeceaba, foram
entrevistados moradores e trabalhadores
locais, assim como se procurou por rastros
(pegadas e fezes) desses animais. Foram
identificados 28 espécies de mamíferos, dentre
as quais sete são consideradas ameaçadas de
extinção: tamanduá-bandeira, tamanduámirim, lobo-guará, lontra, tatu-do-rabo-mole,
guigó e gato-do-mato.

Nos pastos se encontram espécies típicas
de ambientes abertos, que são muito
associados à gramíneas como é o caso do
tiziu, baiano, canário-chapinha e a seriema.
Nos locais com pasto sujo e capoeira, foram
registradas aves como a asa-branca, periquitorei, anu-preto, pica-pau-do-campo e o joãode-barro.

É importante ressaltar que nem todas
essas espécies ameaçadas foram registradas
para a área diretamente afetada, como é o caso
do tatu-mirim e a lontra, que através das
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Nas matas, foram observadas aves como os
inhambus, chupa-dente, tangará e o piolhinho.
Para os ambientes aquáticos, não foram
registras muitas aves, provavelmente porque
os drenos de água apresentam muita
vegetação sendo vistas somente saracuras.

pelo desmatamento. O formigueiro-da-serra é
considerado uma ave que pode um dia a vir se
tornar ameaçada de extinção em Minas Gerais
porque ela é encontrada apenas no leste de
Estado, em áreas com Mata Atlântica, onde
vive nas bordas de matas. Diferente do
formigueiro-da-serra, o inhambuguaçu não é
ameaçado de extinção, mas é muito cobiçado
para a caça e, por isso, é pouco comum em
muitos locais.
Alguns tipos de aves que vivem somente
em matas um pouco melhores foram
registrados em fragmentos de matas maiores e
que apresentam ligação com outras matinhas
ao lado, mostrando a importância de se
manter uma ligação entre as matas. Alguns
dos fragmentos florestais, principalmente os
localizados na ADA, apresentam uma riqueza
de espécies muito menor em relação a outros
fragmentos nos limites entre AID e AII que
apresentam uma conectividade com outras
matas.

Ninho de baiano fotografado na área de estudo

¾ Répteis e anfíbios
Foram registradas onze espécies de
anfíbios (três tipos de perereca, além da
perereca-verde e perereca-de-baheiro; as rãs
manteiga e assobiadora e os sapos martelo,
cururu e boi e um tipo de sapinho) e uma de
serpente (urutu-cruzeiro). Muitas outras
serpentes a exemplo da cascavel e da jararaca
foram relatadas para a área. A maioria dessas
espécies é muito comum em todo o Brasil e
freqüentemente ocorre em ambientes
degradados ambientalmente (pastos, açudes
artificiais, plantações, etc.).
Dentre as espécies registradas, destaque
deve ser dado a uma espécie de perereca, a
perereca-verde (A. cavicola), que foi registrada
fora da área que será diretamente afetada pelo
distrito. Esta é uma espécie rara no estado de
Minas Gerais, onde ocorre apenas em
unidades de conservação localizadas nas
imediações do Quadrilátero Ferrífero. A
raridade desta espécie faz com seu grau de
ameaça seja incerto e uma atenção especial
seja dada a ela.

Ninho de tiziu, com dois filhotes.
De todas as aves registradas, algumas são
consideradas ameaçadas de extinção em Minas
Gerais, como é o caso do canário-chapinha.
Esta ave é ameaçada pela captura para
utilização como animal de estimação, e não
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Dessa forma, certa cautela deve ser adotada
com relação a sua ocorrência na área do
empreendimento.
De forma geral, o panorama ambiental da
área não é muito bom. A paisagem local é
dominada por pastos e pequenas e ralas
matinhas. Essa situação de degradação
ambiental é refletida na fauna de anfíbios e
répteis do local que é constituída por espécies
muito comuns, a exceção da perereca-verde.

Rã-manteiga

Perereca-verde

Sapo-boi

¾ Peixes
Especificamente nos tributários do rio
Paraopeba em regiões de cabeceira, como é o
caso do rio Camapuã e dos córregos São
Cristóvão e do Barbeiro, não existem dados
disponíveis na literatura especializada sobre os
peixes. A fauna de peixes de cabeceira é uma
das menos conhecidas do mundo, com um
total estimado de 30 a 40% das espécies ainda
não descritas.

Sapo-martelo
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Cará

Levantamento
Camapuã.

de

peixes

realizado

no

De acordo com a listagem do Ministério
do Meio Ambiente não foram registradas
espécies ameaçadas de extinção no presente
estudo. Entretanto, as drenagens da bacia do
rio Paraopeba foram caracterizadas, segundo a
Fundação Biodiversitas, como uma área de
prioridade alta de conservação, que
corresponde a áreas com alta riqueza de
espécies, presença de espécies raras ou
ameaçadas no Estado, e/ou que representam
remanescentes significativos.

rio

Nos levantamentos realizados na área do
Distrito Industrial e suas vizinhanças foram
registradas 10 espécies de peixes, dentre as
quais se destacam a piaba, o lambari-cachorro
e duas espécies de cará, pelo maior número de
indivíduos capturados. Além dessas espécies,
foram ainda registradas a traíra, o bagrinho, o
lambari, o lambari-do-rabo-vermelho, o
cascudo e a tilápia.

MEIO SOCIOECONÔMICO E
CULTURAL
¾ Contextualização Regional
Os municípios de Jeceaba e São Brás do
Suaçuí fazem parte da Região Nº. 1 de
Planejamento – Central de acordo com a
divisão de Minas Gerais por regiões de
planejamento adotada pela Secretaria de
Estado de Planejamento e Coordenação Geral
- SEPLAN/MG, e das Microrregiões de
Itaguara
e
Conselheiro
Lafaiete,
respectivamente.

Lambari-cachorro

¾ Dimensão Demográfica
Com uma área de 235,55km², o município
de Jeceaba é formado por dois distritos,
Caetano Lopes e Bituri e oito povoados (Água
Limpa, Dinizes, Lavapés, Machados, Mato
Dentro, Mato Félix, Santa Cruz e Sapé). A
população total do município de Jeceaba era
de 6.109 habitantes em 2000, dos quais 2.831
(46,3%) moravam na área urbana e 3.278
(63,7%) na área rural.

Piaba
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últimos censos demográficos, apresentando
uma média anual de 0,95%.

Nos últimos anos, apesar da predominância
de população rural, houve um aumento
relativo de população na área urbana em
relação a rural. Essa que tinha 69,7% da
população em 1970, passou a ter uma
participação de 53,7% em 2000. A população
do município vem se mantendo estável.

No período 1991-2000, a taxa de
mortalidade infantil do município diminuiu
15,56% e a esperança de vida ao nascer
cresceu 3,76 anos.
Já a pirâmide etária de São Brás do Suaçuí
em 2000 indica que a população local ainda se
mostra predominantemente jovem. Nota-se,
similarmente ao município de Jeceaba, que
faixas etárias mais elevadas já começam a se
tornar evidentes, ilustrando também o
envelhecimento da população municipal e o
aumento de sua expectativa de vida.

Vale registrar também que entre o
período 1991-2000, a taxa de mortalidade
infantil do município diminuiu 30,09% e a
esperança de vida ao nascer cresceu 5,52 anos,
A pirâmide etária de Jeceaba em 2000
indica que a população local ainda se mostra
predominantemente jovem. Nota-se, também,
que faixas etárias mais elevadas (acima de 80
anos), com reduzida participação até bem
pouco tempo, já começam a se tornar
evidentes, ilustrando tanto o envelhecimento
da população quanto o aumento de sua
expectativa de vida, como visualizado na
figura seguinte

Pirâmide etária do município de São Brás
do Suaçuí, 2000
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Dados mais recentes, segundo a Relação
Anual de Informações Sociais – RAIS 2005
do Ministério do Trabalho e Emprego,
indicam 341 empregos formais no município
de Jeceaba. A grande maioria está no setor
terciário, 86,5% (295). Destacam-se aí as
atividades ligadas à administração pública que
emprega formalmente 214 trabalhadores
(62,8% do total). No setor primário estão
11,7% dos empregos formais, enquanto que
no setor secundário estão apenas 1,8% dos
trabalhadores formalmente empregados.

400

Mulher

Com uma área de 110,11km², o município
de São Brás do Suaçuí não conta com
nenhum distrito. Em 2000, possuía uma
população total de 3.282 habitantes, sendo
2.718 (82,8%) residindo na área urbana e 564
(17,2%) na área rural. A partir de 1970, notase perda de população rural e crescimento
pouco significativo da população urbana. Vale
ainda registrar que a taxa de crescimento anual
apresenta-se estável segundo os resultados dos
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O município de São Brás do Suaçuí
contava em 2005 com 349 empregos formais
dos quais, similarmente ao município de
Jeceaba, a grande maioria encontrava-se no
setor terciário (61,6%), sobressaindo-se aí,
também, as atividades relacionadas à
administração pública que empregava 142
trabalhadores.
O
setor
secundário
compreendia 26,4% dos empregos formais,
enquanto no setor primário existiam apenas
12,0% dos trabalhadores empregados.

parte dos municípios brasileiros esta é a
principal fonte para a composição das receitas
orçamentárias, o que significa dependência
econômica de repasses federais.
¾ Dimensão Social


A cidade de Jeceaba conta com um único
hospital conveniado ao SUS e dispõe também
de um centro de saúde na área urbana e
quatro postos de saúde localizados na zona
rural mantidos pela Prefeitura Municipal. Vale
dizer que o Programa de Saúde da Família
(PSF) encontra-se implantado no município.

Os dados relativos à utilização das terras
no município de Jeceaba e São Brás do Suaçuí
mostram que as pastagens naturais
representam mais de 50% do total, indicando
a presença da pecuária bovina. As áreas
destinadas às lavouras são pouco expressivas,
sobressaindo, aí, a cultura do milho que pode
ser atribuída à presença bovina. No que se
refere à estrutura fundiária observa-se que a
maior
parte
dos
estabelecimentos
agropecuários dos municípios de Jeceaba e
São Brás do Suaçuí situam-se na faixa de
tamanho de até 50 ha.

Segundo dados coletados em campo, a
rede escolar do município de Jeceaba é
composta por 12 estabelecimentos, sendo 10
localizados na área rural e dois na sede. O
município
dispõe
de
apenas
um
estabelecimento que oferece o ensino
fundamental (5ª a 8ª série) e ensino médio,
além da educação de jovens e adultos (EJA).
O sistema de água e esgoto do município
de Jeceaba está sob a responsabilidade da
Prefeitura Municipal. Vale registrar que o
município não possui Estação de Tratamento
de Água e Estação de Tratamento de Esgoto,
porém conta com um aterro controlado.

Utilização de Te rras
8.000,00
7.000,00
6.000,00
5.000,00

Outras
(34,69%)

Outras
(42,93%)

No período 1991-2000, o Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal IDHM) de Jeceaba cresceu 16,38%, passando de
0,629 em 1991 para 0,732 em 2000.
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(65,31%)
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Jeceaba
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A renda per capita média do município
cresceu 55,44%, passando de R$ 94,43 em
1991 para R$ 146,78 em 2000. A pobreza
diminuiu 30,33%, passando de 58,4% em
1991 para 40,7% em 2000. A desigualdade
cresceu: o Índice de Gini passou de 0,47 em
1991para 0,50 em 2000.

O efetivo bovino do município de
Jeceaba é de 6.250 cabeças, pouco expressivo
em comparação com a Microrregião de
Itaguara. O mesmo observa-se para o
município de São Brás do Suaçuí onde o
efetivo bovino (4.964). A produção leiteira
dos municípios de Jeceaba e São Brás do
Suaçuí mostra-se pouco destacada.
A economia municipal de Jeceaba e São
Brás do Suaçuí tem o FPM como sua
principal fonte de receita, já que em grande
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São Brás do Suaçuí

ao Gabinete do Prefeito. As principais
atividades do Departamento de Meio
Ambiente
estão
voltadas
para
o
acompanhamento e fiscalização das atividades
degradadoras e poluidoras e para a concessão
de licença para poda/supressão de
arborização.

O município de São Brás do Suaçuí não
possui hospital. Conta com uma Unidade
Básica de Saúde – UBS, conveniada com o
SUS. O Programa de Saúde da Família (PSF)
encontra-se,
também,
implantado
no
município.

Já em São Brás do Suaçuí registra-se a
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente. O CODEMA do município está
também vinculado ao Gabinete do Prefeito
Municipal. Criado em 1999, trata-se de um
órgão colegiado, consultivo e deliberativo
encarregado do assessoramento à Prefeitura
Municipal na área de proteção e melhoria do
meio ambiente. O CODEMA vem atuando
na fiscalização das atividades degradadoras e
na orientação junto ao Prefeito Municipal para
permissão de atividades na área de educação
ambiental nas escolas (coleta seletiva,
preservação de nascentes, entre outras).

Segundo entrevista realizada, a rede
escolar do município de São Brás do Suaçuí é
composta por quatro estabelecimentos, sendo
um localizado na área rural (comunidade de
Rio Abaixo) e três na sede. As escolas
municipais oferecem os ensinos pré-escolar e
fundamental (1ª a 4ª série).
Em São Brás do Suaçuí a concessão do
sistema de abastecimento de água é da
COPASA. O município conta com Estação de
Tratamento de Água e conta uma usina de
triagem e compostagem de resíduos sólidos,
porém não possui Estação de Tratamento de
Esgoto.

¾ Propriedades Afetadas

No período 1991-2000, o Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de São Brás do Suaçuí cresceu 11,73%,
passando de 0,665 em 1991 para 0,743 em
2000.

Para caracterização das propriedades
inseridas dentro da área do Decreto de
Utilidade Pública e que, por isso, serão
afetadas pela implantação do Distrito
Industrial de Jeceaba foi feita uma pesquisa
socioeconômica através da aplicação de dois
questionários,
para
levantamento
de
informações
básicas
sobre
os
estabelecimentos agropecuários e as atividades
produtivas desenvolvidas, e para a
caracterização das famílias ali residentes.
Foram identificados 29 estabelecimentos
agropecuários situados nessa área, sendo a
grande maioria composta por minifúndios ou
pequenas propriedades.

A renda per capita média do município
cresceu 62,63%, passando de R$ 103,91 em
1991 para R$ 168,99 em 2000. A pobreza
diminuiu 30,86%, passando de 60,2% em
1991 para 41,6% em 2000. A desigualdade
cresceu: o Índice de Gini passou de 0,53 em
1991 para 0,55 em 2000.
¾ Dimensão Ambiental
Destaca-se do ponto de vista de
organização do poder público, a criação do
Conselho Municipal de Meio Ambiente de
Jeceaba (CMMA) através da Lei nº 1001/2003
e
do
Conselho
Municipal
de
Desenvolvimento do Meio Ambiente
(CODEMA) de São Brás do Suaçuí, através
da Lei nº. 850/99.

5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS
AMBIENTAIS
Este capítulo trata dos impactos a que o
meio ambiente como um todo (físico, biótico
e socioeconômico) estará sujeito com a
implantação do Distrito Industrial de Jeceaba.

O município de Jeceaba possui um
Departamento de Meio Ambiente vinculado
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através da
reabilitação.

Vale destacar que nesse tipo de
empreendimento (distrito industrial) não
ocorre a etapa de operação.

realização

¾ Modificação
paisagem

Após a implantação do distrito (ou seja,
criação dos lotes, abertura da vias de acesso e
implantação das obras de infra-estrutura), será
iniciada a instalação das indústrias e, depois, a
sua operação. Assim, a fase de operação
ocorrerá apenas para as indústrias. Os
impactos relacionados à instalação e à
operação das indústrias serão analisados nos
processos de licenciamento de cada empresa
que instalar nessa área.

do

de

trabalhos
relevo

e

de
da

Para a implantação do distrito, as
alterações na conformação dos morros e
vertentes da área serão significativas. Estes
locais situam-se ao longo do divisor de águas
dos córregos do Barbeiro e São Cristóvão.
O impacto visual ocorrerá pela supressão
dos contornos ondulados e arredondados dos
topos de morro, dando lugar a bordas retas
dos platôs e a rampas dos taludes de corte e
aterro, cujas cores amareladas a avermelhadas
contrastam fortemente com a cobertura
vegetal das áreas circunvizinhas.

CARACTERIZAÇÃO DOS IMPACTOS
AMBIENTAIS
¾ Alteração da estrutura e do uso do
solo pela terraplanagem

A modificação do relevo e da paisagem
será permanente, irreversível e considerado de
baixa magnitude. Embora a área trabalhada
tenha grandes dimensões, o Distrito Industrial
será implantado em área de expansão urbana,
ainda de características rurais e pouco
habitada, e não poderá ser visualizada pelos
residentes na área urbana de Jeceaba e pelos
usuários da rodovia MG-155.

A remoção da cobertura vegetal e da
cobertura do solo superficial na área do
Distrito Industrial, devido às obras de
terraplanagem, provocará a alteração da
estrutura original do solo, modificando,
também o uso do solo.
Essa alteração no solo provocará a
exposição de um substrato mais propenso ao
surgimento de processos erosivos, podendo
gerar o carreamento de sólidos para os
córregos São Cristóvão e do Barbeiro e,
posteriormente, para os rios Camapuã e
Paraopeba. O substrato resultante nas áreas
trabalhadas tende a se tornar empobrecido
dificultando a recomposição natural da
vegetação.

Como medida de minimização a estes
impactos deverá ser realizada a reabilitação de
todas as áreas com solo exposto no Distrito
Industrial e a implantação de um projeto de
arborização das vias internas e de criação de
corredores arbóreos.
¾ Redução na recarga dos aqüíferos
A implantação dos platôs do distrito,
eliminando os solos superficiais permeáveis e
substituindo-os por áreas impemeabilizadas,
resultará em uma importante redução na taxa
de infiltração das águas de chuva e,
conseqüentemente, na recarga (realimentação)
dos aqüíferos.

Considerando-se que a área afetada pela
terraplanagem terá grandes dimensões, o
impacto sobre a estrutura do solo será
irreversível e de média magnitude. Ressaltase, porém, que 35% da área afetada já teve a
estrutura do solo alterada no passado, pela
implantação do pátio ferroviário da MRS
Logística.

A redução na recarga dos aqüíferos se
refletirá diretamente na vazão das nascentes
identificadas nas vertentes à jusante dos
platôs.

Como medida de mitigação as áreas com
solo exposto, que não serão ocupadas pelo
Distrito Industrial, deverão ser recuperadas
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No caso do córrego São Cristóvão, estima-se
que a redução da vazão mínima de seca possa
atingir mais de 50%. O córrego do Barbeiro
deverá ser menos afetado.

de drenagem e contenção de sólidos, esse
impacto será de média magnitude.
¾ Alteração da qualidade das águas
pela operação do canteiro de obras

Mesmo com a adoção dessas medidas de
controle, esse impacto é considerado de
média magnitude.

No canteiro de obras, serão gerados
esgoto sanitário e efluentes líquidos oleosos.
Tais efluentes apresentam a potencialidade de
alterar a qualidade das águas superficiais da
região do entorno.

¾ Alteração da Qualidade das Águas
Subterrâneas
A taxa de infiltração de águas de chuva
sobre
as
áreas
compactadas
e
impermeabilizadas será muito baixa. Por isso,
os poluentes eventualmente derramados sobre
o solo, tais como óleos e graxas, não deverão
percolar até as camadas mais profundas do
solo.

Entretanto, o esgoto sanitário gerado no
canteiro de obras será tratado em um sistema
de tanque séptico e filtro anaeróbio, e
infiltrado no terreno em valas de infiltração.
Os efluentes oleosos também serão tratados
em sistema separador de água e óleo,
localizado ao lado da oficina de manutenção.
O efluente tratado deverá ser lançado na
drenagem pluvial do canteiro e direcionado
para o córrego São Cristóvão.

Além disso, medidas para controle destes
poluentes, principalmente os programas de
manutenção de máquinas e o sistema
separador de água e óleo, serão praticadas.
Dessa forma, esse impacto é considerado
como de baixa magnitude.

Dessa forma, o impacto de alteração da
qualidade das águas superficiais devido ao
lançamento de efluentes oleosos tratados
durante as obras de implantação do Distrito
Industrial, é classificado como negativo, de
abrangência local e de baixa magnitude.

¾ Alteração da qualidade das águas
superficiais devido ao carreamento
de sedimentos

Como medida de acompanhamento, será
realizado o Programa de Monitoramento de
Qualidade das Águas e de Efluentes Líquidos.

As operações de corte e aterro para a
construção dos platôs e vias de acesso
acarretarão o arraste de partículas dos solos
pelas águas de chuva até os cursos d’água,
comprometendo da qualidade das águas dos
mesmos.

¾ Alteração da qualidade do solo em
função da geração de resíduos
sólidos durante as obras

No Distrito Industrial de Jeceaba, as
obras afetarão diretamente os córregos São
Cristóvão e do Barbeiro e, em menor grau, os
rios Camapuã e Paraopeba. Esse carreamento
de sedimentos poderá aumentar a carga de
sólidos e os valores de turbidez, o que
impactará indiretamente as comunidades
hidrobiológicas.

A implantação do canteiro de obras e as
atividades nele desenvolvidas apresentam o
potencial de acarretar a contaminação dos
solos através da disposição inadequada dos
resíduos sólidos gerados no canteiro e nas
frentes de obras.
No canteiro de obras, serão gerados
basicamente por resíduo sólido doméstico,
sucatas metálicas, restos de madeira e resíduos
contaminados com óleos e graxas. O resíduo
doméstico, as sucatas metálicas e os restos de
madeira apresentam uma baixa potencialidade
de contaminação do solo e das águas.

Durante as obras, serão implantados
sistemas de drenagem pluvial e contenção de
sólidos, visando reter esse material carreado.
Considerando a implementação dos sistemas
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Tais resíduos serão recolhidos pelas empresas
responsáveis pelas obras e encaminhados para
o aterro controlado municipal.

Os ruídos gerados na fase de implantação
do empreendimento são de difícil controle.
Durante as obras, serão feitas manutenções
preventivas nos veículos pesados e
equipamentos com o objetivo de diminuir o
ruído gerado. Além disso, a sinalização de ré,
comum em veículos de grande porte, será
substituída por um sinal luminoso.

Os resíduos oleosos serão coletados e
comercializados ou reutilizados em fornos de
cimento. Considerando a implantação desses
sistemas de controle, esse impacto é de baixa
magnitude.

Tendo em vista as medidas propostas e a
ausência de populações na área de influência
direta, esse impacto é classificado como de
baixa magnitude.

¾ Alteração da qualidade do ar
devido à geração de poeira
O trânsito de máquinas e veículos em vias
não pavimentadas e, sobretudo, as atividades
de terraplenagem e/ou escavação provocarão
a geração de poeira fugitiva, principalmente
durante os meses mais secos.

¾ Supressão de pastagens e cultivos
agrícolas
As pastagens serão os ambientes mais
atingidos pela implantação do Distrito
Industrial de Jeceaba, uma vez que elas
representam 62% da cobertura vegetal da
ADA. Entretanto, por se tratar de áreas
destituídas de relevância ambiental, cuja
cobertura vegetal é composta em sua grande
maioria por espécies exóticas, como o capim
braquiária e o milho, a supressão de áreas de
pastagens e cultivos agrícolas implicarão um
impacto florístico desprezível.

A geração de material particulado é
inerente ao tipo de atividade e provocará uma
alteração da qualidade do ar na área de
entorno devido ao aumento na concentração
de partículas totais em suspensão e de
partículas inaláveis. A emissão dessa poeira
será minimizada com a aspersão com
caminhões-pipa das vias de acesso.
Ressalta-se que o Distrito Industrial será
instalado em uma área tipicamente rural
(alterada recentemente para área de expansão
urbana) e que não se apresenta densamente
ocupada. Em vista disso, a alteração da
qualidade do ar não deverá gerar incômodos
ou impactos sobre a população.

¾ Supressão de fragmentos florestais
O desmatamento necessário para se fazer
a terraplenagem e posteriormente a
implantação do Distrito Industrial será
responsável pela supressão de alguns capões
de mata. Salienta-se a presença de árvores em
alguns capões de mata que serão suprimidas, a
exemplo do cedro e do jequitibá e também
árvores de espécies consideradas ameaçadas
de extinção, como a canela sassafrás e a
embira. A perda de indivíduos de espécies
consideradas ameaçadas de extinção torna
esse impacto relevante. Por outro lado, há que
se considerar a pequena superfície (23,12ha)
representada pela soma dos capões de mata a
serem suprimidos e que o corte destas árvores
não representará a eliminação dessas espécies
na região, já que suas populações se
distribuem por diversos locais.

Em vista desse cenário apresentado e das
ações propostas, o impacto da geração de
poeiras é considerado como de baixa
magnitude.
¾ Alteração dos Níveis de Pressão
Sonora pela geração de ruídos
durante as obras
Na
fase
de
implantação
do
empreendimento, a geração de ruídos estará
relacionada também ao tráfego de
equipamentos e veículos pesados nas vias de
acesso e às atividades de desmatamento e
terraplenagem.
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de coletas de animais (como tatus, veado,
pássaros etc.), ocasionando a redução nas
populações destas espécies. Caso ocorram,
tais impactos podem ser considerados
negativos e relevantes por haver entre elas,
espécies ameaçadas de extinção.

¾ Eliminação de ambientes da fauna
devido à eliminação dos capões de
mata na área de implantação do DI
A supressão da vegetação florestal pela
implantação do DI de Jeceaba ocasionará
impactos diretos sobre a fauna devido à
eliminação de ambientes ocupados por
diferentes espécies. Particularmente para os
mamíferos, os capões de mata existentes na
ADA recobrem-se de uma importância
considerável, devido à potencial ocorrência de
seis espécies ameaçadas de extinção e que a
maioria dos mamíferos registrados para a área
é dependente ou relativamente dependente
destes ambientes florestais. Dentre as aves, a
supressão dos ambientes florestais impactará
principalmente aquelas que possuem hábitos
estritamente florestais, a exemplo do canário
do
mato,
bico-chato-de-orelha-preta,
inhambuguaçu, inhambu-chororó e tangará.
Esse impacto tem sua relevância diminuída
quando se considera que se trata da supressão
de apenas 23,12ha de ambientes florestais que
não se encontram em bom estado de
conservação.

¾ Alteração das populações
espécies de anfíbios

de

A ocorrência e a distribuição de uma
espécie de anfíbio são, dentre outros fatores,
influenciadas
pelas
características
do
microambiente e da qualidade da água. A
alteração da qualidade das águas superficiais
em virtude de processos erosivos e do
carreamento de sedimentos advindos das
obras da fase de instalação do Distrito
Industrial de Jeceaba acarretará uma alteração
das populações de anfíbios que utilizam os
corpos de água situados a jusante da ADA.
Contudo,
acredita-se
que
essas
modificações na qualidade da água pouco
afetarão as populações já estabelecidas no
local, visto que as espécies em questão são
adaptadas a ambientes assoreados. Por essa
razão esse impacto pode ser considerado
desprezível.

¾ Afugentamento da fauna silvestre
Durante a fase de implantação do
empreendimento, nos locais afetados pelas
obras, haverá um maior contingente humano,
além da movimentação de máquinas e
veículos. O aumento do trânsito de pessoas,
maquinário, além dos ruídos produzidos, irá
gerar a fuga e o stress da fauna silvestre, nas
proximidades das obras.

¾ Alteração das
perereca-verde

populações

de

As alterações provocadas na área de
implantação do empreendimento e sua
vizinhança imediata afetam, porém com
intensidade reduzida, as áreas um pouco mais
distantes (AII). Esses impactos não são,
muitas vezes, perceptíveis ou verificáveis.
Exemplos de impactos não perceptíveis ou de
difícil verificação que poderiam afetar as
populações da perereca-verde registradas na
AII podem estar relacionados a uma série de
fatores, como por exemplo, o aumento na
pressão de caça (por outros anfíbios, répteis,
aves e mamíferos), competição com outras
espécies, incidência de parasitos provenientes
de outras espécies de anfíbios etc. Acredita-se
que esses impactos deverão ser baixos,
entretanto, podem causar alterações nos
tamanhos populacionais da perereca-verde.

Os animais afugentados tenderão a
ocupar ambientes adjacentes. Este evento
constitui um impacto negativo, considerando
que poderá haver aumento de competição
entre indivíduos de uma mesma espécie e
entre indivíduos de espécies diferentes,
podendo acarretar a morte de indivíduos da
fauna, seja daquela residente ou da que se
deslocou.
¾ Coletas Predatórias de Animais
Durante as obras de implantação, a maior
presença humana nas áreas poderá gerar riscos
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A eliminação desse trecho do córrego
causará a perda de locais disponíveis para a
colonização das espécies aquáticas. É
importante destacar que o córrego apresenta
seu leito original já bastante alterado.

A preocupação se dá devido à raridade desta
espécie no estado de Minas Gerias.
¾ Impacto sobre os peixes em função
de alteração da qualidade das
águas durante as obras

Esse impacto não irá caracterizar perda na
qualidade ambiental da área de abrangência,
uma vez que o sistema apresenta-se muito
alterado. Estas considerações caracterizaram o
impacto como sendo de baixa magnitude.

Durante a construção do Distrito
Industrial
de
Jeceaba
ocorrerá
a
movimentação de solo que, eventualmente,
poderá gerar o carreamento de partículas para
as drenagens a jusante das obras. Desta forma,
haverá o potencial de assoreamento dos
córregos São Cristóvão e do Barbeiro,
podendo gerar, secundariamente, efeitos
negativos sobre a vida aquática. Este é um
importante fator a ser considerado, pois suas
conseqüências poderão ser extremamente
negativas para a fauna de peixes local. Este
impacto é considerado negativo, mas de baixa
magnitude, pois a área de abrangência já se
encontra bastante alterada.

¾ Alteração
das
comunidades
hidrobiológicas devido à alteração
da qualidade das águas
O aumento da turbidez e de sólidos,
decorrente da movimentação de terras
durante as obras de instalação da infraestrutura do Distrito Industrial, atuará
diminuindo a abundância dos organismos
aquáticos
(fitoplâncton,
zoobenton
e
zooplancton) nas águas dos córregos São
Cristóvão e do Barbeiro.

¾ Extinção local de populações de
peixes pela perda de ambientes

A baixa vazão dos dois córregos e a maior
proximidade às áreas de implantação do
empreendimento fazem que esse impacto seja
de média magnitude.

A implantação do futuro DI de Jeceaba
poderá impactar as drenagens de cabeceira do
córrego São Cristóvão. Estas drenagens
receberão um aporte maior de sólidos e o
nível de água dos córregos poderá ser
reduzido, levando à perda de micro-ambientes
importantes e conseqüentemente extinguindo,
localmente, as populações de peixes. A
eliminação local de populações da ictiofauna é
considerada negativa e de média magnitude,
levando-se em conta que o ambiente a ser
impactado já vem sofrendo alterações.

¾ Geração
de
incômodos
provenientes do tráfego
A interferência no trânsito da região do
empreendimento
está
associada
à
movimentação e aos deslocamentos de
veículos durante as obras de implantação.
Durante a fase de obras, para acesso à área do
empreendimento será utilizada uma via de
acesso não pavimentada já existente,
interligada à rodovia BR-383, no município de
São Brás do Suaçuí. Essa via já é utilizada pela
MRS Logística para acesso ao seu pátio
ferroviário. Para a fase de operação, será
aberto novo acesso interligando a rodovia
MG 155 à área do distrito. Dessa forma, esse
impacto estará restrito à fase de obras.

¾ Eliminação de ambientes para a
comunidade aquática devido à
eliminação de um trecho do
córrego São Cristóvão
O trecho médio do córrego São Cristóvão
deverá ser eliminado, para a implantação de
um dos platôs do distrito industrial. O curso
voltará à condição atual após o pátio da MRS
Logística e a ferrovia e continuará desaguando
no leito natural do rio Camapuã.

A movimentação de veículos, durante a
fase de obras, não será grande, ocorrendo
apenas para o recebimento de insumos.
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para viabilizar a prioridade de contratação da
mão-de-obra local e regional.

Ressalta-se que não haverá o transporte
de empregados, visto que os mesmos serão
fixados nos alojamentos previstos no canteiro
de obras.
Em vista disso, esse impacto
classificado como de média magnitude.

O aumento na oferta de emprego
significará uma melhoria no nível de renda das
famílias, provocando maior circulação de
dinheiro, incrementando o comércio e as
atividades de serviços.

é

¾ Pressão sobre a infra-estrutura e
serviços sociais municipais

Assim o impacto do aumento da oferta
de emprego pode ser considerado positivo e
de alta magnitude.

Na
fase
de
implantação
do
empreendimento, o aumento na oferta de
emprego deverá provocar a chegada de
população de fora para trabalhar nas obras,
gerando um fluxo migratório em direção,
principalmente, das sedes dos municípios de
Jeceaba e São Brás do Suaçuí.

¾ Ampliação da massa de salários
A contratação de mão-de-obra local
resultará em uma injeção de recursos
financeiros gerados com o pagamento de
salários. Considerando-se que boa parte dos
trabalhadores será recrutada nos municípios
de Jeceaba e São Brás do Suaçuí, e o porte de
suas economias, esse será um impacto de
incidência regional, de alta magnitude,
mesmo que temporário.

Esse aumento de pessoas para os centros
urbanos pode provocar aumento de demanda
por serviços sociais básicos, como saúde e
segurança, principalmente.
Mesmo considerando que seja priorizada
a contratação de mão-de-obra local,
minimizando, assim, o acréscimo de demanda
por serviços de saúde, qualquer aumento
tende a provocar sobrecarga, tendo em vista
as condições do setor de saúde de ambas as
sedes urbanas.

¾ Incremento na Renda Municipal
devido ao aumento na Arrecadação
de Impostos
Durante a fase de implantação do
empreendimento, haverá um aumento na
renda pública do município de Jeceaba,
devido ao aumento no recolhimento de
impostos (principalmente, ISS).

Para minimização deste impacto deverão
ser feitas gestões junto aos órgãos públicos e
estabelecimentos de convênios e parcerias
visando à adequação dos serviços sociais
frente a essas novas necessidades.

Os dados sobre a receita municipal do
município de Jeceaba mostram uma grande
dependência de repasse do governo federal,
sendo o Fundo de Participação dos
Municípios (FPM) a principal fonte.

Em vista do exposto acima, mesmo
considerando as medidas de controle
previstas, esse impacto é classificado como
negativo e de alta magnitude.

Considerando-se que a base da receita do
município de Jeceaba é o FPM, contando com
receita própria bastante limitada, identifica-se
um aumento importante para a receita
municipal, em função da ampliação da
arrecadação do ISS. Dessa forma, o
incremento na renda pública é considerado
um impacto positivo de alta magnitude.

¾ Geração de Empregos
Durante as obras de implantação do
distrito industrial ocorrerá o impacto positivo
de geração de emprego (400 postos) para os
municípios de Jeceaba e São Brás do Suaçuí.
Antes das obras, serão executadas ações
relativas ao recrutamento da mão-de-obra,
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implantação das obras do distrito industrial.
Em vista disso, as mesmas deverão ser
relocadas. Considerando-se o Decreto de
Utilidade Pública, publicado em 17/04/2007,
foi registrada a existência de 16 famílias,
conforme
a
caracterização
dos
estabelecimentos agropecuários.

¾ Incremento na Renda Municipal
devido ao aumento na contratação
de bens e serviços locais
As obras de implantação do distrito
industrial resultarão em contratação de
serviços de variados tipos, como de transporte
de material e pessoal, alimentação,
manutenção, limpeza, além da aquisição de
bens de consumo, combustíveis, entre outros.

Esse impacto é classificado como de alta
magnitude.
Os critérios a serem estabelecidos para
processo de negociação visando a relocação
das famílias encontram-se apresentados no
Programa de Negociação.

Mesmo que as economias dos dois
municípios se mostrem de pequeno porte, a
contratação de serviços ali resultará em um
aquecimento econômico.
Em vista disso, esse impacto pode ser
considerado de média magnitude.
¾ Perda de Áreas
Agropecuária

Destinadas

à

A implantação do distrito industrial
afetará propriedades rurais do município de
Jeceaba. Ocorrerá, com isso, a perda de áreas
destinadas à produção agropecuária, sendo a
pecuária bovina (leiteira e mista) a atividade
mais atingida, pois a maior parte do uso das
terras (62% da ADA) é para pastagens
(naturais e plantadas).
Isso representa um impacto de alta
magnitude.
Vale ressaltar, no entanto, que esse
impacto representará, do ponto de vista
econômico, uma mudança de uso da área,
passando do uso agropecuário para o uso
industrial. Nesse caso, é previsto um aumento
na dinâmica econômica do município, que
passará a contar com um setor industrial,
propiciando uma transformação do seu perfil
econômico, tanto em termos de geração de
emprego, quanto de renda.
¾ Relocação de famílias residentes
nos
estabelecimentos
agropecuários afetados
A pesquisa socioeconômica identificou
famílias residentes nos estabelecimentos
agropecuários que serão afetados com a

29

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Relatório de Impacto Ambiental - DISTRITO INDUSTRIAL DE JECEABA

MATRIZ DE AVALIÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

IMPACTO

PROGRAMAS E SISTEMAS DE CONTROLE
AMBIENTAL ASSOCIADOS

Magnitude
(B, M, A)

QUADRO 5.1
Matriz de Avalição dos Impactos Ambientais
PROGRAMAS DE MONITORAMENTO E
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Alteração da estrutura e do uso do solo
pela terraplanagem

Programa de planejamento da supressão da vegetação
Programa de reabilitação das áreas degradadas

M

---

Modificação do relevo e da paisagem

Programa de reabilitação das áreas degradadas
Programa de arborização

B

---

Alteração da qualidade das águas
subterrâneas

_

B

Monitoramento da qualidade das águas e efluentes

Alteração da recarga dos aqüíferos com
redução da vazão de nascentes e córregos

Programa de construção de bacias multifuncionais

M

__

Alteração da qualidade das águas em
virtude da instalação de processos erosivos
e do carramento de sedimentos

Programa de controle de carreamento de sólidos e de
processos erosivos

M

Monitoramento da qualidade das águas superficiais

Alteração da qualidade das águas pela
operação do canteiro de obras

Sistema de tratamento de esgoto sanitário
Caixa separadora de água e óleo
(Programa ambiental do canteiro)

B

Monitoramento da qualidade das águas superficiais
Monitoramento dos efluentes líquidos do canteiro de
obras

Alteração da qualidade dos solos em
função da geração de resíduos

Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
(Programa Ambiental do Canteiro)

B
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IMPACTO

PROGRAMAS E SISTEMAS DE CONTROLE
AMBIENTAL ASSOCIADOS

Magnitude
(B, M, A)

Continuação

Alteração da qualidade do ar em função da
geração de poeira

Procedimento de aspersão de vias (Programa ambiental
do canteiro)

B

Alteração do nível de pressão sonora
durante as obras

Procedimento de manutenção preventiva (Programa
ambiental do canteiro)

B

Monitoramento dos níveis de pressão sonora

Perda de habitats para a comunidade
aquática pela supressão de um trecho do
córrego São Cristóvão

---

B

Compensação ambiental

Alteração das comunidades hidrobiológicas
em virtude dos efeitos das obras na
qualidade das águas

Programa de controle de carreamento de sólidos e de
processos erosivos

M

Monitoramento da qualidade das águas superficiais
Monitoramento dos efluentes líquidos do canteiro de
obras

Supressão de pastagens e cultivos
agrícolas

---

D

PROGRAMAS DE MONITORAMENTO E
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Supressão de fragmentos florestais

---

M

Compensação ambiental

Eliminação de habitats da fauna devido à
supressão da vegetação florestal

---

M

Compensação ambiental

Afugentamento da fauna silvestre

---

M

Compensação ambiental

Coletas predatórias de animais

Programa de educação ambiental

B

Alteração das populações de espécies de
anfíbios (alteração da qualidade das águas
superficiais)

Programa de controle de carreamento de sólidos e de
processos erosivos

D

Alteração das populações do anfíbio
perereca-verde

---

B

Impacto sobre a ictiofauna pelo potencial
de alteração da qualidade das águas

Programa de controle de carreamento de sólidos e de
processos erosivos

B
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IMPACTO

PROGRAMAS E SISTEMAS DE CONTROLE
AMBIENTAL ASSOCIADOS

Magnitude
(B, M, A)

Continuação
PROGRAMAS DE MONITORAMENTO E
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Extinção local de populações da ictiofauna
pela perda de habitats

---

M

Compensação ambiental

Geração de incômodos provenientes do
tráfego de veículos, caminhões e máquinas
nas vias de acesso

Programa de sinalização e ações preventivas de
acidentes
Programa de comunicação social e relações com
Comunidade

M

Pressão sobre os serviços sociais básicos
e setor habitacional dos municípios de
Jeceaba e São Brás do Suaçuí

Programa de comunicação social e relações com
Comunidade
Programa de ações junto ao poder público municipal

A

Incremento na geração de empregos

Programa de comunicação social e relações com
comunidade
Programa de ações junto ao poder público municipal

A

Ampliação da massa de salários

Programa de comunicação social e relações com
comunidade
Programa de ações junto ao poder público municipal

A

Incremento na renda municipal - Acréscimo
na arrecadação de impostos

Programa de comunicação social e relações com
Comunidade
Programa de ações junto ao poder público municipal

A

Incremento na renda municipal - Acréscimo
na contratação de bens e serviços locais

Programa de comunicação social e relações com
comunidade

M

Perda de áreas destinadas à atividade
agropecuária

Programa de negociação;
Programa de comunicação social e relações com
comunidade

A

Relocação de famílias residentes nos
estabelecimentos agropecuários afetados

Programa de negociação;
Programa de comunicação social e relações com
comunidade

A
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6. AÇÕES E
AMBIENTAIS

podem levar à perda de solos e ao
assoreamento dos cursos d’água a jusante.

PROGRAMAS

¾ Programa de Criação de Bacias
Multifuncionais

As ações e os programas ambientais a
serem realizados visam evitar a ocorrência,
diminuir a intensidade e/ou corrigir os efeitos
dos impactos a que o meio ambiente estará
sujeito com a implantação do Distrito
Industrial de Jeceaba.

Deverão ser criadas bacias de retenção de
sólidos nos eixos das drenagens receptoras
que tem como função melhorar a qualidade
das águas superficiais reduzindo a quantidade
de sólidos em suspensão; evitar o
assoreamento das drenagens; regularizar as
vazões dos córregos e aumentar a recarga dos
aqüíferos por infiltração.

¾ Programa de Planejamento da
Supressão da Vegetação
Os objetivos deste programa são permitir
o aproveitamento econômico da lenha a ser
suprimida
nas
áreas
afetadas
pelo
empreendimento e promover a remoção e
estocagem da camada superficial do solo nas
áreas atingidas pelas obras de terraplanagem
com objetivo de auxiliar, posteriormente, os
trabalhos de reabilitação.

¾ Plano Ambiental de Construção
Serão adotadas, dentro do Plano
Ambiental da Construção, medidas para
reduzir a limites ambientalmente aceitáveis os
níveis de emissões atmosféricas, conduzir
adequadamente as águas pluviais, dispor
corretamente os resíduos sólidos gerados nas
obras, promover o tratamento dos esgotos
domésticos e dos efluentes contendo óleos e
graxas.

¾ Projeto de Revegetação das Áreas
Degradadas
A revegetação das áreas degradadas será
realizada visando à proteção do solo, ao
controle de processos erosivos, à reabilitação
das áreas degradadas e à minimização do
impacto visual causado pelo empreendimento.

¾ Programa de acompanhamento das
atividades de desmatamento e
eventual resgate da fauna
Este projeto terá como objetivos a
proposição
do
planejamento
do
acompanhamento
de
atividades
de
desmatamento e a execução de eventuais
ações de resgate, triagem e a destinação da
fauna capturada.

¾ Programa de arborização e cortina
arbórea
O projeto de arborização deverá ter como
objetivos a implantação de uma arborização
paisagística das vias de acesso e a criação de
áreas verdes de modo a inserir o
empreendimento no contexto da paisagem
local e regional.

¾ Programa de Educação Ambiental
O programa de educação ambiental visa
transmitir informações e conhecimentos sobre
aspectos diversos da questão ambiental à
população e instituições envolvidas com o
empreendimento, no sentido de contribuir
para a formação de atitudes pró-ativas quanto
à proteção do meio ambiente.

¾ Programa
de
Controle
de
Processos Erosivos e de Contenção
de Sólidos
Este programa visa à implantação de
medidas de controle de processos erosivos e
de contenção de sólidos nas áreas afetadas
pelas obras do empreendimento, as quais
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¾ Programa
Ambiental

de

 Aferir a necessidade de ações
complementares com o objetivo de
evitar e dirimir o confronto de
interesses conflitantes no decorrer da
implantação do empreendimento.

Compensação

O objetivo desse programa é compensar
os impactos incidentes sobre os ambientes
naturais em função da implantação e operação
do Distrito Industrial de Jeceaba e que não
podem ser minimizados.

¾ Programa de ações junto ao poder
público municipal

¾ Programa de negociação

O objetivo fundamental das ações a
serem implementadas é buscar articulação
com a comunidade e o poder público dos
municípios de Jeceaba e São Brás do Suaçuí
no sentido de monitorar situações, prevenir
problemas e capacitar o município para
absorver os efeitos positivos da implantação
do empreendimento.

O objetivo deste programa é apresentar as
ações que o empreendedor deverá realizar,
com a finalidade de adquirir as terras
correspondentes às áreas destinadas à
implantação
do
distrito
industrial,
considerando também as benfeitorias, os usos
do solo presentes em cada propriedade e os
acessos a serem afetados; e estabelecer os
procedimentos para relocação das famílias
afetadas.

¾ Programa de sinalização e ações
preventivas de acidentes
O programa tem por objetivo implantar
medidas de segurança com relação ao trânsito
de veículos na área de interferência do
projeto.

¾ Programa de comunicação social e
relações com a comunidade
Será implantado um programa de
comunicação social e de relações com a
comunidade, com os seguintes objetivos
básicos:

7. PROGRAMAS DE
MONITORAMENTO
AMBIENTAL

 Evitar inquietações e desinformações
das
populações
e
instituições
envolvidas na implantação do
empreendimento, comunidades e
poder público municipal;
 Repassar
aos
interessados
as
informações a respeito das ações
mitigadoras desenvolvidas no escopo
do Estudo de Impacto Ambiental;
 Desenvolver ações que no decorrer da
instalação do empreendimento se
farão necessárias para sanar ou
minimizar impactos negativos ao
mesmo e ao público, como:
campanhas
de
esclarecimento
ambiental dos trabalhadores na
construção civil; envolvimento das
empresas
contratadas
nos
compromissos
ambientais,
entre
outras;

Nesse capítulo serão apresentados os
programas de monitoramento ambiental
propostos para avaliar a eficiência dos
sistemas de controle propostos no item
anterior e também acompanhar a qualidade
ambiental da área sob influência do Distrito
Industrial de Jeceaba.
¾ Programa de monitoramento da
perereca-verde
O programa tem como objetivo a
complementação dos estudos sobre a situação
das populações de perereca-verde na região.
Ainda objetiva verificar as condições de
estabelecimento dessas populações, frente à
nova composição ambiental formada pelo
empreendimento, bem como propor ações de
manejo, se pertinentes.
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Aqüífero

¾ Programa de Monitoramento dos
Níveis de Pressão Sonora

Estrato subterrâneo de terra, cascalho ou
rocha porosa ou fraturada que contém água.

Este
programa
visa,
portanto,
acompanhar os níveis de pressão sonora, na
Área de Influência Direta, durante o período
de obras e avaliar a eficiência dos sistemas de
controle ambiental previstos.

Assoreamento
Processo de elevação de uma superfície,
por deposição de sedimentos, podendo ser
fluvial, eólico ou marinho.

¾ Programa de Monitoramento da
Qualidade das Águas Superficiais

Comunidade
População local, municípios, bairros ou
cidades sob a área de influência da atividade
florestal. Conjunto de populações da flora ou
da fauna.

Será implantado um programa de
monitoramento como objetivo principal gerar
dados necessários à manutenção de níveis
desejáveis de qualidade das águas e da
integridade ambiental dos sistemas hídricos,
considerando os sistemas de minimização dos
possíveis efeitos decorrentes da implantação
do distrito industrial.

Corpo receptor
É onde podem ser lançados, direta ou
indiretamente, quaisquer tipos de efluentes,
provenientes de atividades poluidoras ou
potencialmente poluidoras.

¾ Programa de Monitoramento de
Esgoto Sanitário Tratado

Demanda Bioquímica de Oxigênio
(DBO)

Este programa de monitoramento de
esgoto sanitário tem por objetivo acompanhar
a operação e a eficiência dos sistemas de
tratamento de esgoto sanitário previstos para
as fases de implantação e operação do Distrito
Industrial de Jeceaba.

É a determinação da quantidade de
oxigênio dissolvida na água e utilizada pelos
microorganismos na oxidação bioquímica da
matéria orgânica.
Densidade Demográfica
Expressa a razão entre a população total
de um território e sua área. Nesse caso é
usualmente mostrada hab/km2.

¾ Programa de Monitoramento de
Efluente Oleoso
Será implantado também um programa de
monitoramento de efluente oleoso para
acompanhar a operação e a eficiência do
sistema separador de água e óleo.

Desmatamento
Operação que consiste em derrubar uma
árvore ou conjunto de árvores numa dada
superfície, ou também a parcela da mata ou
maciço florestal a ser explorado.

8. GLOSSÁRIO

Educação ambiental

Água subterrânea

Processo formativo que utiliza conjuntos
de atividades e idéias que levam o homem a
conhecer o ambiente e utilizar os recursos
naturais de maneira racional.

Suprimento de água doce sob a superfície
da terra, em um aqüífero ou no solo, que
forma um reservatório natural para o uso do
homem.
Água superficial
Água que escoa ou se acumula na
superfície do solo.
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Formação geológica

Efluente

Conjunto de rochas agrupadas em função
de características e forme de deposição.

(1) Qualquer tipo de água, ou líquido, que
flui de um sistema de coleta, de transporte,
como tubulações, canais, reservatórios,
elevatórias, ou de um sistema de tratamento
ou disposição final, com estações de
tratamento e corpos de água. (2) Descarga de
poluentes no meio ambiente, parcial ou
completamente tratada ou em seu estado
natural.

Fragmento florestal
É um remanescente, isolado, de uma
formação florestal.
Geologia
Ciência que estuda a estrutura da crosta
terrestre.

Emissão

Geomorfologia

(1) Lançamento de contaminantes no ar
ambiente (1). (2) Lançamento de descargas
para a atmosfera. (3) Lançamento de material
no ar, seja de um ponto localizado (emissão
primária) ou como resultado de reações
fotoquímicas ou cadeia de reações iniciada por
um processo fotoquímico.

Ciência que estuda as forma de relevo,
tendo em vista a origem, estrutura e natureza
das rochas, o clima da região e as diferentes
forças atuantes.
Grau de urbanização
Expressa a relação entre a população
urbana e a população total.

Erosão
Processo pelo qual a camada superficial
do solo ou partes do solo são retiradas, pela
ação do vento e/ou da água e são
transportadas e depositadas em outro lugar.
Esse fenômeno é, muitas vezes, intensificado
pelas práticas humanas, principalmente devido
à retirada da cobertura vegetal que protege o
solo.

Habitat
Conjunto de características ecológicas do
lugar de vida de um organismo ou população;
morada natural.
Hidrografia
Ciência que estuda os corpos d’água
(rios, lagos, mares).

Espécies nativas

Impacto ambiental

Espécies animais ou vegetais que ocorrem
naturalmente em determinadas regiões.

(1) Qualquer alteração significativa no
meio ambiente em um ou mais de seus
componentes provocada por uma ação
humana.

Fauna
Conjunto de espécies de animais de uma
determinada região.

(2) Qualquer alteração das propriedades
físicas, químicas e biológicas do meio
ambiente, causada por qualquer forma de
matéria ou energia resultante das atividades
humanas que, direta ou indiretamente, afetem:
(i) a saúde, a segurança e o bem estar da
população; (ii) as atividades sociais e
econômicas; (iii) a biota; (iv) as condições
estéticas e sanitárias do meio ambiente; (v) a
qualidade dos recursos ambientais (Resolução
Conama 001/86. art. 10)

Fitossociologia
Estudo da estrutura da vegetação e
hierarquização das espécies segundo sua
importância na comunidade vegetal.
Flora
Conjunto de espécies vegetais de uma
determinada região.
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composto por quatro blocos básicos, aos
quais atribui-se o mesmo peso: saúde,
educação, criança e renda.

Índice de Desenvolvimento Humano
–IDH
O IDH é calculado pela ONU desde 1990
e tem como finalidade comparar o estágio de
desenvolvimento relativo entre países. O IDH
é composto de três índices, aos quais são
atribuídos pesos iguais: renda, educação e
longevidade. Com base no valor obtido para o
IDH, a ONU classifica os países segundo três
níveis de desenvolvimento humano: países
com baixo desenvolvimento humano (IDH
até 0,5), países com médio desenvolvimento
humano (IDH entre 0,5 e 0,8) e países com
alto desenvolvimento humano (IDH acima de
0,8). No Brasil, através de programa firmado
entre a Fundação João Pinheiro/ IPEA e
PNUD foi realizada uma adaptação para
cálculo do índice para os municípios
brasileiros, propiciando possibilidades de
comparação de níveis de desenvolvimento
entre estes.

Instabilidades geotécnicas
Fenômenos associados às características
das
unidades
geológicas,
condições
morfológicas e capacidade de suporte de uma
área em relação ao potencial de entrar em
desequilíbrio.
Jusante
Denomina-se a uma área que fica abaixo
da outra, ao considerar a corrente fluvial pela
qual é banhada.
Legislação ambiental
Conjunto de regulamentos jurídicos
especificamente dirigidos às atividades que
afetam a qualidade do meio ambiente.
Lençol freático
Lençol d’água subterrâneo limitado
superiormente por uma superfície livre
(pressão atmosférica normal).

Índice de Condições de Vida - ICV
A disponibilidade de um amplo leque de
estatísticas socioeconômicas, obtidas com
base nas informações do questionário 02 dos
censos demográficos, criou as condições para
que a FJP gerasse um índice síntese que,
guardando os pressupostos básicos do IDH,
ampliasse ainda mais sua capacidade de medir
as condições de vida da população. Com essa
ampliação, incorporam-se aos índices
educação e longevidade (este último passa a
ser denominado índice saúde) alguns
indicadores importantes, não utilizados pelo
IDH, garantindo maior abrangência na
medida obtida. No caso índice renda, os
indicadores incluídos procuram incorporar
outras características da distribuição de renda.
Além disso, visando retratar a situação da
criança, é incorporado um novo bloco que
considera
os
seguintes
indicadores:
porcentagem de crianças que não freqüentam
escola, defasagem escolar média, porcentagem
de crianças com atraso escolar maior que um
ano e porcentagem de crianças que trabalham.
O novo índice, denominado Índice de
Condições de Vida (ICV) é, portanto,

Meio ambiente
Determinado espaço onde ocorre a
interação dos componentes bióticos (fauna e
flora), abióticos (água, rocha e ar) e bióticosabióticos (solo). Em decorrência da ação
humana,
caracteriza-se
também
o
componente socioeonômico-cultural.
Montante
Lugar situado acima de outro, tomandose em consideração a corrente fluvial que
passa na região.
Organizações não governamentais
ONGs - grupos de pressão social, de
caráter diverso (ambientalistas, étnicos,
profissionais, etc) que não tenham relação
com o Estado.
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renda da população em um país ou território,
e sua variação é uma medida do ritmo do
crescimento econômico daquela região.

Oxigênio dissolvido
(1) Oxigênio dissolvido em água, água
residuária ou outro líquido, geralmente
expresso em miligramas por litro, partes por
milhão ou percentagem de saturação. (2) O
oxigênio dissolvido é requerido para a
respiração dos microorganismos aeróbios e de
quase todas as outras formas de vida aeróbias
que vivem nos corpos d’água.

Qualidade da Água
Características químicas, físicas e
biológicas relacionadas ao uso da água para
um determinado fim.
Resíduos sólidos
Material inútil, indesejado ou descartado,
cuja composição ou quantidade de líquido não
permita que escoe livremente.

Pedologia
Ciência que estuda a origem e o
desenvolvimento dos solos.

Sedimento

Poço artesiano

Material fragmentário transportado pela
água, vento ou gelo do lugar de origem ao de
deposição. Em cursos d’água, os sedimentos
são materiais aluviais carreados em suspensão
ou como material sólido de fundo.

(1) Furo vertical no solo para extrair água.
(2) Poço que atinge um aqüífero artesiano ou
confinado e no qual o nível de água se eleva
acima do solo.
pH

Solo

Potencial de Hidrogênio. Medida de
acidez ou basicidade (alcalinidade) de um
meio líquido. E representado por uma escala
de 0 a 14.

Camada superficial de terra arável, com
processos pedológicos desenvolvidos.
Turbidez
A turbidez da água representa o grau de
interferência que partículas dissolvidas na água
apresentam para a passagem de luz. Não
apresenta inconvenientes sanitários diretos,
mas é esteticamente desagradável e os sólidos
suspensos que são os responsáveis pela
turbidez podem servir de abrigo para
organismos patogênicos. A turbidez é devido
à presença de material em suspensão na água
ou substâncias coloidais.

Pluviometria
Seguimento da meteorologia que trata da
medição da quantidade de chuva precipitada.
Produto Interno Bruto – PIB
Refere-se ao valor agregado de todos os
bens e serviços finais produzidos dentro do
território
econômico
do
país,
independentemente da nacionalidade dos
proprietários das unidades produtoras desses
bens e serviços. Exclui as transações
intermediárias, é medido a preços de mercado
e pode ser calculado sob três aspectos: ótica
da produção, ótica da renda e ótica do
dispêndio. Esse indicador é importante
referencial para se avaliar a dimensão de uma
economia de qualquer território.

Vazão
Volume de líquido que escoa através de
uma seção por unidade de tempo.

Produto Interno Bruto per capita
É definido através da razão entre o valor
do Produto Interno Bruto e o contingente da
população residente. Indica o nível médio de
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ANEXO
USO DO SOLO E COBERTURA VEGETAL
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