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1 - 1 - APRESENTAÇÃO GERAL DOS ESTUDOSAPRESENTAÇÃO GERAL DOS ESTUDOS

No presente documento, denominado por Estudos de Impacto Ambiental – EIA e seu 
respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, do empreendimento denominado 
“Rio  das  Velhas  Design  Resorts”,  a  Viva  Empreendimentos  Imobiliários  LTDA,  
empresa do grupo  Design Resorts, vem apresentar ao  Conselho Estadual de Política  
Ambiental  de Minas Gerais –  COPAM,  através da  Superintendência Metropolitana de 
Licenciamento Ambiental  – SUPRAM,  órgão sucessor da  Fundação Estadual  do Meio 
Ambiente – FEAM, a solicitação da Licença Prévia – LP para o referido empreendimento.

O EIA  foi  desenvolvido  pela  MYR Projetos Sustentáveis,  tendo  como base  a  FOBI 
(Formulário  de  Orientação  Básica  Integrado)  nº  398245/2008  gerada  a  partir  do  seu 
respectivo  FCEI  (Formulário  Integrado  de  Caracterização  do  Empreendimento)  nº 
R078737/2008, fornecido pela FEAM (Fundação Estadual do Meio Ambiente).

O objetivo principal deste estudo é avaliar a viabilidade ambiental do empreendimento 
Rio  das  Velhas  Design  Resorts.  Para  tal,  é  apresentada  sua  caracterização,  o 
diagnóstico ambiental (compreendendo os meios antrópico, físico e biótico), a análise dos 
impactos ambientais em todas as etapas do empreendimento, os Programas Ambientais, 
o prognóstico ambiental  e a respectiva conclusão. A definição das áreas de influência 
também é apresentada e justificada em suas premissas de  ADA – Área Diretamente 
Afetada,  AID –  Área  de  Influência Direta,  AII  –  Área  de  Influência Indireta.  No caso 
particular do Meio Sócio-Econômico foi definido uma área em especial denominada de 
“Área de Referência” (AR). Esta definição foi oriunda de uma necessidade identificada 
durante o planejamento do trabalho, devido à ligação estratégica do projeto com a nova 
vocação do Vetor Norte de Belo Horizonte e RMBH. Todo o trabalho foi  desenvolvido 
seguindo  as  principais  diretrizes  de:  (a)  incorporar  variáveis  de  sustentabilidade  ao 
empreendimento,  (b)  proporcionar  uma  análise  integrada  das  diversas  disciplinas 
envolvidas e (c) proporcionar um ganho ambiental, social e econômico para a região.

Como cada projeto possui características intrínsecas, alguns temas foram acrescidos aos 
estudos de forma a proporcionar ao técnico / órgão licenciador uma visão mais clara de 
todo  o  empreendimento  Rio  das  Velhas  Design  Resorts. O  intuito  é  facilitar  a 
compreensão do processo como um todo, facilitando o entendimento sobre as questões 
gerais,  e  claro  visando  contribuir  para  a  avaliação  deste  processo  de  licenciamento 
ambiental.

Nesse sentido, os documentos técnicos são apresentados em volumes distintos, a saber:

➢ Volume I   Estudo de Impacto Ambiental (EIA);
➢ Volume II   Estudo de Impacto Ambiental (EIA) cont.;
➢ Volume III   Relatório de Impacto Ambiental (RIMA);
➢ Volume IV   Documentos exigidos na FOBI;
➢ Volume IV   Plano de Utilização Pretendida (PUP).
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2 - 2 - INFORMAÇÕES GERAISINFORMAÇÕES GERAIS

2.1 - 2.1 - IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDORIDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

Empresa VIVA  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIÁRIOS  LTDA  –  DESIGN 
RESORTS

CNPJ 09.347.083/0001-64

Responsável Flávio Escobar & Manoel Brancante

Telefax (31) 3245-6141 / (11) 38898987

Endereço Rua Sergipe, nº 1333 / 6ºandar

E-mail brancante@uol.com.br

2.2 - 2.2 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONSULTORAIDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONSULTORA

Empresa MYR PROJETOS SUSTENTÁVEIS

CNPJ 05.945.444/0001-13

Resp. Técnico Sérgio Myssior 

Telefax (31) 3245-6141 / (31) 8866-0880

Endereço Rua Sergipe, nº 1333 / 6º andar – B. Funcionários – CEP: 30130-
171 Belo Horizonte - MG

E-mail sergio@myrprojetos.com.br
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2.3 - 2.3 - IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOSIDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome Formação
Sérgio Myssior Arquiteto e Urbanista, Esp.
Thiago Igor F. Metzker Biólogo, M.Sc.
Fabiana N. Oliveira Lima Geógrafa Analista Ambiental, Esp.
Marina G. Paes de Barros Socióloga, M.Sc.
Michel Jeber Geógrafo – Geoprocessamento, Esp.

2.4 - 2.4 - IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO ESTUDOIDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO ESTUDO

Nome Componente Formação

Alfredo B. De Paula Socioeconômico Sociólogo

André Vale Nunes Mastofauna Biólogo

Bruno Fonseca Arquitetura Arquiteto

Bruno Garzon O. Câmara Ornitofauna Biólogo

Bruno Mendes Contexto Histórico e 
Patrimônio Cultural e 

Edificado

Historiador

Carlos Bernardo M. Alves Ictiofauna Biólogo, M.Sc.

Cláudio Neves B. Fortes Projeto Aeroportuário Engenheiro de Infra-
Estrutura Aeronáutica

Cristiane F. A Barros Limnologia Biólogo

Edézio Teixeira de Carvalho Geologia, geomorfologia e 
hidrogeologia 

Geólogo, M.Sc.  

Eduardo Henrique Geraldi 
Araujo

Suporte Arquiteto, M.Sc.

Érika Azevedo Brandes Limnologia Biólogo

Fabiana Lima Licenciamento Ambiental;
Clima e Condições 

metereológicas

Geógrafa, Esp.
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Fábio Leite Geologia, geomorfologia e 
hidrogeologia 

Geólogo

Fabíola Keesen Ferreira Mastofauna Biólogo

Fernanda Silva Gomes Urbanismo e Economia 
Urbana

Arquiteto, M.Sc. 

Filipe Garcia Martins Limnologia & Qualidade 
das Águas

Biólogo

Frederico Augusto Gonçalves Patrimônio Arqueológico Arqueólogo 

Frederico Rodrigues Trânsito e Transporte Engenheiro Civil, M.Sc. 

Gustavo José C. Vianna Limnologia Biólogo

Humberto E.S de Mello Herpetofauna Biólogo, M.Sc. 

Igor Alberto Machala Ruídos Engenheiro Mecânico

Ione Mendes Malta Patrimônio Arqueológico Arqueólogo 

Karla Bittar Silveira Turismo e Patrimônio 
Natural

Turismóloga

Leandro Moraes Scoss Mastofauna Biólogo, M.Sc. 

Luciana Maria da Cruz Suporte Geógrafa, M.Sc. 

Maísa Dalva Aníbal Setor Financeiro Economista

Manoel Alves dos S. Filho Recursos Hídricos, 
Qualidade das Águas 

Abastecimento, 
Esgotamento, Drenagem, 
Resíduos e terraplanagem

Engenheiro 

Manoel Brancante Arquitetura Arquiteto

Marcelo Almeida Socioeconômico Sociólogo

Marina G. Paes de Barros Socioeconômico Socióloga, M.Sc. 

Michel Jeber Clima, Condições 
metereológicas e 

Geoprocessamento

Geógrafo, Esp.

Nelson Azevedo S. T. Mello Limnologia Biólogo

Paulo Alvarenga Junqueira Patrimônio Arqueológico Arqueólogo 
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Paulo Monteiro Trânsito e Transporte Engenheiro de Tráfego, 
M.Sc.

Pedro Caiafa Ribeiro Suporte Eng. Ambiental, Estagiário

Tereza Spósito Flora & Vegetação Biólogo, Phd.

Warley de Almeida Delgado Patrimônio Arqueológico Arqueólogo 
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3 - 3 - O LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM MINAS GERAISO LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM MINAS GERAIS

O meio ambiente permeia diretamente a vida humana e não há como dissociá-los. No 
entanto,  as forças  de mercado nem sempre atingem o ponto  de equilíbrio ideal  para 
atender às necessidades de todos os elementos envolvidos. Nesse momento,  cabe a 
atuação  do  Estado,  de  forma  a  determinar  limites  e  a  preservar  o  bem  comum.  A 
Constituição Federal alçou o direito fundamental do povo tanto para o  meio ambiente 
equilibrado como o desenvolvimento econômico e social. Esses três elementos formam o 
tripé do chamado desenvolvimento sustentável. O equilíbrio desses interesses resultará 
na prosperidade almejada.

É  nesta  etapa  onde  os  fatores  ambientais,  sociais  e 
econômicos  devem  ser  estudados  e  incorporados  ao 
empreendimento, garantindo assim sua sustentabilidade 
neste  sentido  mais  amplo.  Planejar  é  antes  de  tudo 
“construir  no  papel”,  experimentar,  simular,  ou  seja, 
reduzir  os  potenciais  riscos  através  das  atividades  de 
estudos e projetos.

Neste  contexto  o  Licenciamento  Ambiental  entra  como o  procedimento  administrativo 
pelo qual  o órgão ambiental  competente licencia a  localização,  instalação,  ampliação, 
modificação  e  operação  de  atividades  e  empreendimentos  utilizadores  de  recursos 
ambientais  considerados  efetiva  ou  potencialmente  poluidores  ou  daqueles  que,  sob 
qualquer forma, possam causar degradação ambiental.

Em  Minas  Gerais,  o  licenciamento  ambiental  é  exercida  pela  SEMAD  -  Secretária 
Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, composto pelo COPAM – 
Conselho Estadual de Política Ambiental, por intermédio das Câmaras Especializadas, da 
FEAM –  Fundação  Estadual  do  Meio  Ambiente,  no  tocante  às  atividades  industriais, 
minerárias e de infra-estrutura e do IEF – Instituto Estadual de Florestas, no tocante às 
atividades agrícolas, pecuárias e florestais entre outras.

➢ Secretaria  Estadual  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  – 
SEMAD 

A ação dos órgãos governamentais em meio ambiente está centrada na Secretaria de 
Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  –  SEMAD.  É  função  da 
SEMAD:
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“formular  e  coordenar  a  política  estadual  de  proteção  do  meio  ambiente  e  de  
gerenciamento dos recursos hídricos, bem como articular as políticas de gestão  
dos  recursos  ambientais,  assegurando  o  desenvolvimento  do  Estado  sem  a  
destruição da natureza”.

O Sistema de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, coordenado pela SEMAD, é 
composto pelos:

ÓRGÃO DELIBERATIVO E NORMATIVO
Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM

Criado em 29 de abril de 1977, composto por representantes governamentais da esfera 
federal, estadual e municipal e da sociedade civil. O COPAM, órgão normativo, colegiado, 
paritário, consultivo e deliberativo, com poderes para conceder licenças ambientais.

O COPAM é composto por sete câmaras especializadas:

➢ Câmara de Política Ambiental;

➢ Câmara de Atividades Industriais;

➢ Câmara de Atividades Minerárias;

➢ Câmara de Atividades de Infra–Estrutura;

➢ Câmara de Atividades Agrossilvopastoris;

➢ Câmara de Proteção da Biodiversidade;

➢ Câmara de Recursos Hídricos.

Essas  Câmaras,  além  da  formulação  de  políticas  setoriais,  atuam  na  elaboração  de 
normas  técnicas  para  a  proteção  ambiental,  concessão  de  licenças  ambientais  para 
atividades potencialmente  poluidoras e no julgamento  dos processos de aplicação de 
penalidades.
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ÓRGÃOS TÉCNICOS EXECUTIVOS
Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM

Responsável  pela  Agenda Marrom,  tem por finalidade propor e executar a política de 
proteção, conservação e melhoria do meio ambiente no que concerne à prevenção e à 
correção da poluição ou da degradação ambiental provocada por atividades industriais, 
minerárias e de infra-estrutura.
Linhas de Ação:

➢ Licenciamento e fiscalização de atividades industriais e minerárias;

➢ Licenciamento  e  fiscalização  de  atividades  de  infra-estrutura  de  saneamento, 
projetos urbanísticos, rodovias e energia;

➢ Monitoramento da qualidade do ar, das águas e do solo;

➢ Educação e extensão ambiental;

➢ Pesquisa e desenvolvimento.

Instituto Estadual de Florestas – IEF

Responsável  pela  Agenda  Verde,  tendo  o  papel  de  coordenar  e  executar  a  Política 
Florestal, de proteção à biodiversidade e da Pesca do Estado de Minas Gerais.

Linhas de Ação:

➢ Proteção à biodiversidade;

➢ Desenvolvimento florestal sustentável;

➢ Monitoramento e controle da cobertura vegetal;

➢ Gestão da pesca e aqüicultura;

➢ Licenciamento e fiscalização de atividades agrossilvopastoris;

➢ Educação ambiental.
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Fonte: FEAM

✔ Agenda Marrom: "prevenção e controle da degradação ambiental  decorrente de 
atividades  poluidoras,  e  pelo  desempenho  de  atividades  correlatas,  como  a 
realização de estudos e pesquisas sobre poluição, qualidade do ar, da água e do 
solo"; 

✔ Agenda Azul: "gestão de recursos hídricos"; 

✔ Agenda Verde: "responsável pela formulação e execução da política florestal, de 
forma  a  promover  a  preservação  da  biodiversidade  e  o  desenvolvimento 
sustentável dos recursos naturais renováveis".

➢ Superintendências  Regionais  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento 
Sustentável - SUPRAM

A Supram têm por finalidade planejar, supervisionar, orientar e executar as atividades 
relativas  à  política  estadual  de  proteção  do  meio  ambiente  e  de  gerenciamento  dos 
recursos  hídricos  formuladas  e  desenvolvidas  pela  SEMAD dentro  de  suas  áreas  de 
abrangência territorial:

Competências:

➢ Promover o planejamento e a execução e avaliação da política estadual de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de forma integrada com as instituições 
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que compõem a área de competência da SEMAD;
➢ promover  a  formulação  e  a  execução  de  planos  e  programas  na  área  de 

competência  da  SEMAD,  em  articulação  com  os  demais  órgãos  e  entidades 
integrantes da estrutura da Secretaria;

➢ zelar pela observância da legislação e as normas específicas de meio ambiente e 
de  preservação,  conservação,  controle  e  desenvolvimento  sustentável  dos 
recursos naturais;

➢ apoiar  técnica  e  administrativamente  as  Unidades  Regionais  Colegiadas  do 
COPAM em suas áreas de jurisdição;

➢ planejar, supervisionar e orientar as atividades da SEMAD a cargo dos Núcleos de 
Apoio às Unidades Regionais do COPAM; 

➢ planejar,  supervisionar  e  executar  as  atividades  de  administração  geral,  de 
finanças e de contabilidade; 

➢ planejar e coordenar a execução das atividades relativas à regularização ambiental 
de empreendimentos sob sua responsabilidade, definidas na legislação federal e 
estadual, de forma integrada e interdisciplinar, articulando-se com as entidades da 
estrutura da SEMAD; 

➢ atuar em conjunto com as demais entidades que integram a estrutura da SEMAD e 
em articulação com a PMMG e o Governo Federal na execução das atividades de 
controle e fiscalização ambiental  referentes ao uso dos recursos ambientais do 
Estado, de acordo com normas emanadas do Grupo Coordenador de Fiscalização 
Ambiental Integrada - GCFAI; 

➢ aplicar as penalidades por infrações às legislações ambientais vigentes dentro da 
esfera de competência da SEMAD e de suas entidades vinculadas; 

➢ planejar  e  executar  planos,  programas  e  projetos  de  educação  e  extensão 
ambiental e de comunicação social, em consonância com as diretrizes emanadas 
da SEMAD; 

➢ conceder  autorização  ambiental  de  funcionamento  para  empreendimentos 
localizados em sua jurisdição; 

➢ decidir  os  processos  de  imposição  de  penalidades  aplicadas  pelos  servidores 
credenciados lotados na Supram; 

➢ apoiar  tecnicamente  os  organismos  que  atuam  na  área  do  meio  ambiente  e 
especificamente  na  área  de  recursos  hídricos,  com  a  finalidade  de  garantir  a 
execução da política ambiental e de gestão de recursos hídricos do Estado; 

➢ fazer cumprir as decisões do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM - 
e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH -, observadas as normas 
legais pertinentes; 

➢ fornecer subsídios para a formulação dos índices de qualidade ambiental para as 
diversas regiões do Estado, a serem observados na concessão do licenciamento 
ambiental; 

➢ realizar  programa  de  treinamento  dos  conselheiros  do  COPAM,  a  fim  de 
esclarecer-lhes sobre as finalidades, procedimentos, instrumentos e regime legal 
do COPAM; 
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➢ ordenar  despesas  e  autorizar  pagamentos  relativos  aos créditos  orçamentários 
destinados à Superintendência Regional; 

➢ exercer outras atividades correlatas. 

Nos  procedimentos  relativos  aos  processos  de  regularização  ambiental,  as 
Superintendências  Regionais  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável 
subordinam-se  administrativamente  à  SEMAD e  tecnicamente  à  FEAM,  ao  IEF  e  ao 
IGAM. 

As atribuições do licenciamento ambiental e da Autorização Ambiental de Funcionamento 
- AAF são exercidas pelo COPAM, SUPRAM, FEAM e pelo IEF, de acordo com o Decreto 
44.309/06. 

Para a regularização ambiental, considera-se a classificação dos empreendimentos nos 
termos  da  Deliberação Normativa  Copam 74/04.  O empreendimento  “Rio  das Velhas 
Design Resorts” foi classificado como:
 

➢ Classe  5  - grande  porte  e  médio  potencial  poluidor  ou  médio  porte  e  grande 
potencial poluidor.

Para as classes (3  a  6),  o  caminho para a regularização ambiental  é o  processo de 
licenciamento  completo,  com  o  requerimento  da  Licença  Prévia  (LP),  Licença  de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO). 

Independente  de ocorrer  no âmbito  da União,  Estados  ou  Municípios,  o  processo de 
licenciamento ambiental é dividido em três etapas: 

➢ Licença  Prévia  (LP): é  concedida  na  fase  preliminar  de  planejamento  do 
empreendimento ou atividade aprovando, mediante fiscalização prévia obrigatória 
ao local, a localização e a concepção do empreendimento, bem como atestando a 
viabilidade ambiental  e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes  a 
serem atendidas nas próximas fases de sua implementação. Tem validade de até 
quatro anos;

➢ Licença de Instalação (LI): autoriza a instalação do empreendimento ou atividade 
de acordo com as especificações constantes dos planos,  programas e projetos 
aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes. 
Tem validade de até seis anos;

➢ Licença de Operação (LO): autoriza a operação da atividade ou empreendimento, 
após fiscalização prévia obrigatória para verificação do efetivo cumprimento do que 
consta das licenças anteriores, tal como as medidas de controle ambiental e as 
condicionantes  porventura  determinadas  para  a  operação.  É  concedida  com 
prazos  de  validade  de  quatro  ou  de  seis  anos  estando,  portanto,  sujeita  à 
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revalidação periódica. A LO é passível de cancelamento, desde que configurada a 
situação prevista na norma legal. 

FONTE: Adaptado de FIEMG.
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4 - 4 - JUSTIFICATIVAS INSTITUCIONAISJUSTIFICATIVAS INSTITUCIONAIS

4.1 - 4.1 - O Desenvolvimento Metropolitano & o Vetor Norte da RMBHO Desenvolvimento Metropolitano & o Vetor Norte da RMBH

Desde os seus primórdios, Belo Horizonte viveu uma vocação metropolitana, uma vez 
que  a  formação  da  nova  capital  envolveu  uma  complexa  relação  regional  e  uma 
concepção de cidade moderna simbolizada pelo sistema viário e pela gestão do território. 

Assim, podem-se destacar três fortes momentos nessa formação: surgimento de novos 
núcleos  e  consolidação  de  antigos  com  a  rede  ferroviária,  modificando  as  relações 
regionais  (1);  incentivo  ao  empreendimento  privado,  quando  os  ensaios  de  atração 
industrial na zona urbana preparam o poder municipal para o planejamento e há a criação 
de um mercado imobiliário independente do Estado (2) e especialização dos espaços, 
quando ocorre a definição dos espaços da capital e da área metropolitana (3).

Desde a década de 30, Belo Horizonte vivencia um processo significativo de crescimento 
urbano, extrapolando os limites do planejamento da Capital e avançando para além do 
anel  da  avenida  17  de  Dezembro,  hoje  a  nossa  avenida  do  Contorno.  No  início  se 
propunha a separar a zona urbana daquela definida como suburbana, para, mais à frente, 
se  deparar  com  o  “cinturão  verde”,  formado  pelas  colônias  rurais,  idealizado  para 
abastecer e “oxigenar” a Capital. 

Embora tenha sido perceptível a iniciativa do Poder Público em conter a expansão da 
área urbana,  incentivando a ocupação das áreas mais centrais através de doações e 
estímulos  à  diversas  entidades  religiosas  e  culturais,  o  loteamento  indiscriminado 
acelerava o processo de desenvolvimento territorial da Capital planejada. Para se ter uma 
referência, na década de 50 foram lançados 22 novos loteamentos e regularizados outros 
50, reforçados pela também expansão econômica da época.

A  implantação  e  desenvolvimento  de  empreendimentos  polarizadores  localizados, 
principalmente,  no  eixo  Oeste  da  Capital,  mais  precisamente  com  a  definição  de 
implantação da atividade industrial no município de Betim em 1941, emancipando-se para 
dar forma ao Município de Contagem (1948) e a extensão da avenida Amazonas até a 
Cidade Industrial, bem como a implantação da avenida Antônio Carlos e do Complexo da 
Pampulha,  estes  no  eixo  Norte  /  Noroeste  da  Capital,  proporcionam um crescimento 
urbano e populacional extraordinário. A cidade salta de cerca de 200 mil habitantes em 
1940 para mais de 350.000 em 1950 e quase 700 mil em 1960. Em 1970 ultrapassa a 
casa dos 1,2 milhão de habitantes,  o que perfaz uma taxa média de crescimento de 
aproximadamente  7% ao ano.  Neste  contexto,  a  intervenção pública foi  determinante 
para a promoção das condições de desenvolvimento urbano e industrial da época, tendo 
o segmento imobiliário também se beneficiado das oportunidades de desenvolvimento.

Muito  embora  a  expansão territorial  e  oferta  de  lotes  e  áreas seja  significativa  neste 
período,  a  questão  habitacional  parece  demonstrar  a  fragilidade  do  modelo  de 
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desenvolvimento,  na medida em que se verifica,  fortemente,  a presença de favelas e 
aglomerados nas áreas centrais de Belo Horizonte e no entorno da Cidade Industrial. 
Havia, conforme levantamento Plambel (1977), cerca de 79 favelas em Belo Horizonte na 
década de 60, correspondendo a aproximadamente 120 mil pessoas.

A rodovia para Brasília (atual BR 424) ao final dos anos 50 estimulou o desenvolvimento 
ao Norte para as cidades de Vespasiano, Pedro Leopoldo, Matozinhos e outros, embora 
a crise econômica do início dos anos 60, que se estende até o final da década com o 
“milagre econômico”, tenha contribuído para a concentração urbana no eixo Oeste em 
direção à Contagem.

Já  a  década  de  setenta,  conforme  observado  por  Costa  (2003),  representou  um 
momento-chave no processo de metropolização em Belo Horizonte,  marcado  por  um 
intenso parcelamento do solo urbano, configurando uma expansão horizontal do tecido 
urbano, fruto da ação do mercado imobiliário e incentivado pela expansão econômica, 
principalmente da indústria. O outro aspecto a ser ressaltado é que na década de 70 
instaura-se no país um “modelo” de planejamento compreensivo, no qual o controle sobre 
o uso e ocupação do solo constitui  questão central.  O plano elaborado para a região 
metropolitana  de Belo Horizonte  deu origem ao órgão de planejamento  metropolitano 
Plambel, que realizou um amplo e aprofundado diagnóstico da metrópole, servindo como 
agência de planejamento metropolitana do Estado. Logo em seguida as diretrizes para o 
controle do parcelamento foram incorporadas por diversos municípios que vivenciavam as 
pressões imobiliárias e a intensa migração, mas por outro lado os critérios diferenciados 
de  parcelamento  e  legislações  municipais,  bem  como  a  ausência  de  programas 
habitacionais  públicos  em  escala  compatível,  fomentaram  a  produção  da  chamada 
periferia,  representada  por  loteamentos  populares  com carência  e,  em alguns  casos, 
ausência de infra estrutura, localizados principalmente em Ribeirão das Neves (década 
de  70)  e  Ibirité  (década  de  80),  com  localização  privilegiada  de  acesso  aos  eixos 
rodoviários e novas áreas industriais, como Betim com a implantação da Fiat em 1970. 
Desta forma, no período de 1975/1978,  mais de 50% dos lotes produzidos na região 
metropolitana localizavam-se em Ribeirão das Neves, um dos últimos municípios a adotar 
as diretrizes de controle de uso e ocupação do solo elaboradas pelo Plambel.

Assim, a população metropolitana passa de 1,6 milhão de habitantes em 1970 para 2,5 
milhão em 1980, representando uma taxa de crescimento de 4,7% ao ano, inferior às 
décadas anteriores, mas ainda assim bastante elevada.

Conforme observado por Monte-Mór (2006), já na década de 70 era clara a tendência à 
concentração  dos  serviços  (conseqüentemente  dos  empregos)  no  Núcleo  Central,  a 
despeito do forte crescimento industrial no Vetor Oeste (Contagem e Betim, em especial) 
e seus eventuais desdobramentos no Vetor Norte.  Foram de fato propostos dois sub-
centros metropolitanos, um a Oeste, no Barreiro, e outro ao Norte, em Venda Nova. De 
fato,  nenhuma  dessas  centralidades  recebeu  investimentos  ou  políticas  públicas  que 
contribuíssem  vigorosamente  para  a  implementação  dos  sub-centros  e  a  recessão 
econômica e perda de capacidade de planejamento e investimento do Estado a partir da 
década seguinte,  além dos outros aspectos  acima citados,  acabaram por fortalecer  a 
concentração  no  Núcleo  Central  e  seu  transbordamento  imediato  sobre  a  Área 
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Pericentral.

Diversas centralidades de caráter local se desenvolveram nas décadas seguintes dessas 
concentrações,  não  reunindo,  porém,  as  condições  efetivas  para  atrair  serviços 
complementares  ao  Núcleo  Central,  capaz  de  suprir  parte  das  demandas  dos  seus 
municípios vizinhos, muito mais frágeis. Apenas hoje, com novas diretrizes e perspectivas 
de  planejamento  municipal,  Contagem  busca  se  preparar  para  cumprir  esta  função 
metropolitana (Monte-Mór, 2004). Os municípios do Vetor Norte concentraram antes de 
tudo uma população pobre e “migrante”, com altas taxas de crescimento populacional, 
mas  incapazes  de  reunir  condições  para  atrair  serviços  e  comércio  de  caráter 
metropolitano.

As periferias que se formam são essencialmente carentes, com a ocupação rarefeita e 
descontínua,  resultado  do  parcelamento  indiscriminado  de  décadas  anteriores.  Esta 
expansão  desconhece  os  limites  municipais,  gravitando  em  torno  das  atividades  do 
centro metropolitano. 

Portanto, a metropolização se intensificou a oeste, norte e noroeste, incorporando novos 
municípios ao processo de conurbação. Na década de oitenta, consolidou-se esse padrão 
de  desconcentração  populacional  das  áreas  centrais  e  adensamento  das  áreas 
periféricas, sobretudo, aquelas vizinhas à Belo Horizonte.

Já com a construção do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, ocorrida 
em 1984 e contando com investimentos significativos, a região Norte da RMBH aguardou 
o  desenvolvimento  das  atividades  turísticas,  de  serviços,  lazer  e  industriais  não 
poluentes, bem como os ambientalistas alertaram para o risco de comprometimento do 
patrimônio cultural, ambiental e espeleológico marcado pela região carstica e ameaçada 
pela atividades aeroportuárias e de desenvolvimento urbano. 

Com o objetivo de garantir a preservação do rico patrimônio cultural, em 1990 foi criada a 
Área de Proteção Ambiental Carste (APA CARSTE), com 35.600 ha, abrangendo parte 
dos municípios de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Matozinhos, Funilândia, Prudente de 
Moraes e Confins.

Porém,  a  reduzida  concentração  de  vôos  e  a  elevada  distância  do  centro  de  Belo 
Horizonte, fizeram do aeroporto internacional Tancredo Neves uma opção secundária e 
de relativo abandono em comparação ao Aeroporto da Pampulha, protelando os avanços 
do desenvolvimento regional. 

Em 2000,  com a criação do Pró-Confins,  programa de apoio  ao desenvolvimento  do 
comércio  exterior,  foi  apresentada  a  proposta  de  desenvolvimento  do  conceito  de 
Aeroporto-Indústria no aeroporto internacional Tancredo Neves. No ano que se seguiu foi 
aprovada Instrução Normativa que garantia tratamento tributário diferenciado, viabilizando 
juridicamente e do ponto de vista tributário a continuidade da proposta. 
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Somente em 2004 com a alteração dos vôos regionais para o aeroporto internacional, a 
revitalização  da  infra-estrutura  e  em seguida  com o  anúncio  de  construção  da  Linha 
Verde, conjunto de obras viárias com o objetivo de incrementar a qualidade da ligação 
entre BH e o aeroporto internacional, é que a região norte da RMBH percebeu alterações 
mais expressivas em sua estrutura urbana e econômica.

Ainda em meados de 2004, o Governo de Minas contrata o desenvolvimento do Master 
Plan do aeroporto-indústria. Segundo Kasarda, responsável pelo plano diretor e citado no 
Estudo  de  Impacto  Ambiental  do  Centro  Administrativo  (2006),  o  Aeroporto  Industrial 
Tancredo Neves pode se tornar o principal hub da América do Sul, integrando às redes 
de cidades regionais, nacionais e continental, além de articulado às cidades globais (e 
mundiais).

Em maio de 2005 foi anunciado o projeto Linha Verde, conjunto de obras viárias em Belo 
Horizonte  e  região  metropolitana,  ligando  o  centro  de  BH ao  Aeroporto  Internacional 
Tancredo  Neves  e  melhorando  a  articulação  viária  e  de  transporte  da  capital  com 
Ribeirão das Neves, São José da Lapa, Santa Luzia, Pedro Leopoldo, Vespasiano, Lagoa 
Santa e outros municípios.

Já final de 2005 são discutidas e apresentadas propostas de implantação, na região de 
Lagoa  Santa,  de  um pólo  de  micro  eletrônica,  possivelmente  sediando  uma  unidade 
produtora de chips, bem como a instalação da primeira unidade do projeto Pró-Confins / 
Aeroporto-Indústria, representada pela indústria de equipamentos elétricos Clamper. 

Em 2006 é anunciada e realizada a implantação do Centro de Manutenção Aeroportuária 
da empresa Gol Transportes Aéreos, em área patrimonial do aeroporto internacional e 
com investimento de mais de R$ 30 milhões e geração de mais de 250 empregos.

Também em 2006 o Governo de MG anuncia a intenção de centralizar as atividades 
administrativas do Estado. Inicialmente é escolhido o local do aeroporto Carlos Prates 
para  sediar  o  novo Centro  Administrativo  do  Estado  de  Minas  Gerais,  tendo  a  MYR 
elaborado  e  desenvolvido  os  estudos  ambientais  para  tal  empreendimento.  Porém, 
devido à dificuldade na transferência do terreno para o Estado e nos elevados custos 
sociais e urbanos para a viabilidade de tal proposta, em abril de 2007 o governador Aécio 
Neves anuncia formalmente a construção do novo Centro Administrativo no terreno do 
antigo Jockey Club, na divisa com os municípios de BH, Santa Luzia e Vespasiano. O 
projeto reúne o Palácio do Governo e gabinete militar, as diversas secretarias, algumas 
autarquias e infra estrutura de suporte, sendo previsto um volume de 16.000 funcionários/
dia e cerca de mais 10.000 pessoas, totalizando um público diário de 26. 000 pessoas. 

Projetado por Oscar Niemeyer, o novo Centro Administrativo foi licenciado ao longo de 
2007 (LP em junho e LI em novembro do mesmo ano), tendo as obras sido iniciadas em 
dezembro de 2007 e com previsão de término até 2009. A obra está orçada em mais de 
R$  900  milhões.  Em  complemento  ao  anúncio,  estão  sendo  desenvolvidos  diversos 
projetos de revitalização e requalificação do Vetor Norte da RMBH. 
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De fato,  a importância  política,  econômica,  social  e urbana do Vetor  Norte  da RMBH 
passará por grande transformação, reordenando uma nova centralidade metropolitana e 
alterando a vocação periférica de toda aquela região, proporcionando o incremento da 
diversidade de uso e ocupação, das atividades turísticas, de serviços e industrias limpas. 
Neste sentido, são recentes diversos anúncios de empreendimentos no Vetor Norte. 

Próximo ao aeroporto internacional, o empreendimento denominado PreconPark, traz em 
seu  master  plan a  união  de  centro  de  convenções,  universidade,  condomínio  e 
entretenimento.  Já em Lagoa Santa, região que já reúne condomínios residenciais de 
luxo,  são  anunciados  diversos  loteamentos  e  condomínios,  já  tendo  o  Centro 
Administrativo como argumento de venda. Grandes incorporadoras também manifestam 
interesse  na  aquisição  de  áreas  nas  proximidades  do  Centro  Administrativo  para 
implantação  de  shoppings,  centros  comerciais  e  condomínios  residenciais, 
proporcionando uma elevada valorização das áreas lindeiras. 

Estes  investimentos  intensificaram  a  interação  dos  municípios  do  Vetor  Norte, 
especialmente os do Eixo da Linha Verde, com a metrópole Belo Horizonte, fazendo, por 
um lado, intensificar os deslocamentos de população – migração – de Belo Horizonte 
para estes municípios e, por outro lado, aumentando os movimentos pendulares entre 
estas  regiões.  Isto  pode  ter  efeitos  na  composição  etária  e  socioeconômica  das 
populações desses municípios, bem como pode modificar o padrão migratório para essa 
região.

Assim, percebe-se claramente a presença de diversos elementos necessários à criação 
de uma nova centralidade metropolitana, capaz de se implantar com certa independência 
do  núcleo  já  adensado,  na  medida  em  que  se  estruture  no  sentido  de  buscar  um 
encadeamento dos setores produtivos, de serviços, infra estrutura e habitação. 

4.2 - Vetor Norte

Diversas ações e empreendimentos são anunciados para a região. Alguns já encontram-
se em plena execução, demonstrando claramente a alteração da vocação urbana, social 
e econômica do Vetor Norte, marcado num primeiro anel como um “transbordamento” da 
periferia de Belo Horizonte, mesclando usos múltiplos ao longo dos diversos municípios 
(e anéis), mas certamente oferecendo uma significativa área de expansão urbana para 
dar vazão ao investimento público e privado frente às oportunidades e demandas que se 
anunciam. O que por um lado pode ser bastante vantajoso no incremento da economia e 
oferta de oportunidades para aquela população, por outro poderá representar, caso não 
seja realizado um planejamento integrado à tempo, um processo agudo de gentrificação à 
partir  da  valorização  territorial  e  de  reprodução  de  um  modelo  de  desenvolvimento 
ordenado simplesmente à partir da lógica imobiliária.

Na figura apresentada na folha seguinte visualizamos de forma esquemática os diversos 
empreendimentos já anunciados para o Vetor Norte.  Acrescenta-se também as ações 
públicas para a região.
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FIGURA 1: Mapa dos empreendimentos polarizadores no Vetor Norte de Belo Horizonte.
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➢ Investimento público no Vetor Norte da RMBH

De acordo com dados da SEPLAG, a prioridade de investimentos na RMBH será o seu 
vetor Norte. 

O Art.3º, § 1º do DECRETO 44500/07, que Institui o Plano de Governança Ambiental e 
Urbanística da Região Metropolitana de Belo Horizonte e dá outras providências, prevê 
isto explicitamente: 

“Art. 3º O Estado de Minas Gerais, isoladamente ou em parceria com os entes das  
demais esferas de Governo, promoverá a implantação de programas, projetos ou  
ações de desenvolvimento integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte. §  
1º - No cumprimento do disposto no caput será priorizado o Vetor Norte e a área  
de  influência  do  Anel  de  Contorno  Norte  da  Região  Metropolitana  de  Belo  
Horizonte, por meio das seguintes medidas:...” (DECRETO 44500 2007, Art. 3º,. §  
1º ) 

O Inciso X, do Art.3º, do DECRETO 44500/07 ratifica essa priorização do investimento 
Estatal para o Vetor Norte da RMBH: 

“ X - elaboração do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável do Vetor  
Norte.
 § 2º Compõem a área territorial do Vetor Norte da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte os Municípios de Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Vespasiano, Lagoa 
Santa,  Pedro  Leopoldo,  São  José  da  Lapa,  Confins,  Pedro  Leopoldo,  
Jaboticatubas, e os bairros localizados na área de influência das Administrações  
Regionais de Venda Nova e Norte do Município de Belo Horizonte”. (DECRETO 
44500 2007, Art. 3º,. Inciso X, § 2º ) 

Esta alocação espacial de atividades econômicas dentro do espaço metropolitano tende 
a contribuir para um mercado de trabalho intra-metropolitano e favorecer o deslocamento 
de populações. 

Conforme  anúncio  realizado  no  primeiro  semestre  de  2008  pelo  Governo  de  MG,  e 
divulgado pela mídia local  e regional,  o Vetor Norte da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte irá receber investimentos de R$ 200 milhões, nos próximos dois anos, para 
projetos  ambientais.  Segundo  informado,  grande  parte  do  dinheiro  virá  dos  cofres 
públicos estaduais, parte da compensação ambiental de empreendimentos que estão se 
instalando na área e um montante  do licenciamento  do  Anel  Viário  Norte  (conhecido 
como Rodoanel). 
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De acordo com José Carlos Carvalho, Secretário Estadual de Meio Ambiente:

“Foi um compromisso do governo com essa região da Grande BH, com o meio 
ambiente e com a sociedade. Somente este ano, vamos aplicar R$ 70 milhões  
nessa área, sendo R$ 50 milhões para a implantação dos parques Serra Verde e  
Sumidouro.  Somando-se  a  eles,  teremos  13  novas  unidades  de  conservação 
nessa região,  o equivalente  a 10% de toda a área cárstica,  que é de extrema  
importância cultural, ambiental, arqueológica, paleontológica e espeleológica para  
Minas Gerais”, disse.
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5 - 5 - ASPECTOS DE SUSTENTABILIDADEASPECTOS DE SUSTENTABILIDADE

Assim como no nascedouro do projeto Rio das Velhas Design Resorts, todas suas etapas 
foram discutidas visando congregar valores de diversos profissionais envolvidos na busca 
de uma maior sustentabilidade para o empreendimento. 

Para a implantação de um empreendimento do porte do Rio das Velhas Design Resorts, 
a ocorrência de impactos ambientais, positivos quanto adversos, se torna inqüestionável. 
Contudo, vale lembrar que o desenvolvimento sustentável também é uma verdade, e que 
formas de conciliação do desenvolvimento de processos econômicos com a viabilidade 
ambiental de empreendimentos, existem e devem ser alcançados.

Um aspecto intrínseco ao processos de sustentabilidade ambiental  é a  a  geração de 
conhecimento.  O  presente  documento  foi  desenvolvido  com  a  participação  de 
profissionais  experts em suas disciplinas de atuação. Sendo assim, uma forte base de 
dados (geológica, hidrológica, florística, faunística, sócio-econômica, arqueológica, dentre 
outras),  da  região  do  empreendimento  e  conseqüentemente  do  município  de 
Jaboticatubas, foi gerada e compilada. Através da coleta de dados primários a campo, foi 
possível  identificar  demandas  e  direcionar  esforços  para  suprimir  a  lacuna  de 
conhecimento de determinadas disciplinas que havia na região. Todas estas informações 
estão agora disponibilizadas para o município para efeitos de planejamento e gestão do 
espaço urbano. 

Outra efetiva contribuição à busca de melhores modelos para o empreendimento foi o 
primeiro “Workshop de Alinhamento Conceitual e Metodológico” realizado no período de 
19 a 22 de junho de 2008 na sede da antiga Fazenda das Minhocas. Este trabalho reuniu 
todos  os  diferentes  profissionais  envolvidos  no  empreendimento  para  que  juntos 
montassem o planejamento  dos estudos ambientais  e  suas fases  a posteriori.  Várias 
sugestões dos profissionais foram aderidas à concepção do projeto em sua essência, 
buscando  a  minimização  dos  impactos  adversos  e  a  potencialização  dos  impactos 
positivos. Para exemplificar esta atuação, uma modificação aceita pelo empreendedor, 
sugerida  pelos  profissionais,  foi  a  rotação  do  centro  hípico  para  que  o  mesmo  se 
encaixasse em uma posição que oferecesse menores taxas de supressão da vegetação.

Após a realização das primeiras campanhas de campo de coleta dos dados primários 
com o fechamento  das minutas  dos diagnósticos ambientais,  foi  realizado o segundo 
workshop, denominado: “Workshop de Integração dos Estudos Ambientais”. Este trabalho 
consistiu na apresentação da minuta de cada disciplina à todos os integrantes do projeto, 
de forma a identificar potencialidades e fragilidades interdisciplinares dos estudos. O 2º 
workshop finalizou com um produto diferenciado, que foi  repassado ao empreendedor 
com sugestões de modificações projetuais, adaptações de conceitos à realidade local e 
resultados.
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FIGURA  2:  Fotos do 1º  Workshop realizado na sede da Fazenda das Minhocas. Nesta reunião o 
empreendedor apresentava o projeto para os consultores.

Uma preocupação constante do empreendimento é o desenvolvimento de projetos que 
possuam  características  de  menor  consumo  de  energia  e  menor  emissão  de  CO2 

atmosférico,  visando  a  amenização  do  micro-clima  local.  A  opção  de  agregar 
empreendimentos de várias classes sociais ao centro comercial contribui ainda a uma 
redução de emissão de CO2 pelo menor deslocamento das pessoas em automóveis à 
busca de serviços. 

Além das  premissas  acima  citadas,  planos  como  o  de  conectividade  das  paisagens, 
gestão do canteiro de obras, controle de ruídos e vibração, qualidade das águas, dentre 
outros, serão desenvolvidos buscando-se mitigar os possíveis impactos adversos gerados 
pelo empreendimento  Rio das Velhas Design Resorts, bem como potencializar aqueles 
impactos avaliados como positivos.
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FIGURA  3:  Visita  dos  responsáveis  pelos 
estudos ambientais com o CODEMA Municipal.

FIGURA 4: Apresentação da área do projeto pelo 
empreendedor para os vereadores do município.



6 - 6 - O EMPREENDIMENTO RIO DAS VELHASO EMPREENDIMENTO RIO DAS VELHAS

6.1 - 6.1 - CONCEITO E CONCEPÇÃO GERALCONCEITO E CONCEPÇÃO GERAL

O Rio das Velhas Design Resort é a transformação de um conceito de sustentabilidade 
em um empreendimento turístico-imobiliário. O empreendimento pretende ser implantado 
em um terreno de 1.044,71 hectares (cerca de 10 milhões de m²), situado na bacia do Rio 
das  Velhas,  tendo  como  coordenada  central  E=623736  N=7833858  (UTM,  SAD  69, 
FUSO 23 SUL), no município de Jaboticatubas-MG. A área pleiteada compreende a cinco 
fazendas e seu perímetro está descrito no anexo 2.

Atualmente, o acesso para a área do empreendimento se faz através da MG-20 (que liga 
Belo Horizonte a Santa Luzia), pelo Km 53 ou através da MG-10, até Lagoa Santa, sendo 
que nesta opção existe ainda um trecho de 12 Km de estrada de terra (figura 5).
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FIGURA 5: Mapa de acessoa a área do empreendimento Rio das Velhas Design Resorts.



Desde seu conceito, o empreendimento Rio das Velhas Design Resort possui algumas 
premissas fundamentais que perpassam por todo o planejamento. Podemos citar:

➢ Preservação Ambiental;
➢ Baixa densidade;
➢ Re-introdução do conceito de comunidade;
➢ Qualidade de vida;
➢ Sustentabilidade;

Dessa forma, a intenção do empreendimento é proporcionar qualidade de vida aos seus 
moradores  e  visitantes,  de  todas as  classes  sociais,  reunindo  em  um  só  lugar, 
segurança,  privacidade,  tranqüilidade  e  praticidade  dos  serviços  prestados,  sob  o 
paradigma do sentido de vida em comunidade. Este projeto funcionará com uma lógica 
de conjunto na construção de uma marca de valor, aproveitando as sinergias de uma 
estrutura operacional comum.

A própria noção de um Resort traduz a idéia de um espaço destinado às atividades de 
esporte e lazer em meio ao verde, onde as pessoas possam desfrutar ao máximo do 
contato com a natureza.

A busca da sustentabilidade ideal passa por uma série de definições, como: proteção 
ambiental; controle de uso e ocupação; construibilidade; densidade; e das atividades a 
serem implantadas.

Assim, um fator importante, bem como inerente do projeto é a proteção ambiental, que 
visa preservar os ecossistemas de uma forma natural e objetiva. Sendo assim, as áreas 
de  preservação  protegidas  diretamente  pela  lei  federal  4771-65  (Áreas  de  Proteção 
Permanente – APPs), foram consideradas sozinhas, insuficientes. Formando o conceito 
inicial  do  projeto  (preservação  ambiental)  foram propostas  ainda  a  criação  de  outras 
categorias de preservação ambiental, a saber:

➢ as APs (Áreas de Preservação), que englobam áreas de expressiva vegetação 
e  biodiversidade  que  necessitam  de  proteção  especial  para  sua 
perpetuação; 

➢ as APR (Área de  Preservação a  Recuperar)  que são compostas  por  áreas 
frágeis e degradadas ambientalmente, necessitando de projetos específicos 
de recuperação. 

Neste  sentido,  a  concepção  do  empreendimento  buscou  a  proteção  das  áreas  mais 
sensíveis  evitando,  ao  máximo,  o  uso  de  APP  e  de  outras  áreas  frágeis  ou  com 
formações de vegetação expressivas. 
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Visando ainda garantir a preservação e a conectividade das áreas a serem protegidas, o 
projeto prevê a criação de corredores ecológicos de fauna que permitirão o deslocamento 
dos animais, evitando a preservação de ilhas isoladas que possuem um alcance muito 
limitado. 

Como um dos principais objetivos do empreendimento é o de provocar o menor impacto 
possível ao meio ambiente foi preciso definir  conceitos e limites para a ocupação da 
área. A primeira limitação imposta é a declividade. Somente será permitida a ocupação 
das áreas com até 33% de declive, ou seja, na proporção 3:1.

Outro  item  importante  do  projeto  que  busca  atender  os  conceitos  de  preservação  e 
sustentabilidade  é  o  fator  densidade.  Este  projeto  inova  no  conceito  de  densidade 
quando propõe que esta deve estar associada ao número de unidades habitacionais e 
não apenas ser limitada pelo tamanho dos lotes, tal como está previsto na maioria das 
legislações urbanas municipais.

No  desenvolvimento  do  projeto  de  loteamento  adotando-se  as  premissas  legais  do 
município de Jaboticatubas, poderia-se utilizar 65% da área em lotes e a densidade seria 
calculada a partir do número de lotes. Desta forma, neste caso, Jaboticatubas chegaria a 
uma densidade de 26 hab/hec. Porém, mantendo seu conceito de promover qualidade de 
vida  diferenciada  para  a  comunidade  que  existirá,  o  empreendimento  usará  uma 
densidade de 7 unidades habitacionais por hectare. 

Chega-se a este resultado fixando a densidade e calculando a partir daí o número de 
unidades habitacionais,  independente  do  tamanho  do lote.  Dessa maneira  é  possível 
aumentar o tamanho das as áreas de preservação sem mudar o resultado ocupacional. 
Sob essa concepção, considera-se melhor ter um lote de tamanho menor e um maior 
número de áreas de preservação conectadas e incorporadas ao empreendimento, do que 
ter um lote maior, 100% antropizado.

Definidos os principais fatores determinantes na conceituação do empreendimento, deve-
se pensar  na concepção  de um produto  com qualidade compatível  com os objetivos 
propostos, como também comercialmente viáveis.

Avaliando  as  vocações  da  área  propõe-se  a  divisão  desta  em  11  empreendimentos 
distintos. Cada um destes empreendimentos deverá atingir seus objetivos como um todo, 
de  forma  sinérgica,  sustentável  e  em perfeito  equilíbrio  com o  sítio.  Desse  modo,  o 
projeto propõe o desenvolvimento de quatro empreendimentos para fins residenciais com 
características preliminares de segunda residência e devidamente equipados, incluindo:

➢ a Comunidade Aeroportuária (Fly-in Comunity);

➢ dois Campos de Golfe (Golfe Resort), profissionais;

➢ o Centro Hípico (Resort Hípico) que terá como foco uma pista de hipismo e trilhas. 
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No  Rio das Velhas Design Resorts pretende-se ainda seis empreendimentos para fins 
residenciais destinados a primeira residência, entre ele:

➢ cinco  Biovilas,  compostos  por  parcelamentos  dirigido  à  classe  média  com 
conceituação que privilegia o convívio, a qualidade de vida e a sustentabilidade;

➢ o Viver, parcelamento para fins residenciais que busca a inclusão social, estando 
voltado para a classe trabalhadora apresentando habitações de baixo custo. 

Por fim, haverá um outro empreendimento, o  Downtown, composto por um Centro de 
Comércios e Serviços, destinados a dar suporte a fixação, da população local. 

O empreendimento prevê ainda equipamentos de lazer de uso público distribuídos por 
toda a área do empreendimento. Podemos citar: 

➢ Ciclovia; 
➢ Piscinas; 
➢ Quadras de tênis; 
➢ Campo de futebol society; 
➢ Campo de futebol; 
➢ Quadra de vôlei e basquete; 
➢ Clube de festas; 
➢ Churrascaria; 
➢ Loja de conveniência; 
➢ Lojas de serviços; 
➢ Parques de lazer;
➢ Trilha de passeio com locais para exercícios ao longo do percurso.

O Rio das Velhas Design Resorts disponibilizará ainda serviços típicos de hotelaria que 
poderão  ser  solicitados  pelos  moradores  do  empreendimento  através de  uma central 
telefônica interna.  Estes serviços ofertados contarão com profissionais para auxiliarem 
nas  mais  diversas  atividades,  como:  jardineiros,  babás,  encanadores,  empregados, 
cozinheiros  etc.  Trata-se  da  oferta  de  comércio  de  conveniência  que  supra  as 
necessidades do dia-a-dia, com horário alargado e localização central.

Na  área  estão  previstos  ainda  equipamentos  institucionais,  como:  ONG,  Eco  Farm, 
escola de educação infantil, além de outras áreas institucionais previstas no Centro de 
Comércio e Serviços (Downtown). 
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Vale ressaltar ainda o projeto de recuperação de toda a sede da antiga  Fazenda Guia. 
Como  citado  inicialmente  o  empreendimento  possuirá  um perfil  turístico-imobiliário.  A 
sede da histórica Fazenda da Guia, após todo o processo de recomposição funcionará 
como um Centro de Referencia Turístico-Cultural que atenderá a demanda da população 
do empreendimento, somada ao público turista da Serra do Cipó, APA Carste, Circuito 
das Grutas e demais atrativos naturais da região. Neste local o público terá acesso a 
banco de dados turísticos compostos por mapas, livros, folders e demais documentos 
informativos sobre toda a parte turística da região. A Fazenda da Guia será um marco 
referencial para todos que vierem visitar a região. Neste Centro de Referência estarão 
presentes ainda a cultura local das comunidades de Bamburral, Boa Vista e Açudinho, 
através do “Barracão do Produtor”. Este programa (descrito no capítulo dos programas 
ambientais)  reunirá  os  costumes,  a  tradição,  as  comidas,  os  doces  e  toda  cultura 
tradicional das comunidades, que estará atrelada ao centro turístico. 

Em  relação  ao  componente  ambiental  do  empreendimento  as  áreas  de  proteção, 
preservação e de recuperação ambiental previstas no projeto correspondem a 32,6% da 
área total.  As áreas de uso extensivo (Golfe,  hípica,  clubes,  áreas de lazer,  pista  de 
pouso e áreas verdes) correspondem a 20,4% da área do empreendimento. Já as vias de 
circulação que são as ruas internas,  vielas e a via municipal  serão 8,9% e as áreas 
destinadas a lotes residenciais, comerciais e de serviços corresponderão a 36,5% (tabela 
1).
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Tabela 1: Tabelas de áreas gerais do empreendimento Rio das Velhas Design Resorts

De modo geral, 59% do total da área serão destinadas às áreas verdes e de proteção e 
35% serão destinadas a lotes.
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QUADRO GERAL

EMPREENDIMENTOS ÁREA (m²) %
Golf Resort 01 1.708.374,91
Golf Resort 02 2.427.260,37

574.873,58
586.656,50
561.564,24
597.602,42
307.083,50

Resort Hípico 802.214,79
1.818.794,21
582.323,39

Viver 164.070,71
Centro de Conveniência 16.767,25
Institucional 217.133,22
Sistema de Vias Municipais 82.402,74

TOTAL DO TERRENO    10.447.121,83 100
ÁREAS DE PROTEÇÃO

APP (área de proteção permanente) 981.783,18
AP (área de proteção) 1.294.784,87
APR (área proteção a ser recuperada) 1.129.225,68

TOTAL    3.405.793,73 32,6
ÁREAS DE USO EXTENSIVOS 

Golf 1 359.593,98
Golf 2 400.127,19
Hípica 184.232,18
Clubes 98.518,84
Áreas de Lazer 313.296,94
Pista de Pouso 118.747,77
Áreas verdes 659.190,93

TOTAL    2.133.707,83 20,4
VIAS DE CIRCULAÇÃO 

Ruas Internas 746.018,84
Velas 92.952,26
Via Municipal 93.665,55

TOTAL    932.636,65 8,9
ÁREAS COMERCIAIS 

Lotes Residenciais 3.509.595,29
Lotes Comerciais / Serviços 295.311,24

TOTAL    3.804.906,53 36,5
ÁREAS DE USO INSTITUCIONAIS

ONG 8.268,87
23.854,55

Preservação Sede Faz. Das Guias 9.849,88
Escola de Educação Infantil 5.332,17

122.771,62
TOTAL    170.077,09 1,6

TOTAL ÁREAS 
(m²)

Biovila 01
Biovila 02
Biovila 03
Biovila 04
Biovila 05

Fly In
Downtown / Piazza

Eco Farm

Institucional / Downtown



O empreendimento Rio das Velhas Resort prevê um total de  4.895 lotes destinados a 
unidades residenciais unifamiliares (ver tabela abaixo) a uma densidade  de 7 unidades 
habitacionais  por  hectare,  conforme  as  diretrizes  estabelecidas  no  plano  diretor  do 
município de Jaboticatubas.

Vale lembrar  que um empreendimento  desta  magnitude necessitará ser  realizado em 
etapas. Isto permitirá uma execução de maior qualidade, visto que pretende-se promover 
a inclusão e capacitação da população local neste processo, bem como adequá-lo às 
questões de demandas futuras. Do ponto de vista estratégico e de inserção urbana e 
social, e também atendendo aos anseios da população e lideranças locais, o lançamento 
se dará de forma a atender todas as classes sociais. 

Isso quer dizer que mesmo focado no turismo e lazer, o empreendimento lançará bases 
conceituais e estruturais que permitirão destinar o seu foco para viabilizar a ocupação da 
área como primeira residência. Para criar as condições para que esta nova população se 
fixe  no  local,  será  implantando  uma  zona  de  comércio  e  serviços,  com  capacidade 
suficiente  para  atender  a  demanda  do  empreendimento  e  ainda,  a  implantação  de 
equipamentos públicos essenciais, tais como: escolas, delegacia, posto de saúde, dentre 
outros.  Esta  medida,  além de  fazer  parte  do  conceito  do  empreendimento,  visa  não 
onerar  a  prefeitura  do  município  de  Jaboticatubas  com  gastos  extras  oriundos  da 
implantação do empreendimento.

Houve  uma  grande  propagação  dos  “condomínios  fechados”  de  luxo,  que  são 
verdadeiras ilhas de ilusão, com o imaginário de segurança reforçada, face a insegurança 
e a violência  dos meios urbanos.  Estas ilhas acabam por  se transformar  em guetos, 
segregando  e  tornando  o  ser  humano  cada  vez  mais  solitário.  Apesar  da  proposta 
inicialmente se destinar a uma população de uma classe mais privilegiada, ela objetiva, a 
estruturação de uma real comunidade, que não seja composta apenas de ricos, mas que 
pregue a convivência de forma harmônica entre as diversas classes sociais, priorizando a 
dignidade  de  todas.  As  bases  da  formação  e  existência  de  uma  comunidade  está 
estruturada nos valores da família, no exercício sadio da cidadania e na solidariedade 
entre as pessoas, e isto só será alcançado através do convívio.

Neste  sentido,  o  projeto  pretende  contemplar  a  inclusão  social,  através  do 
empreendimento “Viver”, onde está previsto a construção de habitações de baixo custo. 
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Empreendimento N. total de Lotes
Bio Vilas 3.118
Golfe Resort 1.273
Fly-in Comunity 131
Viver 213
Resort Hípico 160
 4.895



O Rio das Velhas Design Resort prioriza, portanto, os aspectos ambientais, culturais e 
sociais. Estes são considerados pilares da conceituação do projeto. A saber:

AMBIENTAIS

➢ Preservar  os  equilíbrios  eco-ambientais,  fomentando  um  relacionamento 
equilibrado entre ecologia e ordenamento;

➢ Potencializar a qualidade de vida da população local.

CULTURAIS

➢ Fortalecer  a  identidade  cultural  e  ambiental  do  empreendimento,  através  da 
manutenção  dos  eventos  festivos  e  atividades  culturais  das  comunidades 
adjacentes.

SOCIAIS

➢ Fomentar a qualificação profissional;
➢ Criação de emprego para a população local;
➢ Integração e funcionamento de uma sociedade estruturada e harmônica; 
➢ Conservar o caráter rural da zona.

6.1.1 - A Âncora do Projeto :: O Golfe

É importante destacar que a importância do golfe no mundo tem transcendido o âmbito 
esportivo  e  adquiriu  um  caráter  estratégico  no  desenvolvimento  principalmente  das 
regiões com vocação turística.

Tanto isto é verdade que a Espanha tem criado espaços onde o Campo de Golfe é a 
âncora do empreendimento. Conforme dados da Associação de Promotores de Turismo 
Residencial  e  Desportivo da Andaluzia (PROMOTOR), em 2003,  pelo menos 200.000 
turistas teriam sido atraídos pelos Campos de Golfe na região.

Sem dúvida, um esporte praticado por 80 milhões de pessoas no mundo não pode deixar 
de ser importante economicamente. O Golfe cresce no mundo a razão de 10% ao ano e 
no Brasil, este valor é o dobro visto que ainda existe um enorme nicho de mercado. Até 
2002, o golfe era considerado, no Brasil,  um esporte  de elite e praticado em poucos 
clubes fechados. A partir da construção de um espaço público para aprendizado e prática 
do esporte, o Golfe Center, o número de praticantes do esporte saltou de 10.000 para 
algo em torno de 25.000, segundo a Federação Paulista de Golfe – FPG.
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Só para ter uma idéia do potencial de mercado, a Argentina, com uma população 70% 
menor que a do Brasil, tem cerca de 200.000 golfistas. Hoje existem mais de 20 campos 
em construção.  No  Brasil,  muitos  empreendimentos  turísticos  estão  ancorados  neste 
equipamento de lazer como: Sauípe, Trancoso, Comandatuba, Praia do Forte, Mogi das 
Cruzes, Iguaçu, Itapema, Água Vite Resort no Paraná e outros.

Além de todos estes atrativos, talvez o mais importante é que o Golfe se harmoniza com 
o meio ambiente visto que ele preserva a flora e a fauna, fortalece a reserva dos lençóis 
freáticos facilitando a infiltração e ainda impede a formação de processos erosivos.

Nos Estados Unidos, em vários parques nacionais,  existem campos de golfe que são 
utilizados como uma forma sustentável de exploração de um espaço natural. A renda da 
exploração deste espaço público reverte na manutenção do parque. Seu uso permite um 
contato  íntimo  entre  as  pessoas  e  o  meio  ambiente,  pois  a  baixa  densidade  não 
incomoda a movimentação normal da fauna pela presença humana.

Em  resumo,  o  Golfe  é  um  esporte  de  alto  interesse  turístico  e  que  permite  o  uso 
sustentável de áreas naturais com baixíssimo impacto e em alguns casos com a total 
recuperação de áreas antropizadas e degradadas.

6.2 - 6.2 - Alternativas LocacionaisAlternativas Locacionais

Para  a  etapa  de  planejamento  e  concepção  do  empreendimento  foram  usados  da 
expertise de diversos profissionais das áreas de engenharia, arquitetura, meio ambiente e 
comercial, com vistas na inserção adequada do empreendimento no contexto urbano e 
local, sob os aspectos sociais, econômicos e ambientais.

Para  o  desenvolvimento  do  conceito  do  projeto  foram  levados  em  consideração 
informações sobre o município de Belo Horizonte e região. Uma notícia relevante é que a 
capital mineira possui a 3º maior frota de aviões particulares do Brasil, além da 3º maior 
frota de helicópteros do Brasil. Além disso, para um proprietário na atualidade guardar 
sua  aeronave  é  necessário  o  aluguel  de  hangares.  Em  média,  para  uma  aeronave 
monomotor a hangaragem no aeroporto da Pampulha custa cerca de R$600,00 por dia. 
Para uma avião de porte um pouco maior como o Fokker 27, a diária da hangaragem 
custa  em  média  de  R$1.200,00.  Sendo  assim,  o  custo  de  manutenção  para  um 
proprietário de aeronave tende a diminuir significativamente com hangares particulares. 

Portanto,  foi  identificada  uma  grande  demanda  por  aeródromos  particulares,  visando 
atender  a  este  público  de  mais  alta  renda.  Vale  lembrar  ainda  que  não  existem 
empreendimentos  análogos  ao  Rio  das  Velhas  Design  Resorts.  O  projeto  de  uma 
comunidade aeroportuária, completa de serviços, moradias e opção de lazer no município 
de Jaboticatubas, será o primeiro da América Latina. 
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Desta forma, o conceito do empreendimento permitiu um direcionamento inicial do projeto 
para  o  vetor  norte  da  região  metropolitana  de  Belo  Horizonte.  Os  empreendimentos 
anunciados para este vetor como o Centro Administrativo, o Pólo de Microeletrônica, o 
Aeroporto  Indústria,  dentre  outros,  favoreceram este  conceito  de localização no vetor 
norte, uma vez que gerará demandas por habitações das mais variadas classes sociais. 

Avaliando-se esta macro região de Belo Horizonte constatou-se que a área situada no 
interior  do  perímetro  definido  pelo  Rodoanel  já  está  em processo  de  ocupação,  não 
existindo espaço adequado para a implantação de um empreendimento com o perfil do 
Rio das Velhas Design Resorts - um bairro planejado com um perfil inovador.

Tal como foi planejado, para que o projeto apresente uma baixa densidade, tornava-se 
necessária  uma  área  superior  a  800  hectares.  Colocou-se  em  questão  então,  onde 
encontrar  uma  área  que  tenha  condições  físicas  para  abrigar  o  desenvolvimento 
sustentável de uma comunidade do porte que se pretende.

As opções possíveis, inicialmente, recaiam sobre os municípios de Confins, Lagoa Santa 
e de Jaboticatubas. Dentro dessas possibilidades descartou-se inicialmente o município 
de Lagoa Santa pelos seguintes motivos:

➢ Urbanização já delineada de padrão médio a alto, porém sem planejamento. 

➢ Nas áreas mais centrais, a proliferação de pequenos condomínios que constituem 
uma colcha de retalhos. 

➢ O elevado preço das terras e a dificuldade de encontrar áreas do porte requerido. 

A região de Confins foi também descartada tendo em vista três fatores:

➢ A dificuldade de se encontrar  áreas disponíveis em condições de possibilitar  a 
implantação da proposta. 

➢ Custo da terra não tão elevado como em Lagoa Santa, mais ainda alto. 

➢ A  presença  de  inúmeras  cimenteiras,  atividade  poluidora  incompatível  com  a 
ocupação urbana de qualidade. 

Descartando estas hipóteses, iniciou-se a busca de uma área deste porte no município de 
Jaboticatubas.  Após  alguns  meses  de  pesquisa,  conseguiu-se  reunir  cinco  fazendas 
constituindo uma gleba com pouco mais de 1000 hectares, com uma topografia favorável 
à ocupação, baixo impacto ambiental  devido a maior parte da área ser composta por 
pastagens, além de uma paisagem muito interessante à beira do Rio das Velhas.
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A localização do empreendimento foi então avaliada sobre os critérios de acessibilidade e 
aceitação.  Neste  momento  a  opção  de  compra  do  terreno  se  tornou  uma  grande 
possibilidade  devido  à  compatibilidade  de  características  como  proximidade  e 
exeqüibilidade, pois a área se situa na região de Jaboticatubas mais próxima de Belo 
Horizonte, além de possuir contatos na divisa de Santa Luzia e Lagoa Santa, com acesso 
direto pelo Km 53 da MG-20.

Na  visão  macro,  esta  área  foi  ainda  viabilizada,  pois  se  encontra  no  limite  da 
aceitabilidade em relação a proximidade de outros aeroportos sob o ponto de vista de 
tráfego aéreo. Por se tratar de uma região com topografia serrana, existem muito poucos 
sítios com condições de abrigar um aeródromo. Na avaliação local,  o aeródromo esta 
projetado no único lugar possível, sendo que os outros loteamentos surgiram em função 
da locação do aeródromo.

Sendo  assim,  a  escolha  locacional  nesta  região  do  município  de  Jaboticatubas  se 
justificou ainda pelas características intrínsecas da região:

➢ pelos baixos índices de poluição; 

➢ oferta de condição para a prática de esporte e lazer; 

➢ oferta de uma infra-estrutura que concorre pra uma vida saudável e ao ar livre (rio, 
reservas de vegetação, etc).
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7 - 7 - COMPONENTES DO EMPREENDIMENTOCOMPONENTES DO EMPREENDIMENTO

A figura a seguir apresenta o  master plan do empreendimento  Rio das Velhas Design 
Resort com destaque para seis principais produtos propostos objetos deste licenciamento 
(Comunidade aeroportuária, Biovilas, Campo de Golfe, Centro Hípico, Viver e Centro de 
Comércio e Serviços), que estão descriminados a seguir.

FIGURA 6: Master Plan do empreendimento Rio das Velhas Design Resorts.
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FIGURA 7: Master Plan do empreendimento Rio das Velhas Design Resorts (com imagem de satélite).
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7.1 - 7.1 - A Comunidade Aeroportuária (A Comunidade Aeroportuária (Fly-in CommunityFly-in Community))

A comunidade aeroportuária,  como o próprio nome indica, se trata de um  loteamento 
residencial  unifamiliar  que  possui  uma pista  de  pouso  particular,  onde  os  moradores 
podem aterrissar e estacionar os seus próprios aviões com comodidade e segurança. 

O público alvo deste empreendimento é a classe alta. Importante ressaltar que será o 
primeiro empreendimento com estas características na América Latina, o que reforça o 
potencial  de  atratividade  e  mídia  de  Jaboticatubas,  bem  como  favorece  o 
desenvolvimento  turístico  e  hoteleiro  de  toda  a  região.  Em  outras  palavras,  insere 
Jaboticatubas  no  cenário  Nacional  e  até  mesmo  Internacional  de  turismo  e 
desenvolvimento sustentável.

Vale ressaltar que neste aeródromo não haverá pátios de abastecimento e manutenção 
das aeronaves, contendo apenas um pátio para hangares de aviões de pequeno porte. 
Devido  à  relevância  do  aeródromo  no  projeto,  seguem  abaixo  especificações  deste 
componente.

➢ ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO

A escolha do sítio do Aeródromo Rio das Velhas Design Resorts obedeceu aos seguintes 
critérios técnicos:

➢ Local  com espaço aéreo desobstruído,  preferencialmente  áreas altas dentro  do 
terreno disponível;

➢ Área  onde  a  implantação  do  aeródromo  provocasse  o  mínimo  impacto  nos 
aeroportos vizinhos (Confis e Lagoa Santa);

➢ Área com aproximadamente 2.000 m x 100 m que não cruzasse córregos, rios ou 
áreas de preservação vegetal;

➢ Área  com aproximadamente  2.000  m x 1000  orientada  no  sentido  dos  ventos 
predominantes (SE);

➢ Área com menor volume de terraplenagem possível.  

Faces as necessidades expostas acima, a única área dentro do empreendimento que 
atendia simultaneamente a todos esses quesitos foi exatamente a área adotada para a 
implantação.

➢ TIPO DE AERONAVES E DE OPERAÇÕES

O Aeródromo Rio das Velhas Design Resorts foi projetado para operar com aeronaves 
privadas de pequeno/médio porte, no período diurno das 05:00 h 17:30 h e noturno das 
17:30 h até as 23 horas. 
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A aeronave média a ser utilizada no aeródromo é o King Air C90, turbo-hélice de 4,6 ton e 
envergadura aproximada de 15 m, com capacidade de até 5 passageiros. Eventualmente, 
espera-se  operar  no  aeródromo  com aeronaves  de  tamanho  máximo  equivalente  ao 
Fokker 27, com 20 toneladas de peso, envergadura aproximada de 29 m e capacidade de 
até 50 passageiros.

O aeródromo em questão é considerado de baixa densidade de tráfego, sendo projetado 
um movimento de 300 operações mensais, isto é, 10 operações diárias. Estima-se um 
tempo de operação entre 5 min e 10 min em cada uma das operações de pouso ou 
decolagem. Portanto, o tempo médio estimado de operação no aeródromo será de 150 
minutos para o período de 24 horas. 

➢ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO AERÓDROMO

Dimensões

O Aeródromo Rio das Velhas Design Resorts será constituído por uma pista de pouso e 
decolagem de 1.600  m de  comprimento  e  23  m de  largura,  em pavimento  asfáltico, 
circundada por áreas gramadas de acostamento laterais denominada de faixa de pouso, 
com dimensões de 1.720 m x 80 m.

A pista de pouso é servida por pistas de taxi (ou rolamento de aeronaves) em pavimento 
gramado, a fim de oferecer o menor impacto ao meio ambiente e facilitar a drenagem 
superficial do conjunto.

Além da pista de pouso, faixa de pouso e pista de taxi, o aeródromo conta com dois 
pátios  de  estacionamento  de  aeronaves,  sendo  um  de  4.400  m2 em  pavimento  de 
concreto e outro de 4.200 m2 em pavimento de grama.   

Concepção Construtiva

A terraplenagem da área do aeródromo será feita dentro do conceito de compensação de 
volumes de corte e aterro. O pavimento asfáltico será constituído por uma camada de 
revestimento asfáltico de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), sobre base de 
material granular (BGS) executada sobre  camada de solo local compactado.
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O pátio de concreto será construído por camada de revestimento de concreto Portland 
assentado sobre base de brita graduada tratada com cimento (BGTC), que por sua vez 
será executada sobre camada de solo local compactado.

Toda  área  afetada  pela  construção  terá  sua  superfície  recoberta  pela  sua  camada 
vegetal.  As áreas mais críticas serão novamente protegidas por grama em placa e a 
áreas  menos  críticas  serão  protegidas  pelo  plantio  de  gramas  nativas  por 
hidrossemeadura. 

Sistema de Drenagem

Devido à grande área gramada existente em volta do aeródromo, o sistema de drenagem 
será do tipo  superficial,  tirando o  máximo de partido da capacidade de infiltração do 
terreno,  sendo  auxiliado  apenas  por  canaletas  de  grama,  curvas  de  nível  e  drenos 
porosos  sub-superficiais,  em  algumas  áreas,  que  por  sua  vez  serão  interligados  ao 
sistema de reaproveitamento de águas pluviais do empreendimento.

Em volta do pátio de aeronaves de concreto, que será destinado as aeronaves de maior 
porte, será construído um sistema de canaletas que por sua vez estará interligado a uma 
caixa de decantação e de filtragem de efluentes, para o casa de haver algum vazamento 
de combustível ou óleo.

Sistema de Contra-Incêndio

De acordo  com as  normas  aeronáuticas  (ICA 92-1/2005),  em relação  aos  níveis  de 
proteção contra-incêndio, aeródromo em questão é de categoria 4, exigindo a seguinte 
capacidade de combate: 2.400 l de água, regime de descarga de 1.800 l/min e 135 Kg de 
pó químico.

O sistema contra-incêndio será constituído por uma edificação apropriada (SCI) e um 
caminhão de contra-incêndio especialmente projetado para operações em aeroportos.

Tal  sistema  deverá  ser  instalado  no  aeródromo  a  fim  de  que  o  mesmo  tenha  sua 
operação  autorizada  pelas  autoridades  aeronáuticas  (ANAC-  Agência  nacional  de 
Aviação Civil).

Poluentes Atmosféricos

A INFRAERO (Empresa  Brasileira  de  Infra-Estrutura  Aeroportuária),  responsável  pela 
administração dos grandes aeroportos Brasileiros, tem feito estudos dos impactos dos 
aeroportos  em  sua  vizinhança  e,  em  especial,  sobre  poluição  do  ar  decorrente  da 
operação dos aeroportos. 
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Um desses estudos, elaborado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da 
COPPETEC, demonstrou que as concentrações de poluentes atmosféricos oriundas das 
atividades  aeroportuárias  estão  muito  abaixo  dos  níveis  máximos  permitidos  pelo 
CONAMA e por outros órgãos ambientais internacionais. 

Ao  contrário  do  que  se  possa  inicialmente  imaginar,  os  resultados  desses  estudos 
indicaram que um aeroporto contribui para uma melhor qualidade do ar da região onde foi 
implantado, e isso pode ser compreendido pela observação de sua área, que é grande 
em relação à quantidade de veículos que nela transitam, se comparado, por exemplo, 
com uma avenida.

Segundo documento elaborado no Aviation & Environment Summit 2005 and Exhibition, 
realizado  em  17  e  18  de  março  de  2005,  com  um  consumo  de  3,4  litros  por  100 
passageiros por quilômetro, as novas aeronaves são em média mais eficientes que os 
carros modernos compactos, que consomem, em média, 5,3 litros por 100 passageiros 
por quilômetro, enquanto são seis vezes mais rápidas que os automóveis.

Portanto, no tocante ao impacto na qualidade do ar, a implantação de um aeródromo não 
oferece nenhum tipo de risco ambiental, pelo contrário, contribui de forma positiva para 
sua melhoria, quando comparado com outros tipos de equipamentos urbanos.

Ruído Aeronáutico

Nos  últimos  anos,  a  maior  parte  dos  estudos  de  controle  ambiental  em  áreas 
aeroportuárias  tem se concentrado nos efeitos  produzidos pelo  ruído aeronáutico.  O 
ruído  aeronáutico  depende  de diversos  fatores:  tipo  e  freqüência  das aeronaves que 
operam  no  aeródromo,  procedimentos  operacionais  dessas  aeronaves,  topografia  da 
área, condições meteorológicas, etc.

A  Portaria  1.141/GM5,  de  11  de  dezembro  de  1987,  do  Ministério  da  Aeronáutica 
estabelece curvas de ruído básicas ao redor dos aeródromos ao mesmo tempo em que 
determina   aproveitamentos nessas áreas

No  caso  do  Aeródromo  Rio  das  Velhas  Design  Resorts,  devido  a  existência  de  um 
condomínio  de  alto  padrão  no  entorno  da  pista  de  pouso,  foi  realizado  um  estudo 
específico  de  impacto  de  ruído  na  área  vizinha  ao  aeródromo  que  se  encontra  nos 
capítulos posteriores do presente estudo. 

Esse estudo simulou os níveis de ruído gerados pelas aeronaves que irão operar no 
aeródromo e demonstrou que as curvas de ruído 1 e 2 mencionadas na Portaria 1.141, 
respectivamente 75 dB e 65 dB, onde o aproveitamento de áreas pode sofrer algum tipo 
de restrição, estavam concentradas nas áreas operacionais do aeródromo, ou seja, não 
afetavam os loteamentos a serem implantados no empreendimento.
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7.1.1 - Plantas do Aeródromo Rio das Velhas Design Resorts
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A  comunidade  aeroportuária  ocupará  uma  área  total  de  1.818.794,21m²,  sendo 
354.244,9m² destinada a áreas de APP. Da área total do parcelamento, 27% serão áreas 
de proteção (AP e APR); 20,9% serão áreas de uso extensivo, incluindo pista de pouso e 
áreas verdes; 7,7% serão vias de circulação; e 44%, o que corresponde a pouco mais de 
650 mil m² serão ocupadas por lotes residenciais e alguns comerciais (ver tabela abaixo).

Estão  previstos  um  total  de  131  lotes  para  fins  residenciais.  Nesta  comunidade,  o 
tamanho dos lotes varia entre 2.000 m² a 12.000 m². Para garantir o padrão mínimo e 
controlar a ocupação foram estabelecidos os seguintes parâmetros: a taxa de ocupação 
máxima a ser permitida é de 25% da área do lote; o coeficiente aproveitamento será de 
0,5 e a taxa de permeabilidade será de 50%. 

As edificações poderão ter no máximo dois pavimentos e apresentar recuos mínimos em 
relação ao lote de: 10,0 m de frente; 3,0 m de laterais; e 5 m de fundo. A pista de pouso 
pavimentada  terá  1.600  m  de  comprimento  com  até  2%  de  declividade  e  será 
acompanhada por hangares para apoio ao aeródromo. Serão reservadas ainda faixas 
não-edificantes no entorno da pista de acordo com a projeção da curva de ruídos.

Tabela 2: Dados referentes à Comunidade aeroportuária (Flyin Comunity) do empreendimento Rio das 
Velhas Design Resorts. 
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Empreendimentos  Área (m²) %
Área Total 1.818.794,21
APP (área de proteção permanente) 354.244,90
Total de áreas a parcelar 1.464.549,31 100,0

ÁREAS DE PROTEÇÃO 
AP( área de proteção) 344.657,59
APR (área de proteção a ser  recuperada) 50.073,71
                                  Total 394.731,30 27,0

ÁREAS DE USO EXTENSIVO 
Pista de Pouso 118.747,77
Áreas Verdes 187.831,19
                                   Total 306.578,96 20,9

VIAS DE CIRCULAÇÃO
Ruas Internas 107.841,38
Vielas 4.996,35
                                   Total 112.837,73 7,7

ÁREAS COMERCAIS 
Lotes residências 627.682,48
Lotes comercias 22.718,84
                                   Total 650.401,32 44,4

Total Áreas 
(m²)



FIGURA 8: Comunidade aeroportuária (Flyin Comunity) do empreendimento Rio das Velhas Design 
Resorts. 
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7.2 - 7.2 - AS BIOVILASAS BIOVILAS

As Bio Vilas fazem parte de uma zona de uso residencial unifamiliar destinada à primeira 
residência. Elas refletem uma nova concepção de moradia focada na sustentabilidade e 
qualidade  de vida.  A  Biovila  é  um conceito  inovador  que se  apóia  em cinco valores 
principais: natureza; saúde e esporte; comunidade; conforto e segurança; e harmonia.

1 – Natureza

Todas as Biovilas têm como um dos aspectos fundamentais a Natureza, em dois níveis 
diferentes. O primeiro é a comunhão com a natureza visto que cada empreendimento é 
dotado de amplas áreas verdes, nomeadamente um parque e uma Ecoquinta destinada, 
sobretudo, aos mais jovens. O ambiente é caracterizado pela profusão do verde e pela 
inexistência de prédios, em oposição aos produtos urbanos tradicionais.

O segundo é a preocupação com o meio ambiente. Dentro dos aspectos concretos que 
suportam esta política essencial, há de salientar, os que serão OBRIGATÓRIOS:

➢ Os sistemas de separação de lixo; 
➢ A utilização de energias alternativas: a luz solar; 
➢ A inexistência de cabos elétricos e de telecomunicações aéreos; 
➢ A utilização, sempre que possível, de materiais reciclados; 
➢ O tratamento dos resíduos; 
➢ A utilização de produtos, tanto quanto possível, de uso considerado sustentável; 
➢ O respeito por normas existentes que permita a certificação, por terceiros, do eco 

caráter do empreendimento e eventual criação e divulgação de Norma própria das 
Biovilas. 

2 – Esporte & Saúde

Um dos valores das Biovilas é a tentativa de proporcionar condições para uma melhor 
saúde, através:

➢ da escolha  de locais  com baixos  índices de  poluição e  condições para  baixos 
níveis de emissão; 

➢ da  oferta  de  condições  para  a  prática  do  desporto,  através  da  existência  de 
equipamentos desportivos e áreas de passeio; 

➢ da oferta de produtos que contribuam para uma vida sã e um convite a vida ao ar 
livre; 

➢ de estudo da eventual oferta, no clube desportivo, de consultas mistas (dietista, 
massagens e psicólogo) que permitam programas de bem estar (anti-stress) e de 
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contenção do excesso de peso. 

3 – Comunidade

É propósito das Biovilas, a criação de comunidades na verdadeira acepção da palavra. A 
estrutura urbanística encontra-se pensada para proporcionar, para além da privacidade, a 
possibilidade da criação de laços, que caracterizam as comunidades de outros tempos.
São três os aspectos que podem contribuir para a emergência de uma comunidade:

➢ A existência de ruas relativamente pequenas, com poucos moradores que facilitem 
o contato; 

➢ A existência de um centro de interesse comum - o parque; 

➢ A existência da partilha de valores comuns (os valores da própria Bio Vila).

4 - Conforto & Segurança

As Biovilas são dotadas de equipamentos e serviços que visam garantir o conforto e a 
segurança dos seus moradores. Dentro destes destacam-se

➢ A existência de segurança 24 horas; 
➢ A oferta de comércio de conveniência que supra as necessidades do dia-a-dia, 

com horário alargado e localização central; 
➢ A  oferta  de  serviços  que  permitam  uma  vida  fácil,  como  serviços  de  babá, 

manutenção etc. 
➢ A criação do Cartão Biovilas, com parcerias indicando uma vida mais saudável, 

alertando  fornecedores  sobre  o  impacto  na  qualidade  de  vida  com  vistas  a 
propiciar maior comodidade aos moradores. 

5 - Harmonia 

Nas Biovilas, devido a um conjunto extenso de regras urbanísticas e de construção, a 
harmonia e beleza do conjunto são levados muito a sério. O design e a arquitetura são 
aqui perseguidos com o destaque que merecem. A este respeito deve-se considerar:

➢ As  restrições  urbanísticas  introduzidas,  nomeadamente  os  afastamentos 
obrigatórios ao eixo da via e os afastamentos entre casas;

➢ A não autorização de muros frontais e laterais senão com afastamento; 

➢ A existência de ruas tipificada (os sobrados, o moderno, a tradição); 

Página: 50 / 786

Arquivo: 001-EIA-R46-081218.odt



➢ A comissão de estética que aprova arquiteturas que saiam do leque previamente 
aprovado e sugerido; 

➢ A ausência de fios, poluição visual de grande impacto. 

No total  estão  previstos cinco  Biovilas no empreendimento  Rio das Velhas Resort.  A 
Biovila 1 ocupará uma área de 574.873,58 m², sendo 30.52,38 m² de APP. Dos 100% de 
área a parcelar, 27% será destinada a área de proteção (AP); 16,9% a áreas de uso 
extensivo (APR, lazer, clube, áreas verdes); 15% são vias de circulação; e 41,1% são 
lotes residenciais (tabela 3). Na Biovila 1 ha 596 lotes.

Tabela  3: Dados quantitativos relacionados a Biovila 1 do empreendimento Rio das Velhas Design 
Resort.
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Empreendimentos  Área (m²) %
Área Total 574.873,58

30.052,38

Via Municipal 5.000,45
Total de áreas a parcelar 539.820,75 100,0

ÁREAS DE PROTEÇÃO
AP( área de proteção) 145.818,44
                                  Total 145.818,44 27,0

ÁREAS DE USO EXTENSIVO 

16.548,62
Lazer 43.341,70
Clube 5.883,12
Áreas Verdes 25.215,86
                                   Total 90.989,30 16,9

VIAS DE CIRCULAÇÃO
Ruas Internas 69.994,59
Vielas 11.126,29
                                   Total 81.120,88 15,0

ÁREAS COMERCAIS 
Lotes residências 221.892,13
                                   Total 221.892,13 41,1

Total Áreas 
(m²)

APP(Área de proteção 
permanente)

APR (área de proteção 
recuperada)



FIGURA 9: Biovila 1 do empreendimento Rio das Velhas Design Resorts. 
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A Biovila 2 ocupará uma área de 586.656,5 m², sendo 47.172,31 m² de APP. Dos 100% 
de área a parcelar, 6,6% será destinada a área de proteção (AP); 24,8% a áreas de uso 
extensivo (APR, lazer, clube, áreas verdes); 18,1% de vias de circulação; e 50,5% serão 
lotes residenciais. Na Biovila 2 estão previstos 672 lotes.

Tabela  4: Dados quantitativos relacionados a Biovila 2 do empreendimento Rio das Velhas Design 
Resort. 
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Empreendimentos  Área (m²) %
Área Total 586.656,50

47.172,31

Total de áreas a parcelar 539.484,19 100,0
ÁREAS DE PROTEÇÃO

AP( área de proteção) 35.395,36
                                  Total 35.395,36 6,6

ÁREAS DE USO EXTENSIVO 

44.038,21
Lazer 63.397,51
Clube 7.231,09
Áreas Verdes 19.336,54
                                   Total 134.003,35 24,8

VIAS DE CIRCULAÇÃO
Ruas Internas 84.487,56
Vielas 13.415,12
                                   Total 97.902,68 18,1

ÁREAS COMERCAIS 
Lotes residências 272.182,80
                                   Total 272.182,80 50,5

Total 
Áreas (m²)

APP(Área de proteção 
permanente)

APR (área de proteção 
recuperada)



FIGURA 10: Biovila 2 do empreendimento Rio das Velhas Design Resorts. 
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A Biovila 3 ocupará uma área de 561.564,24m², sendo 41.467,37m² de APP. Dos 100% 
de área a parcelar, 7,8% será destinada a área de proteção (APR); 23,9% a áreas de uso 
extensivo  (lazer,  clube,  áreas  verdes);  18,6%  de  vias  de  circulação;  49,7%  de  lotes 
residenciais. Na Biovila 3 são previstos 687 lotes.

Tabela  5: Dados quantitativos relacionados a Biovila 3 do empreendimento Rio das Velhas Design 
Resort.
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Empreendimentos  Área (m²) %
Área Total 561.564,24

24.331,25

Via Municipal 6.267,02
Total de áreas a parcelar 530..965,97 100,0

ÁREAS DE PROTEÇÃO
AP( área de proteção) 41.467,37
                                  Total 41.467,37 7,8

ÁREAS DE USO EXTENSIVO 
Lazer 75.883,69
Clube 8.469,70
Áreas Verdes 42.633,95
                                   Total 126.987,34 23,9

VIAS DE CIRCULAÇÃO
Ruas Internas 83.856,85
Vielas 15.075,03
                                   Total 98.933,88 19,6

ÁREAS COMERCAIS 
Lotes residências 263.577,38
                                   Total 263.577,38 49,7

Total Áreas 
(m²)

APP(Área de proteção 
permanente)



FIGURA 11: Biovila 3 do empreendimento Rio das Velhas Design Resorts. 

Página: 56 / 786

Arquivo: 001-EIA-R46-081218.odt



A Biovila 4 ocupará uma área de 597.602,42m², sendo 12.869,93m² de APP. Dos 100% 
de área a parcelar, 4,6% será destinada a área de proteção (AP); 26,5% a áreas de uso 
extensivo (APR, lazer,  clube, áreas verdes); 18,6% serão vias de circulação; e 50,3% 
serão lotes residenciais. Na Biovila 4 estão previstos portanto 761 lotes.

Tabela  6: Dados quantitativos relacionados a Biovila 4 do empreendimento Rio das Velhas Design 
Resort.
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Empreendimentos  Área (m²) %
Área Total 597.602,42

12.869,93

Total de áreas a parcelar 584.732,49 100,0
ÁREAS DE PROTEÇÃO

AP( área de proteção) 26.935,23
                                  Total 26.935,23 4,6

ÁREAS DE USO EXTENSIVO 

43.974,50

Lazer 78.204,69
Clube 13.095,34
Áreas Verdes 19.472,08
                                   Total 154.746,61 26,5

VIAS DE CIRCULAÇÃO
Ruas Internas 91.037,15
Vielas 17.906,89
                                   Total 108.944,04 18,6

ÁREAS COMERCAIS 
Lotes residências 294.106,61
                                   Total 294.106,61 50,3

Total Áreas 
(m²)

APP(Área de proteção 
permanente)

APR (área de proteção 
recuperada)



FIGURA 12: Biovila 4 do empreendimento Rio das Velhas Design Resorts. 
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A Biovila 5 ocupará uma área de 307.083,50m², sendo 2.902,99 m² de APP. Dos 100% 
de área a parcelar, 4,6% será destinada a área de proteção (AP); 26,5% a áreas de uso 
extensivo (APR, lazer,  clube, áreas verdes); 18,6% serão vias de circulação; e 50,3% 
lotes residenciais. Na Biovila 5 são previstos 402 lotes.

Tabela  7: Dados quantitativos relacionados a Biovila 5 do empreendimento Rio das Velhas Design 
Resort.
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Empreendimentos  Área (m²) %
Área Total 307.083,50
Total de áreas a parcelar 584.732,49 100,0

ÁREAS DE PROTEÇÃO
AP( área de proteção) 2.902,99
                                  Total 2.902,99 0,9

ÁREAS DE USO EXTENSIVO 

7.172,24

Lazer 42.292,25
Clube 6.601,56
Áreas Verdes 24.997,70
                                   Total 81.063,75 26,4

VIAS DE CIRCULAÇÃO
Ruas Internas 59.812,45
Vielas 8.004,45
                                   Total 67.816,90 22,1

ÁREAS COMERCAIS 
Lotes residências 155.299,86
                                   Total 155.299,86 50,6

Total Áreas 
(m²)

APR (área de proteção 
recuperada)



FIGURA 13: Biovila 5 do empreendimento Rio das Velhas Design Resorts. 
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As Biovilas possuem, no total, 3.118 lotes residenciais com dimensão média de 360 m². 
apresentarão ainda:

➢ Área de lazer equipada 
➢Pista de Cooper 
➢Quadra poli esportivas 
➢Ciclovia 
➢Quadra de tênis 
➢Campo de futebol 
➢Playground 
➢Quiosques 
➢Bosques 
➢ Clube 

➢ Salão de eventos 
➢ Lanchonetes 
➢ Piscinas 
➢ Academia 
➢ SPA 
➢ Vestiários 

Para garantir um padrão mínimo e controlar a ocupação foram estabelecidos os seguintes 
parâmetros:  taxa de ocupação de 40%; coeficiente aproveitamento de 0,65 e taxa de 
permeabilidade de 30%. Os recuos da edificação em relação ao lote serão de: 5,00 m –
frontal, 2,00 m – lateral e 5,00 m - fundo.

Do ponto de vista formal, o conceito básico das Biovilas é um anel externo de circulação 
e de distribuição das ruas que são sem saída e terminam em um grande parque central 
equipado com quadras, pistas de cooper, ciclovias e outros, onde se poderá desenvolver 
uma  série  de  atividades  esportivas,  o  que  permitirá  uma  maior  integração  entre  os 
moradores. Estes locais de lazer públicos não serão permitidos o tráfego por automóveis, 
o que garantirá a segurança da população, sobretudo das crianças.
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7.3 - 7.3 - O Golfe ResortO Golfe Resort

Este projeto  consiste  em dois loteamentos cujos condomínios possuem infra-estrutura 
destinada a atividades de esporte e lazer ancoradas num Campo de Golfe que confere ao 
empreendimento um notável efeito paisagístico e garante uma baixa densidade. O Golfe 
Resort é um condomínio com controle de segurança de uso residencial unifamiliar voltado 
para as classes média e alta, seja para segunda moradia ou mesmo para primeira.

A conceituação deste projeto segue os padrões de sustentabilidade e qualidade de vida 
preconizados nas Biovilas que são baseados nos valores: natureza, saúde e desporto, 
conforto e segurança e harmonia. O Resort será composto de: 

➢ Campo de Golfe com 18 buracos
➢ clube social; 
➢ campo de futebol;
➢ quadra poliesportiva; 
➢ quadra de tênis; 
➢ sede social; 
➢ piscinas; 
➢ playground; 
➢ academias;
➢ SPA;
➢ quiosques.

O Golfe 1 possui 522 lotes e ocupará uma área de 1.708.374,91 m², sendo 181.405,89 
m² de APP. Dos 100% de área a parcelar, 25,9% será destinada a área de proteção (AP 
e APR); 28,3% a áreas de uso extensivo (campo de golfe, clube, áreas verdes); 8,5% 
serão vias de circulação; e 37,3% lotes residenciais. 

O Golfe 2 possui 751 lotes e ocupará uma área de 2.427.260,37 m², sendo 100.238,55 
m² de APP. Dos 100% de área a parcelar, 35,2% será destinada a área de proteção (AP 
e APR); 20,5% a áreas de uso extensivo (campo de golfe, clube, áreas verdes); 7,3% 
serão vias de circulação; e 37,0% lotes residenciais. 
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Tabela  8: Dados quantitativos relacionados ao Golfe 1 do empreendimento Rio das Velhas Design 
Resort.

Tabela  9: Dados quantitativos relacionados ao Golfe 2 do empreendimento Rio das Velhas Design 
Resort.
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Empreendimentos  Área (m²) %
Área Total 1.708.374,91

181.405,89

Total de áreas a parcelar 1.526.969,02 100,0
ÁREAS DE PROTEÇÃO

AP( área de proteção) 89.302,25

305.468,31
                                  Total 394.771,16 25,9

ÁREAS DE USO EXTENSIVO 
Campo de Golfe 359.593,98
Clube 26.166,91
Áreas Verdes 46.876,43
                                   Total 432.637,32 28,3

VIAS DE CIRCULAÇÃO
Ruas Internas 119.783,70
Vielas 10.704,40
                                   Total 130.488,10 8,5

ÁREAS COMERCAIS 
Lotes residências 569.072,44
                                   Total 569.072,44 37,3

Total Áreas 
(m²)

APP(Área de proteção 
permanente)

APR( área de proteção a ser 
recuperada)
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Empreendimentos  Área (m²) %
Área Total 2.427.260,37

100.238,55

Total de áreas a parcelar 2.327.021.82 100,0
ÁREAS DE PROTEÇÃO

AP( área de proteção) 305.142,86

                                  Total 819.009,60 35,2
ÁREAS DE USO EXTENSIVO 

Campo de Golfe 400.127,19
Clube 31.071,12
Áreas Verdes 819.009,60 20,5
                                   Total 477.339.,54

VIAS DE CIRCULAÇÃO
Ruas Internas 161.699,45
Vielas 8.170,49
                                   Total 169.869,45 7,3

ÁREAS COMERCAIS 
Lotes residências 860.802,74
                                   Total 860.802,74 37,0

Total Áreas 
(m²)

APP(Área de proteção 
permanente)

APR( área de proteção a ser 
recuperada)



FIGURA 14: Área do Golfe 1 do empreendimento Rio das Velhas Design Resorts. 
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FIGURA 15: Área do Golfe 2 do empreendimento Rio das Velhas Design Resorts. 
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Nos Golfes Resorts estão previstos 1.273 lotes no total  de no mínimo 1.000 m². Para 
controle da ocupação foram estabelecidos os parâmetros: taxa ocupação de 33%, taxa 
de  permeabilização  de  40%  e  coeficiente  aproveitamento  de  0,66.  As  edificações 
poderão ter no máximo dois pavimentos e apresentar os recuos mínimos em relação ao 
lote de: 7,0 m de frente, 2,0 m de laterais e 5,0m de fundo. 

7.3.1 - O Projeto do Golfe

Devido  à  complexidade  exigida  em um projeto  de  um campo de  golfe,  este  assunto 
mereceu um capítulo a parte.  Dessa forma, para se entender este projeto é preciso ter 
uma noção do esporte. 

O  golfe  é  praticado  em  áreas  naturais  e  consiste  basicamente  em  percorrer  um 
determinado  espaço  com  o  menor  número  de  tacadas.  Numa  partida  completa  são 
jogados 18 buracos, que são diferentes entre si com distâncias variando de 100 a 600 
metros. Uma bola de golfe pode ser arremessada a uma distância superior a 250 metros 
sem tocar o solo, vencendo os mais variados obstáculos como: lagos, brejos, área de 
vegetação nativa, e etc.

Por  singularidade,  o  golfe  se  adapta  perfeitamente  as  áreas  naturais  permitindo  a 
conservação de ambientes sensíveis ou de proteção ambiental pelo simples fato do jogo 
atravessá-las sem um contato direto.

Antes de tudo, para iniciar o projeto de um Campo de Golfe é preciso fazer uma profunda 
avaliação do meio ambiente local. Desta análise serão definidas as condicionantes mais 
importantes para o desenvolvimento do projeto e que irão influenciar não só o traçado do 
campo como todos os processos de intervenção, a terraplanagem, a drenagem, o plantio 
e a irrigação.

O traçado do campo deve aproveitar ao máximo as áreas naturais com o mínimo impacto 
possível ao meio ambiente local e avaliar como inserir no jogo, elementos que deverão 
ser preservados sem que constituam um obstáculo a prática do esporte. O campo de 
golfe deve ainda estar afastado de áreas habitadas para impedir que a bola possa atingir 
pessoas.

Para definir o posicionamento de um buraco deve-se considerar o vento e a insolação. O 
primeiro influi no jogo e o segundo na manutenção das principais áreas de jogo. Além de 
todas  estas  condicionantes,  há  a  topografia  que impõe  cuidados  especiais.  Deve-se, 
portanto ajustar o traçado a topografia de forma a evitar cortes ou aterro excessivos. Foi 
definida para o projeto uma inclinação máxima para corte ou aterro na proporção de 1 
para 2,5 o que dá um ângulo inferior à 20º.

Além dos parâmetros já enumerados anteriormente deve-se considerar, principalmente, o 
material do solo a ser movimentado. O projeto prevê a execução da terraplanagem por 
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etapas, seguido imediatamente do plantio da grama para evitar a ação de vento. O mais 
importante é a escolha do tipo de grama a ser utilizada que depende de vários fatores e 
do conceito do projeto. Busca-se preferencialmente o uso de espécies que existam no 
ecossistema da região, evitando ao máximo introduzir gramíneas importadas e híbridas. 

A  grama  que  melhor  se  adapta  aos  campos  de  golfe  é  a  “Paspalum  vaginatun”, 
comumente conhecida por Seashore, que é uma grama de clima quente que apresenta, 
entre outras características, a possibilidade de serem irrigadas com águas de efluentes, 
(águas recicladas de baixa qualidade); maior tolerância a pragas e doenças (rusticidade); 
boa  capacidade  de  regeneração;  apresentando  ainda  plasticidade  morfológica  em 
relação à poda etc,

A Paspalum tem uma necessidade hídrica equivalente a uma precipitação de chuva de 
5mm/dia podendo chegar a 3,5mm/dia nos períodos de estiagem. Normalmente em um 
projeto  desta  envergadura  se  instala  uma  pequena  estação  climática  que  mede  a 
precipitação, a evaporação, a evapotranspiração, a ação do vento e da temperatura para 
dimensionar a demanda de irrigação no dia determinado, evitando desperdícios.

Com índice  de  permeabilidade,  igual  ou  superior  a  98%,  baixo  movimento  de  terra, 
pequena intervenção no plantio de gramíneas e outras espécies, baixa densidade de uso, 
o Golfe é um projeto de baixíssimo impacto, não representando problema para o meio 
ambiente local.

7.4 - 7.4 - Centro HípicoCentro Hípico

Este  empreendimento  abriga  uma  grande  área  destinada  às  atividades  hípicas.  Da 
mesma forma que nos Golfes Resorts, o Resort Hípico também segue os conceitos e 
valores das Biovilas.

O  equipamento  para  abrigar  as  atividades  hípicas  é  o  mais  completo  e  abrangente, 
prevendo:

➢ Sede social 
➢ Pista de corrida; 
➢ Área para saltos; 
➢ Trilhas;
➢ Cocheiras; 
➢ Campo de pólo. 

O Resort Hípico ocupará uma área de 802.214,79 m², sendo 139.909,10 m² de APP. Dos 
100% de área a parcelar, 33,7% será destinada a área de proteção (AP e APR); 29,9% a 
áreas de uso extensivo (centro hípico, áreas verdes); 10,0% vias de circulação; e 26,4% 
serão lotes residenciais. 
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Neste  empreendimento  estão  previstos  160  lotes  destinados  ao  uso  residencial 
unifamiliar de 1000 m² e com controle de segurança. Os padrões de controle e ocupação 
do solo são: taxa de ocupação de 33%, taxa de permeabilidade de 40% e o coeficiente 
aproveitamento de 0,66. As edificações que deverão ter no máximo 2 pavimentos devem 
apresentar em relação ao lote, recuo frontal de 7m, recuo lateral de 2m e de fundos de 
5m.

Tabela  10: Dados quantitativos relacionados ao Centro Hípico do empreendimento Rio das Velhas 
Design Resort.

Página: 69 / 786

Arquivo: 001-EIA-R46-081218.odt

Empreendimentos  Área (m²) %
Área Total 802.214,79

139.909,10

Total de áreas a parcelar 662.305,69 100,0
ÁREAS DE PROTEÇÃO

AP( área de proteção) 150.602,61

72.381,18
                                  Total 222.983,79 33,7

ÁREAS DE USO EXTENSIVO 
Centro Hípico 184.232,18
Áreas Verdes 13.750,53
                                   Total 197.982,71 29,9

VIAS DE CIRCULAÇÃO
Ruas Internas 63.715,73
Vielas 2.636,62
                                   Total 66.352,35 10,0

ÁREAS COMERCAIS 
Lotes residências 174.986,84
                                   Total 174.986,84 26,4

Total Áreas 
(m²)

APP(Área de proteção 
permanente)

APR( área de proteção a ser 
recuperada)



FIGURA 16: Área do Centro Hípico do empreendimento Rio das Velhas Design Resorts. 
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7.5 - 7.5 - O ViverO Viver

O Viver será construído na face leste do empreendimento Rio das Velhas Design Resort, 
numa área de cerca de 16 hectares que será destinado, prioritariamente, à construção de 
habitações sociais voltadas para a população de baixa renda. O  Viver visa acomodar 
principalmente os funcionários dos diversos empreendimentos do projeto,  incluindo os 
funcionários  das  casas  particulares,  prestadores  de  serviços  e  todos  aqueles  que 
trabalham na manutenção dos jardins, piscinas, campo de golfe etc. 

Este  projeto  cria  vantagens  como  a  fixação  no  local  da  mão-de-obra  utilizada  no 
empreendimento, evitando o surgimento de ocupações irregulares. O Viver  proporciona 
ainda a aqueles de poder econômico reduzido, a oportunidade de aquisição de uma casa 
com  qualidade,  juntamente  com  equipamentos  de  lazer  públicos,  dentro  de  um 
empreendimento que presa a qualidade de vida e oferece os serviços necessários, sem 
grandes custos e deslocamentos. 

O  Viver  prevê  edificações  residenciais  unifamiliares  de  até  dois  pavimentos  e 
multifamiliares de até três pavimentos. Nele haverá construções de casas de 60 a 90 m2 e 
de apartamentos de 50 a 60 m². Além dessas edificações haverá um centro comunitário e 
quadras esportivas e de lazer. A taxa de permeabilização será de 30% e o recuo mínimo 
frontal das edificações em relação ao lote será de 5,0 m.

Para garantir um padrão mínimo e controlar a ocupação foram estabelecidos os seguintes 
parâmetros: para os lotes destinados a residências unifamiliares, a taxa de ocupação é 
de  50%,  o  coeficiente  de  aproveitamento  é  de  1,0;  já  para  os  lotes  destinados  as 
edificações  multifamiliares,  a  taxa  de  ocupação  será  de  30%  e  o  coeficiente  de 
aproveitamento  será  de  0,9.  O Viver  possui  213  lotes  destinados  ao  uso residencial 
unifamiliar.

O Viver ocupará uma área de 164.070,71 m². Dos 100% de área a parcelar, 38,1% será 
destinada a área de uso extensivo (lazer, áreas verdes); 19,3% serão vias de circulação; 
e 42,6% de lotes residenciais. 
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Tabela  11: Dados quantitativos relacionados ao  Viver do empreendimento Rio das Velhas Design 
Resort.
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Empreendimentos  Área (m²) %
Área Total 164.070,71
Total de áreas a parcelar 164.070,71 100,0

ÁREAS DE USO EXTENSIVOS
Lazer 10.177,10
Áreas Verdes 52.286,22
                                  Total 62.463,32 38,1

VIAS DE CIRCULAÇÃO 
Ruas Internas 31.615,38
                                   Total 31.615,38 19,3

ÁREAS COMERCIAS
Lotes residenciais 69.992,01
                                   Total 69.992,01 42,6

Total Áreas 
(m²)



FIGURA 17: Área do Viver do empreendimento Rio das Velhas Design Resorts. 
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7.6 - 7.6 - Centro de Comércio & Serviços (Centro de Comércio & Serviços (DowtownDowtown))

Visando promover a fixação da população, será proposta uma zona especial onde serão 
concentradas todas as atividades de suporte para a comunidade, principalmente aquelas 
destinadas  a  1ª  residência.  Com  a  concretização  deste  objetivo  estão  criadas  as 
condições  básicas  para  dar  sustentabilidade  ao  empreendimento.  Nesta  zona  estão 
previstas atividades de uso comercial, serviços e institucional. 

Implantada  numa  área  de  aproximadamente  58  hectares,  o  Centro  de  Comércio  & 
Serviços (Dowtown) está localizado na entrada do empreendimento com o objetivo de 
permitir o acesso de outros usuários que não sejam apenas os moradores do Complexo 
Rio  das  Velhas,  sem entretanto,  gerar  tráfego  nas  áreas  de  moradias.  Neste  centro 
pretende-se instalar:

➢ Zona de comércio e serviços com lojas; 
➢ Zona de escritórios;
➢ Área destinada a hospital; 
➢ Área destinada à escola internacional; 
➢ Área destinada a serviços públicos como escolas, posto de saúde, posto policial 

etc;
➢Área para um hipermercado.

Na área do Downtown estão previstos 39 lotes para escritórios. Este Centro ocupará uma 
área de 582.323,39 m² sendo 39.667,83 m² de APP. Dos 100% de área a parcelar, 37,1% 
será destinada a área de preservação (AP e APR); 1,6% a áreas verdes; 8,2 % a vias de 
circulação; e 52,7% a lotes residenciais (ver tabela abaixo). 

Para garantir padrão mínimo e controlar a ocupação foram estabelecidos os seguintes 
parâmetros: a taxa ocupação será de 30%, o coeficiente de aproveitamento 0,80, a taxa 
permeabilidade dos lotes será de 50%. As edificações implantadas nesta zona poderão 
ter no máximo 3 pavimentos.
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Tabela  12:  Dados  quantitativos  relacionados  ao  Centro  de  Comércio  &  Serviços  (Downtown) do 
empreendimento Rio das Velhas Design Resort.
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Empreendimentos  Área (m²) %
Área Total 582.323,39
APP (área de proteção permanente) 39.667,83
Total de áreas a parcelar 542.655,56 100,0

ÁREAS DE PROTEÇÃO
AP( área de proteção) 175.492,59
APR (área de proteção a ser  recuperada) 27.556,88
                                  Total 394.731,30 37,1

ÁREAS DE USO EXTENSIVO 
Áreas Verdes 9.001,49
                                   Total 306.578,96 1,6

VIAS DE CIRCULAÇÃO
Ruas Internas 43.815,66
Vielas 916,62
                                   Total 44.732,28 8,2

ÁREAS COMERCAIS 
Lotes residências 50.122,85
Lotes comercias 235.749,47
                                   Total 650.401,32 52,7

Total Áreas 
(m²)



FIGURA  18:  Área  do  Centro  Comercial  (Dowtonw)  do  empreendimento  Rio  das  Velhas  Design 
Resorts. 
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7.7 - 7.7 - Concepção de projetos Concepção de projetos :::: Projeção Demográfica Projeção Demográfica

Antes de explanarmos diretamente sobre a concepção dos projetos de abastecimento, 
drenagem e esgotamento, resíduos e terraplanagem, faz-se necessário a construção de 
uma projeção de crescimento da ocupação para o empreendimento. Esta projeção levará 
em conta diferentes cenários (velocidades) de ocupação o qual permitirão a mensuração 
da demanda que o projeto terá destes serviços.

7.7.1 - PROJEÇÃO DO CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO - 
VELOCIDADE DE OCUPAÇÃO

➢ METODOLOGIA

O crescimento populacional foi estimado a partir de estudos demográficos elaborados em 
documento da COPASA-MG para determinação de sistemas de esgotamento na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. Para estas estimativas existem vários métodos para a 
determinação da velocidade de ocupação de um loteamento.

A projeção populacional  geralmente  é  feita  a  partir  de  dados  obtidos  em campo em 
parcelamentos  similares.  Desta  maneira,  traça-se  a  curva  que  melhor  descreva  o 
crescimento que ocorre em um determinado local. No caso em estudo, ocorre o inverso. 
Tem-se a população de saturação, a população inicial e a população num determinado 
ano.  Não  é  possível  basear-se  em  dados  anteriores  para  se  traçar  a  curva  de 
crescimento.

Entre as diversas curvas utilizadas para a determinação da projeção populacional, é a 
curva  logística  a  que  melhor  caracteriza  as  diversas  hipóteses  de  crescimento 
populacional propostas neste trabalho.

A curva logística é utilizada normalmente para projeções de médio e longo prazos, onde o 
ponto de saturação é possível de ser determinado. Na questão dos parcelamentos,  a 
população  de  saturação  é  determinada  pelo  próprio  limite  territorial.  Logo,  a  curva 
logística será a mais indicada.

Tem-se:
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Onde:

D= Período entre as projeções
K= População de saturação
T= Tempo entre 2 pontos

Condição exigível: P P P0 2 1
2<

Serão feitas quatro hipóteses de velocidade de ocupação, numa tentativa de abranger os 
tipos  mais  freqüentes  de  ocupações  que  ocorrem  na  Região  Metropolitana  de  Belo 
Horizonte.

➢ 1ª Hipótese

A  primeira  hipótese  refere-se  aos  parcelamentos  de  ocupação  imediata,  como  os 
conjuntos  habitacionais  financiados  pelo  sistema  financeiro  da  habitação.  Estes 
loteamentos, ao contrário dos demais, apresentam uma ocupação acelerada logo após 
sua implantação.

➢ 2ª Hipótese

A segunda hipótese pressupõe um parcelamento de ocupação muito rápida, mas não 
imediata. Como exemplo, considera-se uma população inicial de 10% e uma ocupação 
de 50% no 5º ano.

Logo: 
P0= 10% da população
P1= 50% da população
d= 5
a= 1,197197
b= - 0,0439439

Nesta  hipótese observa-se que,  nos primeiros cinco anos,  a ocupação desenvolve-se 
rapidamente.  Após  dez  anos  o  parcelamento  está  com  90%  da  sua  capacidade, 
ocorrendo a saturação por volta do vigésimo ano.
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➢ 3ª Hipótese

A terceira hipótese pressupõe um loteamento de ocupação razoavelmente lenta. Tem-se 
como premissa uma população inicial de 2%, sendo que, após 25 anos, o parcelamento 
estará com 50% de sua capacidade ocupada.

Logo:
P0= 2% da população de projeto;  
P1= 50% da população de projeto.
D= 25 anos;
a= 3,89177085;
b= - 0,15567083

Observa-se  nesta  hipótese  que,  depois  de  cinco  anos  de  ocupação,  o  parcelamento 
encontra-se com apenas 4% da sua população de projeto. No décimo ano apenas 8% 
está ocupado. Somente após 25 anos ocorrerá a ocupação de 50% de loteamento. Nota-
se que, 45 anos depois, o parcelamento estará com 96% de sua capacidade, atingindo 
sua saturação apenas por volta do sexagésimo ano.

➢ 4ª Hipótese

A quarta hipótese refere-se a loteamentos de ocupação extremamente lenta. Pressupõe-
se uma população inicial de 2% e uma ocupação de 10% depois de 25 anos. 

Logo:
P0= 2% da população de projeto;
P1= 10% da população de projeto
d= 25 anos;
a= 3,891820298;
b= - 0,067783829

Nesta hipótese, verifica-se que a velocidade de ocupação é muito lenta. Em dez anos, 
apenas 4% do parcelamento está ocupado e em vinte e cinco anos somente 10% da 
população  de  projeto  está  instalada.  A  metade  da  capacidade  do  loteamento  será 
atingida  58  anos  após  a  instalação.  Sua  saturação  se  dará  por  volta  do  centésimo 
quadragésimo ano.

No caso do Rio das Velhas Design Resorts a hipótese que melhor reflete a velocidade de 
ocupação é a 3ª Hipótese, uma vez que parte do loteamento será implantada etapas, 
produzindo-se os lotes e casas, e o restante do empreendimento, em fases as distintas.

As tabelas  a  seguir  apresentam as projeções  bem como a  metodologia  adotada.  As 
fórmulas  foram  desenvolvidas  para  uma  população  de  100  habitantes  e  as  tabelas 
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subseqüentes se aplicam a cada unidade do parcelamento.

Tabela 13: Projeções demográficas para o empreendimento Rio das Velhas Design Resorts.
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Estudo da evolução demográfica através da curva logística
Modelo para população de 100 habitantes

População de saturação 100

Hipótese

População inicial Após 25 anos Após 50 anos
2% 50% 98%

Ano Ano Ano
0 2 25 50 50 98
i= 25 25

Condição de Yule T1 - T0 = T2 - T1
0

25
50
0
1
2

Condição satisfeita
Cálculo de  m = P0xP2/P1 =

m = 4
Condiçôes
1a Condição Condição atendida
2a Condição Condição atendida
Cálculo de L

L = 100 habitantes População na saturação
Cálculo de C 

P = N x L

0,02
-1,9500

C = 3,9

P0 P1 P2

T0

T1

T2

t0  =
t1  =
t0  =

P1  > m
(P0  + P2)/2 > m

N0 = 
Ф0 =

L
P P m

m
P

= + − ×

−
0 2

1

2

1

N
P
L0
0=

C = − ×2 0θ



Tabela 14: Projeções demográficas para o empreendimento Rio das Velhas Design Resorts (cont...)

7.7.2 - PROJEÇÃO DEMOGRÁFICA

Na planilha apresentada a seguir foi  feita uma projeção para cada uma das unidades 
componentes  do  empreendimento.  O  valor  colocado  acima  da  tabela  corresponde  à 
população fixa na saturação.

Tabela 15: Densidade de ocupação prevista para o projeto.
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  λ x L = 3,9

Cálculo da população P

Cálculo de t

0
T 50

i = 25
t = 2

P = 98 habitantes

Cálculo de  λ x L
P1 = N1 x L
N1 = P1 / L
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Tabela 16: Relação de Lotes e das Populações do empreendimento

Página: 82 / 786

Arquivo: 001-EIA-R46-081218.odt

Critérios de uso e ocupação do solo

4 hab/unidade

Golf 2 15 unid (lote multiresidencial)
Viver 213 lotes com 2 residênciais

1 lote com 32 residências
Total VIVER 458 residências
Lotes comerciais 5 residências
População flutuante 40% Feriados prolongados

Unidades 
residenciais
Lotes 
multiresidenciais

ESTUDOS DEMOGRÁFICOS - LOTES - UNIDADES RESIDENCIAIS E POPULAÇÕES

UNIDADE
UNIRESID COMERCIAIS

BIO VILA 01 574.873,58 596 596 596 2.384 954 3.338
BIO VILA 02 586.656,50 721 721 721 2.884 1.154 4.038
BIO VILA 03 561.564,24 687 687 687 2.748 1.099 3.847
BIO VILA 04 597.602,42 769 769 769 3.076 1.230 4.306
BIO VILA 05 307.083,50 402 402 402 1.608 643 2.251

GOLF 01 523 523 523 2.092 837 2.929

GOLF 02 862 1 863 877 3.508 1.403 4.911

582.323,39 43 43 43 172 69 241

FLY IN 131 131 131 524 210 734

VIVER 164.070,71 214 214 458 1.832 733 2.565
RESORT HÍPICO 802.214,79 160 160 160 640 256 896
INSTITUCIONAL 97.969,17 0 0 0 0 0

ECOFARM 23.854,55 0 0 0 0 0

5.332,17 0 0 0 0 0

16.767,25 0 0 0 0 0

9.849,88 0 0 0 0 0

ONG 68.642,74 0 0 0 0 0
TOTAL 5.109 5.367 21.468 8.587 30.055

ÁREA 
TOTAL 

(m2)

NÚMERO DE LOTES E UNIDADES 
RESIDENCIAIS TOTAL 

DE 
LOTES

TOTAL DE 
UNIDADES 

RESIDENCIAIS

POPULAÇÃO 
FIXA

POPULAÇÃO 
FLUTUANTE

POPULAÇÃO 
TOTALMULTIR

ESID

1.708.374,9
1

2.427.260,3
7

DOWNTOWN / 
PIAZZA

1.818.794,2
1

ESCOLA 
EDUCACIONAL 

INFANTIL
CENTRO DE 

CONVENIÊNCIAS
PRESERVAÇÃO 
FAZENDA DA 

GUIA



Tabela 17: Projeção demográfica para o empreendimento Rio das Velhas Design Resorts.

* O ano civil dependerá do início de implantação de cada uma das unidades urbanas

PROJEÇÃO DEMOGRÁFICA
Ano

t %  População
BIOVILAS GOLF RESORT FLY IN VIVER TOTAIS1 2 3 4 5 1 2

Ordem Civil (*) 2.384 2.884 2.748 3.076 1.608 2.092 3.508 172 524 1.832 640 21.468
0 2.011 0,00 2,0 47 57 54 61 31 41 69 3 10 36 12 425
1 2.012 0,04 2,3 55 66 63 71 37 48 81 3 12 42 14 496
2 2.013 0,08 2,7 64 77 73 82 43 56 94 4 14 49 17 577
3 2.014 0,12 3,1 74 90 86 96 50 65 109 5 16 57 20 672
4 2.015 0,16 3,6 86 104 100 111 58 76 127 6 19 66 23 781
5 2.016 0,20 4,2 100 121 116 130 68 88 148 7 22 77 27 907
6 2.017 0,24 4,9 117 141 134 150 78 102 172 8 25 89 31 1.053
7 2.018 0,28 5,7 135 164 156 175 91 119 199 9 29 104 36 1.221
8 2.019 0,32 6,6 157 189 180 202 105 137 231 11 34 120 42 1.414
9 2.020 0,36 7,6 181 219 209 234 122 159 267 13 39 139 48 1.634

10 2.021 0,40 8,8 209 253 241 270 141 183 308 15 46 160 56 1.886
15 2.026 0,60 17,4 413 500 477 534 279 363 609 29 90 318 111 3.727
20 2.031 0,80 31,4 749 906 863 966 505 657 1.102 54 164 575 201 6.747
25 2.036 1,00 50,0 1.192 1.442 1.374 1.538 804 1.046 1.754 86 262 916 320 10.734
30 2.041 1,20 68,6 1.634 1.977 1.884 2.109 1.102 1.434 2.405 117 359 1.256 438 14.720
35 2.046 1,40 82,6 1.970 2.383 2.270 2.541 1.328 1.728 2.898 142 433 1.513 528 17.740
40 2.051 1,60 91,2 2.174 2.630 2.506 2.805 1.466 1.908 3.199 156 477 1.671 583 19.581
45 2.056 1,80 95,8 2.283 2.762 2.631 2.945 1.539 2.003 3.359 164 501 1.754 612 20.560
50 2.061 2,00 98,0 2.336 2.826 2.693 3.014 1.576 2.050 3.438 168 513 1.795 627 21.042
55 2.066 2,20 99,1 2.362 2.857 2.722 3.047 1.593 2.072 3.475 170 519 1.815 634 21.270
60 2.071 2,40 99,6 2.373 2.871 2.736 3.062 1.601 2.083 3.493 171 521 1.824 637 21.377
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Ano base 2.011 i = 25

População de Saturação 100

L = 100 habitantes
C = 3,9

  λ x L = 3,92( )P
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7.8 - 7.8 - Infra-Estrutura Infra-Estrutura :::: Abastecimento Abastecimento

7.8.1 - Aspectos Conceituais

Para os estudos de abastecimento de água do empreendimento Rio das Velhas Design 
Resorts, foram, preliminarmente, adotadas algumas premissas dadas às características 
do parcelamento, em especial seu porte e sua localização. 

Com efeito, o tamanho do empreendimento, cerca de 10 milhões de metros quadrados, 
resultará numa elevada demanda de água para abastecimento, mesmo considerando as 
baixas taxas de densidade adotadas no projeto urbanístico.

Acresce que este consumo, implica a necessidade de construção de várias unidades de 
porte,  tais  como  sistema  de  captação  de  água,  adução  de  água  bruta,  estações  de 
tratamento,  reservatórios  e  rede  de  distribuição.  Em  contrapartida  a  esta  elevada 
demanda,  não corresponde nos primeiros anos,  um consumo equivalente o qual será 
função da velocidade de ocupação do empreendimento.

Assim  sendo,  haverá  necessidade  de  implantação  das  unidades  de  produção  e 
distribuição de água, dimensionadas para o consumo no horizonte de projeto, mas não 
haverá o consumo imediato, o qual será atingido ao longo dos anos.

O outro aspecto a ser considerado como premissa dos estudos de abastecimento de 
água  é  a  localização  do  empreendimento.  Observa-se  que  o  parcelamento  Rio  das 
Velhas Design Resorts, situado no extremo sul do município de Jaboticatubas, dista da 
sede municipal, bem como das sede dos municípios limítrofes, Santa Luzia, Lagoa Santa 
e  Taquaraçu.  Por  este  motivo,  os  investimentos  executados  pela  concessionária  do 
serviço  de  água,  COPASA,  nas  sedes  desses  municípios,  não  terão  condições  de 
atender à nova demanda gerada pelo empreendimento em questão. 

Vale  dizer  que  sistema  de  abastecimento  de  água  do  parcelamento  Rio  das  Velhas 
Design  Resorts,  deverá  ser  projetado,  dimensionado  e  construído  para  atender 
especificamente aos seus moradores e usuários.

Isto posto, fica claro que no inicio da operação do sistema é mais conveniente que o 
empreendimento seja abastecido por um sistema próprio, a ser projetado e construído 
segundo  os  padrões  da  COPASA,  mas  que  inicialmente  seria  operado  pelo  próprio 
empreendimento através de condomínios que certamente serão constituídos.

Durante o período inicial de funcionamento os sistemas serão administrados e tarifados 
através do rateio de suas despesas entre os primeiros consumidores que residirão no 
local.  A  partir  de  um  determinado  prazo,  quando  o  consumo  tiver  atingido  um  valor 
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significativo, será então conveniente iniciar as negociações com a COPASA para que ela 
assuma a administração e operação do sistema.

As pranchas referentes aos sistemas de abastecimento encontra-se no anexo 4.

7.8.2 - Fontes de Abastecimento

Para abastecimento de água do parcelamento  Rio das Velhas Design Resorts,  foram 
pesquisadas e analisadas as diversas fontes disponíveis no local. As fontes consideradas 
foram as seguintes: Rio das Velhas, Rio Taquaraçu, córregos internos e poços tubulares 
profundos. 

O Rio das Velhas constitui, evidentemente, a fonte mais confiável em decorrência de sua 
grande vazão e pelo fato de ser um manancial que abastece diversas cidades, inclusive 
Belo Horizonte. Não obstante sua grande vazão e a constância de seu fluxo, o Rio das 
Velhas apresenta problemas de elevada turbidez, e no trecho considerado, foi instituído 
como de classe 3, apesar dos esforços ensejados no sentido de requalificá-lo para classe 
2.

Por estas características a captação no Rio das Velhas implicará a necessidade de um 
tratamento convencional com remoção da grande turbidez de suas águas durante a maior 
parte do tempo. 

O Rio Taquaraçu apresenta qualidade de água bastante superior, sendo considerado de 
classe 1. Possui vazão compatível com a demanda do empreendimento e também é um 
manancial  de  diversos  núcleos  urbanos  localizados  em  sua  bacia.  Ao  lado  destas 
vantagens, apresenta as desvantagens de estar mais distante do empreendimento do 
que o Rio das velhas e de estar localizado no extremo leste do parcelamento,  o que 
aumentará consideravelmente os custos de implantação das unidades de produção e 
distribuição de água.

Os  córregos  internos  constituem  uma  fonte  possível  de  abastecimento,  embora  para 
horizontes limitados. Têm como vantagem o fato de se localizarem no interior da área, o 
que reduzirá de maneira significativa, os custos de implantação dos respectivos sistemas. 
Além disto, tem também como aspecto positivo o fato da qualidade de suas águas poder 
ser mais bem controlada,  uma vez que várias bacias estão confinadas no interior  do 
empreendimento.

As pequenas vazões decorrentes das bacias de cada um destes córregos são o aspecto 
negativo para sua utilização em horizontes de tempo mais prolongados. Entretanto como 
o  empreendimento  terá  uma  velocidade  de ocupação  que se  estenderá  ao  longo do 
tempo, será possível a utilização destes mananciais por um determinado período, até que 
sejam substituídos por mananciais de vazão mais consistente.
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Finalmente,  a  última  fonte  a  ser  pesquisada  foram  os  poços  tubulares  profundos.  A 
hidrogeologia  diz  que  esta  solução  é  possível  na  região,  sendo  que  outros 
empreendimentos já se abastecem desta forma, como o Condomínio Serra Morena, e em 
fase de estudos, o Canto da Siriema. 

A utilização de poços tubulares profundos é uma alternativa de curto prazo que atenderá 
basicamente  ao  inicio  da  ocupação  de  cada  uma  das  unidades  que  integram  o 
empreendimento proposto. Por ser uma solução de baixo custo e que produz uma água 
de qualidade, via de regra, confiável, esta alternativa deverá ser avaliada e cotejada como 
as demais como uma das possíveis fontes de abastecimento de água.

Deve-se considerar que a natureza do consumo irá definir os diversos tipos de produção 
de água. Uma parcela do abastecimento será específica para o consumo domiciliar e de 
atividade correlatas, tais como, setores comerciais, institucionais, empresariais, etc. Para 
este consumo deverá ser adotada uma cota per capita de 250 litros habitante/dia, e a 
qualidade da água deverá ser compatível com os padrões adotados pela COPASA na 
distribuição  de  água  potável.  Isto  significa  que  deverão  ser  pesquisadas  fontes  de 
abastecimento cuja qualidade seja mais próxima dos parâmetros desejados, e cuja vazão 
compatível com os valores pré-fixados de consumo per capita.

Outro tipo de consumo bastante diverso será o consumo destinado à irrigação. No caso 
em questão,  os campos de golfe  e diversas outras áreas gramadas devem gerar um 
consumo da ordem de 4  l/s  por  m2.  Para  este  consumo  não  será  necessário  que o 
manancial apresente qualidade de água no mesmo padrão da água potável. Um eventual 
tratamento que poderá ser mais simplificado, e a água, captada e conduzida através de 
sistemas próprios. 

Há ainda que se considerar a utilização dos efluentes sanitários. De fato a intenção é 
elaborar  o  tratamento  dos  efluentes  sanitários  domiciliares  no  nível  terciário  com 
eliminação quase que total  dos agentes patogênicos. Desta forma, toda a água assim 
produzida poderá ser reutilizada no próprio empreendimento para fins não potáveis, tais 
como irrigação e lavagem de pisos. 

Em resumo podemos definir como fontes de abastecimentos os seguintes mananciais:
MANANCIAL USO HORIZONTE CONDIÇÕES

RIO DAS VELHAS Abastecimento 
domiciliar

Longo prazo Depende  de  análise  de 
viabilidade  quanto  ao 
tratamento das águas

RIO DAS VELHAS Irrigação  dos 
campos  de  golfe 
e  demais  áreas 
verdes

Longo prazo Depende  de  análise  de 
viabilidade  quanto  ao 
custo  de  captação, 
bombeamento e adução.

RIO TAQUARAÇU Abastecimento 
domiciliar

Longo prazo Depende  de  análise  de 
viabilidade dos custos  de 
implantação e operação
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MANANCIAL USO HORIZONTE CONDIÇÕES
CÓRREGO DA GUIA Abastecimento 

domiciliar
Médio prazo Depende  de  vazão  de 

estiagem  e  outorga  no 
IGAM

CÓRREGO DA GUIA Irrigação  dos 
campos  de  golfe 
e  demais  áreas 
verdes

Curto prazo Depende  de  vazão  de 
estiagem  e  outorga  no 
IGAM

POÇOS 
TUBULARES 
PROFUNDOS

Abastecimento 
domiciliar

Curto prazo Solução  econômica  e 
viável  para  os  primeiros 
anos

POÇOS 
TUBULARES 
PROFUNDOS

Irrigação  dos 
campos  de  golfe 
e  demais  áreas 
verdes

Curto prazo Solução  econômica  e 
viável  para  os  primeiros 
anos

REUTILIZAÇÃO  DE 
ÁGUAS SERVIDAS

Abastecimento 
domiciliar

Médio e longo 
prazos

Solução  viável  ap[os  o 
tratamento  terciário  dos 
efluentes.

7.8.3 - Dados e Parâmetros de projeto

➢ POPULAÇÃO DE PROJETO E VAZÕES CORRESPONDENTES

Para as estimativas foram adotados os seguintes valores:

✔ População de projeto: para população fixa = 4 habitantes por domicílio
✔ População flutuante:  foi  admitida uma variação de 40% a 50% para população 

flutuante, considerando-se feriados prolongados e fins de semana. 

Entretanto  dado  tipo  de  ocupação  do  empreendimento  esse  acréscimo  não  foi 
considerado pelos motivos a seguir expostos:

✔ Todas as edificações, como é de praxe, deverão possuir reservatório domiciliar 
para suprir as flutuações de consumo;

✔ Grande parte da população fixa usará o imóvel como 2ª moradia, destinada aos 
fins de semana e feriados prolongados. Isto significa que durante a semana os 
reservatórios domiciliares poderão armazenar água para fazer frente ao consumo 
concentrado.

As vazões foram calculadas para as populações fixas segundo os seguintes parâmetros:
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✔ Coeficiente para o dia de maior consumo - K1 = 1,20
✔ Coeficiente para a hora de maior consumo - K2 = 1,50
✔ Consumo per capita bruto QPC = 250,0 l/hab/dia.
✔ Demanda para o dia de maior consumo:

✔ Demanda para a hora de maior consumo:

✔ Volume a reservar

Os reservatórios serão dimensionados para 1/3 do consumo diário considerado o dia de 
maior vazão. A tabela apresentada adiante fornece as populações e sua evolução por 
unidade urbanística bem como as vazões correspondentes.
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Tabela 18: Evolução da população do projeto para o empreendimento Rio das Velhas Design Resorts.

PROJEÇÃO DEMOGRÁFICA
Ano

t %  População
BIOVILAS GOLF RESORT FLY IN VIVER TOTAIS1 2 3 4 5 1 2

Ordem Civil (*) 2.384 2.884 2.748 3.076 1.608 2.092 3.508 172 524 1.832 640 21.468
0 2.011 0,00 2,0 47 57 54 61 31 41 69 3 10 36 12 425
1 2.012 0,04 2,3 55 66 63 71 37 48 81 3 12 42 14 496
2 2.013 0,08 2,7 64 77 73 82 43 56 94 4 14 49 17 577
3 2.014 0,12 3,1 74 90 86 96 50 65 109 5 16 57 20 672
4 2.015 0,16 3,6 86 104 100 111 58 76 127 6 19 66 23 781
5 2.016 0,20 4,2 100 121 116 130 68 88 148 7 22 77 27 907
6 2.017 0,24 4,9 117 141 134 150 78 102 172 8 25 89 31 1.053
7 2.018 0,28 5,7 135 164 156 175 91 119 199 9 29 104 36 1.221
8 2.019 0,32 6,6 157 189 180 202 105 137 231 11 34 120 42 1.414
9 2.020 0,36 7,6 181 219 209 234 122 159 267 13 39 139 48 1.634

10 2.021 0,40 8,8 209 253 241 270 141 183 308 15 46 160 56 1.886
15 2.026 0,60 17,4 413 500 477 534 279 363 609 29 90 318 111 3.727
20 2.031 0,80 31,4 749 906 863 966 505 657 1.102 54 164 575 201 6.747
25 2.036 1,00 50,0 1.192 1.442 1.374 1.538 804 1.046 1.754 86 262 916 320 10.734
30 2.041 1,20 68,6 1.634 1.977 1.884 2.109 1.102 1.434 2.405 117 359 1.256 438 14.720
35 2.046 1,40 82,6 1.970 2.383 2.270 2.541 1.328 1.728 2.898 142 433 1.513 528 17.740
40 2.051 1,60 91,2 2.174 2.630 2.506 2.805 1.466 1.908 3.199 156 477 1.671 583 19.581
45 2.056 1,80 95,8 2.283 2.762 2.631 2.945 1.539 2.003 3.359 164 501 1.754 612 20.560
50 2.061 2,00 98,0 2.336 2.826 2.693 3.014 1.576 2.050 3.438 168 513 1.795 627 21.042
55 2.066 2,20 99,1 2.362 2.857 2.722 3.047 1.593 2.072 3.475 170 519 1.815 634 21.270
60 2.071 2,40 99,6 2.373 2.871 2.736 3.062 1.601 2.083 3.493 171 521 1.824 637 21.377
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Tabela 19: Vazões em l/s para as unidades urbanísticas

Tabela 20: Evolução da demanda em l/s para as unidades urbanísticas.

Ano % População
BIOVILAS GOLF RESORT VIVER TOTAIS1 2 3 4 5 1 2

Ordem Civil (*) 8,28 3,31 9,54 10,68 5,58 7,26 12,18 0,60 1,82 6,36 2,22 68
0 2.011 2,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
1 2.012 2,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
2 2.013 2,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
3 2.014 3,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2
4 2.015 3,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2
5 2.016 4,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2
6 2.017 4,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3
7 2.018 5,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3
8 2.019 6,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4
9 2.020 7,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5

10 2.021 8,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5
15 2.026 17,4 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 1,00 0,00 11
20 2.031 31,4 2,00 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00 0,00 0,00 1,00 0,00 21
25 2.036 50,0 4,00 1,00 4,00 5,00 2,00 3,00 6,00 0,00 0,00 3,00 1,00 33
30 2.041 68,6 5,00 2,00 6,00 7,00 3,00 4,00 8,00 0,00 1,00 4,00 1,00 46
35 2.046 82,6 6,00 2,00 7,00 8,00 4,00 6,00 10,00 0,00 1,00 5,00 1,00 56
40 2.051 91,2 7,00 3,00 8,00 9,00 5,00 6,00 11,00 0,00 1,00 5,00 2,00 61
45 2.056 95,8 7,00 3,00 9,00 10,00 5,00 6,00 11,00 0,00 1,00 6,00 2,00 64
50 2.061 98,0 8,00 3,00 9,00 10,00 5,00 7,00 11,00 0,00 1,00 6,00 2,00 66
55 2.066 99,1 8,00 3,00 9,00 10,00 5,00 7,00 12,00 0,00 1,00 6,00 2,00 67
60 2.071 99,6 8,00 3,00 9,00 10,00 5,00 7,00 12,00 0,00 1,00 6,00 2,00 67
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VAZÕES (l/s)
BIOVILAS GOLF RESORT

VIVER TOTAIS1 2 3 4 5 1 2
2.384 954 2.748 3.076 1.608 2.092 3.508 172 524 1.832 640 19.538

VAZÃO A CAPTAR 8,28 3,31 9,54 10,68 5,58 7,26 12,18 0,60 1,82 6,36 2,22 67,84
VAZÃO A DISTRIBUIR 12,42 4,97 14,31 16,02 8,38 10,90 18,27 0,90 2,73 9,54 3,33 101,76
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POPULAÇÃO 
SATURAÇÃO



➢ HORIZONTE DO PROJETO

O projeto será dimensionado  para horizonte de 20 anos considerando-se como última 
etapa  a  população  de  saturação.  Isto  significa  que  todas  as  unidades  deverão  ser 
implantas no prazo de 20 anos, considerando a demanda da população de saturação.

➢ ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO

Na definição de etapas de implantação do sistema de abastecimento de água há que se 
distinguir entre as etapas de implantação do parcelamento e as etapas de implantação do 
sistema de produção e distribuição de água. 

Com efeito, as unidades de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição devem 
ser  implantadas  antecipando-se  às  demandas  para  que  o  sistema  não  fique 
sobrecarregado.

Para melhor conceituar as etapas serão adotados os conceitos:

✔ Produção:  Compreende  as  unidades  de  captação  e  adução  de  água  bruta, 
tratamento,  estações  elevatórias  de  água tratada  e  reservatórios.  Todas  essas 
unidades serão dimensionadas para o dia de maior consumo, ou seja, afetadas 
pelo coeficiente K1=1,2;

✔ Distribuição: Compreende as unidades de distribuição de água tratada, ou seja, 
as redes mestras e secundárias. Essas unidades serão dimensionadas para o dia 
e hora de maior consumo, ou seja, serão afetadas pelos coeficientes K1=1,2 e 
K2=1,5.

As etapas de implantação do parcelamento são:

1ª ETAPA
a)FLY IN COMMUNITY: 180 ha
b) GOLF RESORT 01: 195 ha
c) Parte Inicial Down Town (50%)
d) Parte Inicial Sistema Viário
e) Parte Inicial da Área Institucional (50%)

2ª ETAPA
A 2ª Etapa dependerá evidentemente da velocidade das vendas e ocupação das etapas 
anteriores.  Entretanto  para  efeito  de  dimensionamento  dos  sistemas  de  água  será 
admitida como 2ª etapa a implantação do restante do parcelamento, apenas fazendo-se 
sua projeção tal como mencionado nos estudos demográficos.
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➢ ETAPAS  DE  IMPLANTAÇÃO  DO  SISTEMA  DE  ABASTECIMENTO  E 
CRONOGRAMA

O sistema de água poderá ser escalonado em 4 etapas com o seguinte cronograma: 

➢ IRRIGAÇÃO

A taxa de irrigação média para efeito de pré-dimensionamento das unidades foi fixada em 
3 litros por dia por m2 de área a ser irrigada.

A tabela abaixo apresenta as vazões necessárias:

Como já mencionado anteriormente, a irrigação poderá ser suprida com parte da água de 
abastecimento, lançada no sistema de esgotos domiciliares e convenientemente tratada.

Entretanto,  tal  só  poderá  ocorrer  quando  a  ocupação  for  suficiente  para  produzir  as 
vazões  necessárias.  Enquanto  isso  não  ocorrer  haverá  necessidade  de  um  sistema 
próprio  e  independente  para  irrigação,  especialmente  para  os  campos  de  golfo  cujo 
consumo é elevado.

Como o GOLFE 1 será implantado de imediato, em primeira etapa, haverá necessidade 
de suprir  a  demanda  de irrigação (12,49  l/s)  através de  um sistema próprio.  Dada a 
localização desse módulo, poderá ser feita em primeira etapa uma captação no Córrego 
Boa  Vista  (no  Ponto  B)  para  5  l/s.  O sistema  deverá  adotar  a  recirculação  da  água 
através de lagos artificiais para atender o consumo. 
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ETAPAS E CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO
ETAPAS LOCAL DA CAPTAÇÃO

1a ETAPA Ano zero Ano 5 2,00 Poços tubulares profundos 58 3,00
2a ETAPA Ano 5 Ano 10 5,00 Córrego da Guia - Ponto A 144 7,50
3a ETAPA Ano 10 Ano 15 33,50 Rio das Velhas - Ponto C 965 50,25
4a ETAPA Ano 15 Saturação 67,00 Rio das Velhas - Ponto C 1.930 100,50

ANO DE 
IMPLANTAÇÃO

HORIZONTE DE 
ATENDIMENTO

PRODUÇÃO (*) 
VAZÃO (l/s)

VOLUME A 
RESERVAR (m3)

VAZÃO A 
DISTRIBUIR (l/s)

IRRIGAÇÃO (l/s) ÁREA m2 VAZÃO l/dia VAZÃO l/s
GOLFE 1 359.594 1.078.782 12,49
GOLFE 2 400.127 1.200.382 13,89
HÍPICA 184.232 552.697 6,40
CLUBES 98.519 295.557 3,42
ÁREAS DE LAZER 313.297 939.891 10,88
ÁREAS VERDES 118.748 356.243 4,12
TOTAIS 1.474.517 4.423.551 51,20



7.8.4 - Sistema adotado & Justificativa

➢ ALIMENTAÇÃO

Neste item apresentam-se os estudos de concepção do sistema projetado a partir  da 
seleção  dos mananciais  mais  adequados  à  alimentação  do empreendimento  Rio  das 
Velhas  Design  Resorts  em cada  uma  de  suas  etapas.  O estudo  dos  mananciais  foi 
baseado no consumo das vazões apresentadas nas tabelas anteriores bem como na 
capacidade dos recursos hídricos também abordados em itens precedentes.

A  seguir,  discorre-se  sobre  cada  um  dos  mananciais,  listando-se  suas  vantagens  e 
desvantagens e a etapa de sua utilização.

✔ Rio das Velhas

O  Rio  das  Velhas  é  sem  dúvida  o  principal  manancial  para  abastecimento  do 
empreendimento  Rio das Velhas Design Resorts,  para o que apresenta  as seguintes 
vantagens:

Inicialmente sua grande capacidade, uma vez que sua vazão é notoriamente mais do que 
suficiente para abastecimento do empreendimento em qualquer uma das suas etapas. 

Outro  aspecto  a  ser  considerado  é  sua  localização,  já  que  banha  grande  parte  do 
empreendimento  em sua  porção  sul.  Este  fato  reduz  substancialmente  os  custos  de 
implantação e operação. Os custos de implantação ficam reduzidos devido às menores 
extensões de adutoras e menor potência das estações elevatórias. O custo operacional é 
também reduzido, uma vez que as alturas manométricas ficam menores. 

Existe também, uma facilidade de implantação, uma vez que tanto a captação através do 
sistema  de  balsas  como  a  adutora  de  água  bruta,  serão  construídos  em locais  que 
pertencem ao próprio empreendimento com trajetos mais curtos evitando-se travessias 
de terrenos acidentados com eventuais obstáculos e que pertencem a terceiros. 

Outro aspecto vantajoso da utilização do Rio das Velhas como manancial  consiste no 
formato de seu curso junto ao empreendimento. Com efeito,  ele representa meandros 
muito  acentuados  onde  existem  remansos  que  tornam  bem  mais  fácil  a  captação 
evitando-se áreas de grandes velocidades com movimento em turbilhão. A instalação de 
balsas e seu ancoramento ficam bastante facilitados pela configuração topográfica do rio. 

O Rio das Velhas com se sabe, apresenta grandes variações do seu nível, mas isto não 
chega a ser um problema, uma vez que o sistema de balsas permite que a captação 
oscila juntamente com o rio. 
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A principal desvantagem na utilização do Rio das Velhas é, sem dúvida, a qualidade de 
suas águas. Não obstante, o manancial é utilizado como uma das principais fontes de 
abastecimento  de  Belo  Horizonte,  e  a  qualidade das águas no município  de Honório 
Bicalho não difere em turbidez da qualidade das águas no local previsto para a captação. 

É importante citar que o trecho do Rio das Velhas no município de Honório Bicalho, onde 
é feita a captação para Belo Horizonte, ainda não recebeu as contribuições degradantes 
do  Ribeirão  Arrudas  e  Ribeirão  da  Mata.  Entretanto  os  processos  convencionais  de 
tratamento de água são suficientes para remover as impurezas do rio e tornarem-no apto 
ao fim a que se destina.

Convém ainda lembrar que no trecho considerado o Rio das Velhas apresenta a sua pior 
classificação, classe 3, uma vez que todos os seus outros segmentos são classificados 
com classe 2. Mas o protocolo da Meta 2010 prevê a recuperação do rio que deverá ser 
reclassificado  como  classe  2.  Nestas  condições,  espera-se  que  a  qualidade  de  suas 
águas melhores sensivelmente ao longo do tempo quando de sua utilização.

De qualquer forma, o tratamento a ser executado será do tipo convencional com remoção 
da turbidez através da adição de produtos químicos seguida de filtração e desinfecção 
através de cloro nos mesmos padrões utilizados na ETA de Honório Bicalho.

✔ Rio Taquaraçu

O Rio Taquaraçu possui águas cujo padrão de qualidade é bastante superior ao do Rio 
das Velhas, uma vez que é classificado como classe 1. Entretanto, o maior problema para 
sua  utilização  é  a  distância  que  separa  o  provável  ponto  de  captação  do  centro  de 
consumo. 

Os estudos de pré-lançamento de uma possível adutora de água bruta desde a foz do Rio 
Taquaraçu até o centro de consumo, apontam para uma distância da ordem de 3.800m. 
Sabe-se que uma adutora de tal porte, deveria ser implantada em etapa única, por razões 
econômicas.

Para a vazão de saturação da ordem de 65 l/s, e considerada a distância de 3.800m, o 
custo de implantação e operação deste sistema seria muito alto e não compensaria os 
investimentos iniciais. 

Além do elevado custo inicial de implantação, há que se considerar o custo também alto 
de operação através o bombeamento. Com efeito, para a distância de 3.800m com uma 
perda de carga unitária da ordem de 8 m/km, haveria uma altura manométrica adicional 
de  mais  de  30m,  o  que  ocasionaria  em  altos  custos  com  energia  elétrica  na  fase 
operacional.

Outro aspecto que desabona a utilização do Rio Taquaraçu como manancial,  seria a 
dificuldade de execução da adutora de água bruta, uma vez que a tubulação atravessaria 
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terrenos  de  terceiros,  ultrapassando  regiões  acidentadas  com  diversas  grotas, 
benfeitorias e elevações.

Pelos motivos expostos, a utilização do Rio Taquaraçu foi descartada nas análises de 
abastecimento de água do empreendimento.

✔  Córregos Internos

O Córrego da Boa Vista e Córrego da Guia são mananciais internos ao empreendimento, 
de pequena vazão, mas de boa qualidade de água. Suas localizações permitem o uso 
nas fases iniciais de implantação do empreendimento. Apesar de sua reduzida vazão, 
sua localização estratégica e a qualidade de suas águas permitem que abasteçam o 
empreendimento nas fases iniciais suprindo os primeiros 5 anos a custos bem reduzidos.

Assim  o  aspecto  locacional  aliado  à  qualidade  das  águas,  levou  à  escolha  destes 
mananciais para abastecimento durante os primeiros anos de operação, tal com indicado 
no quadro mostrado anteriormente.

A  captação  nestes  córregos  poderá  ser  feita  através  de  pequenos  barramentos  que 
constituirão áreas de inundação formando lagos, os quais se integrarão cenicamente à 
paisagem do empreendimento e contribuirão para melhoria do micro-clima na região.

✔  Poços Tubulares Profundos

O uso de poços tubulares profundos com já foi mencionado anteriormente, é comum nos 
condomínios da região, localizados fora da sede municipal. Assim sendo, a utilização de 
um ou mais poços tubulares profundos no início da operação do empreendimento é uma 
solução perfeitamente adequada, tendo em vista o baixo custo de implantação inicial e a 
provável qualidade das águas destes mananciais.

Inicialmente deverão ser perfurados pelo menos dois poços tubulares após a necessária 
outorga junto ao IGAM. Em seguida deverão ser realizadas as análises de qualidade das 
águas e os testes de vazão, para que as estruturas de jusante sejam convenientemente 
dimensionadas e instaladas. 

É importante ressaltar que apesar da boa qualidade destes mananciais, é necessário um 
tratamento através de desinfecção por meio da adição de cloro, que é conseguido através 
de unidades dosadoras bastante simples e de operação automatizada. 

✔  Etapas para seleção dos mananciais

Diante do exposto, as etapas para seleção e uso dos mananciais serão as seguintes.
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Inicialmente  deverão ser perfurados dois poços tubulares para atendimento da etapa. 
inicial de implantação do empreendimento, com horizonte para até 5 anos. Também na 
fase  inicial,  deverá  ser  feita  uma captação  no Córrego da Boa Vista  para  atender  a 
demanda de irrigação do campo de golfe no GOLFE I com vazão de 5 l/s. 

Os poços tubulares deverão ser locados entre os dois empreendimentos que constituem 
a  primeira  etapa,  ou  seja,  o  FLY-IN  E  O GOLFE I,  especificamente  no  talvegue  do 
Córrego da Boa Vista. 

Os poços serão dotados de bombas submersíveis, instalação de cloração nas respectivas 
bocas e recalque de água tratada até reservatórios estrategicamente situados nos pontos 
de consumo, cuja capacidade deverá ser da ordem de 60 m3.

A  partir  do  reservatório,  serão  projetadas  e  executadas  as  redes  de  distribuição 
obedecendo o padrão COPASA,  que deverão alimentar  os lotes e demais pontos  de 
consumo do FLY-IN e do GOLFE I, alem das unidades iniciais do PIAZZA DOWNTOWN 
e das áreas institucionais que forem, a princípio executadas.

Para a etapa seguinte, cujo horizonte terá inicio do 5º ano estendendo-se até o 10º, a 
vazão necessária segundo os estudos anteriormente apresentados, será da ordem de 6 l/
s. Para esta etapa a sugestão de manancial será o Córrego da Guia, praticamente junto à 
sua foz no Rio das Velhas, onde reúne maiores condições de vazão e ainda mantém a 
boa qualidade de suas águas.

Neste local seria construído um novo barramento com formação de novos lagos e seria 
feita uma captação superficial para a vazão necessária. Com esta nova vazão adicional, 
poderiam ser abastecidos os dois condomínios iniciais e os novos módulos que fossem 
implantados durante os primeiros 10 anos de operação do empreendimento.

É importante observar que nesta fase a irrigação deveria ser suprida por uma captação 
no Rio  das Velhas,  uma vez que o barramento  inicial  no  Córrego da Boa  Vista  não 
poderia  mais  ser  utilizado,  pois  o  consumo  domiciliar  não  absorveria  a  vazão  deste 
manancial.

Nesta etapa haveria a necessidade de um volume reserva de 180 m3 para o que se 
propõe  uma  modulação  de  três  unidades  de  60m3 cada  uma,  localizadas,  além  da 
anterior, em centros estratégicos de distribuição. 

Assim sendo, a irrigação disporá de um sistema próprio com captação em balsa no Rio 
das Velhas, adução de água bruta diretamente para os lagos que serão formados e que 
terão a função de regularizar e re-circular as águas de irrigação do GOLF RESORT I e 
das demais unidades que forem executadas neste período.

Como terceira  etapa,  o  sistema de alimentação,  deverá suprir-se no  Rio das Velhas, 
através de uma captação por balsa. Para esta etapa, sugere-se que a captação seja igual 
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à metade da vazão final de todo sistema. 

Embora  não  haja  necessidade  de  tal  vazão  para  o  período  considerado,  por  razões 
operacionais  e  econômicas,  é  conveniente  que  a  captação  seja  modulada  para 
implantação em duas etapas, sendo a primeira para metade da vazão total e a segunda 
para a vazão total do sistema.

Finalmente  a  quarta  e  última  etapa,  que poderá  ser  implantada  a  partir  do  15º  ano, 
deverá  contemplar  a  vazão  total  do  empreendimento,  ou  seja,  67  l/s,  utilizando 
evidentemente a mesma captação da etapa anterior que será modulada para tal fim.

Nesta época, se a vazão domiciliar tratada nas estações de tratamento de esgotos, for 
suficiente para suprir a irrigação, as captações de irrigação poderão ser desativas. 

Entretanto, caso não haja até então contribuição suficiente para a reutilização das águas, 
deverá ser mantida a captação independente no Rio das Velhas, especificamente para a 
irrigação dos campos de golfe, clube e demais áreas verde.

7.8.5 - Tratamento

O tratamento será modulado de acordo com as etapas anteriormente citadas e de acordo 
com a tabela abaixo:

7.8.6 - Reserva

A reserva será modulada de acordo com as etapas anteriormente citadas e de acordo 
com a tabela abaixo:
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ETAPAS TIPO DE TRATAMENTO MANANCIAL

1a ETAPA 2,00 Cloração através de dosador de solução de cloro Poços Tubulares

2a ETAPA 5,00 Tratamento simplificado: filtros e cloração Córrego da Guia

3a ETAPA 33,50 Rio das Velhas

4a ETAPA 67,00 Rio das Velhas

VAZÃO A 
TRATAR l/s

Tratamento convencional: floculação, 
decantação, filtros e cloração

Tratamento convencional: floculação, 
decantação, filtros e cloração

ETAPAS UNIDADES x m3

1a ETAPA 58 1 x 60m3
2a ETAPA 144 3 x 60 m3
3a ETAPA 965 3 x 60 m3 + 2x 400m3
4a ETAPA 1.930 3 x 60 m3 + 4x 400m3

VOLUME A 
RESERVAR (m3)



Os  reservatórios  serão  em  concreto  ou  aço,  apoiados  e  dispondo  das  seguintes 
instalações:

✔ Tubulação de chegada, em ferro fundido, no nível do NA máximo 
✔ Tubulação de distribuição também em ferro fundido, no nível do NA mínimo 
✔ Tubulação de limpeza ou descarga DN 100mm.
✔ Tubulação extravasora em cota superior à da chegada.
✔ Registro automático (RAU), com bolas para controle da entrada de água.
✔ Abertura superior para inspeção, com tampa e cadeado.
✔ Cobertura de brita sobre a laje superior
✔ Tubulações para ventilação na laje superior, vedadas com tela fina
✔ Drenos de fundo sob o piso, com poço para monitoramento
✔ Caixa  externa  em  concreto  para  manobras  permitindo  interligar  a  adutora 

diretamente à rede de distribuição, coberta por grade removível com cadeado.
✔ Sistema de drenagem
✔ A urbanização deverá prever cerca em todo o perímetro do terreno, portão para 

acesso de veículos, pátio de brita e iluminação.
✔ O concreto das caixas será estrutural com Fc,k > 250 kgf/cm2
✔ O recobrimento será de 3 cm para as armaduras.
✔ No interior das caixas utilizar estribos de ferro fundido padrão Copasa MG 037/0, 

distanciados cada 30 cm.
✔ As caixas terão tampão em ferro fundido, padrão T-107/1.
✔ As peças no interior das caixas serão em ferro fundido dúctil, juntas flangeadas 

conforme ABNT – NBR 7560. Utilizar peças da Saint Gobain. 

7.8.7 - Distribuição

A distribuição será feita  através de rede de PVC, em anéis a serem construídos nos 
passeios. Será adotado o diâmetro DN 50mm para as redes, sendo que os anéis serão 
dimensionados para que as vazões fiquem dentro dos limites aceitáveis desse diâmetro, 
ou seja, para que as perdas de carga não ultrapassem o valor J= 8m/km. (Q≤ 1,0 l/s).

As redes de distribuição serão alimentadas por redes mestras ou redes de pistas em ferro 
fundido, com diâmetro mínimo DN 100mm. As redes de pista serão em ferro fundido com 
DN ≥ 100mm, classe K-7.

As  redes  de  distribuição  serão  conectadas  às  redes  mestras  por  meio  de  caixas 
alimentadoras segundo padrão adotado pela COPASA.
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Os projetos das caixas, inclusive cálculo estrutural, serão apresentados à Copasa MG e 
por ela aprovados, antes da execução das obras.

➢ ESTUDO DE PRESSÕES

O estudo de pressões deve obedecer à Norma Técnica 104/1 que especifica no item 
critérios e parâmetros de projeto:

✔ Pressão estática máxima na rede secundária – 50 mca
✔ Pressão dinâmica mínima na rede secundária – 10 mca

Verifica-se a necessidade de reduções de pressão antes da distribuição o que será feito 
através de válvulas redutoras de pressão instaladas em paralelo no interior das caixas 
alimentadoras.

• ESPECIFICAÇÕES
➢ MATERIAIS

Os materiais a serem empregados na Linha Adutora e Alimentadora serão:

• Tubos de FoFo, junta elástica de ponta e bolsa, classe de pressão 3,1 MPa (classe 
K-7) fabricados, de acordo com a norma NBR 7.663 da ABNT. 

• Conexões de ferro fundido para tubos de FoFo, junta elástica.  Fabricante: Saint 
Gobain.

Material da Rede de Distribuição:

• Tubos de PVC PBA, junta elástica de ponta, bolsa e anel de borracha, classe de 
pressão 20, para pressão de trabalho de até 1,0 MPa, produzidos na cor marrom, 
conforme norma NBR 5.647 da ABNT.

• Conexões de PVC, junta elástica, conforme NBR 9.815 da ABNT, para tubos de 
PVC rígidos.

• Anéis de borracha do tipo toroidal conforme NBR 6.588 da ABNT para tubulações 
de PVC rígido e adutoras de rede de água. Fabricante: Tigre ou Fortilit.

Materiais  para  as  Montagens  das  Caixas.  Tubos  e  conexões  com  flanges  em  ferro 
fundido dúctil, classe PN-16 conforme normas:

• NBR 7.560 para tubos
• NBR 7.675 para conexões e
• NBR 7.650 para flanges roscados.
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Fabricante: Saint Gobain.

➢ SERVIÇOS
✔ Recobrimento

Todos os tubos terão recobrimento mínimo de:
 - 1,00 m sobre a geratriz superior externa quando assentados em pistas.
 - 0,80 m sobre a geratriz superior externa quando assentados em passeios.

✔ Caixas de Manobra 

Serão utilizadas as caixas de manobra e/ou alimentadoras padronizadas pela COPASA 
MG, em concreto, com tampões de ferro fundido T-109, padrão P-107.

✔ Ancoragens

Todas as curvas, tês, caps e reduções serão ancorados contra as paredes das valas, por 
meio de blocos de concreto. Nas caixas haverá blocos de apoio para os tês.

✔ Largura das Valas

As valas terão largura mínima igual ao diâmetro do tubo +0,60m.

✔ Reaterros

Os tubos serão reaterrados nas valas com controle do grau de compactação (95% do 
PN).

✔ Assentamentos

Os tubos serão assentados nas valas, cujo fundo deverá estar regularizado, evitando-se 
pontos que possam causar deflexões e danificar os tubos.

✔ Testes

Depois  de  montada,  a  rede  será  testada  por  meio  de  teste  hidrostático  a  ser 
acompanhado pela COPASA MG.

✔ Cadastro
As redes serão cadastradas após sua execução.
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7.9 - 7.9 - Infra-estrutura Infra-estrutura :::: Esgotamento  Esgotamento 

7.9.1 - Considerações Preliminares – Aspectos Conceituais

Neste  item  apresentamos  os  estudos  e  especificações  para  disposição  dos  esgotos 
domésticos a serem gerados no empreendimento denominado Rio das Velhas Design 
Resorts a ser implantado no município de Jaboticatubas.

Em regiões desvinculadas de  centros  urbanos,  é  necessário  pesquisar  soluções para 
tratamento dos esgotos sanitários que resultem em sistemas econômicos, com grau de 
eficiência compatível com os corpos receptores e cuja operação e manutenção estejam 
ao alcance dos usuários.

Os  sistemas  dinâmicos,  constituídos  por  redes  coletoras  constituem  uma  alternativa 
adequada  para  a  coleta  e  transporte  dos  esgotos  afastando-os  dos  locais  onde  são 
produzidos. Entretanto ocasionam um problema adicional uma vez que concentram uma 
carga  poluente  que,  se  não  tratada  adequadamente,  pode  agredir  o  meio  ambiente, 
especialmente os corpos receptores.
 
No  caso  em  questão,  a  adoção  de  redes  coletoras  implica  a  necessidade  de  um 
tratamento do efluente, não só biológico, mas também com remoção de nutrientes e dos 
agentes patogênicos, pois caso contrário estaríamos contribuindo para a eutrofização dos 
córregos  de  jusante  e  ocasionando  sua  contaminação.  Isto  posto,  a  solução  mais 
adequada para o empreendimento em tela é‚ sem dúvida uma solução mista onde sejam 
consideradas as especificidades de cada módulo. 

Para os parcelamentos em áreas de 1.000 m2 ou maiores e para as unidades localizadas 
(áreas institucionais, escolas, entre outros) haverá o tratamento dos esgotos em sistemas 
estáticos.

Para os parcelamentos em lotes menores do que 1.000 m2 a solução a ser adotada será 
o sistema dinâmico, ou seja, construção de redes coletoras conduzindo os efluentes para 
uma unidade de tratamento.

A tabela apresentada a seguir relaciona o tipo de solução para os efluentes sanitários 
para cada unidade urbanística do empreendimento.
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Tabela 21: Solução para os efluentes sanitários em cada módulo urbanístico do empreendimento Rio 
das Velhas Design Resorts.

Sendo:

SISTEMA ESTÁTICO: tratamento individual do lote ou da edificação através de sistema 
de fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro.

REDE e ETE: construção de redes coletoras de esgotos, conduzindo os efluentes para 
uma estação de tratamento onde serão submetidos a tratamento terciário.

Todas as alternativas aqui apresentadas se encontram no anexo 7 deste documento.

7.9.2 - SISTEMA ESTÁTICO: FOSSAS – FILTROS E SUMIDOUROS

Deve-se observar que o sistema estático exige certos cuidados para que os efluentes não 
contaminem o meio ambiente. Usualmente tem-se adotado a fossa séptica como solução 
rotineira  para  disposição de  esgotos.  Deve-se  verificar  que a  fossa  é  um tratamento 
primário e,  como tal,  a remoção de matéria orgânica ou de agentes patogênicos não 
ultrapassa 30%. Mesmo os tanques Imhoff,  que são variações desse modelo, atingem 
graus entre 30% e 50%.
 
Assim,  sendo  a  adoção  de  tratamento  individual  deverá  conter  não  só  a  fossa  para 
sedimentação do lodo,  mas um filtro anaeróbio para promover o tratamento biológico, 
propiciando uma redução de 80% ou mais da DBO.
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UNIDADE SOLUÇÃO
BIOVILA 01 Rede e ETE
BIOVILA 02 Rede e ETE
BIOVILA 03 Rede e ETE
BIOVILA 04 Rede e ETE
BIOVILA 05 Rede e ETE
GOLFE 01 Sistema Estático
GOLF 02 Sistema Estático
CENTRO COMERCIAL / PIAZZA Sistema Estático

Sistema Estático

VIVER Rede e ETE
RESORT HÍPICO Sistema Estático
INSTITUCIONAL Sistema Estático
ECOFARM Sistema Estático
ESCOLA EDUCACIONAL INFANTIL Sistema Estático
CENTRO DE CONVENIÊNCIAS Sistema Estático
PRESERVAÇÃO FAZENDA DA GUIA Sistema Estático

COMUNIDADE AEROPORTUÁRIA 
(FLY IN)



➢ SOLUÇÃO PROPOSTA

Os dispositivos a serem adotados no parcelamento em pauta foram projetados segundo 
duas alternativas.

Alternativa 1: Utilização de uma fossa cilíndrica de câmara única seguida por um filtro 
anaeróbio de fluxo ascendente;

Alternativa 2: Construção de um dispositivo conjugado contendo a fossa e o filtro em 
uma única instalação;

A adoção de um ou outro  modelo  pode ficar  a  critério  do usuário  e  representa  uma 
possibilidade de se averiguarem novas soluções para tratamento de esgotos, sobretudo 
se  forem  efetuados  monitoramentos  da  qualidade  do  lençol  nas  imediações  dos 
despejos.

Qualquer uma das soluções atende um grau de tratamento compatível com o uso das 
águas a jusante. Algumas observações com relação aos dispositivos complementares:

➢ Será construída uma caixa de retenção de gorduras e materiais em suspensão ou 
decantáveis. Essa caixa (caixa de gordura) melhora sensivelmente o desempenho da 
fossa e do filtro. A caixa foi dimensionada de acordo com a NBR 8160 da ABNT.

➢ Construção  de  dois  sumidouros  após  o  filtro  anaeróbio.  O  sumidouro  foi 
dimensionado  de  acordo  com  a  capacidade  de  absorção  do  terreno  a  partir  dos 
ensaios adequados. Tanto os sumidouros como os ensaios estão normatizados pela 
NBR 7229 da ABNT.

➢  DIMENSIONAMENTO E DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS

• CAIXA DE GORDURA

A caixa  deverá  ser  fechada  hermeticamente  com tampa  de  concreto  removível  para 
limpeza.  A  caixa  será  dividida  em  duas  câmaras  separadas  por  um  septo  fixo  de 
concreto.  A  parte  submersa  do  septo  deve  ter  no  mínimo  20cm.  A  caixa  terá  a 
capacidade mínima para 31 litros e diâmetro interno mínimo de 40cm.
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• FOSSA SÉPTICA

A fossa séptica de câmara única foi dimensionada da seguinte forma:

V = N [C x T + 100 X Lf] sendo
V = volume útil em litros
N = número de contribuintes = 5
C = contribuição dos despejos = 150 l/hab/dia
T = período de detenção em dias = 1 dia
Lf = contribuição de lodos frescos = 1 l/hab/dia
V deve ser maior ou igual a 1.250 litros
Diâmetro mínimo interno = 1,10m; Profundidade útil mínima = 1,10m

A fossa poderá ser construída com anéis pré-moldados de concreto ou tijolos comuns 
rejuntados com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. Haverá um tampão de concreto 
para inspeção e limpeza periódica da fossa. Foi prevista uma tubulação para remoção 
periódica do lodo digerido. Após a remoção lodo deve ser disposto em local indicado para 
secagem e depois pode ser utilizado como adubo.

• LEITO DE SECAGEM

A remoção do lodo deve ser efetuada em leito de secagem, sempre que as fossas se 
encontrarem saturadas, sendo necessária a seguinte área para disposição:

Tabela 22: Áreas necessária de leito de secagem do lodo.

Fonte: Copasa MG, Estudo p/ determinação de tratamento de esgotos na RMBH; maio/83. 

O leito de secagem será constituído por alvenaria de tijolos e está indicado no desenho 
apresentado. A localização do leito será no local indicado na planta apresentada adiante.
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Área necessária
250 21,15 8
500 43,3 10
750 64,95 13

1000 86,9 16
1500 129,9 24
2000 173,2 34
3000 259,8 48

População (m2) Volume produzido (m3)



• FILTRO ANAERÓBIO

O filtro anaeróbio é a unidade responsável pelo efetivo tratamento do efluente da fossa 
séptica,  possuindo fluxo ascendente  e cujo meio filtrante  mantém-se afogado.  O filtro 
projetado estará contido em tanque de forma cilíndrica com fundo falso perfurado. O leito 
filtrante com altura de 1,20m será preenchido por brita cuja granulometria deve variar 
entre  0,04m e 0,07m,  podendo-se adotar  a  brita  4.  A profundidade útil  do filtro  é  de 
1,80m. O volume mínimo é dado por:

V = 1,60 NCT sendo
V = volume útil em litros
N = número de contribuintes = 5
C = contribuição dos despejos = 150 l/hab/dia
T = período de detenção em dias = 1 dia
A seção transversal é definida por:
S = V/1,80
V deve ser maior ou igual a 1.250 litros
Diâmetro mínimo interno = 0,950m
O diâmetro máximo não deve exceder em 3 vezes a profundidade útil.

A carga hidrostática mínima é de 1KPA (0,10m); logo o nível de saída do efluente deve 
estar  0,10m abaixo  do  nível  de  entrada.  O fundo  falso  deve ter  aberturas  de  0,03m 
espaçadas 0,15m entre si. O dispositivo de passagem entre a fossa séptica e o filtro deve 
ser tubo PVC DN 100 com curva 90 ou TE para limpeza.

O dispositivo de saída deve ser tipo calha com largura de 0,10m. Pode-se usar tubo de 
PVC secionado ao meio ou calha pluvial da TIGRE. Deve passar pelo centro da seção e 
situar-se em cota tal que mantenha o nível do efluente 0,30m do topo do leito filtrante.

Analogamente o filtro pode ser construído com anéis pré-moldados de concreto ou tijolos 
comuns rejuntados com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. Haverá um tampão de 
concreto para inspeção. O fundo falso pode ser construído em concreto, chapa de fibra 
de vidro, placa de amianto ou outro material inerte com capacidade mecânica de resistir 
ao peso da brita.
 

• SUMIDOURO
 
Devem ser  construídos  dois  sumidouros,  de  sorte  que  funcionem  alternadamente  ou 
juntos  em caso de sobrecarga.  Os  sumidouros  devem ter  as  paredes  revestidas  por 
alvenaria de tijolos, assentados com junta livre (sem rejuntamento) ou anéis ou placas de 
concreto pré-moldado, convenientemente furados. No fundo haverá enchimento com brita 
4 até‚ altura de 50cm.
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As lajes de cobertura do sumidouro devem ser em concreto armado e ficarem ao nível do 
terreno com tampão de fechamento hermético com diâmetro de 60cm. A dimensão do 
sumidouro foi dada por:

A = V / Ci onde:
A = área de infiltração necessária em m2 para o sumidouro; essa área é a soma da 
superfície útil do fundo mais a das paredes até‚ a altura do nível de entrada da fossa.
V = N x C sendo
N = número de contribuintes = 5
C = contribuição dos despejos = 150 l/hab/dia
Ci = coeficiente de infiltração em l/m2/dia obtido dos testes preconizados pela ABNT.

Vale ressaltar que admitimos que o valor de Ci seja igual a 50, que corresponde a um 
terreno de natureza mais argilosa, conforme tabela da ABNT. Recomenda-se que antes 
da construção dos sumidouros sejam repetidos os testes efetuados de acordo com a 
NBR 7.229/82 da ABNT e, se houver discrepância, redimensionar o sumidouro para uma 
eventual situação mais desfavorável (por exemplo solos saturados).

➢ FOSSA SÉPTICA CONJUGADA COM FILTRO ANAERÓBIO

A fossa séptica será formada por dois cilindros concêntricos, constituídos por anéis de 
concreto com diâmetros de 2,00m e 0,80m. O cilindro interno funciona como câmara de 
decantação e digestão do lodo e o externo como filtro up-flow.

O afluente chega ao cilindro interno, sofre sedimentação e passa ao cilindro periférico 
cujo fluxo ascendente o faz percorrer o leito filtrante de brita onde se processa o efetivo 
tratamento. Esta fossa alcança reduções médias da DBO da ordem de 83%.
 
O leito filtrante deve ser suportado por tela resistente e galvanizada ou revestida em PVC. 
Haverá tampão para inspeção e limpeza do lodo tal como indicado. Para a decantação 
será necessário construir os septos inclinados a 45 graus com separação de 10cm entre 
eles.

➢ GRAU DE EFICIÊNCIA ESPERADA

Para a solução proposta, com tratamento secundário ou biológico, o grau de tratamento 
esperado é da ordem de 85% a 90% na remoção de DBO e coliformes.

➢ MANUTENÇÃO

A manutenção  consistiria  em limpeza  das  fossas  com remoção  do  lodo  através  dos 
dispositivos para tal fim projetados.

Página: 106 / 786

Arquivo: 001-EIA-R46-081218.odt



A freqüência da operação dependerá do uso a que forem submetidas as fossas. Espera-
se que uma limpeza a cada dois anos seja suficiente.

A remoção de lodo será feita por veículo especial (caminhões limpa-fossa) que deverão 
dispor o lodo no leito de secagem (tratamento da fase sólida). Deverá haver um controle 
rigoroso  entre  a  limpeza  da  fossa  e  a  disposição  do  lodo  para  evitar  o  lançamento 
clandestino.

➢ PROGRAMAÇÃO

A programação de implantação deverá obedecer os seguintes prazos:

• A  construção  dos  conjuntos  fossa-filtro-sumidouro  deverá  ser  feita 
concomitantemente com a residência;

• A ocupação da residência só poderá ocorrer após a construção dos conjuntos de 
disposição de esgotos;

• Preliminarmente deverá ser feito o teste de absorção do terreno e, se for o caso 
redimensionar os sumidouros;

• O leito  de  secagem deverá  ser  construído  quando da implantação  da primeira 
etapa, de imediato num prazo máximo de 120 dias.

➢ DIMENSIONAMENTO

No anexo 5 encontra-se especificações e dimensionamentos do tratamento por meio de 
sistema estático.

7.9.3 - SISTEMA DINÃMICO – REDES COLETORAS E ETE´s

O  sistema  a  ser  executado  obedecerá  a  uma  concepção  simples  normalmente 
empregada  em  projeto  de  coleta  de  esgotos.  As  redes  coletoras  serão  calculadas 
aplicando-se a vazão de contribuição real determinada pela fórmula do coeficiente de 
contribuição  linear.  O  Plano  de  Escoamento  será  concebido  adotando-se  o  menor 
percurso a ser percorrido pelo esgoto sanitário. A rede coletora terá o seu escoamento 
por gravidade.

Os  materiais  empregados  para  a  rede  coletora  serão  os  tubos  cerâmicos  com junta 
elástica. Poderá ser empregado o PVC de parede externa corrugada da marca Tigre. As 
ligações prediais serão executadas em tubos de PVC DN 100mm, junta elástica, com o 
emprego de adaptadores  de PVC a manilha cerâmica.  Para as redes projetadas nos 
fundos dos lotes, em áreas de preservação e /ou travessias, foi prevista a utilização do 
ferro fundido.
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As redes internas serão localizadas nas vias de circulação interna do empreendimento. 
Os coletores da rede externa ficarão, situados na faixa lateral da BR-356 ao longo da 
rodovia.

Os coletores serão projetados com recobrimento mínimo de 1,05 m acima de sua geratriz 
superior externa. Conseqüentemente a profundidade mínima adotada será de 1,20 m. O 
diâmetro empregado em toda a extensão das redes será de 150 mm.

➢ REDES COLETORAS DE ESGOTOS
• CÁLCULO DAS VAZÕES

Foram adotados os seguintes valores:
População de projeto: P = 4 habitantes por residência
Coeficiente para o dia de maior consumo - K1 = 1,20
Coeficiente para a hora de maior consumo - K2 = 1,50
Consumo per capita bruto QPC = 250,0 l/hab/dia, adotado. 

Demanda para o dia de consumo médio, Q0:

Demanda para o dia de maior consumo Q1: 

400.86
11 KQPCPopulaçãoQ ××=

Demanda para a hora de maior consumo, Q2:

Q
Populaç ão QPC K K

2
1 2

86 400
=

× × ×
.

Taxa de retorno de esgotos: Tr = 0,80
Taxa de infiltração em rede de esgotos: QI = 0,00033 l/s/m de coletores

Vazão de esgotos Q3:

Q
Populaç ão QPC K K K

3
1 2 3

86 400
=

× × × ×
.

Vazão específica por metro de canalização:

q
Populaç ão QPC K K K

L
QIm =

× × × ×
×

+
1 2 3

86 400.
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A tabela a seguir apresenta a produção de efluentes por unidade do empreendimento Rio 
das Velhas Design Resorts e a modulação para as unidades de tratamento:

BIO VILA 01 596 596 2.384 9,93 Rede e ETE ETE - 6 módulos de 100 unid
BIO VILA 02 721 721 2.884 12,02 Rede e ETE ETE - 7 módulos de 100 unid
BIO VILA 03 687 687 2.748 11,45 Rede e ETE ETE - 7 módulos de 100 unid
BIO VILA 04 769 769 3.076 12,82 Rede e ETE ETE - 8 módulos de 100 unid
BIO VILA 05 402 402 1.608 6,70 Rede e ETE ETE - 4 módulos de 100 unid
GOLF 01 523 523 2.092 8,72 Sistema Estático 523 Fossas
GOLF 02 863 877 3.508 14,62 Sistema Estático 863 Fossas
DOWNTOWN / 
PIAZZA

43 43 172 0,72 Sistema Estático 1 Fossa para 50 unidades
FLY IN 131 131 524 2,18 Sistema Estático 131 Fossas
VIVER 214 458 1.832 7,63 Rede e ETE ETE - 5 módulos de 100 unid
RESORT HÍPICO 160 160 640 2,67 Sistema Estático 160 Fossas

5.109 5.367 21.468 89,45

DIMENSIONAMENTO

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

TOTAL DE 
UNIDADES 

RESIDENCIAIS

POPULAÇÃO 
FIXA

TOTAL 
DE LOTESUNIDADE SOLUÇÃO

VAZÃO FINAL 
DE ESGOTOS 

(l/s)

• DISTÂNCIA ENTRE OS POÇOS DE VISITA

Adotaram-se os seguintes critérios para a locação dos poços de visita:

➢Nas mudanças de direção dos coletores;
➢Nas mudanças de declividade;
➢Nas mudanças de materiais.
➢A cada 80m em média. (Valor ligeiramente ultrapassado em alguns trechos) 
➢Nas junções de coletores.

• DECLIVIDADE, VELOCIDADE, LÂMINA E TENSÃO TRATIVA

A lâmina máxima foi limitada a 75% do diâmetro. Os valores limites encontrados estão 
indicados na planilha de verificação. 

• DIMENSIONAMENTO DA REDE COLETORA

O dimensionamento da rede coletora foi feito empregando-se a fórmula de Manning com 
n=0,013 para tubos de cerâmica e n=0,012 para tubos de PVC e Y/D máx. igual a 75%, 
com uma vazão mínima adotada de 1,50 l/s.

A rede coletora foi dimensionada pela fórmula da tensão trativa com n= 0,013, e tensão 
mínima de 0,1 kgf/m2, a vazão mínima de cálculo foi Q = 1,50 l/s.
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• VAZÃO TOTAL

A vazão total de esgotos calculada foi de 89,45 l/s sendo:

• LANÇAMENTO

O lançamento será efetuado em estações de tratamento moduladas e descritas adiante

• POÇOS DE VISITA

O poço de visita padrão P-COPASA-039, em alvenaria de tijolos e balão de 1,00 m, será 
utilizado para profundidade maior que 2,50 m. Para os demais casos observados neste 
projeto (H < ou = a 2,50m) foram empregados os poços de visita padrão P-COPASA-062, 
em anéis pré-moldados de concreto, e diâmetro de 0,60 m.
 

• REBAIXOS E TUBOS DE QUEDA

Para  desníveis  inferiores  a  0,50m nos PV's  serão empregados degraus.  Para  alturas 
iguais  ou  superiores  a  0,50m usar  tubos de  queda,  constituídos  por  tê  cerâmico  DN 
150x150, tubulação vertical DN 150 e curva 90 cerâmica, DN 150.
 

• LIGAÇÕES PREDIAIS

As ligações prediais,  a  serem executadas  conforme padronização atual  da  COPASA, 
serão executadas para cada uma das edificações sejam moradias uni ou multi familiares. 
O projeto será definido a pós a definição da implantação e do ponto onde será feita a 
ligação predial.

Página: 110 / 786

Arquivo: 001-EIA-R46-081218.odt

VAZÕES (l/s) BIOVILAS GOLF RESORT FLY IN VIVER TOTAIS1 2 3 4 5 1 2

2.384 2.884 2.748 3.076 1.608 2.092 3.508 172 524 1.832 640 21.468

8,28 10,01 9,54 10,68 5,58 7,26 12,18 0,60 1,82 6,36 2,22 74,54

12,42 15,02 14,31 16,02 8,38 10,90 18,27 0,90 2,73 9,54 3,33 111,81

9,93 12,02 11,45 12,82 6,70 8,72 14,62 0,72 2,18 7,63 2,67 89,45

DOWN 
TOWN 

RESORT 
HÍPICO

POPULAÇÃO 
SATURAÇÃO
VAZÃO A 
CAPTAR
VAZÃO A 
DISTRIBUIR
EFLUENTES 
SANITÁRIOS



➢ ESPECIFICAÇÕES DAS REDES COLETORAS
• MATERIAIS

✔ Tubos Cerâmicos ou de PVC

Serão usados tubos cerâmicos em toda a extensão dos coletores. Esses tubos serão do 
tipo ponta e bolsa, vidrados externa e internamente, satisfazendo as exigências da ABNT, 
com junta elástica, classes B e/ou C fabricados conforme a NBR -5645, DN 150mm. 
Os  tubos  terão  diâmetro  de  150  mm.  Poderão  ser  empregados  tubos  de  PVC junta 
elástica, com ponta, bolsa e anel de borracha, fabricados de acordo com a NBR- 7362 da 
ABNT.  Para  as  ligações  prediais  serão  usados  tubos  de  PVC  rígido  junta  elástica, 
conforme  NBR  5688  (EB664),  e  adaptadores  bolsa/ponta  tubo  cerâmico  x  PVC  DN 
100mm.
 

➢Tubos de Ferro Fundido

Em  travessias  sob  redes  pluviais,  ou  ainda  em  trechos  que  exijam  materiais  mais 
resistentes, serão empregados tubos de ferro fundido, do tipo junta elástica, de ponta 
bolsa e anel, para classe de pressão de 1 MPa. Deverão ser empregados tubos com a 
seguinte especificação:

• Tubos  de  FoFo,  junta  elástica  de  ponta  e  bolsa,  classes  de  pressão:  K-7, 
fabricados, de acordo com a norma NBR 7.663 da ABNT. Fabricante: Saint Gobain 
(antiga Barbará)

 
➢Tampão de FoFo

Tampão de ferro fundido nodular, conforme NBR 6916 classe FE 42012, ASTM-A 536-70 
grau 60-40-18, carga de ruptura > 300kn; Para os poços luminares, indica-se o tampão 
de FoFo T-5, modelo P-COPASA-030/80.

➢Selim

Os selins cerâmicos indicados são os do tipo junção, conf. a EB-5/55. 

➢Adaptador

Os adaptadores deverão ser Vinilfort ou similar tipo bolsa/ponta tubo cerâmico x PVC.
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• SERVIÇOS

➢Recobrimento
Todos os tubos terão recobrimento mínimo de 1,00m sobre a geratriz superior externa.

➢Poços de Visita
Serão utilizados os PV’s padronizados pela Copasa MG, em concreto, com tampões de 
ferro fundido T-109, padrão P-107.

➢Largura das Valas
As valas terão largura mínima igual a 0,65m

➢Reaterros
Os tubos serão reaterrados nas valas com controle do grau de compactação (95% do PN)

➢Assentamentos
Os tubos serão assentados nas valas, cujo fundo deverá estar regularizado, evitando-se 
pontos que possam causar deflexões e danificar os tubos.

➢Testes
Depois de montada, a rede será testada quanto a estanqueidade e alinhamento, por meio 
de testes a serem acompanhados pela Copasa MG.

➢Cadastro
As redes serão cadastradas após sua execução.

➢ ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS

As  Estações  de  Tratamento  de  Esgotos  foram  planejadas  para  tratamento  completo 
inclusive  terciário  com  adição  de  cloro.  Dessa  forma,  o  efluente  líquido  poderá  ser 
reutilizado para fins não potáveis,tais como irrigação de áreas verdes (campos de golfe, 
gramados) ou lavagem de pisos.

As estações foram moduladas em unidade para atender a 100 residências cada uma. 
Entretanto após a implantação das redes coletoras o módulo pode ser alterado para 200 
ou 300 unidades. Na tabela abaixo apresenta-se a relação de ETEs moduladas em 100 
unidades residenciais. 

Página: 112 / 786

Arquivo: 001-EIA-R46-081218.odt



BIO VILA 01 596 596 2.384 9,93 ETE - 6 módulos de 100 unid
BIO VILA 02 721 721 2.884 12,02 ETE - 7 módulos de 100 unid
BIO VILA 03 687 687 2.748 11,45 ETE - 7 módulos de 100 unid
BIO VILA 04 769 769 3.076 12,82 ETE - 8 módulos de 100 unid
BIO VILA 05 402 402 1.608 6,70 ETE - 4 módulos de 100 unid
VIVER 214 458 1.832 7,63 ETE - 5 módulos de 100 unid

5.109 5.367 21.468 89,45

VAZÃO FINAL 
DE ESGOTOS 

(l/s)
DIMENSIONAMENTO

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

TOTAL DE 
UNIDADES 

RESIDENCIAIS

POPULAÇÃO 
FIXA

TOTAL 
DE LOTESUNIDADE

O dimensionamento e especificações das ETE´s se encontra no anexo 6 do presente 
documento. 

Página: 113 / 786

Arquivo: 001-EIA-R46-081218.odt



7.10 - 7.10 - Infra-estrutura Infra-estrutura :::: Drenagem Pluvial Drenagem Pluvial

7.10.1 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINIARES – ASPECTOS 
CONCEITUAIS

A área em questão localiza-se junto ao Rio das Velhas em local  onde existe  grande 
afluxos de córregos locais. Disso decorre que toda a e qualquer intervenção lá realizada, 
deve submeter-se conceitualmente a essa condicionante, ou seja, na elaboração de toda 
e qualquer proposta deve prevalecer a preservação dos recursos hídricos.

Outra questão conceitual diz respeito aos danos ambientais que podem se ocasionados 
pela falta de drenagem do terreno, ou antes, pela eventual drenagem equivocada que 
possa lá ocorrer. Com efeito, uma vez que haverá diversas intervenções antrópicas na 
área,  a  drenagem do terreno poderá a  ocorrer  de  forma concentrada  e incorreta  em 
diversos pontos, ocasionando erosões e, por extensão, o aporte de sedimentos para a 
bacia dos córregos locais e diretamente para o próprio Rio das Velhas.

Ainda um aspecto conceitual específico da drenagem da área do terreno é a utilização de 
medidas não convencionais,  ou seja,  deve-se  evitar  o conceito  de canalização e,  por 
extensão,  todos os dispositivos usualmente utilizados em drenagem urbana tais como 
escadas de descidas de água, canais em concreto e similares. 

Assim, considerando o fator patrimônio natural (recursos hídricos) e a necessidade de a 
drenagem  contribuir  para  preservação  do  terreno,  apresentam-se  a  seguir  alguns 
aspectos conceituais que deverão nortear as propostas de intervenção. 
 

➢ MEDIDAS NÃO CONVENCIONAIS

As medidas não convencionais a serem investigadas para solucionar os problemas de 
drenagem são apresentadas como “estruturas, obras ou dispositivos ou como conceitos 
diferenciados de projeto, cuja utilização ainda não está disseminada” (CANHOLI, Aluísio 
Pardo. Drenagem Urbana e Controle de Enchentes. São Paulo: Oficina de Textos, 2005).

Tais  intervenções  distinguem-se  dos  processos  convencionais  e  dos  conceitos 
tradicionais  de  canalização  no  qual  se  privilegia  a  concentração  do  deflúvio  e  seu 
transporte para regiões mais a jusante.

Em contraposição e de acordo com o autor supra citado: “O conceito de canalização está 
relacionado à prática de canalização convencional exercida por muitos anos, voltada para 
a implantação de galerias, canais de concreto, tamponamento dos córregos, retificação 
de  traçados  e  aumento  de  declividades  de  fundo  e  demais  intervenções  que  visam 
promover o afastamento rápido dos escoamentos e aproveitamento dos fundos de vale 
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com vias de tráfego”.

No caso em questão, os dispositivos de drenagem devem entre outras características:

✔ Procurar armazenar a água no solo;
✔ Evitar a concentração do deflúvio;
✔ Evitar que o caudal adquira velocidade de risco que causem a instabilidade dos 

canais naturais.

Em resumo, dentre as medidas não convencionais a serem propostas, serão empregadas 
aquelas  que  visam  incrementar  o  processo  da  infiltração,  reter  os  escoamento  em 
reservatórios ou ainda, retardar o fluxo de calhas dos córregos e rios.

➢ INFILTRAÇÃO

Um dos conceitos fundamentais para a percepção das medidas a serem propostas é o 
conceito  de  infiltração.  A precipitação,  ao  atingir  a  superfície  do  solo,  pode tornar-se 
escoamento superficial, se a quantidade de água precipitada exceder a capacidade de 
infiltração no terreno. 

Nessas condições, define-se infiltração como sendo o processo pelo qual a água penetra 
nas camadas superficiais do solo e se move para baixo, em direção aos lençóis de água 
subterrânea.  Durante  uma  chuva,  a  infiltração  começa,  normalmente,  com  alta 
intensidade e decresce até um mínimo durante o decorrer do tempo se sua duração. A 
quantidade de água precipitada que excede a capacidade de infiltração do solo e se torna 
escoamento superficial, denomina-se “excesso de chuva”, ou também “chuva excedente”.

A capacidade de absorção de um solo depende de inúmeros fatores, dentre os quais: 
cobertura vegetal, tipo de solo, condições do nível freático e quantidade das águas de 
drenagem.  Parte  da  precipitação  que  atinge  o  solo  se  infiltra.  É  importante  também 
conhecer as condições do nível freático a fim de verificar a capacidade do terreno para a 
disposição das águas drenadas.

Nos últimos anos tem-se disseminado a pesquisa de dispositivos que incrementem a 
infiltração, visando à disposição no local. Estes dispositivos podem classificar-se em dois 
grupos principais, denominados métodos dispersivos e métodos em poços. O primeiro 
inclui dispositivos pelos quais a água superficial infiltra no solo. O segundo são aqueles 
em que há recarga do nível subterrâneo pelas águas da superfície.

No  caso  em  questão,  o  solo  apresenta  características  distintas  com  relação  a  sua 
capacidade de infiltração, variando significativamente tal capacidade ao longo da área. 
Portanto, uma das medidas desejáveis é aumentar a capacidade de infiltração do terreno 
de modo que seja reduzida uma parcela do deflúvio superficial  direto o que pode ser 
conseguido através de alguns dispositivos tais como:
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✔ Construção se septos transversais ao fluxo que interrompam o fluxo ocasionando 
seu retardamento e conseqüente infiltração;

✔ Execução de aterro de compactação mediana com maior capacidade de absorção 
do deflúvio;

✔ Construção  de  valetas  dotadas  de  leiras  a  jusante  para  distribuição  e 
direcionamento das águas;

✔ Direcionar as águas pluviais para os talvegues existentes do Córrego da Guia e 
seus afluentes.

É  importante  ressaltar  que  todas  essas  medidas  constituem  procedimentos  não 
convencionais e que não agridem o patrimônio hídrico nem o meio físico em geral.

➢ DISSIPAÇÃO DE ENERGIA

O relevo da bacia contribuinte é de grande importância no que diz respeito aos fatores 
que influenciam na formação das cheias, afetando o meio ambiente de forma geral, como 
por exemplo,  contribuindo para os processos erosivos, regime hidráulico das cheias e 
expressão quantitativa da velocidade de escoamento e de perdas de água durante as 
chuvas.

Para  garantir  estabilidade hidráulica em terrenos, é necessário levar em consideração 
qual o tipo de relevo na região para que sejam feitas estruturas adequadas e reduzam 
custos de construção. O relevo tem duplo efeito nas perdas de água, influenciando tanto 
o regime de infiltração quanto afetando as perdas através do enchimento do micro relevo. 
Se o terreno for pouco inclinado, maior será a influência do micro relevo na perda de 
água. O estudo do efeito da topografia e do micro relevo na formação da cheia, oferece a 
possibilidade de garantia de estabilidade hidráulica nos terrenos.

A recuperação e proteção das áreas de que trata este projeto pressupõe o adequado 
direcionamento  do  deflúvio  dissipando  sua  energia  e  evitando  sua  concentração.  A 
significativa energia potencial decorrente da amplitude altimétrica do terreno, transforma-
se em energia cinética à medida que o fluxo percorre as encostas do terreno.

Se, a essa energia cinética for acrescida a concentração das águas, a quantidade de 
movimento resultante adquire características suficientes para provocar as erosões que já 
ocorreram no local e que, com as intervenções, podem se agravar.

Assim é que, conceitualmente, deve-se evitar qualquer tipo de concentração das águas, 
optando-se sempre pela sua dispersão. 

Além disso, deve-se evitar que a energia cinética adquira características perigosas com o 
aumento excessivo das velocidades, através de dispositivos que dissipem essa energia 
promovendo fluxos em regimes menos turbulentos.
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Dessa forma, todos os dispositivos a serem adotados devem ter como norma evitar a 
concentração das águas e dissipar sua energia desde o início do movimento.
 

➢ RETENÇÃO DE ÁGUAS NO TERRENO

Outro aspecto conceitual a ser considerado diz respeito à retenção das águas no próprio 
terreno. Isso significa que, em lugar de adotarmos dispositivos de condução do deflúvio 
que simplesmente captem as águas conduzindo-as para os pontos de destino, devem-se 
priorizar os processos de retenção das águas no terreno. A retenção de escoamentos é 
constituída por obras e dispositivos aplicados com intenção de reservar os escoamentos 
o  que  pode  ser  considerado  ainda  hoje  como  uma  medida  inovadora  no  campo  de 
drenagem urbana. 

Para o caso em questão os dispositivos de contenção na fonte deverão ser de pequenas 
dimensões e localizados próximos aos locais onde os escoamentos são gerados, ou seja, 
nas cabeceiras do escoamento.

Assim  indicam-se  barramentos  ao  longo  dos  talvegues  que  atravessam  o 
empreendimento que apresentam diversas vantagens: retenção das águas, redução das 
vazões de pico, melhoria do micro clima, composição cênicas, entre ouras.

O método de contenção pode ser constituído por estruturas,  obras e dispositivos que 
facilitam  a  infiltração  e  a  percolação.  O objetivo  fundamental  é  reduzir  os  picos  das 
vazões veiculadas para a rede de drenagem. A possibilidade de promover a recarga de 
aqüíferos  e  o  possível  aproveitamento  das  águas  reservadas  para  usos  diversos 
constituem vantagens adicionais desse tipo de contenção na fonte.

Em estudos realizados na Dinamarca no ano de 1992, medições demonstraram que o 
sistema de infiltração reduz os picos de vazão em 60%, e o volume total dos deflúvios se 
reduz  para  cerca  de  50%,  em  comparação  aos  sistemas  convencionais.  (CANHOLI, 
Aluísio Pardo. Drenagem Urbana e Controle de Enchentes. São Paulo: Oficina de Textos, 
2005).

Esse processo será tanto mais efetivo quanto menos saturado estiver o solo o que está 
relacionado com a periodicidade das precipitações, ou seja, tem uma dinâmica sazonal 
que varia com a intensidade e intermitência das chuvas.

A proposta consiste em criar dispositivos que induzam a saturação do terreno e com isso 
aumentem  a  retenção  das  águas  no  local.  Obviamente  nos  períodos  de  chuvas 
prolongadas e  contínuas  ou  em situações  de  chuvas  excepcionais,  a  eficácia  destes 
dispositivos  é  reduzida.  Entretanto  nas  intermitências  pluviométricas  e  nas  estiagens 
haverá significativa retenção das águas reduzindo o deflúvio superficial direto a jusante.
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➢ COEFICIENTE DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL (“RUNOFF”)

O coeficiente de “runoff” C é uma variável do Método Racional cuja determinação deve 
ser precisa e que requer, portanto, muitos cuidados quando da sua seleção. Seu uso na 
equação implica uma relação fixa para qualquer área de drenagem. Na realidade isso não 
acontece. O coeficiente engloba os efeitos de infiltração, armazenamento por detenção, 
evaporação,  retenção,  encaminhamento  das descargas e interceptação,  efeitos  esses 
que afetam a distribuição cronológica e a magnitude do pico de deflúvio superficial direto.
Há também diversos estudos comprovando que o relevo afeta de maneira significativa o 
valor  desse  coeficiente fator  esse  que  nem  sempre  é  levado  em  consideração  nos 
cálculos. 

Algumas  vezes  torna-se  necessário  calcular  um  coeficiente  de  “runoff”  composto, 
baseado na percentagem de diferentes tipos de superfícies na área de drenagem em 
estudo. Esse procedimento é, freqüentemente, aplicado a áreas típicas de “amostragem”, 
como um guia para selecionar valores razoáveis do coeficiente C para toda área.

Os  coeficientes  são  aplicáveis  a  tormentas  de  período  de  retorno  de  5  a  10  anos. 
Tormentas de menos freqüência, com maiores intensidades, requererão modificações do 
coeficiente porque nesses casos a infiltração e outras perdas terão, proporcionalmente, 
menos influência no deflúvio superficial direto.

Para o empreendimento a proposta é de se manter o coeficiente de “runoff” tão baixo 
quanto possível. Para tanto são preconizadas as seguintes medidas:

➢ Redução da impermeabilização do solo limitando as áreas de construção;
➢ Promover a vegetação nas encostas e vales;
➢ Utilização de pavimentos com maior grau de permeabilidade.

➢ BACIAS DE DESTINAÇÃO FINAL

Ainda sob o enfoque conceitual, cabe uma digressão a respeito do local para destinação 
final  das  águas  pluviais.  No  caso  em  questão,  a  totalidade  das  contribuições  será 
direcionada para a bacia hidrográfica do Rio das Velhas, objeto de um intenso e vasto 
plano de recuperação ambiental. 

Considerando-se os problemas crônicos da bacia, principalmente no trecho em questão é 
importante que o empreendimento em tela contribua para preservação da qualidade das 
águas, evite o surgimento de erosões e principalmente o aporte de sedimentos.

Nesse sentido a construção de pequenas barragens no interior do empreendimento irá 
contribuir significativamente para preservas e melhorar as águas do Rio das Velhas.
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No anexo  8,  seguem as pranchas de delimitação  das macro  bacias  e  o  lay-out  dos 
sistemas de drenagem propostos. 

7.10.2 - ESTUDOS HIDROLÓGICOS

A metodologia  adotada  é  a  preconizada no documento:  “PROCEDIMENTO PADRÃO 
PARA  CONTRATAÇÃO  E  ELABORAÇÃO  DE PROJETOS  DE  INFRA-ESTRUTURA”, 
SUDECAP, Divisão de Normas e Padrões, 2.003.

Para determinação das vazões dos dispositivos de drenagem com exceção dos talvegues 
será empregado o método racional. Para determinação das vazões no caso de fundos de 
vale e talvegue, empregar-se-á o método do Hidrograma Unitário desenvolvido por I PAI 
WU e adaptado pela SUDECAP para as condições locais. 

➢ PRECIPITAÇÃO DE PROJETO

Para o cálculo das intensidades utilizou a equação de chuvas intensas apresentada na 
dissertação de mestrado de Márcia Maria Guimarães Pinheiro (Escola de Engenharia da 
UFMG, Orientador: Prof. Mauro Naghettini,  1997) estabelecida com base nas relações 
intensidade-duração-frequência e de histogramas típicos de distribuição temporal, para as 
precipitações históricas da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 
A expressão geral da equação é:

dT,
0,53600,7059

iT, μPD0,76542I ×××= −

Onde:
IT,i é a estimativa da intensidade de chuva no local “i” associada ao período de retorno T 
(mm/h). 
D é a duração da chuva (horas). 
P é a precipitação média anual no local “i” (mm). 
T,d é o quantil adimensional de freqüência regional associado ao período de retorno T e 
à duração d (tabelado). 

A precipitação média anual a ser adotada nos estudos e projetos de microdrenagem, no 
município de Jaboticatubas, será de 1.400 mm (dado coletado no mapa de isoietas de 
precipitações totais anuais médias sobre a RMBH). 

Ver gráfico a seguir:
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FIGURA 19: Isoietas para a Região Metropolitana de Belo Horizonte. Fonte: (Dissertação de mestrado 
de  Márcia  Maria  Guimarães  Pinheiro  -  Escola  de  Engenharia  da  UFMG,  Orientador:  Prof.  Mauro 
Naghettini, 1997).

Para as aplicações práticas da equação acima, elaboraram-se as tabelas 1 e 2.

Tabela 23: Quantis Adimensionais de Frequência Regional (T,d)

Duração 
(min) T=10 T=25 Duração 

(min) T=10 T=25 Duração 
(min) T=10 T=25

10 1,4233 1,6163 47 1,4266 1,6200 84 1,4300 1,6237
11 1,4234 1,6164 48 1,4267 1,6201 85 1,4301 1,6238
12 1,4235 1,6165 49 1,4268 1,6202 86 1,4301 1,6239
13 1,4236 1,6166 50 1,4269 1,6203 87 1,4302 1,6240
14 1,4237 1,6167 51 1,4270 1,6204 88 1,4303 1,6241
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Duração 
(min) T=10 T=25 Duração 

(min) T=10 T=25 Duração 
(min) T=10 T=25

15 1,4238 1,6168 52 1,4271 1,6205 89 1,4304 1,6242
16 1,4238 1,6169 53 1,4272 1,6206 90 1,4305 1,6243
17 1,4239 1,6170 54 1,4273 1,6207 91 1,4306 1,6244
18 1,4240 1,6171 55 1,4274 1,6208 92 1,4307 1,6245
19 1,4241 1,6172 56 1,4274 1,6209 93 1,4308 1,6246
20 1,4242 1,6173 57 1,4275 1,6210 94 1,4309 1,6247
21 1,4243 1,6174 58 1,4276 1,6211 95 1,4310 1,6248
22 1,4244 1,6175 59 1,4277 1,6212 96 1,4310 1,6249
23 1,4245 1,6176 60 1,4278 1,6213 97 1,4311 1,6250
24 1,4246 1,6177 61 1,4279 1,6214 98 1,4312 1,6251
25 1,4247 1,6178 62 1,4280 1,6215 99 1,4313 1,6252
26 1,4247 1,6179 63 1,4281 1,6216 100 1,4314 1,6253
27 1,4248 1,6180 64 1,4282 1,6217 101 1,4315 1,6254
28 1,4249 1,6181 65 1,4283 1,6218 102 1,4316 1,6255
29 1,4250 1,6182 66 1,4283 1,6219 103 1,4317 1,6256
30 1,4251 1,6183 67 1,4284 1,6220 104 1,4318 1,6257
31 1,4252 1,6184 68 1,4285 1,6221 105 1,4319 1,6258
32 1,4253 1,6185 69 1,4286 1,6222 106 1,4319 1,6259
33 1,4254 1,6186 70 1,4287 1,6223 107 1,4320 1,6260
34 1,4255 1,6187 71 1,4288 1,6224 108 1,4321 1,6261
35 1,4256 1,6188 72 1,4289 1,6225 109 1,4322 1,6262
36 1,4256 1,6189 73 1,4290 1,6226 110 1,4323 1,6263
37 1,4257 1,6190 74 1,4291 1,6227 111 1,4324 1,6264
38 1,4258 1,6191 75 1,4292 1,6228 112 1,4325 1,6265
39 1,4259 1,6192 76 1,4292 1,6229 113 1,4326 1,6266
40 1,4260 1,6193 77 1,4293 1,6230 114 1,4327 1,6267
41 1,4261 1,6194 78 1,4294 1,6231 115 1,4328 1,6268
42 1,4262 1,6195 79 1,4295 1,6232 116 1,4328 1,6269
43 1,4263 1,6196 80 1,4296 1,6233 117 1,4329 1,6270
44 1,4264 1,6197 81 1,4297 1,6234 118 1,4330 1,6271
45 1,4265 1,6198 82 1,4298 1,6235 119 1,4331 1,6272
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Duração 
(min) T=10 T=25 Duração 

(min) T=10 T=25 Duração 
(min) T=10 T=25

46 1,4265 1,6199 83 1,4299 1,6236 120 1,4332 1,6273
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Tabela 24: Estimativa de Intensidades Pluviométricas para intensidade média anual de 1400 mm.

➢ PERÍODO DE RECORRÊNCIA

O período de recorrência define as precipitações a serem adotadas baseando-se no risco 
a ser corrido pelas obras dimensionadas, sendo que para este projeto foram adotados os 
seguintes tempos:

➢ Canalização de córregos Tr = 25 anos
➢ Redes tubulares Tr = 10 anos;
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DURAÇÃO T=10 T=25 DURAÇÃO T=10 T=25 DURAÇÃO T=10 T=25
(min) (min) (min)

10 187,42 212,84 47 63,01 71,55 84 41,92 47,60
11 175,24 199,00 48 62,08 70,50 85 41,57 47,20
12 164,81 187,16 49 61,19 69,48 86 41,23 46,82
13 155,77 176,89 50 60,33 68,50 87 40,90 46,44
14 147,84 167,88 51 59,49 67,56 88 40,57 46,07
15 140,82 159,91 52 58,69 66,64 89 40,25 45,71
16 134,55 152,80 53 57,91 65,76 90 39,94 45,35
17 128,92 146,41 54 57,15 64,90 91 39,63 45,00
18 123,83 140,62 55 56,42 64,07 92 39,33 44,66
19 119,20 135,37 56 55,71 63,26 93 39,03 44,32
20 114,97 130,56 57 55,02 62,48 94 38,74 43,99
21 111,09 126,15 58 54,35 61,72 95 38,46 43,67
22 107,51 122,08 59 53,70 60,98 96 38,17 43,35
23 104,19 118,32 60 53,08 60,27 97 37,90 43,03
24 101,12 114,82 61 52,46 59,57 98 37,63 42,73
25 98,25 111,57 62 51,87 58,90 99 37,36 42,42
26 95,57 108,53 63 51,29 58,24 100 37,10 42,13
27 93,06 105,68 64 50,73 57,60 101 36,84 41,83
28 90,71 103,01 65 50,18 56,97 102 36,59 41,55
29 88,50 100,50 66 49,64 56,37 103 36,34 41,26
30 86,41 98,13 67 49,12 55,78 104 36,10 40,99
31 84,44 95,89 68 48,61 55,20 105 35,86 40,71
32 82,57 93,77 69 48,12 54,64 106 35,62 40,44
33 80,81 91,76 70 47,63 54,09 107 35,39 40,18
34 79,13 89,85 71 47,16 53,55 108 35,16 39,92
35 77,53 88,04 72 46,70 53,03 109 34,93 39,66
36 76,00 86,31 73 46,25 52,52 110 34,71 39,41
37 74,55 84,66 74 45,81 52,02 111 34,49 39,16
38 73,17 83,09 75 45,38 51,53 112 34,27 38,92
39 71,84 81,58 76 44,96 51,06 113 34,06 38,68
40 70,57 80,14 77 44,55 50,59 114 33,85 38,44
41 69,36 78,76 78 44,15 50,13 115 33,65 38,20
42 68,19 77,44 79 43,76 49,69 116 33,44 37,97
43 67,08 76,17 80 43,38 49,25 117 33,24 37,75
44 66,00 74,95 81 43,00 48,83 118 33,05 37,52
45 64,97 73,77 82 42,63 48,41 119 32,85 37,30
46 63,97 72,64 83 42,27 48,00 120 32,66 37,08



➢ Sarjetões e Sarjetas....................Tr = 10 anos;
➢ Bocas-de-lobo.............................Tr = 10 anos;
➢ Descidas d’água..........................Tr = 25 anos;
➢ Bueiros........................................Tr = 25 anos

➢ TEMPO DE CONCENTRAÇÃO

Para cálculo do tempo de concentração utilizou-se a fórmula de Kirpich:

 

385,03

57 





×=

H
Ltc  

onde:
L = comprimento do talvegue, em km;
H = desnível do talvegue, em m; e,
tc = tempo de concentração, em minutos.

➢ CÁLCULO DAS VAZÕES PELO MÉTODO RACIONAL

As vazões determinadas pelo método racional são obtidas pela expressão:

6,3
AIC

Q
××

=

Ou:
xCxIxAQ 00278,0=

Onde:
Q = vazão máxima prevista, em m3/s;
C = coeficiente de escoamento;
i = intensidade pluviométrica, em mm/h;
A = área da bacia de contribuição, em km2.
O valor de C é dado por: 
C = 0,67 C2
Onde: C2 é o coeficiente volumétrico dado pelas condições de permeabilidade das bacias.
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➢ CÁLCULO DO COEFICIENTE VOLUMÉTRICO C2

De acordo com a metodologia proposta o coeficiente volumétrico deverá ser decorrente 
da aplicação da Lei de Uso do Solo do local, com seus coeficientes de permeabilidade. 

No caso em questão aplicam-se ao empreendimento Rio das Velhas Design Resorts os 
parâmetros urbanísticos previstos nos projetos de cada um dos módulos que compõem o 
parcelamento.

Assim serão previstos:
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BIO VILA 01 574.874 596 50% 0,50
BIO VILA 02 586.657 721 50% 0,50
BIO VILA 03 561.564 687 50% 0,50
BIO VILA 04 597.602 769 50% 0,50
BIO VILA 05 307.084 402 50% 0,50
GOLF 01 1.708.375 523 70% 0,30
GOLF 02 2.427.260 863 70% 0,30
DOWNTOWN / 
PIAZZA 582.323 43 20% 0,80

FLY IN 1.818.794 131 80% 0,20
VIVER 164.071 214 50% 0,50
RESORT HÍPICO 802.215 160 80% 0,20
INSTITUCIONAL 97.969 50% 0,50
ECOFARM 23.855 80% 0,20
ESCOLA 
EDUCACIONAL 
INFANTIL

5.332 70% 0,30

CENTRO DE 
CONVENIÊNCIAS

16.767 70% 0,30

10.274.742 5.109

COEFICIENTE 
VOLUMÉTRICO

ESTUDOS HIDROLÓGICOS - COEFICIENTES DE DEFLÚVIO

TAXA DE 
PERMEABILIDADE

TOTAL 
DE LOTESUNIDADE

ÁREA 
TOTAL 

(m2)



➢ COEFICIENTE DE ESCOAMENTO DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL C

Pela metodologia proposta o coeficiente o coeficiente de escoamento superficial será:

1

2

C
CfC ×=  

Sendo:

F
f

+
=

1
2

F
C

+
=

1
4

1

Onde F, denominado fator de forma da bacia é determinado pela expressão:

A
LF ×= 86,8  

Sendo:
L = comprimento do talvegue; em km;
A = área da bacia de contribuição, em ha.

➢ BACIAS DE MACRO DRENAGEM – RESULTADOS OBTIDOS

Na planilha apresentada a seguir  estão  calculadas as bacias de macro drenagem do 
empreendimento Rio das Velhas, com suas respectivas vazões pelo método do HUT.

QUINTAS DO RIO DAS VELHAS - JABOTICATUBAS, MG
MACRO DRENAGEM -  ESTUDOS HIDROLOGICOS: CALCULO DE VAZOES -MÉTODO HIDROGRAMA

Parametros Basicos Em: 29/11/2008
Tempo de Concentracao Minimo Tc min = 10 minutos PA= 1.400 mm
Tempo de Recorrencia Tr     = 25 anos

Area da L em m H em m Tempo de Conc.. Precip. Vazao
Bacia C2 em minutos F f C1 C Pluviom. de proj.
(Ha) Calculado Adotado i em mm/h em m3/s

BACIAS DE MACRO DRENAGEM

B-01 19,84 0,20 940 150,00 7,71 10,00 1,87 0,70 1,03 0,13 212,8 1,58
B-02 53,34 0,20 892 140,00 7,45 10,00 1,08 0,96 1,30 0,15 212,8 4,67
B-03 29,58 0,20 797 33,00 11,41 11,41 1,30 0,87 1,21 0,14 193,9 2,29
B-04 44,26 0,50 825 62,00 9,32 10,00 1,10 0,95 1,29 0,37 212,8 9,67
B-05 47,92 0,35 1.230 75,00 13,73 13,73 1,57 0,78 1,12 0,24 170,2 5,51
B-06 26,35 0,30 729 43,00 9,30 10,00 1,26 0,89 1,23 0,22 212,8 3,37
B-07 61,12 0,40 1.578 64,00 19,47 19,47 1,79 0,72 1,06 0,27 133,1 6,14
B-08 74,83 0,40 1.269 83,00 13,69 13,69 1,30 0,87 1,21 0,29 170,5 10,18
B-09 83,05 0,40 1.600 70,00 19,11 19,11 1,56 0,78 1,12 0,28 134,8 8,66
B-10 116,25 0,20 1.327 57,00 16,66 16,66 1,09 0,96 1,29 0,15 148,5 7,09

BACIAS
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7.10.3 - Estudos Hidráulicos

➢ ESTUDO DA CAPACIDADE DAS SARJETAS

O estudo da capacidade de escoamento das vias está condicionado à capacidade das 
sarjetas, que, na realidade, são os primeiros coletores de águas pluviais, funcionando 
como canais abertos.

Essa capacidade de escoamento depende diretamente da declividade longitudinal da via, 
da  declividade  transversal  da  sarjeta  e  do  coeficiente  de  rugosidade,  sendo  também 
função dos limites de conforto definidos para pedestres e veículos que utilizam as vias. 
Esses limites se traduzem pela fixação da faixa de alagamento da via admitida no projeto.
Foi considerado o trajeto superficial na maior extensão possível, o que sob o ponto de 
vista  econômico é o ideal,  em virtude da redução do número de bocas-de-lobo e da 
extensão de tubulações.

Tendo em vista  as características da seção transversal  típica das vias,  optou-se pela 
utilização de sarjetas de seção triangular, com 50 cm de largura, inclinação transversal de 
15% e altura útil de 12,5 cm. A capacidade de vazão da sarjeta é avaliada através da 
aplicação da fórmula de Manning, modificada por Izzard:

Q 0,00175 .  
z
n

 .  y  .  I8/3 1/2=

onde:

Q = capacidade de vazão, em l/s;
z = inverso da inclinação transversal da sarjeta;
n = coeficiente de rugosidade de Manning;
y = lâmina d'água na sarjeta, em cm;
I = declividade longitudinal da via, em m/m.

Nesse tipo de sarjeta, composta de duas declividades, a fórmula de Izzard é aplicada 
utilizando-se o seguinte artifício de cálculo:

Q = Q1 - Q2 + Q3

O valor do coeficiente de rugosidade (n) é função do material de constituição do plano de 
escoamento.  A  velocidade  máxima  de  escoamento,  de  modo  a  serem  minimizados 
problemas devido a desgaste do material, é de 4,0 m/s. Admite-se o alagamento parcial 
da pista, limitado a uma faixa de 1,67 m, a partir da face da guia. 
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Para essa faixa de inundação o valor da lâmina d'água máxima (y), considerando-se o 
abaulamento transversal das pistas igual a 3%, é de 11 cm. Em alguns casos admitiu-se 
ultrapassar ligeiramente esse valor para que o sistema de galeria não resultasse muito 
extenso.

Considerando-se as vazões de projeto, o tipo de sarjeta indicado, a faixa de alagamento 
admitida,  o  abaulamento  transversal  das  vias e o coeficiente  de rugosidade adotado, 
foram  efetuados  os  cálculos  para  análise  do  escoamento  da  sarjeta  resultando  na 
distância apresentada nas pranchas do projeto.

➢ BOCAS-DE-LOBO

No projeto foi adotada boca-de-lobo do tipo combinada, com grelha e abertura na guia, 
cantoneira montada em concreto, e com rebaixamento de 5 cm em relação ao fundo da 
sarjeta.

O dimensionamento das bocas-de-lobo foi efetuado segundo a metodologia adotada pela 
Prefeitura de Belo Horizonte, baseada em ensaios efetuados pela Universidade Johns 
Hopkins, desprezando-se, a favor da segurança, o rebaixo de grelha, conforme a tabela 
abaixo:

Tabela 25: Tabela de cálculo das bocas de lobo.
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ALTURA NO VAZÃO EM l/s
MEIO-FIO BOCA DE LOBO BOCA DE LOBO COMBINADA

y (cm) SIMPLES DUPLA SIMPLES DUPLA
K=2.383 K=4.022 K=3.373 K=6.002

1 2,38 4,02 3,37 6,00
2 6,74 11,38 9,54 16,98
3 12,38 20,90 17,53 31,19
4 19,06 32,18 26,98 48,02
5 26,64 44,97 37,71 67,10
6 35,02 59,11 49,57 88,21
7 44,13 74,49 62,47 111,16
8 53,92 91,01 76,32 135,81
9 64,34 108,59 91,07 162,05
10 75,36 127,19 106,66 189,80
11 86,94 146,73 123,06 218,97
12 99,06 167,19 140,21 249,50

Q = K.y1,5



➢ CANAIS - SEÇÃO HIDRÁULICA 

As  redes  para  lançamento  no  sistema  público  foram  dimensionadas  pela  fórmula  de 
Manning, apresentada a seguir, cujos parâmetros são os seguintes:

V R
I
nH= ×









2
3  

onde V é a velocidade em m/s; Rh é o raio hidráulico, I é a declividade da galeria e n o 
coeficiente de rugosidade, no caso fixado em 0,015. (Concreto) O raio hidráulico é, por 
definição:

R
A
PH =  sendo,

A é a área molhada e P o perímetro molhado.  A capacidade da galeria é dada pela 
equação da continuidade na qual, Q, a vazão em m3 /s é:

Q A V= ×  

As ligações das bocas de lobo nas redes serão realizadas por meio de ramais DN 400. A 
planilha apresentada a seguir,  demonstra  a capacidade dos ramais que efetuarão os 
lançamentos.

Tabela 26: Capacidade dos ramais que efetuarão os lançamentos.
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CAPACIDADE DE RAMAIS
Coef. de rugosidade n =

Q DN decliv. Veloc. h/d
(l/s) (mm) (m/m) (m/s) (%)

168 400 1,00% 1,65 75
204 400 1,50% 2,02 75
235 400 2,00% 2,33 75
264 400 2,50% 2,61 75
288 400 3,00% 2,86 75
312 400 3,50% 3,09 75
336 400 4,00% 3,31 75
352 400 4,50% 3,50 75
376 400 5,00% 3,70 75
392 400 5,50% 3,87 75
408 400 6,00% 4,04 75
422 400 6,50% 4,20 75
440 400 7,00% 4,36 75
458 400 7,50% 4,52 75
472 400 8,00% 4,67 75
488 400 8,50% 4,81 75
504 400 9,00% 4,96 75
512 400 9,50% 5,08 75
528 400 10,00% 5,22 75

0,015



7.10.4 - Concepção da Drenagem

A  drenagem  foi  concebida  conforme  os  critérios  de  medidas  não  convencionais 
estabelecidos anteriormente. As premissas que nortearam essas medidas foram: evitar 
assoreamento  no  Rio  das  Velhas,  evitar  erosões  nas  encostas,  evitar  aporte  de 
sedimentos nos talvegues. Assim sendo a drenagem terá a seguinte concepção.

➢ BIO VILAS

Foram  projetadas  cinco  bio  vilas  totalizando  3.175  lotes  uni  residenciais  ocupando 
2.627.780 m2 do terreno. Esse modelo de parcelamento em lotes cuja área mínima é de 
360 m2 foi adotado nas partes mais planas do terreno, permitindo, por conseguinte, um 
traçado mais regular e geométrico. Os lotes foram modulados nas dimensões 12 x 30 
(frente x profundidade) de modo que as ruas têm um espaçamento padrão de 60m entre 
si.  Em decorrência  do  traçado  e  do  posicionamento  das  Bio  Vilas  a  drenagem será 
realizada por meio de:

✔ Sarjetas de concreto, padrão SUDECAP, tipo B com caudal máximo de 1,67m;
✔ Ramais de ligação em tubos de concreto armado DN 400mm com declividade i ≥ 

3%;
✔ Poços de visita em concreto, padrão SUDECAP, tipos A, B ou C;
✔ Galerias tubulares em concreto armado, com DN variando de 600mm a 1.000mm;
✔ Alas de galeria tubular, padrão SUDECAP, para lançamento nos talvegues.

➢ GOLF RESORTS

Foram  projetados  os  assentamentos  GOLFE  01  e  GOLFE  02  cujas  áreas  são 
1.708.374,91 m2 e 2.427.260,37 m2 respectivamente. Os lotes gerados foram: GOLFE 
01 (523 lotes) e GOLFE 02 (862 lotes) uni residenciais, sendo que no GOLFE 2 haverá 
um lote multi residencial com 17.170 m2 que permitirá o assentamento de cerca de 15 
unidades residenciais.

Neste modelo os lotes têm áreas mínimas de 1.000 m. A topografia apresenta inclinação 
maior do que a das bio vilas uma vez que os campos de golfe tiram partido de nascentes 
e  córregos  que  apresentam  encostas  mais  acentuadas.  A  drenagem  dos  RESORTS 
GOLFE 1 e 2 serão realizadas por meios não convencionais ou seja:

✔ Calha da rua em V com drenagem pelo eixo do pavimento;
✔ Caixas coletoras sob os passeios;
✔ Bueiros de travessia para drenagem transversal;
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✔ Valetas  em  grama  de  seção  trapezoidal,  protegidas  no  fundo  por  pedras 
argamassadas;

✔ Canaletas de seção semicircular, pré-moldadas em concreto, padrão SUDECAP;
✔ Dissipadores em degraus executados em gabião tipo caixa.

No interior dos campos de golfe haverá lagos artificiais que cumprirão não só a função 
cênica intrínseca ao esporte mas servirão para regularizar as vazões de irrigação dos 
gramados e pontos de descarga das drenagens não convencionais.
 

➢ CENTRO COMERCIAL

Este  centro  comercial  está  localizado  em  um  divisor  de  água,  portanto  região  de 
topografia mais suave. Entretanto para possibilitar a edificação das unidades comerciais 
haverá  necessidade  de  se  estender  a  terraplenagem pelos  platôs  que  receberão  as 
construções. A área total do módulo é de 582.323,39 m2. Haverá 43 lotes comerciais.
A drenagem será convencional, a exemplo das bio vilas

➢ COMUNIDADE AEROPORTUÁRIA

Módulo urbanístico com área de cerca de 1.818.794,21 m2 onde serão parcelados 131 
lotes uni residenciais com áreas variáveis (média de 5.000 m2). O módulo FLY IN pode 
ser dividido em duas partes. Uma, maior e mais característica de seu conceito, exige uma 
terraplenagem intensa, pois contém uma pista para aeronaves com cerca de 1.800 m de 
extensão.  Além da  pista  para  pousos  e  decolagens haverá  a  necessidade  de  pistas 
auxiliares para que as aeronaves possam taxiar até o interior dos lotes.

Aqui  a  drenagem será  minuciosa,  seguindo  o  padrão  das  drenagens  de  aeroportos. 
Haverá canais centrais entre as pistas, de seção aberta e revestida em grama, caixas 
coletoras e galerias tubulares e celulares. Não será permitido o alagamento das pistas. 

Outra parcela, de menor porte, no extremo sul do empreendimento está localizada em 
topografia mais irregular numa curva acentuada do Rio das Velhas. Aí as vias são mais 
curvas  e  adaptadas  à  topografia  do  terreno,  não  havendo  necessidade  de  grandes 
intervenções, pois não existe a necessidade de acesso para as aeronaves. Nesta parcela 
a drenagem seguirá o mesmo modelo dos GOLFE 1 e 2.

➢ VIVER

Este  parcelamento  com  164.070,71  m2  será  dividido  em  214  lotes  de  dimensões 
menores, sendo que há previsão construção das edificações.

A topografia possui inclinação da ordem de 10%. Deve-se observar que o projeto buscou 
lançar as vias no sentido de maior aclive do terreno e, com isso, permitir que os lotes 
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tivessem o melhor assentamento possível, já que sua maior dimensão ficou paralela às 
curvas  de  nível.  A  drenagem  do  módulo  urbano  VIVER  será  realizada  de  maneira 
convencional exatamente como nas bio vilas

➢ RESORT HÍPICO

A exemplo dos módulos de golfe, este parcelamento com 802.214,79 m2 possuirá 160 
lotes uni residenciais. Neste modelo os lotes têm áreas mínimas de 1.000 m. A topografia 
apresenta inclinação maior.

Neste modelo o desenho geométrico não prevalece, e o traçado e as curvas harmonizam-
se com a topografia e, sendo que os lotes têm a forma mais irregular, é possível ajustar 
cada via à sua melhor condição topográfica reduzindo volumes de cortes e aterros.
A drenagem seguirá o mesmo modelo não convencional dos GOLFEs 1 e 2.

➢ RECUPERAÇÃO DE TALVEGUES

Os talvegues que apresentam processos erosivos serão tratados através dos seguintes 
dispositivos:

➢ Drenos de fundo de talvegue com brita e Bidim, padrão SUDECAP, em caso de 
ocorrência de fluxo de água;

➢ Septos transversais para contenção das erosões e auto recuperação quando for o 
caso;

➢ Caso  sejam  internos  às  quadras  serão  aterrados  com  o  excedente  da 
terraplenagem;

➢ Caso estejam localizados em áreas que não serão parceladas os talvegues serão 
submetidos a um processo de auto recuperação.

➢ BACIAS DE DETENÇÃO

Nos  locais  indicados  serão  executadas  três  barragens  de  detenção  para  conter  os 
sedimentos provenientes das operações de terraplenagem.

Essas barragens deverão também cumprir  a  função  adicional  de  reduzir  os  picos  de 
enchentes,  vale  dizer  que serão dimensionadas  para  flutuar  nos  períodos  de  chuvas 
intensas.  O vertedor  será  em gabião  tipo  escada  com descarga de  fundo  para  que, 
cessadas as chuvas as lagoas retornem aos níveis iniciais de projeto.
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7.10.5 - ESPECIFICAÇÕES E DISPOSITIVOS ADOTADOS.

➢ Ao longo das ruas serão implantadas sarjetas do padrão SUDECAP, tipo B, com 
meio fio, com largura de 50cm, espessura de 10 cm, inclinação de 15%. As sarjetas 
serão construídas em todas as vias das BioVilas, Viver, e Centro Comercial e terão 
declividade mínima de 0,5%;
➢ Serão construídas bocas de lobo padrão SUDECAP, com rebaixo de 5cm, tipo B 
(concreto), simples e duplas, com grelha e combinadas quando for o caso. Para que 
as  bocas  de  lobo  funcionem  com  eficiência,  será  necessário  dotar  as  vias  de 
inclinação mínima de 0,5%;
➢ Ramais  de  ligação  interligando  as  bocas  de  lobo  ao  canal.  Os  ramais  serão 
executados  em  tubos  de  concreto  DN  400mm  com  declividade  mínima  de  3%, 
assentados sobre berços de concreto padrão SUDECAP;
➢ Poços de visita em concreto, padrão SUDECAP, com ou sem degraus, conforme 
indicado em projeto. Tampões em ferro fundido;
➢ Galerias  tubulares,  executadas  em tubos  de  concreto  cimento,  ARI  PLUS RS, 
classe PA-2, nos diâmetros de DN 600 a 1000mm, padrão SUDECAP. Observar os 
padrões SUDECAP para execução de berços,  contra-berços e reaterros manual  e 
mecanizado;
➢ Alas  de  galeria  tubulares  para  lançamentos  conforme indicado  nos  respectivos 
projetos;
➢ Galerias celulares de concreto As galerias serão executadas em concreto armado, 
Fc,k > 40 Mpa no fundo, nas paredes e cobertura, com juntas a cada 12m. Serão 
apoiadas sobre enrocamento e concreto magro de regularização;
➢ Os tubos de concreto poderão ser substituídos por tubos de PVC tipo RIB-LOC ou 
por tubos de concreto de junta elástica;
➢ As ligações dos ramais DN 400 aos canais serão em DN 400 com ângulo de 45º;
➢ A jusante das alas haverá enrocamento de proteção constituídos por pedras de 
mão engatadas em lajes de concreto;
➢ As valetas de terra terão seção trapezoidal com inclinação das paredes igual a 2:1 
H:V.  Serãom  revestidas  de  grama  e,  nos  trechos  mais  acidentados,  quando  a 
velocidade ultrapassar 2 m/s serão revestidas no fundo por meio de pedras de mão 
argamassadas;
➢ As  descidas  de  água  em  degraus  serão  executadas  em  gabião  tipo  caixa.Os 
gabiões serão revestidos com fios galvanizados e plastificados;
➢ Todos os taludes executados em função da terraplenagem serão imediatamente 
revestidos com grama ou vegetação a ser definida em projeto específico;
➢ As  canaletas  serão  pré-moldadas  de  concreto,  seção  semicircular  padrão 
SUDECAP tipo 2 com diâmetros variando de 300mm a 600mm;
➢ Caso haja a ocorrência de aterros sobre talvegues executar previamente drenos de 
fundo segundo o modelo fornecido.
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7.11 - 7.11 - Infra-estrutura :: Resíduos SólidosInfra-estrutura :: Resíduos Sólidos

7.11.1 - Considerações Preliminares – Aspectos Conceituais

A  Prefeitura  Municipal  de  Jaboticatubas,  órgão  responsável  pelo  gerenciamento  e 
execução  dos  serviços  de  limpeza  urbana  do  município,  considera  como  grande 
prioridade  definir  uma  gestão  e  disposição  adequada  dos  resíduos  sólidos  urbanos 
gerados.  Assim buscando atender  às questões ambientais  legais e ao mesmo tempo 
estabelecer políticas públicas no que diz respeito aos resíduos sólidos e à limpeza urbana 
do município  a  Prefeitura  Municipal  iniciou o processo de licenciamento  ambiental  do 
novo aterro sanitário.

Atualmente, o município possui um aterro controlado para disposição final dos resíduos 
sólidos  urbanos  gerados  pela  cidade,  que  se  encontra  em  operação  e  deverá  ser 
desativado  sendo  substituído  por  um  aterro  sanitário  já  em  processo  avançado  de 
implantação. O novo aterro sanitário atenderá a todos os requisitos ambientais de projeto, 
instalação,  operação  e manutenção  convencionais,  como impermeabilização de base, 
sistemas  de  drenagem  (líquidos  percolados,  águas  pluviais  e  gases),  tratamento  de 
chorume e monitoramentos apropriados, além de possuir uma unidade de compostagem.

Entretanto esse novo aterro como mencionado anteriormente está localizado ao norte da 
sede municipal e dada a distância do empreendimento Rio das Velhas Design Resorts 
não será econômica sua utilização.

Não obstante a Prefeitura Municipal de Jaboticatubas aventou a possibilidade de instalar 
outro aterro em local mais próximo do parcelamento em tela que pudesse atender aos 
diversos empreendimentos da região. Essa hipótese, por conseguinte, deverá nortear os 
estudos subseqüentes para disposição final dos resíduos sólidos do empreendimento em 
questão.

7.11.2 - Legislação e Normas Técnicas Relativas aos Resíduos Sólidos

Atualmente existe no Brasil um amplo conjunto de leis, decretos, resoluções e normas 
que  evidenciam  a  preocupação  com  o  meio  ambiente  e  estabelecem  critérios  e 
parâmetros para sua preservação. 

Dentre  os  principais  problemas  ambientais  em que parte  desta  legislação  é  aplicada 
destacam-se as questões dos resíduos sólidos e da limpeza urbana. Cabe ressaltar que 
estas questões podem e devem contar com iniciativas do legislativo municipal, através 
das  leis  orgânicas  e  demais  instrumentos  legais  locais,  como,  por  exemplo,  o  Plano 
Diretor. 
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Assim, serão apresentadas as principais leis ambientais inerentes não só ao processo de 
licenciamento  deste  empreendimento,  mas  também  aplicável  em  inúmeras  questões 
ambientais  no  âmbito  nacional  e  estadual.  Também  se  apresentam  as  respectivas 
ferramentas  utilizadas,  aqui  representadas  pelos  instrumentos  legais  de  controle, 
proteção e preservação.

➢ NBR 10.004 de 2004

Esta norma é uma revisão da ABNT NBR 10004 de 1987, que classificava os resíduos 
sólidos apenas quanto à disposição final. Para aperfeiçoá-la a classificação passou a ser 
feita  de  acordo  com  os  riscos  potenciais  ao  meio  ambiente  e  à  saúde  pública, 
identificando  os  processos  ou  atividades  que  originaram  o  resíduo,  bem  como  seus 
constituintes e características.

Inserindo conceitos como resíduos sólidos, periculosidade, toxicidade, dentre outros, esta 
norma também apresenta  todo o processo para  a  citada  classificação,  que pode ser 
realizada  através  de  oito  anexos  que  listam  as  substâncias  de  acordo  com  a  fonte 
geradora e o nível de periculosidade. Todos estes dados servem para orientar sobre a 
melhor maneira de gerenciamento e disposição adequada.

Dentre as principais definições apresentadas, a mais importante, que deve ser destacada 
neste estudo, é o próprio conceito de resíduos sólidos, apresentado abaixo:

“Resíduos  nos  estados  sólido  e  semi-sólido,  que  resultam  de  atividades  de  
origem industrial,  doméstica,  hospitalar,  comercial,  agrícola,  de  serviços  e  de 
varrição.  Ficam  incluídos  nesta  definição  lodos  provenientes  de  sistemas  de  
tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle  
de  poluição,  bem  como  determinados  líquidos  cujas  particularidades  tornem 
inviável  o  seu  lançamento  na  rede  pública  de  esgotos  ou  corpos  d’água,  ou  
exijam para isso soluções técnica e economicamente viáveis em face à melhor  
tecnologia disponível.”

Um resíduo  é  considerado  como de alta  periculosidade  se  apresentar  características 
físicas, químicas ou infecto-contagiosas que representam qualquer risco à saúde pública, 
na  qual  pode  provocar  mortalidade,  incidência  de  doenças  ou  até  acentuar  os  seus 
índices. Também representa risco ao meio ambiente, quando não gerenciado de maneira 
adequada, causando poluição do solo, hídrica, visual, dentre outras, daí a importância de 
serem enviados a um aterro sanitário. 

Os resíduos sólidos urbanos são gerados nos ambientes  urbanos e compostos pelos 
restos do consumo, pela população, de produtos em seus domicílios, locais de trabalho, 
estabelecimentos  comerciais  e  de  prestação  de  serviços,  bem como  resultantes  das 
atividades de manutenção e limpeza das vias e logradouros públicos das cidades.
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➢ NBR 8.419 de 1992

Esta norma determina as condições básicas para a apresentação de projetos de aterros 
sanitários  de  resíduos  sólidos  urbanos.  A  definição  inicial  apresentada  é  de  aterro 
sanitário, especificado abaixo:

“Técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos à  
saúde pública e à sua segurança, minimizando os impactos ambientais, método 
este  que  utiliza  princípios  de  engenharia  para  confinar  os  resíduos  sólidos  à  
menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-os com 
uma camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos 
menores, se necessário.”

Também  apresenta  os  conceitos  de  lixiviação,  percolado,  resíduos  (industriais, 
hospitalares, de aeroportos, portos e urbanos) e de chorume. Dentre os principais itens 
indicados para o memorial  descritivo do projeto de um aterro sanitário destacam-se a 
localização e caracterização topográfica, geológica e geotécnica, climatológica, e de uso 
das águas e solo, que funcionam com ferramentas básicas para consolidar a aprovação 
da área requerida.

7.11.3 - Composição e produção dos resíduos sólidos do 
empreendimento

➢ ASPECTOS AMBIENTAIS DOS RESÍDUOS

Os  conceitos  de  POLUIÇÃO,  de  MEIO  AMBIENTE  e  de  IMPACTO  AMBIENTAL, 
normalmente aceitos, atualmente, podem ser definidos do seguinte modo:

✔ POLUIÇÃO: é o lançamento de matéria ou energia, devido a atividades humanas, 
capazes de degradar qualquer componente do meio ambiente;

✔ MEIO AMBIENTE: Para as finalidades práticas deste documento, o meio ambiente 
será  desmembrado  segundo  especializações,  podendo  ser  compreendido 
detalhadamente  através  de  seus  componentes  essenciais:  meio  biótico,  meio 
físico, meio antrópico, aí incluídos os meios estético, cultural e artístico;

✔ IMPACTO AMBIENTAL:  é decorrente  de lançamento  de matéria  ou energia  no 
meio ambiente, em razão da instalação de alguma atividade humana, e capaz de 
alterar suas características pré-existentes à instalação do empreendimento.
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A  diferença  entre  poluição  e  impacto  ambiental  é  bastante  sutil,  pois  se  baseia 
unicamente  na  distinção  entre  “degradar”  e  “alterar”.  A  poluição  só  pode  piorar  as 
condições  dos  compartimentos  ambientais,  devido  à  sua  característica  degradadora; 
porém, o impacto ambiental pode piorar ou melhorar as suas características, com base 
no conceito de alteração (podendo ser positiva – caso de geração de emprego ou renda, 
melhoria de sistema viário, etc. - ou negativa).

A principal justificativa para a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos pode 
ser feita a partir do quadro abaixo, com base no tempo de degradação natural dos seus 
diversos constituintes.

Tabela 27: Tempo de decomposição das frações dos Resíduos Sólidos Urbanos – RSU

RESÍDUOS SOLIDOS TEMPO DE DECOMPOSIÇÃO 
(anos)

Fração orgânica do lixo 0,5 a 1
Metais  não  recicláveis  (clips,  grampos, 
esponjas de aço, etc.) Não se decompõem

Metais recicláveis (latas de refrigerante ou 
cerveja,  de óleo, de salsicha, de leite em 
pós, etc.).

Superior a 100

Plásticos  recicláveis  (garrafas  de 
refrigerantes,  copos  d’água,  sacos 
plásticos  em  geral,  embalagens,  copos 
descartáveis, etc.)

Superior a 100

Plásticos não recicláveis (cabos de panela 
e tomadas, etc.) Superior a 100

Papéis recicláveis (jornais, revistas, folhas 
de caderno, envelopes, folhetos, caixas de 
papelão,  embalagens  tipo  LONGA-VIDA. 
ETC.)

0,25 a 0,50

Papéis não recicláveis (etiquetas adesivas, 
papel  carbono,  fita-crepe,  papéis 
sanitários,  guardanapos,  tocos de cigarro, 
fotografias e papéis plastificados)

0,5 a 6

Vidros recicláveis (garrafas de bebidas em 
geral, copos, potes e frascos de remédios, 
de  perfumes  e  de  produtos  de  limpeza, 
etc.)

Superior a 4.000

Vidros não recicláveis (espelhos, copos de 
cristal, tubos de TV e cerâmicas, etc.) Superior a 4.000

Com estas constatações, tem-se a exata dimensão do grave prejuízo ambiental que é o 
lançamento dos resíduos sólidos sem critérios técnicos compatíveis com a necessidade 
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de preservar o meio ambiente.
 

➢ COMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS 

A composição física dos resíduos sólidos, caracterizada pela composição gravimétrica de 
seus componentes, é obtida através da determinação de cada componente e, a partir 
desta constituição, permite que sejam pesquisados, por análises químicas, os teores de 
Carbono, Nitrogênio, Fósforo, Potássio e outros componentes essenciais para o estudo 
da destinação final,  principalmente do reaproveitamento e reciclagem de resíduos,  do 
dimensionamento de usinas de tratamento e pátios de compostagem ou de usinas de 
incineração.

A composição física de resíduos sólidos urbanos ou a sua caracterização é medida em 
percentual  (%),  em peso,  dos  componentes  que integram as amostras  dos resíduos, 
considerando-se ainda os fatores relacionados com perdas e/ou erros (evaporação de 
líquidos, arredondamento nas pesagens, etc).

Este trabalho tem sido realizado em cidades onde se pretende a implantação de novos 
sistemas de gestão dos resíduos sólidos, com o objetivo de obter subsídios para estudos 
de destinação final, principalmente do reaproveitamento e reciclagem de resíduos, e de 
processos de gestão a serem implementados no futuro, tais como o dimensionamento de 
usinas de tratamento ou transformação e de usinas de incineração.

Concluiu-se que a composição física dos resíduos sólidos é bastante variável nas cidades 
e mesmo dentro de uma própria cidade, dependendo de fatores influentes, como: hábitos 
e padrões de vida da população geradora dos resíduos sólidos; caracterização da cidade 
e  funções  urbanas  prevalentes;  estações  do  ano,  mês  ou  dia  da  semana  e  clima. 
Também se observa que as características da composição física dos resíduos sólidos 
urbanos  são  dependentes  do  grau  de  industrialização  (principalmente  de  produtos 
alimentícios) e do padrão sócio-econômico e cultural de uma comunidade.

Estudos realizados no período de 02/06/2005 a 16/06/2005, para definição do aterro de 
Santa Luzia, cidade bem próxima do local em estudo indicaram os valores apresentados 
a seguir.

Os componentes mais significantes dos resíduos sólidos urbanos são os seguintes:

a) Resíduos sólidos urbanos (ou lixo de origem domiciliar);
b) Resíduos sólidos de origem comercial ou industrial Classe II, similares aos RSU;
c) Produto de poda de áreas públicas (parques e jardins);
d) Produto de varrição de ruas;
e) Resíduos sépticos dos serviços de saúde;
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f) Animais mortos.

Predominam nesta composição os resíduos do tipo doméstico, enquadrados nos itens (a) 
e (b) acima. Quanto aos produtos de poda e varrição descritos em (c) e (d) é difícil fazer 
uma previsão,  pois não são atividades de rotina e nem de freqüência previsível.  São 
estes quatro tipos de resíduos, basicamente, os que determinam a composição do lixo a 
ser  coletado,  já  que  os  resíduos  dos  serviços  de  saúde  e  os  animais  mortos  têm 
destinação específica.

O lixo analisado foi segregado nos seguintes componentes:

COMPONENTES
Papel Animal
Papelão Cerâmica/entulho
Vidro Alimento
Madeira Terra
Metal Espuma
Plástico Duro Isopor
Plástico Mole Pilha
Trapo/tecido Banheiro
Couro Fezes
Folhagem Rejeito
Borracha Perdas

Síntese da composição mássica e composição percentual dos Resíduos sólidos Urbanos 
COMPOSIÇÃO MÁSSICA COMPOSIÇÃO PERCENTUAL

CONSTITUINTES MASSA (g) CONSTITUINTES %
Papel 33 Papel 2%
Papelão 34 Papelão 2%
Vidro 45,6 Vidro 3%
Madeira 2,35 Madeira 0%
Metal 28,5 Metal 2%
Plástico Duro 27,85 Plástico Duro 2%
Plástico Mole 143,4 Plástico Mole 9%
Trapo/Tecido 29,6 Trapo/Tecido 2%
Couro 6,616 Couro 0%
Folhagem 56 Folhagem 4%
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Borracha 7,77 Borracha 1%
Animal 35,1 Animal 2%
Cerâmica/Entulho 17 Cerâmica/Entulho 1%
Alimento 610,1 Alimento 40%
Terra 52,3 Terra 3%
Espuma 0,735 Espuma 0%
Isopor 1,4 Isopor 0%
Pilha 1,39 Pilha 0%
Banheiro 149,7 Banheiro 10%
Fezes 68,6 Fezes 5%
Rejeito 123,9 Rejeito 8%

TOTAL 1474,911 TOTAL 96,00% + 
erros

FIGURA 20: Distribuição percentual da composição média dos resíduos 

➢ PRODUÇÃO DE LIXO

De acordo com aferições entre o lixo produzido e a população atendida conforme aludido, 
os valores são:

– Produção máxima = 0,700 kg/hab/dia;
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– Produção média = 0,581 kg/hab/dia;

Produções Unitárias de Lixo Comercial: 
– O valor pesquisado aponta a produção de 950 kg/km/dia;

Produções Unitárias de Lixo de Varrição:
– O valor coletado indica 672 kg/km/dia ou 0,11 kg/hab/dia;

Produção unitária de lixo de capina:
– Foram encontrados os valores de 6.900 kg por km de via ou 0,21 kg/hab/dia.

Peso Específico:

– O valor adotado é de 230 kg/m3 sendo esse valor para o parcelamento. Nos casos 
em que a coleta não é diária admite-se uma redução de 40% no volume de lixo 
coletado  em  virtude  de  seu  maior  umidecimento,  adensamento  e  natural 
compactação por ficar retido em um recipiente por mais de um dia. Logo, para 
coletas não diárias será adotado o valor 380 kg/m3.

Outro dado significativo é a evolução da densidade do lixo no decorrer dos anos em 
função das características da sociedade que o produz. De acordo com o CETESB essa 
densidade passou de 500 kg/m3 em 1927 para 230 kg/m3 em 1969.

Para os cálculos de produção de resíduos sólidos bem como para composição física e 
química desses resíduos serão adotados os parâmetros:

• Produção Unitária de Lixo Domiciliar - 0,700 kg/hab/dia;
• Produção Unitária de Lixo Comercial - foi adotado um coeficiente homogeneizado 

para  toda  a  população  já  que  não  existe  uma  coleta  diferenciada  entre  lixo 
domiciliar e lixo comercial - 0,040 kg/hab/dia;

• Produção Unitária de Lixo de Varrição - 0,11 kg/hab/dia;
• Produção Unitária de Lixo de Capina - 0,21 kg/hab/dia;
• Peso Específico - 230 kg/m3 para coletas diárias e 380 kg/m3 para coletas em dias 

alternados.
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Tabela 28: Rio das velhas Design Resorts – evolução da produção de resíduos sólidos.

Para  cada  uma  das  unidades  do  empreendimento  os  valores  encontrados  foram em 
kg/dia:
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Ano População PRODUÇÃO DE LIXO
Ordem Civil (*) % 21.468 DOMICILIAR COMERCIAL TOTAL

kg/dia kg/dia kg/dia
0 2.011 2,0 425 298 17 315
1 2.012 2,3 496 347 20 367
2 2.013 2,7 577 404 23 427
3 2.014 3,1 672 470 27 497
4 2.015 3,6 781 547 31 578
5 2.016 4,2 907 635 36 671
6 2.017 4,9 1.053 737 42 779
7 2.018 5,7 1.221 855 49 904
8 2.019 6,6 1.414 990 57 1.046
9 2.020 7,6 1.634 1.144 65 1.209
10 2.021 8,8 1.886 1.320 75 1.396
15 2.026 17,4 3.727 2.609 149 2.758
20 2.031 31,4 6.747 4.723 270 4.993
25 2.036 50,0 10.734 7.514 429 7.943
30 2.041 68,6 14.720 10.304 589 10.893
35 2.046 82,6 17.740 12.418 710 13.128
40 2.051 91,2 19.581 13.707 783 14.490
45 2.056 95,8 20.560 14.392 822 15.214
50 2.061 98,0 21.042 14.729 842 15.571
55 2.066 99,1 21.270 14.889 851 15.740
60 2.071 99,6 21.377 14.964 855 15.819



Tabela 29: Peso do lixo (kg/dia ) a ser gerado pelo empreendimento Rio das Velhas Design Resorts.

Ano BIOVILAS GOLF RESORT FLY IN VIVER TOTAIS
Ordem Civil (*) 1 2 3 4 5 1 2

1.764 2.134 2.034 2.276 1.190 1.548 2.596 127 388 1.356 474 15.886
0 2.011 35 42 40 45 23 30 51 2 7 26 9 315
1 2.012 40 49 46 52 27 35 59 2 8 31 10 367
2 2.013 47 57 54 61 32 41 69 3 10 36 12 427
3 2.014 55 66 63 71 37 48 81 3 12 42 14 497
4 2.015 64 77 74 82 43 56 94 4 14 49 17 578
5 2.016 74 90 85 96 50 65 109 5 16 57 20 671
6 2.017 86 104 99 111 58 75 127 6 19 66 23 779
7 2.018 100 121 115 129 67 88 147 7 22 77 26 903
8 2.019 116 140 133 149 78 101 170 8 25 89 31 1.046
9 2.020 134 162 154 173 90 117 197 9 29 103 36 1.209

10 2.021 155 187 178 199 104 136 228 11 34 119 41 1.395
15 2.026 306 370 353 395 206 268 450 22 67 235 82 2.758
20 2.031 554 670 639 715 374 486 815 40 121 426 148 4.993
25 2.036 882 1.067 1.016 1.138 594 774 1.297 63 193 677 236 7.943
30 2.041 1.209 1.463 1.394 1.560 815 1.061 1.779 87 265 929 324 10.892
35 2.046 1.457 1.763 1.680 1.880 983 1.279 2.145 105 320 1.120 391 13.127
40 2.051 1.609 1.946 1.854 2.076 1.085 1.412 2.367 116 353 1.236 431 14.490
45 2.056 1.689 2.043 1.947 2.179 1.139 1.482 2.486 121 371 1.298 453 15.214
50 2.061 1.729 2.091 1.993 2.231 1.166 1.517 2.544 124 380 1.328 464 15.571
55 2.066 1.747 2.114 2.014 2.255 1.178 1.533 2.572 126 384 1.343 469 15.740
60 2.071 1.756 2.125 2.024 2.266 1.184 1.541 2.584 126 386 1.349 471 15.819
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Projeção do lixo em volume (m3/dia) para cada unidade do empreendimento Rio das Velhas Design Resorts:

Tabela 30: Volume de lixo a ser gerado pelo empreendimento Rio das Velhas Design Resorts.

Ano BIOVILAS GOLF RESORT FLY IN VIVER TOTAIS
Ordem Civil (*) 1 2 3 4 5 1 2

4,643 5,616 5,351 5,990 3,131 4,074 6,831 0,335 1,020 3,568 1,246 41,806
0 2.011 0,092 0,111 0,106 0,119 0,062 0,081 0,136 0,007 0,020 0,071 0,025 0,000
1 2.012 0,107 0,130 0,124 0,138 0,072 0,094 0,158 0,008 0,024 0,082 0,029 0,000
2 2.013 0,125 0,151 0,144 0,161 0,084 0,110 0,184 0,009 0,027 0,096 0,034 1,000
3 2.014 0,145 0,176 0,168 0,188 0,098 0,128 0,214 0,010 0,032 0,112 0,039 1,000
4 2.015 0,169 0,204 0,195 0,218 0,114 0,148 0,249 0,012 0,037 0,130 0,045 1,000
5 2.016 0,196 0,238 0,226 0,253 0,132 0,172 0,289 0,014 0,043 0,151 0,053 1,000
6 2.017 0,228 0,276 0,263 0,294 0,154 0,200 0,335 0,016 0,050 0,175 0,061 2,000
7 2.018 0,264 0,320 0,304 0,341 0,178 0,232 0,389 0,019 0,058 0,203 0,071 2,000
8 2.019 0,306 0,370 0,352 0,395 0,206 0,268 0,450 0,022 0,067 0,235 0,082 2,000
9 2.020 0,353 0,428 0,407 0,456 0,238 0,310 0,520 0,026 0,078 0,272 0,095 3,000

10 2.021 0,408 0,493 0,470 0,526 0,275 0,358 0,600 0,029 0,090 0,313 0,110 3,000
15 2.026 0,806 0,975 0,929 1,040 0,544 0,707 1,186 0,058 0,177 0,619 0,216 7,000
20 2.031 1,459 1,765 1,682 1,883 0,984 1,281 2,147 0,105 0,321 1,121 0,392 13,000
25 2.036 2,321 2,808 2,676 2,995 1,566 2,037 3,416 0,167 0,510 1,784 0,623 20,000
30 2.041 3,183 3,851 3,669 4,107 2,147 2,793 4,684 0,230 0,700 2,446 0,855 28,000
35 2.046 3,836 4,641 4,422 4,950 2,588 3,366 5,645 0,277 0,843 2,948 1,030 34,000
40 2.051 4,235 5,123 4,881 5,464 2,856 3,716 6,231 0,306 0,931 3,254 1,137 38,000
45 2.056 4,446 5,379 5,125 5,737 2,999 3,902 6,542 0,321 0,977 3,417 1,194 40,000
50 2.061 4,550 5,505 5,245 5,871 3,069 3,993 6,696 0,328 1,000 3,497 1,222 40,000
55 2.066 4,600 5,565 5,302 5,935 3,103 4,036 6,769 0,332 1,011 3,535 1,235 41,000
60 2.071 4,623 5,592 5,329 5,965 3,118 4,057 6,802 0,334 1,016 3,552 1,241 41,000
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7.11.4 - Sistema de coleta do Resíduos Sólidos

➢ OBJETIVOS SOCIAIS E AMBIENTAIS DO PROJETO 

Todo projeto de infra-estrutura urbana pode influenciar de maneira direta ou indireta a 
questão  social.  Em alguns  casos  isto  pode  acontecer  simultaneamente  com questão 
ambiental  desde  que  se  trate  de  uma  obra  voltada  não  só  para  o  desenvolvimento 
econômico, mas também para a preservação ambiental.

Dentre  os  objetivos  sociais  a  serem  alcançados  através  da  implantação  de  um 
adequados sistema de gestão dos resíduos sólidos, cabe destacar os seguintes:

➢ Assegurar uma gestão de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, compatível com 
a demanda futura.
➢ Proteger o meio ambiente e a saúde pública, favorecendo a segurança e o bem-estar 
da população;
➢ Gerar  mais  empregos  através  da  criação  da  equipe  de  coleta  de  acordo  com  a 
demanda de produção de resíduos;

O sistema acarretará programas de reciclagem, bem como a formação de cooperativas 
de  catadores,  visto  que  a  participação  dos  catadores  -  seja  nas  ruas  ou  no  aterro 
sanitário- demarca um ponto delicado entre os resíduos e a questão social. Fica evidente 
a  inserção  social  e  econômica  devido  aos  processos  de  triagem  e  reciclagem  dos 
materiais.

Trabalhar para conscientização e mobilização da população para temas como a limpeza 
urbana e conservação ambiental, buscando novas posturas de comportamento social.

Em resumo, podem-se destacar os seguintes pontos:

➢ A abrangência do novo sistema compreende a coleta e a destinação final dos resíduos 
sólidos nas áreas do empreendimento;

➢ A  estrutura  organizacional  e  administrativa  será  a  princípio  de  iniciativa  do 
empreendimento podendo passar ao âmbito da Prefeitura Municipal quando o volume de 
resíduos sólidos assim o justificar;

➢O  acondicionamento  do  lixo  na  fonte  será  feito  na  forma  seletiva  a  partir  de  um 
programa de educação ambiental;

➢ O  sistema  de  coleta  e  transporte  será  terceirizado  ou  realizado  pelo  próprio 
condomínio. A frota a ser disponibilizada para este serviço vai depender da produção tal 

Página: 145 / 786

Arquivo: 001-EIA-R46-081218.odt



como se relaciona adiante;

➢ A coleta será realizada três vezes por semana, nos dias de segunda, quarta e sexta-
feira;

➢ Os serviços especiais, tais como os de poda e varrição, serão regulamentados pelo 
condomínio;

➢ A poda será realizada semanalmente, mediante plano de rotatividade. Já a varrição 
será feita diariamente em toda a zona comercial (Downtown) e alternadamente nas áreas 
residenciais.

➢ COLETA DO LIXO URBANO DOMICILIAR

• ORGANIZAÇÃO GERAL DO SERVIÇO

Os serviços de limpeza compreendem a coleta dos resíduos sólidos e o tratamento do 
lixo através de disposição final adequada.

A coleta e disposição dos resíduos sólidos envolvem, assim, um conjunto de operações, 
das quais a coleta do lixo domiciliar é a mais palpável e, por ser imediatamente detectada 
pela população, é a que se confunde com o serviço em geral. Entretanto para que se 
possa  realizar  o  serviço  em  toda  sua  extensão,  devem  ser  contemplados  todos  os 
aspectos que integram a limpeza urbana.

De  um  modo  geral,  no  âmbito  deste  trabalho  e,  considerando  o  porte  do 
empreendimento, os serviços foram basicamente divididos nos seguintes componentes:

➢ Coleta dos resíduos sólidos de natureza domiciliar e comercial;
➢ Varrição de vias e logradouros públicos;
➢ Poda e capina de sarjetas, vias, áreas verdes, árvores, praças etc.;
➢ Limpeza de lotes vagos;
➢ Coleta e disposição final de entulhos e bota-fora;
➢ Tratamento adequado dos resíduos sólidos.

A  coleta  e  disposição  final  do  lixo  de  natureza  domiciliar  compreende  as  operações 
destinadas  a  retirar  de  forma  segura,  higiênica  e  eficiente  os  resíduos  sólidos 
provenientes  das residências  e  atividades  comerciais.  Essa coleta  é  denominada,  no 
serviço, de coleta regular.

Presume-se que o lixo esteja devidamente acondicionado, não oferecendo perigo para os 
garis, além de facilitar a operação de embarque nos veículos que efetuam a coleta.
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A  natureza  e  quantidade  desses  resíduos  também  devem  se  adequar  aos  limites 
definidos pela administração do serviço. 

Assim sendo, os resíduos sólidos cuja coleta se enquadra neste tópico compreendem: 
restos de alimentos, material orgânico em geral, material de varrição e limpeza das casas, 
produtos deteriorados, papéis, vidros, latas, pedaços de madeira, embalagens em geral, 
produtos de higiene pessoal e similares.

Não se incluem na coleta regular os resíduos provenientes de limpeza de lotes, execução 
de  terraplenagem,  mesmo  que  destinada  a  edificações  particulares,  cadáveres  de 
animais  de  médio  ou  grande  porte,  desmatamentos  e  demais  operações  que,  pelo 
volume de resíduos gerados, ou pela natureza dos resíduos exija operações especiais ou 
dificulte a rotina de coleta.

O serviço de coleta e disposição dos resíduos sólidos de natureza domiciliar e comercial 
deverá obrigatoriamente atingir duas metas essenciais: a universalidade e a regularidade.
Por  universalidade  entende-se  a  extensão  do  serviço  a  todos  os  moradores  do 
parcelamento o que implica levar o serviço a todos os lotes habitados.

A  regularidade  pressupõe  a  manutenção  de  horários  fixos,  freqüência  de  coleta 
conhecida, de sorte que a população possa se envolver diretamente com a qualidade do 
serviço.

Isto posto, a coleta e disposição dos resíduos sólidos de natureza domiciliar e comercial 
terão como diretrizes de projeto:

➢ A coleta regular será realizada de forma a tender todos os moradores do parcelamento 
e estender-se-á a todos os logradouros;

➢ O responsável pelo serviço, definirá em conjunto com moradores os limites de volume 
de lixo a que eles terão direito na coleta regular, excluindo-se os resíduos provenientes 
de limpeza de lotes, terraplenagens, desmatamentos etc;

➢ Para  a  coleta  regular  serão  utilizados  a  princípio  veículos  de  menor  porte, 
preferencialmente  tratores  rebocando  carretas  de  madeira  para  coleta  em  todas  as 
localidades do parcelamento;

➢ Como alternativa podem-se usar camionetes médias com capacidade para 1 tonelada 
que serão suficientes para os cinco primeiros anos;

➢ Em seguida haverá necessidade de caminhões coletores que poderão ser caminhões 
convencionais com caçamba aberta e basculante.;
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➢ Em qualquer fase deverá haver pelo menos dois veículos para a eventualidade de 
reparos e manutenção.

•  ACONDICIONAMENTO

O lixo será tratado e disposto em locais distantes de seu ponto de geração. O transporte 
dos resíduos sólidos envolve, pois, duas fases distintas de operação, uma fase interna e 
outra,  externa. A primeira fase, interna é de responsabilidade do gerador e envolve a 
coleta interna, acondicionamento e armazenamento em locais onde será feita a coleta 
pública.

A  segunda  fase  é  de  responsabilidade  da  administração  e  compreende  a  coleta  e 
transporte dos resíduos sólidos até a disposição final.

Na etapa que precede a coleta externa o lixo deverá ser acondicionado em recipientes 
adequados,  evitando-se  acidentes  com  resíduos  perigosos  (vidros  quebrados,  latas, 
elementos perfurantes, produtos químicos tóxicos etc.), proliferação de insetos e impacto 
degradante visual e olfativo.

Os  recipientes  devem ser  estanques,  resistentes  e  compatíveis  com  a  natureza  dos 
resíduos sólidos. 

 - CESTOS COLETORES DE PASSEIO

Serão instalados recipientes nos logradouros públicos, para receber o lixo dos pedestres 
evitando-se a sujeira das ruas e criando na população hábitos de higiene e limpeza. Os 
cestos  coletores  destinam-se  principalmente  a  deposição  de  embalagens,  restos  de 
alimentos, pacotes vazios de cigarros, papéis e similares. 

Podem ser utilizados recipientes cilíndricos de base circular com 20 cm de diâmetro e 30 
cm de altura abertos na parte superior. Serão fixados em postes de aço galvanizado com 
1,00m  de  altura,  o  que  facilita  e  induz  sua  utilização.  A  fixação  será  por  meio  de 
braçadeiras que permitam bascular o recipiente e, assim esvaziá-lo. Os recipientes serão 
colocados em distância não superior a 60 m uns dos outros. O material para confecção 
dos recipientes poderá ser o plástico, fibra de vidro ou aço inoxidável. 

 - COLETORES DE PASSEIO DE 200 L

Nos locais estratégicos de maior fluxo de pessoas deverão ser colocados recipientes em 
plástico colorido ou aço inox, de volume 200 litros, com alças para remoção do lixo. A 
escolha do tipo de recipiente  poderá ser feita  com base em licitação entre  empresas 
produtoras ou também na forma de projeto a ser contratado.

A remoção do lixo será efetuada em outro local dispondo-se, para isso, de recipientes 
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reservas que seriam trocados diariamente. A remoção será feita por tratores rebocando 
carroças de madeira, transferindo-se o lixo para os veículos de transporte final em um 
único local. Após a remoção do lixo, os recipientes serão lavados e utilizados na coleta do 
dia seguinte.

 - SACOS PLÁSTICOS
O lixo de natureza domiciliar e comercial deverá ser acondicionado em sacos plásticos 
conforme as normas: NB-558 de 1.978 NBR 9.190 de 1.985, NBR 9.191 de 1.985 da 
ABNT e IPT NEA 26, IPT NEA 36, IPT NEA 59.

Os sacos devem ser opacos não permitindo a visibilidade de seu conteúdo. As cores 
devem ser o azul claro ou verde. O branco deve ser reservado para lixo de natureza 
hospitalar e o preto para resíduos provenientes de varrição.

A utilização generalizada de sacos plásticos para acondicionamento do lixo domiciliar é 
um processo que demanda  alguns anos e muito  empenho  da administração pública. 
Verifica-se  que  há  resistência  da  população,  principalmente  porque  o  uso  de  sacos 
plásticos  implica  custos  adicionais  à  coleta  interna.  As  campanhas  elucidativas  e 
educativas tendem, contudo a acelerar a adoção desse procedimento. As vantagens do 
uso de sacos plásticos para acondicionamento do lixo são, entre outras: 
 
➢ Maior eficiência na coleta pública;
➢ Menor esforço dos coletores;
➢ Redução no tempo de coleta;
➢ Impede a absorção de água de chuva;
➢ Reduz odores e presença de insetos;
➢ Reduz a degradação ambiental.

•  COLETA DO LIXO

A coleta será realizada por veículos próprios destinados para tal fim dentro da seguinte 
programação:

HORIZONTE EQUIPAMENTO
Zero a 5 anos Trator com carreta ou camionete
De 5 anos a 10 
anos

Camionete Toyota de caçamba aberta para 3,5 m3 (2 unidades 
sendo 1 de reserva)

De  10  anos  a 
20 anos

Caminhão diesel com caçamba basculante aberta (2 unidades 
sendo 1 de reserva)

 
Para execução do serviço na fase inicial é indicado o seguinte equipamento:
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• Microtrator tipo Agrale ou similar com as características:

modelo 4.100
Potência: 16 cv SAE a 2.750 RPM
Vel. máxima: 16,16 km/h
Dimensões: comp. 2,41 m
 larg. 1,19 m
 altura do solo: 46,8 cm
Peso 1.100 kg
Preço US$4.200,00

• Carreta tipo Agrale ou similar com as características:
Dimensões: comp. 2,20 m
 larg. 1,43 m
 altura: 50 cm
Capacidade de carga: 1,57 m3 ou 2.000 kg
Peso sem pneus 297 kg
Preço US$ 800,00

O consumo de combustível é de 10 litros por 48 horas de serviço ou de 10 l/semana. A 
capacidade de trabalho é da ordem de 6 a 8 m3 / dia com quatro a cinco viagens diárias. 
Deverão ser adquiridos duas unidades para a primeira etapa. 

Essa coleta alternativa deverá ser ampliada tanto quanto possível, uma vez que permite 
melhor acesso a locais íngremes e estreitos, bem como em vias não pavimentadas. É 
também adequada ao núcleo comercial, por constituir menos carga sobre o pavimento.

A descarga da carreta será efetuada em uma estação de transferência. Lá os recipientes 
serão  descarregados  manualmente  e  substituídos  por  novos  recipientes  a  serem 
instalados  nos  pontos  de  coleta.  Os  recipientes  serão  descarregados  nos  coletores 
compactadores ou em caminhão basculante de carroceria metálica e daí seguirão para a 
Estação de Tratamento do Lixo.

Os  micro-tratores  serão  também  utilizados  além da  coleta  de  lixo  domiciliar  para  os 
resíduos de varrição ou capina, além de lixos esporádicos tais como limpeza de lotes etc. 
Para facilitar a descarga deverá ser construída uma rampa para a carreta que ficará no 
mesmo nível da carroceira dos coletores ou caminhões basculantes.

A partir  do vigésimo ano quando a produção atingir  5  ton  diárias pode-se admitira  a 
aquisição  de  um  caminhão  com  as  seguintes  alternativas:  Serão  utilizados  veículos 
coletores com compactação, entre os seguintes modelos:
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• Caçamba da Vega Sopave Ltda. modelo VEGALIX com ampla boca de 
carga  traseira,  estribo  para  transporte  de  até  quatro  garis,  melhor 
aproveitamento da capacidade de transporte da carga e maior velocidade 
de coleta;  descarga realizada por escudo ejetor,  compactação feita  por 
placa; opera em qualquer tipo de terreno; possui sistema hidráulico para 
descarga e compactação.  Tempo de descarga 20 a 25 segundos sem 
interferência manual. Modelo 10/40 ou 12/48.

• Caçamba  FNV,  coletor  compactador  de  lixo  COLECOM CFA1012  com 
carregamento lateral (igual ao existente), com capacidade para 10 m3 de 
lixo compactado ou 30 m3 de lixo solto; adaptável a qualquer carroceria de 
fabricação nacional; preferencialmente adquirir os modelos CFT 10, CFT 
12 ou CFT 15 de carregamento traseiro com acionamento automático e 
capacidade de coleta de 10, 12 e 15 m3 de lixo compactado, ou 30, 36 e 
45 m3 de lixo solto; sistema de carga automático e compactação contínua; 
equipados com caixa de chorume para os resíduos líquidos; efetuam as 
quatro  fases  de  compactação  por  acionamento  manual  de  alavancas 
independentes.

• Caçamba da Usimeca, modelo EZM-150 ou EZM-200 com carregamento 
traseiro e capacidade entre 8,8, 10,3, 12, 15, 17, 18, 21 m3 de lixo. 

 - A Equipe de Coleta

Denomina-se  guarnição  o  contingente  formado  pelos  profissionais  responsáveis 
diretamente pela coleta, ou seja os garis e motorista. Cada veículo será equipado com 1 
motorista  e  1  gari  prevendo-se  portanto  para  a  primeira  etapa  uma  equipe  de  2 
profissionais e, para a segunda etapa, 3 operadores. Para os equipamentos individuais 
de proteção e ferramentas tem-se:

Uniforme: 2 uniformes por homem por semestre; vida útil de 6 meses.
Bota: 1 par por servidor por semestre; vida útil de 6 meses.
Luvas: 1 par por gari; vida útil de 3 meses.
Boné : 1 por servidor por semestre; vida útil de 6 meses.
Pá manual: 1 para veículo (caminhão ou microtrator); vida útil de 4 meses.
Vassourão: 1 para veículo (caminhão ou microtrator); vida útil de 1 mês.

 
➢ COLETA SELETIVA

A coleta seletiva é um procedimento que vem sendo gradativamente adotado nas cidades 
brasileiras  e  é  considerado  uma  solução  de  grande  alcance  ambiental.  Consiste  na 
separação,  na  própria  fonte  geradora  de  componentes  que  podem  ser  recuperados, 
mediante acondicionamento distinto, para cada tipo de resíduo ou grupo. A operação da 
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coleta seletiva pode ser:

• Domiciliar: quando a coleta seletiva é realizada na própria fonte geradora 
(residência)  e  a  coleta  é  feita  por  veículo  próprio  que  efetua  a  coleta 
pública semanalmente;

• Em postos  de  entrega voluntários  (PEV):  são recipientes  dispostos  em 
locais  estratégicos  do  empreendimento,  consistindo  de  caçambas 
estacionárias onde a população deposita os resíduos sólidos de acordo 
com a natureza especificada em cada caçamba.

Propõe-se a coleta seletiva da seguinte forma:

• Aquisição de conjuntos de caçambas estacionárias (modelo adotado pela 
SLU de Belo Horizonte) com cores diferenciadas para o tipo de resíduo 
sólido.

• Definição de três postos de entrega voluntários (PEV), a serem instalados 
em locais estratégicos

• Os recipientes serão distinguidos da seguinte forma:

COR DA CAÇAMBA MATERIAL
Azul Papel
Amarela Metal
Verde Vidro
Vermelha Plástico

A eficiência  do  processo  depende  de  dois  componentes  que se  incorporam à  coleta 
seletiva. O primeiro é de natureza educativa e consiste em campanhas no sentido de 
motivar a população para aderir voluntariamente ao processo. Para isso deve-se enfatiza 
junto às escolas e locais de grande acesso de público as vantagens da coleta seletiva. O 
segundo elemento componente é a criação de mercado ou de algum tipo de retorno à 
coleta. Diversas experiências realizadas no Brasil, tais como troca de resíduos sólidos por 
material escolar ou alimentos têm resultado satisfatórias.

É importante frisar que o sentido da coleta seletiva não é de modo algum obter alguma 
economia de imediato mas criar  novos hábitos na população,  fazendo-a participar do 
processo e induzindo-a a modificar habito tais como economizar, reutilizar e reciclar.
Por último, é também possível que o “design” das caçambas seja desenvolvido através de 
projeto específico para se harmonizar com o projeto urbanístico

➢ COLETA DOS DEMAIS RESÍDUOS SÓLIDOS
Além da coleta e disposição dos resíduos sólidos de natureza domiciliar, outros serviços 
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completam a atividade de limpeza urbana. Esses serviços distinguem-se pela natureza 
das fontes geradoras dos resíduos sólidos e são os seguintes.

 - VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS

Os serviços de varrição serão realizados pela administração do condomínio devendo-se 
estender a todos os logradouros públicos. O serviço consiste em promover a varrição de 
ruas e praças coletando-se os resíduos sólidos que serão destinados à coleta regular.

A  varrição será  manual  utilizando-se equipes constituídas  por  funcionários  ligados ao 
serviço de limpeza pública. O lixo proveniente da varrição será coletado em carrinhos 
basculantes  tipo  Lutocar,  dotados  de  sacos  plásticos  e  porta  vassouras.  Depois  de 
completado o volume de um carrinho, ele será esvaziado colocando-se o saco plástico 
em local onde será coletado pelos caminhões coletores-compactadores. Serão utilizados 
sacos plásticos de 100 l na cor preta.

Na área comercial a varrição será diária da seguinte forma. As equipes iniciam a partir do 
centro em direção à periferia no turno da manhã e retornam ao centro no turno da tarde, 
resultando em duas varrições em um mesmo dia. O serviço será realizado de 2 a feira até 
sábado.

Nos  demais  núcleos  o  serviço  será  em  dias  alternados,  acompanhando-se  a  coleta 
regular.  Além  da  coleta  regular,  os  resíduos  sólidos  provenientes  da  varrição  de 
logradouros  poderão ser  coletados  por  caminhões  de carroceria  convencional  ou  por 
micro-tratores, rebocando carrocerias de madeira, sendo este último caso adequado às 
regiões mais distantes.

A  natureza  dos  resíduos  sólidos  provenientes  da  varrição  é  predominantemente  de 
material orgânico (terra, folhas, ciscos) e embalagens lançadas nos logradouros públicos. 
Assim sendo,  é  desejável  que ao longo dos anos,  essa coleta  seja  diferenciada  das 
demais e os resíduos sólidos seja encaminhados para um destino específico a fim de 
serem transformados em adubo orgânico em usinas de compostagem.

Nesse sentido recomenda-se que, a princípio, os resíduos sólidos podem ser coletados 
em conjunto com o lixo domiciliar mas, gradativamente, a coleta seja diferenciada e, a 
partir  da  segunda  etapa,  esses  resíduos  sejam  destinados  exclusivamente  à 
compostagem.

 - PODA E CAPINA

Esses serviços compreendem a limpeza da vegetação que cresce entre as pedras do 
calçamento, junto às sarjetas, em áreas verdes, além da poda de árvores, arbustos e 
gramíneas nos logradouros públicos.

A rotina desses serviços é função dos períodos em que a vegetação está maior, como 
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também obedece a critérios de demanda localizada e eventos a serem realizados na 
cidade quando a limpeza é necessária.  A forma mais adequada de realização desse 
serviço é a programação semanal permitindo-se que toda a área seja beneficiada.

Estima-se que a cada três meses o mesmo local seja objeto do serviço evitando-se assim 
o crescimento exagerado da vegetação. Os resíduos resultantes da poda e capina são 
essencialmente  material  orgânico  de  natureza  vegetal  e  devem  ser  recolhidos  por 
caminhões abertos com carroceria de madeira de onde serão transportados para local 
adequado.  Lá  devem  ser  depositados  em  células  especiais  para  a  decomposição. 
Futuramente poderão ser processados em instalações de compostagem ou reciclagem 
da matéria orgânica.

Para efeito de dimensionamento estima-se em 0,21 kg/hab/dia a produção dos resíduos 
sólidos provenientes da poda e capina. 

➢ DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

O  destino  final  dos  resíduos  será  evidentemente  o  mesmo  do  lixo  urbano  de 
Jaboticatubas. Nessas condições há duas situações. Assim que a Prefeitura Municipal 
colocar  em  operação  sua  unidade  de  tratamento  de  resíduos  sólidos  o  lixo  do 
empreendimento Rio das Velhas design Resorts deverá ser direcionado para lá. Como de 
início a produção é pequena (menos de uma tonelada diária nos primeiros cinco anos) 
uma camionete Toyota poderá fazer o transporte.

Futuramente  poderá  ser  adquirida  nova  área  para  um  aterro  mais  próximo  como  já 
mencionado e nesse caso o lixo será redirecionado para lá. Estima-se a coleta em dias 
alternados. Assim o transporte também o será. No local de destino final haverá o aterro 
propriamente dito e uma usina de compostagem para os materiais específicos.

A  princípio  o  transporte  será  realizado  pelo  próprio  condomínio.  Entretanto  com  o 
aumento da produção a Prefeitura Municipal  poderá seu critério assumir o serviço de 
coleta e transporte dos resíduos.
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7.12 - 7.12 - Infra-estrutura Infra-estrutura :::: Terraplanagem Terraplanagem

7.12.1 - DESENHO URBANÍSTICO

Desenvolvido pelo escritório do arquiteto Manoel Brancante da empresa Design Resorts, 
o projeto urbanístico, em fase de elaboração respeita na totalidade todas as diretrizes 
municipais em especial o Plano Diretor, bem como as posturas metropolitanas. 

Neste  tópico  interessa  analisá-lo  sob  o  enfoque  da  terraplenagem,  ou  seja,  da 
configuração  espacial  das  áreas  produzidas  no  parcelamento,  declividades  das  vias, 
cortes e aterros resultantes.

Foram  projetados  cerca  de  5.000  lotes  com  áreas  variáveis  conforme  indicado  no 
anteprojeto  urbanístico.  As  unidades  componentes  do  projeto  urbanístico  e  suas 
características são as seguintes:

• BIOVILAS

Foram  projetadas  cinco  biovilas  totalizando  3.175  lotes  uni-residenciais  ocupando 
2.627.780 m2 do terreno. Esse modelo de parcelamento em lotes cuja área mínima é de 
360 m2 foi adotado nas partes mais planas do terreno, permitindo, por conseguinte, um 
traçado mais regular e geométrico. Os lotes foram modulados nas dimensões 12 x 30 
(frente x profundidade) de modo que as ruas têm um espaçamento padrão de 60m entre 
si. O traçado geométrico e a topografia indicam greides suaves, colados ao terreno, ou 
seja, terraplenagem de pouca magnitude.

• GOLFE RESORTS

Foram  projetados  os  assentamentos  GOLFE  01  e  GOLFE  02  cujas  áreas  são 
1.708.374,91 m2 e 2.427.260,37 m2 respectivamente. Os lotes gerados foram: GOLFE 01 
são 523 lotes e GOLFE 02 são 862 lotes uni-residenciais.

Neste modelo os lotes têm áreas mínimas de 1.000 m. A topografia apresenta inclinação 
maior do que a das biovilas, uma vez que os campos de golfe tiram partido de nascentes 
e córregos que apresentam encostas mais acentuadas.

Nestes dois modelos o desenho geométrico ainda prevalece, mas o traçado e as curvas 
harmonizam-se com a topografia e, sendo que os lotes têm a forma mais irregular,  é 
possível ajustar cada via à sua melhor condição topográfica reduzindo volumes de cortes 
e aterros.
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• CENTRO COMERCIAL

Este  centro  comercial  está  localizado  em  um  divisor  de  água,  portanto  região  de 
topografia mais suave. Entretanto para possibilitar a edificação das unidades comerciais 
haverá  necessidade  de  se  estender  a  terraplenagem pelos  platôs  que  receberão  as 
construções. A área total do módulo é de 582.323,39 m2.

• COMUNIDADE AEROPORTÚARIA (FLY-IN)

Módulo urbanístico com área de 1.818.794,21 m2 onde serão parcelados 131 lotes uni 
residenciais com áreas variáveis (média de 5.000 m2). Este módulo pode ser dividido em 
duas partes. Uma, maior e mais característica de seu conceito, exige uma terraplenagem 
intensa, pois contém uma pista para aeronaves com cerca de 1.800 m de extensão. Além 
da pista para pousos e decolagens haverá a necessidade de pistas auxiliares para que as 
aeronaves possam taxiar até o interior dos lotes.

Outra parcela, de menor porte, no extremo sul do empreendimento está localizada em 
topografia mais irregular numa curva acentuada do Rio das Velhas. Aí as vias são mais 
curvas  e  adaptadas  à  topografia  do  terreno,  não  havendo  necessidade  de  grandes 
intervenções, pois não existe a necessidade de acesso para as aeronaves.

• VIVER

Este  parcelamento  com  164.070,71  m2 será  dividido  em  214  lotes  de  dimensões 
menores,  sendo  que  há  previsão  construção  das  edificações.  A  topografia  possui 
inclinação da ordem de 10%. Deve-se observar que o projeto buscou lançar as vias no 
sentido de maior aclive do terreno e, com isso, permitir que os lotes tivessem o melhor 
assentamento possível, já que sua maior dimensão ficou paralela às curvas de nível. A 
terraplenagem  deste  módulo  deverá  também  estender-se  aos  platôs  para  permitir  a 
regularização dos lotes.

• RESORT HÍPICO

A exemplo dos módulos de golfe, este parcelamento com 802.214,79 m2 possuirá 160 
lotes uni residenciais. Neste modelo os lotes têm áreas mínimas de 1.000 m. A topografia 
apresenta inclinação maior.

Neste modelo o desenho geométrico não prevalece, e o traçado e as curvas harmonizam-
se com a topografia e, sendo que os lotes têm a forma mais irregular, é possível ajustar 
cada via à sua melhor condição topográfica reduzindo volumes de cortes e aterros.

• SISTEMA VIÁRIO

As vias internas foram projetadas com larguras variáveis conforme indicado no projeto 
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urbanístico. Na tabela a seguir indica-se a área de vias por unidade do projeto.

Tabela 31: Áreas das vias por unidades.

O total de vias internas é 746.018,84 m2 uma vez que existe superposição de 171.643,06 
m2. O total do sistema viário pela tipologia das vias é o seguinte:

7.12.2 - PROJETO GEOMÉTRICO

Apresentam-se, neste item e nos subseqüentes, os critérios que devem ser observados 
quando da elaboração dos projetos complementares.

Todo o serviço topográfico será baseado em marcos oficiais existentes e será referido às 
coordenadas UTM’s e cotas verdadeiras. O projeto geométrico será calculado com base 
em coordenadas UTM’s obtidas a partir da locação do terreno. 

No projeto serão analiticamente definidos os dados como: estaqueamento dos eixos, as 
deflexões de eixos, as curvas de concordância horizontais, os PT’s e PC’s das curvas, 
raios, tangentes e desenvolvimentos. Serão também calculadas as áreas de cada lote e 
áreas não residenciais. Todos os elementos relacionados serão indicados em planta.
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UNIDADE TOTAL VIA 
MUNICIPAL

PISTA DE 
POUSO INTERNAS VIELAS CAMPO DE 

GOLFE

BIO VILA 01 574.873,58 5.000,45 69.994,59 11.126,29
BIO VILA 02 586.656,50 84.487,56 13.415,12
BIO VILA 03 561.564,24 6.267,02 83.858,85 15.075,03
BIO VILA 04 597.602,42 91.037,15 17.906,89
BIO VILA 05 307.083,50 59.812,45 8.004,45
GOLF 01 1.708.374,91 119.783,70 10.704,40 359.593,98
GOLF 02 2.427.260,37 161.699,45 8.170,49 400.127,19
DOWNTOWN / PIAZZA 582.323,39 43.815,66 916,62
FLY IN 1.818.794,21 118.747,77 107.841,38 4.996,35
VIVER 164.070,71 31.615,38
RESORT HÍPICO 802.214,79 63.715,73 2.636,62
INSTITUCIONAL 217.133,22
CENTRO DE CONVENIÊNCIAS 16.767,25
SISTEMA DE VIAS MUNICIPAIS 82.402,74 82.402,74
TOTAIS 10.447.121,83 93.670,21 118.747,77 917.661,90 92.952,26 759.721,17

VIAS

RUAS INTERNAS 746.018,84
VIELAS 92.952,26
VIAS MUNICIPAIS 93.670,21
TOTAL 932.641,31

SISTEMA VIÁRIO



O projeto geométrico em perfil (greides das ruas) será obtido a partir do nivelamento dos 
eixos com base no levantamento topográfico planialtimétrico. 

Serão projetados  greides cujo  objetivo será  compatibilizar  o  valor  das rampas com o 
mínimo possível de cortes e aterros. Para as concordâncias verticais será empregada 
parábola do segundo grau, definida pelos seus ramos y1 e y2 e pela flecha máxima. Nos 
desenhos serão indicadas as rampas, os perfis naturais e projetados, e os elementos de 
concordância vertical.

A seguir estão indicados os greides máximos e mínimos previstos para cada umas das 
unidade que compõem o empreendimento.

Tabela 32: Greides máximos e mínimos previstos por unidades.

7.12.3 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O projeto de terraplenagem será desenvolvido tendo em vista os resultados obtidos nos 
estudos geotécnicos e na definição do projeto geométrico. Constará, basicamente das 
seguintes etapas:

➢ Análise do perfil geológico/geotécnico longitudinal;

➢ Definição das inclinações dos taludes de cortes e aterros;

➢ Definição das fundações de aterros com características específicas indicadas nos 
levantamentos; 

➢ Classificação  estimada  dos  materiais,  tendo  em vista  os  horizontes  geológicos 
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UNIDADE MÁXIMO MÍNIMO

BIO VILA 01 10% 0,50%
BIO VILA 02 12% 1,00%
BIO VILA 03 12% 1,00%
BIO VILA 04 15% 1,00%
BIO VILA 05 10% 0,50%
GOLF 01 18% 1,00%
GOLF 02 18% 1,00%
DOWNTOWN / PIAZZA 8% 0,50%
FLY IN (SETOR NORTE) 5% 0,50%
FLY IN (SETOR SUL) 15% 1,00%
VIVER 12% 1,00%
RESORT HÍPICO 15% 1,00%

GREIDES



estabelecidos nos cortes;

➢ Substituição dos materiais inadequados ao subleito e indicação do local de onde 
será  extraído  o  material  substituto  e  do  local  serão  lançados  os  materiais 
substituídos;

➢ Projeto de proteção da natureza da execução da terraplenagem;

➢ Determinação dos volumes de terraplenagem, com base no projeto vertical e nas 
seções transversais, apresentando os volumes de cortes e aterros;

➢ Determinação das distâncias de transporte, com a orientação da distribuição dos 
materiais e do desenvolvimento da terraplenagem.

A quantificação dos volumes de terra a movimentar para constituição do corpo das vias, 
obedecerá  o  greide  de  terraplenagem  definido  no  decorrente  desenho  das  seções 
transversais, lançando a plataforma, e posterior determinação de área.

A  cubação  dos  volumes  extraídos  apresentará,  essencialmente,  os  seguintes  dados 
referentes a cada estaca:

➢ Volumes parciais de corte e de aterro;

➢ Volumes acumulados de cortes e aterros, considerada a compensação lateral;

➢ Volumes excedentes de cortes e aterros.

Na cubação, os volumes de corte e aterro serão discriminados em termos de volume 
solto, a título de homogeneização, para permitir o estudo de compensação de massas.

Os volumes de cortes serão relacionados a volumes geométricos e os de aterro, por sua 
vez, a volumes geométricos vezes o coeficiente de compactação de 1,30. Identificados, 
sucessivamente, ao longo do trecho, os volumes a escavar, as origens e os destinos das 
massas,  e  as  distâncias  de  transporte,  serão  calculados  os  momentos  de  transporte 
parciais.

A  compensação-lateral  será  considerada  implicitamente  pelo  método  de  distribuição 
adotado,  e  o  volume  correspondente  será  considerado  como  distância  de  transporte 
incluída na categoria de DMT 400 m a 800 m.

A terraplenagem deve ficar restrita à abertura do sistema viário, caminhos de serviço e 
plataformas para as edificações. Não obstante, em determinados segmentos, podem ser 
previstos serviços de terraplenagem, que têm por finalidade atender às especificações 
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dos equipamentos a serem utilizados na terraplenagem.

Em todos os intervalos onde ocorrerem alargamentos de corte,  os off-sets devem ser 
modificados, tornando necessária a mudança da Nota de Serviço de Pavimentação, o 
que será executado em escritório.

A  substituição  do  material  do  subleito  será  obrigatoriamente  indicada  no  Projeto  de 
Terraplenagem para efetuar a remoção do material de cortes até a profundidade de 0,60 
m  abaixo  do  greide  de  terraplenagem,  quando  o  solo  ocorrente  neste  nível  vier  a 
apresentar as seguintes características geotécnicas:

➢ Suporte CBR < 6,6%;

➢ Expansão > 2% (conforme recomendação do DNER).

Essa  situação  poderá  ocorrer  nas  imediações  dos  talvegues onde  a  drenagem atual 
favorece o surgimento de solos inadequados ao suporte. Entretanto deve-se, antes de 
proceder a substituição de material  de subleito,  averiguar a possibilidade de melhorar 
suas condições geo-mecânicas através de drenagem adequada.

A  classificação  dos  materiais  escavados,  estabelecida  através  dos  resultados 
preliminares  de  inspeção  visual  realizadas  no  local,  conduz  a  identificá-los  na  1ª 
Categoria, segundo definição adotada pelo DNIT.

Definidos  os  volumes  de  corte  sem  compensação  (bota-fora),  serão  pesquisados  os 
locais de deposição e estimada a distância de transporte.

Optou-se por executar a terraplenagem sem bota-fora com volumes compensados. Para 
tanto,  o  volume  excedente  será  utilizado  para  regularização  das  quadras,  grotas, 
execução dos campos de golfe e aeroporto.

Assim, em resumo, pode-se considerar que não haverá importação ou exportação de 
materiais,  fato  que  reduzirá  sensivelmente  os  impactos  ambientais,  quer  seja  na 
operação de transporte  por  caminhões que,  apesar  das exigências,  sempre  ocasiona 
transtorno  nas  vias  públicas,  quer  seja  pela  deposição  de  materiais  que,  se  não  for 
rigidamente controlada, ocasiona o assoreamento de corpos receptores.

A execução de cortes obedecerá, em princípio, a taludes 1:1 e a execução de aterros terá 
taludes 2:3.  Os aterros serão compactados  com controle  do  grau de compactação  e 
obedecerão a:

➢ Até  60  cm  abaixo  do  greide  atingindo  o  peso  específico  aparente  seco, 
correspondente a 95% do peso específico obtido em ensaio do Proctor Normal;
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➢ Os últimos 60 cm do aterro,  que servirem de subleito  para o pavimento  serão 
compactados até atingirem 100% do peso específico máximo obtido no ensaio do 
Proctor Normal;

➢ A umidade do material será a umidade ótima determinada em ensaio com variação 
de ± 3%;

➢ A espessura das camadas já adensadas será de 20 a 30 cm.

A região é caracterizada pela presença de solo de boa capacidade de suporte, decorrente 
dos  processos  geomorfológicos  anteriormente  citados.  Por  isso,  o  solo  vegetal  ali 
encontrado será retirado mecanicamente, e reservado. 

Tendo em vista, o tipo do equipamento normalmente utilizado nas construções viárias, 
preconizou-se, para o corpo do aterro e sua camada final, o grau de compactação de 
100% do Proctor Normal, e para bota-fora de regularização 95% do Proctor Normal.

As fundações dos aterros devem ser escalonadas com plataformas de largura igual a 
3,00 m inclinadas contra o talude natural em que se apoiará o aterro.

A  partir  do  cálculo  dos  volumes,  efetuado  por  computação  gráfica,  será  definida  a 
quantidade dos materiais envolvidos para a implantação da obra.

O  projeto  de  terraplenagem  do  parcelamento  em  questão,  deve  ter  por  finalidade 
racionalizar ao máximo o movimento dos materiais envolvidos, bem como assegurar ao 
subleito uma boa capacidade de suporte, da maneira mais econômica possível.

Para efeito deste estudo ambiental foram estimados os volumes dos cortes e dos aterros. 
Dentro  deste  conceito,  foi  determinado  o  destino  dos  materiais  escavados,  e  sua 
distância de transporte, que é a distância do centro de massa do material escavado ao 
centro  de  massa  do  destino  que  tal  material  terá.  A  tabela  a  seguir  apresenta  os 
resultados esperados da terraplenagem.
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Tabela 33: Resultados esperados da terraplanagem do empreendimento.

O resumo da terraplenagem será o seguinte:

Para  as  condições propostas  haverá  um excedente  de  58.123  m3 o  que poderá  ser 
facilmente absorvido na execução da terraplenagem interna. 
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UNIDADE CORTE 
MÉDIO

ATERRO 
MÉDIO

VIA 
MUNICIPAL INTERNAS VIELAS TOTAL DE 

VIAS (m2)
TOTAL DE 

CORTE
TOTAL DE 
ATERRO

BIO VILA 01 0,50 0,20 5.000,45 69.994,59 11.126,29 86.121,33 43.060,67 17.224,27
BIO VILA 02 0,70 0,30 84.487,56 13.415,12 97.902,68 68.531,88 29.370,80
BIO VILA 03 0,70 0,30 6.267,02 83.858,85 15.075,03 105.200,90 73.640,63 31.560,27
BIO VILA 04 0,85 0,40 91.037,15 17.906,89 108.944,04 92.602,43 43.577,62
BIO VILA 05 0,50 0,20 59.812,45 8.004,45 67.816,90 33.908,45 13.563,38
GOLF 01 1,20 0,70 119.783,70 10.704,40 130.488,10 156.585,72 91.341,67
GOLF 02 1,20 0,70 161.699,45 8.170,49 169.869,94 203.843,93 118.908,96
DOWNTOWN / PIAZZA 2,50 0,60 43.815,66 916,62 44.732,28 111.830,70 26.839,37
FLY IN 3,00 0,60 107.841,38 4.996,35 112.837,73 338.513,19 67.702,64
VIVER 0,70 0,20 31.615,38 31.615,38 22.130,77 6.323,08
RESORT HÍPICO 0,80 0,50 63.715,73 2.636,62 66.352,35 53.081,88 33.176,18
SISTEMA DE VIAS MUNICIPAIS 1,70 0,80 82.402,74 82.402,74 140.084,66 65.922,19
 MENOS SUPERPOSIÇÃO (171.643,06)
TOTAIS 93.670,21 917.661,90 92.952,26 932.641,31 1.337.814,90 545.510,41

CORTE ATERRO

SISTEMA VIÁRIO 1.337.815 545.510

CAMPO DE GOLFE 1 300.000 660.000

CAMPO DE GOLFE 2 300.000 660.000

PISTA DO AEROPORTO 1.200.000 360.000

Volume geométrico de corte (a) 3.137.815 m3

Corte em material orgânico (b) 186.528 m3

Corte resultante (c= b- a) 2.951.287 m3

Volume geométrico de aterro (d) 2.225.510 m3

Coeficiente aterro/corte (e) 1,30

Volume de aterro empolado (f=d*e) 2.893.164 m3

Resultado final (g=c-f) 58.123 m3

(Negativo = empréstimo)
(Positivo = bota-fora)

Haverá necesssidade de 58.123 m3
operação de: bota-fora

BALANÇO FINAL DE MASSAS

RESUMO DA TERRAPLENAGEM

TOTAIS 3.137.815 2.225.510



7.12.4 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

A  pavimentação  será  precedida  da  regularização  do  subleito.  Os  pequenos  aterros 
devem ser executados com materiais cujo IG e CBR sejam iguais ou superiores do que 
os do corpo do aterro.

A solução a ser adotada para o pavimento será função de diversos fatores, tais como, 
disponibilidade  de  materiais  e  empreiteiras,  preços  de  mercado  para  as  várias 
alternativas, redução de permeabilidade do solo, entre outras.

Necessariamente  as  vias  serão  pavimentadas  com  uma  das  possíveis  alternativas: 
CBUQ, tratamento superficial ou pavimento poliédrico, pavimento intertravado. Qualquer 
que  seja  a  solução  adotada  para  o  pavimento,  seu  dimensionamento  e  seleção 
obedecerão os critérios usuais adotados para vias urbanas.

Serão  executadas  base  e  subase  para  receber  o  pavimento  final.  A  subase  com 
espessura a ser definida em projeto e o material com CBR superior a 20 e a expansão 
inferior a 1%. Para a base o CBR será superior a 40 e a expansão inferior a 0,5%, a base 
também com espessura dada em projeto.

Em comum acordo com a Prefeitura Municipal de Jaboticatubas, poderá ser empregado o 
pavimento  poliédrico  desde  que  mediante  projeto,  previamente  aprovado,  com 
especificação do material  pétreo, granulometria,  forma índices de abrasão e forma de 
execução.

Com o intuito de minimizar os efeitos erosivos nos taludes dos cortes e aterro, todos os 
taludes com altura  acima de 1,50  receberão recobrimento  vegetal.  As  quadras  serão 
regularizadas  após  a  terraplenagem,  antes  da  implantação  das  casas.  O  material 
excedente da terraplenagem será absorvido dentro do empreendimento, utilizando-o para 
regularização das quadras e demais áreas já mencionadas. As áreas terraplenadas que 
não forem edificadas serão revegetadas.
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7.13 - 7.13 - Infra-Estrutura :: Infra-Estrutura :: DDistribuição de Energia Elétricaistribuição de Energia Elétrica

O condomínio Rio das Velhas Design Resorts, em terreno de 1.047 ha, será constituído 
por  duas  áreas  de  golfe,  um  resort  hípico,  5  biovilas  residenciais,  um  loteamento 
residencial (Viver), um aeródromo, um centro comercial e partes comunitárias. Para este 
empreendimento foi estimada uma carga de 13.926,17 kW, demandada.

A rede de distribuição de energia elétrica do condomínio Rio das Velhas Design Resorts 
será do tipo subterrânea, utilizando-se transformadores do tipo pedestal. Sem deixar de 
avaliar  a  relação  custo/benefício,  afirmamos  que  vale  a  pena  optar  pela  solução 
tecnologicamente  mais  avançada,  e  que  inclusive  a  diferença  de  preço  inicial  é 
desprezível se comparada à infinidade de vantagens que o sistema possibilita.

Os custos de instalação das redes subterrâneas baixaram muito nos últimos anos. Não 
existem  mais  dificuldades  para  se  projetar  ou  construir  redes  enterradas,  pois  essa 
tecnologia já está totalmente disponível no Brasil. É por isso que esta solução está sendo 
cada vez mais usada nos condomínios horizontais.

Os cabos primários serão instalados em dutos e os secundários diretamente enterrados 
ou  também  no  interior  de  dutos.  A  rede  conta  com  acessórios  desconectáveis  que 
facilitam os trabalhos de expansão e manutenção.

As  ligações  são  bem  mais  simples  com  os  acessórios  desconectáveis.  Não  são 
necessárias ferramentas ou equipamentos especiais para pôr ou tirar os transformadores 
de operação.

Outra  vantagem  da  rede  subterrânea  é  que  os  reparos  na  média  tensão  são  mais 
rápidos. Serão projetada linhas de distribuição dispostas em anel. Mesmo isolando um 
transformador ou algum trecho da linha primária, será possível alimentar os pontos de 
consumo próximos a ele usando os recursos técnicos que este tipo de instalação oferece.

A rede de média tensão do loteamento deverá ser de 13,8 kV. Durante a execução dos 
projetos  será  estudada  em conjunto  com a  concessionária  a  leitura  de  medidores  à 
distância, via modem.

Outra vantagem das redes subterrâneas é que elas resolvem mais do que a instalação 
elétrica.  Uma vez aberta  a vala técnica,  pode-se unir  ali  média tensão,  baixa tensão, 
fiação para telefonia e TV a cabo, respeitando-se as distâncias exigidas pelas normas, 
fazendo com que os custos caiam, aumentando a procura por esta solução.

Agora que as redes subterrâneas estão sendo mais difundidas, os acessórios de média 
tensão para essas instalações também estão se tornando mais populares. O que há de 
mais moderno neste campo são os chamados acessórios desconectáveis.

Página: 164 / 786

Arquivo: 001-EIA-R46-081218.odt



Os acessórios desconectáveis são as terminações para 200 e 600 ampères que facilitam 
a  ligação  dos  cabos,  aumentando  a  agilidade  e  a  confiabilidade  dos  serviços  de 
manutenção. Eles também simplificam as manobras de expansão das redes. Entre os 
principais  dispositivos  desconectáveis  pode-se  destacar  os  tipos  T,  reto,  cotovelo, 
plugues de inserção simples e duplo,  MIB, RIB e pára-raios desconectáveis.  Os itens 
dessa linha têm isolação à prova d’água e acompanham kit  com todos os elementos 
necessários para sua instalação

A instalação de rede subterrânea poderá ser feita em fases envolvendo a instalação de 
transformadores  do  tipo  pedestal  e  QDPs  (quadros  de  distribuição).  Serão  utilizados 
cabos de baixa tensão tipo XLPE de 1 kV e cabos de média tensão tipo Eprotenax de 
8,7/15 kV. 
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7.14 - 7.14 - PROCESSOS CONSTRUTIVOSPROCESSOS CONSTRUTIVOS

Como visto até o momento, o respeito ao meio ambiente é uma premissa fundamental 
deste projeto. Além de todos os recursos citados acima nos capítulos das infra-estruturas 
básicas, o empreendimento visa ainda implementar:

➢ sistemas de segregação e tratamento de resíduos; 

➢ utilização de energias alternativas (energia solar); 

➢ inexistência de cabos elétricos e de telecomunicações aéreos; 

➢ utilização, sempre que possível, de material reciclados; 

➢ utilização de produtos, tanto quanto possível, sustentáveis. 

A idéia é que toda a infra-estrutura do empreendimento seja desenvolvida com bases 
sustentáveis (enxuta e limpa), sendo fundamental para isso, a reciclagem e o reuso de 
materiais (água, energia, esgoto, resíduos). 

O  conjunto  arquitetônico,  bem  como,  as  regras  urbanísticas  de  construção  que 
contribuem para a harmonia e beleza do conjunto serão levadas a sério. Neste sentido, 
estão previstos para as edificações restrições urbanísticas, sobretudo as seguintes:

➢ afastamentos obrigatórios ao eixo da via; 

➢ afastamentos entre as casas;

➢ a não autorização de muros frontais e laterais;

➢ existência de ruas tipificada;

➢ ausência de fios e da poluição visual de grande impacto.

A pavimentação prevista para as vias será de bloquete (concregrama ou intertravado) 
intermediado por vegetação, o que permitirá uma maior permeabilização do solo. Deve-se 
considerar  ainda  que  o  empreendimento  prevê  70%  de  áreas  permeáveis,  o  que 
contribuirá para uma retro-alimentação positiva do ciclo pluvial.
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Arquitetos desenvolverão cerca de 50 projetos arquitetônicos diferenciados que poderão 
ser utilizados pelos compradores dos lotes.  No entanto,  caso o proprietário opte pela 
contratação  específica  de  um  projeto  arquitetônico,  este  deverá  seguir  as  normas 
estabelecidas  pelo  empreendimento  e  pela  convenção  do  condomínio,  que incluirá  a 
obrigatoriedade a utilização de materiais sustentáveis, tais como: painéis solares, fossa 
séptica, etc.

O empreendimento prevê menos de 7% de índice de ocupação do solo para uma área 
superior a 10.000.000m². A taxa de permeabilização dos lotes residenciais varia entre 
30% (Biovilas e Viver) a 50% (Comunidade Aeroportuária -  Fly-in). A taxa de ocupação 
prevista para os lotes varia entre 30 a 40%, isso quer dizer que as edificações só poderão 
ocupar no máximo 40% da área do lote. 

No caso das Biovilas, por exemplo, onde estão previstos lotes de 360,0 m² e taxa de 
ocupação de 40%, a área máxima que a edificação poderá ocupar no lote, em projeção 
horizontal,  será  de  144,0  m².  Já  no  caso  dos  lotes  de  12.000m²  localizados  na 
Comunidade  Aeroportuária  (Fly-in  Comunity)  cuja  taxa  de  ocupação  é  de  25%,  as 
edificações poderão ocupar no máximo 3.000 m² da área do lote.

7.15 - 7.15 - FASES DE IMPLANTAÇÃO FASES DE IMPLANTAÇÃO 

Conforme apresentado,  serão desenvolvidos seis produtos, entre eles:  a Comunidade 
Aeroportuária  (Fly-in);  os  Golfes  Resorts  e  o  Centro  Hípico  voltado  à  classe alta;  as 
Biovilas  destinadas  à  classe média;  o  Viver,  voltado para  a  classe  trabalhadora;  e  o 
Centro de Comércios & Serviços destinados a dar suporte à fixação de todo o público do 
empreendimento.

Para um empreendimento obter sucesso não basta simplesmente parcelar um terreno, é 
preciso buscar a sustentabilidade do projeto, melhorar a qualidade de vida daqueles que 
viverão e utilizarão o local e garantir o menor impacto possível ao meio ambiente. Tarefa 
esta que não é fácil, pois o empreendimento terá obrigatoriamente que ter um equilíbrio 
entre resultado e preservação e se não houver lucro não há empreendimento.

Um empreendimento desta magnitude deve obrigatoriamente ser executado por etapas. A 
seguir,  é apresentado um cronograma de execução da intra-estrutura que poderá ser 
antecipado ou atrasado em função do mercado.

O empreendimento Rio das Velhas Design Resort está previsto para ser implantado em 
um período de até 10 anos. Devido ao panorama de expansão do Vetor Norte, o projeto 
adquire uma transitoriedade, sendo que em um primeiro período o foco será o turismo e 
lazer  com  predominância  de  2ª  residência,  para  depois,  a  médio  prazo,  o 
empreendimento se tornar focado para 1ª residência.
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7.16 - 7.16 - CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTOCRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

ETAPAS 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 10º Ano
Projetos
Aprovação / licenças
Comunidade 
Aeroportuária
Golf 1
Biovilas
Viver
Centro Hípico
Golf 2
Centro de Comércio & 
Serviços (Dowtown)

Mesmo  concluída  a  infra-estrutura,  a  complementação  do  empreendimento  com  a 
construção das casas demorará ainda alguns anos. Assim julga-se que o complexo Rio 
das Velhas chegará a sua maturidade numa avaliação otimista em 10 anos.

Deve-se  considerar  ainda  os  aspectos  e  impactos  socioeconômicos que  são 
evidentemente  provocados  por  empreendimento  deste  porte.  Surgirá  uma  demanda 
importante  de  mão-de-obra,  que,  em  um  primeiro  momento,  se  concentrará  na 
construção civil. Esta é uma mão de obra transitória e vai existir de uma forma importante 
até a maturidade do empreendimento para depois diminuir. Estima-se na construção da 
infra-estrutura do empreendimento uma geração de 250 empregos.

Após a conclusão das etapas e da ocupação dos espaços,  aparecerão os empregos 
fixos,  que  irão  crescendo  até  o  empreendimento  se  completar.  Estima-se  que  serão 
criados pelo empreendimento entre 6.000 a 6.200 empregos diretos.

Empregos Previsão

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 10º 
Ano

Construção 
Infra-
Estrutura

50 200 400 300 200 200 200 100 100 100

Fixos 50 50 600 1000 200 1600 1600 400 400 200

Além da geração do emprego, o empreendimento vai alavancar a economia da região 
sob muitos aspectos. Haverá uma demanda de consumo, que irá injetar na economia 
local muitos recursos favorecendo, em primeira mão, os habitantes de Jaboticatubas, em 
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função da:

➢ Valorização do entorno;

➢ Desenvolvimento  urbano  que  permitirá  elevar  a  qualidade  de  vida  das  vilas 
próximas;

➢ Importante incremento nas atividades culturais, educacionais e de saúde. 

São inúmeros os efeitos positivos esperados, mas para atingir tais objetivos é preciso 
trabalhar em parceria com o Município e o Estado. Em primeiro lugar será necessário em 
conjunto  qualificar  a  mão  de  obra  local,  para  incluí-la  dentro  dos  benefícios  do 
empreendimento. Depois será preciso implantar na área equipamentos comunitários de 
saúde, de ensino e de segurança, que em boa parte depende do poder público. E por fim 
promover um planejamento do entorno para garantir o sucesso dessa proposta.
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8 - 8 - ÁREAS DE INFLUÊNCIAÁREAS DE INFLUÊNCIA

A área de influência do empreendimento é aqui concebida como um limite geográfico de 
possíveis  interferências  e/ou  pertubações  ambientais,  resultante  dos  processos  de 
planejamento, implantação, operação ou mesmo manutenção do futuro empreendimento.

Cientes da importância da projeção da dimensão do empreendimento em análise, bem 
como  incorporados  à  relação  integrada  do  meio  ambiente,  foram  levados  em 
consideração  os  conceitos  principalmente  de  bacia  e  sub-bacias  hidrográfica  para  a 
definição  das  áreas  de  influência.  Outras  variáveis  como  limites  dos  municípios, 
existência  de  distritos,  localidades  e  os  “centros  de  irradiação”,  serras,  estradas  e 
rodovias foram incorporadas ao modelo visando uma definição criteriosa das áreas de 
influência.  Vale  lembrar  que as  áreas de  estudo  são definidas  a  partir  da  escala  de 
abrangência  e  da  magnitude  dos  impactos  que  poderão  ser  consolidados  e, 
necessariamente,  tratados  no  âmbito  do  planejamento,  implantação  e  operação  do 
empreendimento. 

Portanto, para definição das áreas de influência considerou-se:

➢ ADA (Área Diretamente Afetada) – Compreende a área com impactos e demais 
efeitos  diretos,  oriundos  da  implantação  (em  todas  as  suas  etapas)  do 
empreendimento. Esta área é em geral comum para todos os meios em estudo;

➢ AID (Área de Influência Direta) – Compreende os limites de influência direta onde 
os  impactos  oriundos  das  fases  de  planejamento,  implantação  e  operação  do 
empreendimento  afetem  de  maneira  direta.  Para  assegurar  a  eficiência  desta 
limitação pode-se ainda considerar como representante da área de influência, para 
cada  matéria  ou  disciplina,  a  área  passível  a  ser  afetada  pelos  impactos  da 
implantação, ou seja, os impactos oriundos dos impactos diretos;

➢ AII  (Área de Influência  Indireta)  –  Compreende os limites de influência  indireta 
onde os impactos oriundos das fases de planejamento, implantação e operação do 
empreendimento afetem de maneira indireta. Esta área é variável de acordo com o 
conjunto de disciplinas envolvidas no diagnóstico considerando que os possíveis 
impactos serão menos significativos. 
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FIGURA 21: Representação esquemática da Área Diretamente Afetada e áreas de influência direta 
(AID) e indireta (AII).

Reforça-se que estes limites foram traçados levando-se em consideração as variáveis de 
cada matéria e disciplina em estudo. Contudo, a interação e sinergia entre estas também 
é contabilizada, evitando-se a perda de visão global do empreendimento e seus reais 
impactos  ambientais.  Portanto,  visando  uma  análise  mais  realista  das  matérias 
envolvidas neste estudo, defini-se separadamente as áreas de influência para cada meio 
em estudo (biótico, físico e antrópico), sendo apresentados nos tópicos a seguir.

Página: 171 / 786

Arquivo: 001-EIA-R46-081218.odt



8.1 - 8.1 - MEIO SÓCIO-ECONÔMICOMEIO SÓCIO-ECONÔMICO

Tradicionalmente as territorialidades municipais e aglomerados antrópicos são utilizadas 
como definidores para a delimitação espacial das áreas de estudo para o meio sócio-
econômico.

Considerando o princípio de abrangência e magnitude dos impactos ambinetais, o estudo 
dos aspectos socioeconômicos do projeto de implantação do Condomínio Rio das Velhas 
Resort foi subdividido em quatro dimensões espaciais distintas, quais sejam:

➢ Área de Referência – AR;
➢ Área de Influência Indireta – AII;
➢ Área de Influência Direta – AID;
➢ Área Diretamente Afetada – ADA.

Para a delimitação dessas áreas foram consideradas as especificidades de projeto do 
empreendimento em pauta, bem como sua localização e abrangência espacial no futuro, 
nos  níveis  local  e  regional.  As  áreas  de  influência  visam  abarcar  adequadamente  o 
conjunto  de  espaços  sócio-políticos  envolvidos  direta  ou  indiretamente  com  o 
planejamento, implantação e operação do empreendimento. 

Portanto, levando em conta as referências acima indicadas, a delimitação geográfica das 
áreas  de  estudo  foi  definida  partindo-se  da  escala  mais  macro  de  inserção  do 
empreendimento no contexto regional e fechando o foco em sua área de abrangência 
local, da seguinte maneira:

➢ Área de Referência – AR  : contempla a área de inserção do empreendimento no 
contexto  regional  ao  qual  se  refere,  à  luz  de  processos  sócio-políticos  co-
relacionados  e  fundamentados  no  âmbito  da  expansão  do  Vetor  Norte  do 
município de Belo Horizonte. Dessa forma, a AR abrange características do Vetor 
Norte de expansão metropolitana como um todo, considerando os 13 municípios 
que  o  compõem:  Baldim,  Capim Branco,  Confins,  Jaboticatubas,  Lagoa  Santa, 
Matozinhos, Nova União, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, São José da Lapa, 
Santa Luzia, Taquaruçu de Minas e Vespasiano. 

➢ Área de Influência Indireta (AII)  : é compreendida pelo município de Jaboticatubas, 
uma vez que a área do empreendimento em estudo insere-se integralmente no 
território dessa unidade política, observando-se, ainda, que as referências sócio-
políticas e culturais da região de implantação do empreendimento estão voltadas, 
principalmente,  para a sede deste município.  Contudo,  num segundo momento, 
optou-se pela inclusão dos municípios de Lagoa Santa e Santa Luzia à AII, devido 
a questão da proximidade: a área do empreendimento está localizada nos limites 
municipais  de  Jaboticatubas  com Lagoa  Santa  e  Santa  Luzia;  e  também  pela 
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questão do acesso: a chegada ao empreendimento será realizado por um desses 
dois municípios. 

➢ Área  de  Influência  Direta  (AID)  :  compreendida  pelas  comunidades  rurais  de 
Açudinho, Boa Vista e Bamburral que, territorialmente, encontram-se instaladas no 
entorno imediato da área prevista para a implantação do empreendimento, sendo 
que as duas primeiras estabelecem divisa territorial com a Área a ser Diretamente 
Afetada – ADA.

➢ Área Diretamente Afetada (ADA)  : circunscrita aos domínios do sítio de implantação 
do futuro Condomínio, especificamente às áreas demandadas para a implantação 
de todas as estruturas do projeto,  incluindo as áreas de preservação e aquelas 
voltadas às infra-estruturas de apoio às obras, como canteiro de obras, bota-fora, 
etc. Esta área possui uma dimensão total de cerca de 1000 hectares.

A localização em mapa das quatro áreas de estudo definidas para as análises do Meio 
Socioeconômico e Cultural pode ser observada no figura 22 deste documento.
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FIGURA 22: Mapa da área diretamente afetada e das áreas de influência do meio sócio econômico 
para o empreendimento Rio das Velhas Design Resorts.
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8.2 - 8.2 - MEIO BIÓTICOMEIO BIÓTICO

Após pesquisa e pré-avaliação da área do empreendimento in loco e seu entorno, foram 
avaliadas as principais características relevantes para o meio biótico, buscando uma área 
que abrangesse todos os potenciais impactos a serem gerados neste meio. 

O empreendimento em estudo perpassa por micro-bacias componentes da grande bacia 
do Rio das Velhas. Para o diagnóstico ambiental do meio biótico (considerando os grupos 
de  fauna  e  flora)  levou-se  em  consideração  o  completo  desenho  de  5  sub-bacias 
regionais que compõem uma rede de cerca de 30 corpos de água (figura 23).

Sendo assim, para o meio biótico ficou definido a área diretamente afetada (ADA) como a 
área composta pelos limites do empreendimento, a área de influência direta (AID) como o 
contorno  das  5  micro-bacias  selecionadas.  A  área  de  influência  indireta  (AII),  foi 
selecionada de forma continuada as bacias hidrográficas da AID, de forma a abranger 
também outros fragmentos florestais passíveis de funcionarem com refúgio de espécies 
animais, principalmente da ornitofauna. Na figura  23 encontra-se o mapa das referidas 
áreas de influência do meio biótico. 
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FIGURA  23: Mapa da área diretamente afetada e das áreas de influência do meio biótico para o 
empreendimento Rio das Velhas Design Resorts.
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8.3 - 8.3 - MEIO FÍSICOMEIO FÍSICO

De um modo geral, a definição dos limites do meio físico perpassa limites políticos e se 
depara com limites naturais de serras, montanhas, chapadas, dentre outros. Os impactos 
neste meio se destacam por suas características indiretas, principalmente relacionados 
ao ar e água. 
 
Para a delimitação das áreas de influência do meio físico levou-se em consideração os 
seguintes critérios:

➢ Área Diretamente Afetada – ADA

Foi delimitada tendo como base inicial os limites do empreendimento. Ressalta-se que a 
delimitação da ADA para este meio ultrapassou o limite do empreendimento levando-se 
em consideração os efeitos no clima, na qualidade do ar e na propagação de ruídos, que 
não obedecem limites pré definidos.

➢ Área de Influência Direta – AID

A definição  desta  área  foi  projetada  levando-se  em  consideração  a  área  urbana  do 
município. A delimitação da AID tem como referência os impactos físicos urbanos. Onde 
podemos destacar os principais: 

• Aumento geração de lixo;
• Intensificação do tráfego local;
• Redimensionamento da mancha urbana; entre outros.

➢ Área de Influência Indireta – AII

Foi delimitada respeitando-se as barreiras físicas naturais de Jaboticatubas. Esta área 
está  sujeita  a  impactos  relacionados  a  dispersão  de  particulados  atmosféricos, 
contaminação de lençol freático Onde podemos destacar nos seguintes sentidos:

➢ A nordeste com o Rio Cipó;
➢ A oeste com o Rio das Velhas;
➢ A sudoeste com APA Carste de Lagoa Santa;
➢ A leste com APA Morro da Pedreira;
➢ A noroeste o limite do município.
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FIGURA  24:  Mapa  da  área diretamente  afetada e  das  áreas de  influência  do  meio físico para  o 
empreendimento Rio das Velhas Design Resorts.
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9 - 9 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MEIO SÓCIO-DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MEIO SÓCIO-
ECONÔMICOECONÔMICO

9.1 - 9.1 - IntroduçãoIntrodução

Os estudos  da  sócio-economia  nas  áreas  de  influência  do  empreendimento  Rio  das 
Velhas Design Resorts tiveram como objetivo o conhecimento da realidade local, através 
do  levantamento  de  informações  diversas,  tais  como:  o  histórico  de  ocupação,  as 
condições de vida, os contextos e relações sociais, as atividades econômicas, o uso e 
ocupação,  infra-estrutura  de  serviços,  etc.  Os  resultados  destes  estudos,  aqui 
apresentados,  forneceram  os  subsídios  para  a  análise  de  impactos  e  medidas 
mitigadoras do empreendimento.

9.2 - 9.2 - Procedimentos MetodológicosProcedimentos Metodológicos

A obtenção  das  informações  necessárias  à  elaboração  do  diagnóstico  das  áreas  de 
estudo referentes ao Meio Socioeconômico e Cultural  abrangeu a coleta e análise de 
dados  secundários,  dados  primários  e  entrevistas  diretas.  Os  instrumentos  utilizados 
foram constituídos por roteiros semi-estruturados de pesquisa previamente elaborados, 
orientados tanto aos diversos segmentos do poder público do município de Jaboticatubas 
quanto aos demais públicos-alvo do presente estudo, quais sejam, proprietários rurais 
das terras localizadas na ADA e não proprietários residentes neste território, bem como a 
informantes-chave e lideranças das comunidades rurais do entorno, conforme detalhado 
a seguir.

Inicialmente foi realizada pela equipe de coordenação dos trabalhos uma pesquisa de 
campo para reconhecimento da área prevista para a implantação do projeto,  ocorrida 
entre os dias 19 e 21 de junho de 2008. Esta campanha possibilitou o conhecimento 
inicial  da  área  de  inserção  direta  do  empreendimento  e  seu  entorno,  balizando  o 
procedimento de definição das áreas de estudo, que orientou o escopo dos trabalhos de 
diagnóstico ora apresentados. 

Dessa  forma  foi  realizada,  em primeiro  plano,  uma abordagem dos  aspectos  macro-
regionais, de forma a situar o empreendimento no contexto amplo de sua inserção, no 
âmbito da expansão do Vetor Norte do município de Belo Horizonte. 

Partindo-se  desta  escala  para  a  região  de  influência  indireta  do  empreendimento 
focalizou-se o município de Jaboticatubas, ao qual o Condomínio Rio das Velhas Resort 
está integralmente contido. A partir desta contextualização foi realizada a caracterização 
local  da região do projeto,  abrangendo tanto  as comunidades rurais situadas em seu 
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entorno imediato quanto as propriedades rurais diretamente afetadas, que englobam o 
conjunto de terras destinados à sua implantação.

As especificidades metodológicas que orientaram as análises socioeconômicas de cada 
área de estudo encontram-se descritas na seqüência. 

9.2.1 - ÁREA DE REFERÊNCIA - AR

O vetor de expansão norte, definido como AR, foi caracterizado, principalmente, através 
de dados secundários de fontes  oficiais de informação e estatística,  tais como IBGE, 
Fundação João Pinheiro, Atlas do Desenvolvimento Humano da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, dentre outros.

9.2.2 - ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA – AII

A caracterização da AII,  definida como o município  de Jaboticatubas,  Lagoa Santa  e 
Santa  Luzia,  foi  fundamentada,  principalmente,  em  dados  secundários  coletados  em 
fontes  oficiais  de  informação  e estatística,  tais  como IBGE,  Fundação João Pinheiro, 
Secretarias Estaduais de Educação e Saúde, DATASUS, CEMIG, Secretaria do Tesouro 
Nacional – STN, Atlas do Desenvolvimento Humano da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, dentre outros. 

Complementa  o  diagnóstico  desta  área  algumas  informações  primárias  qualificadas, 
coletadas  junto  a  Prefeitura  Municipal  de  Jaboticatubas  em  campanha  de  campo 
realizada no dia 08 de agosto de 2008.

Tendo em vista o papel do município de Jaboticatubas frente ao empreendimento, na 
elaboração  do  diagnóstico  buscou-se  abordar  o  amplo  conjunto  dos  aspectos  que 
configuram esta unidade sócio-política, possibilitando a compreensão estrutural de sua 
organização socioeconômica e cultural, através da seguinte estruturação.

✔ Contexto Histórico de Ocupação,   a partir das principais referências históricas da 
época áurea da mineração, das fazenda históricas dos séculos XVIII e XIX e da 
consolidação do município no século XX;

✔ Estruturação  Espacial,   considerando  a  regionalização  oficial  do  município  no 
contexto do Estado e principais marcos de localização e acessos;

✔ Dinâmica Populacional,   com enfoque na densidade demográfica,  população por 
situação do domicílio, sexo e faixa etária, taxas de crescimento populacional entre 
os anos de 1991 e 2000, grau de urbanização, taxas de mortalidade, migração, 
dentre outros;
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✔ Estrutura Econômica  , com destaque para o Produto Interno Bruto (PIB) municipal 
no contexto da Região Metropolitana de Belo Horizonte e no Estado, as atividades 
agropecuárias e industriais, a estrutura ocupacional dos habitantes e as finanças 
públicas;

✔ Infra-Estrutura Social  , através da estruturação dos setores de habitação, saúde, 
educação, saneamento básico e segurança pública, indicadores que determinam o 
nível de vida da população;

✔ Condições  de  Vida  da  População  ,  através  da  análise  dos  índices  de 
desenvolvimento  humano  municipal,  com  base  nas  informações  do  Atlas  do 
Desenvolvimento Humano no Brasil, da FJP;

✔ Turismo e Patrimônio Cultural,   com enfoque nas principais estruturas e atrativos de 
fomento ao turismo em âmbito  municipal,  bem como nos principais patrimônios 
culturais materiais e imateriais municipais. Pela particularidade que apresenta, os 
procedimentos metodológicos relativos a estes temas encontram-se apresentados 
em separado ao final deste item.

9.2.3 - ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA- AID

A AID é representada pelas comunidades rurais de Boa Vista, Bamburral e Açudinho e 
teve  sua  análise  pautada  em  dados  primários  obtidos  junto  a  informantes-chave  e 
lideranças locais destes povoados, complementados por informações coletadas junto à 
Prefeitura  Municipal,  através  das  diversas  secretarias  que  compõem  sua  estrutura 
administrativa,  sobretudo  a Secretaria  Municipal  de  Saúde –  SMS,  em campanha  de 
campo realizada entre os dias 25 a 27 de julho de 2008.

Buscou-se  contemplar  durante  a  pesquisa  o  conjunto  de  informantes  qualificados  e 
representativos  das  comunidades  rurais  em  estudo,  de  forma  a  coletar  dados 
consistentes sobre o contexto socioeconômico destas localidades. Desta forma, foram 
realizadas entrevistas semi-estruturadas junto a diversos atores, que representam, por 
sua vez, as principais entidades e associações atuantes nestas comunidades, dentre as 
quais se destacam a Associação dos Moradores de Boa Vista; Associação Comunitária 
dos Moradores de Bamburral;  Associação Comunitária  dos Moradores de Açudinho e 
Cachoeira dos Palmares; Associação dos Produtores Rurais de Açudinho e Taquaraçu de 
Baixo e a Associação dos Produtores Rurais de Jaboticatubas e Bamburral. 

Além destas entidades, foram coletadas também informações junto a outros informantes-
chave locais,  como representantes das escolas municipais instaladas em Boa Vista  e 
Bamburral, da Igreja Católica e do comércio local, como também outros atores sociais 
relevantes, como o Sr. Esaki, proprietário da Fazenda Bamburral, o Sr. Enéas Fontes, 
morador  antigo  da  região  e  o  Sr.  e  sra.  Marcílio  e  Cássia  Silveira,  proprietários  da 
Pousada Vila de Boa Vista. 
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Neste sentido, com vistas a traçar um quadro condizente com a realidade vivenciada por 
essas localidades, foi  adotada a seguinte itemização para o diagnóstico das áreas de 
entorno:

➢ Informações  gerais,    com  ênfase  nas  características  gerais  da  estruturação 
espacial, localização e acessos;

➢ Ocupação Histórica,   baseada principalmente na história oral;

➢ População,  Saneamento  Básico  e  Infra-estrutura  Econômica  ,  traçando  um 
panorama  geral  destes  indicadores  que  representam as  condições  de  vida  da 
população local;

➢ Atividades Econômicas, Trabalho e Renda,   com ênfase no perfil ocupacional e nas 
principais atividades geradoras de renda para os habitantes;

➢ Organização  Social,  Atrativos  Turísticos  e  Patrimônio  Cultural,    enfocando  as 
relações  sociais  e  organizacionais  consolidadas  localmente  e  os  principais 
atrativos turísticos e culturais de destaque;

➢ Questões  Ambientais  e  Percepção  Frente  ao  Empreendimento,   retratando  a 
percepção a respeito do empreendimento,  na visão dos moradores locais,  bem 
como as principais questões ambientais consideradas relevantes para o cotidiano 
dos habitantes destas comunidades.

9.2.4 - ÁREA DIRETAMENTE AFETADA – ADA

Os levantamentos realizados tiveram como objetivo o contato com todos os proprietários 
dos imóveis rurais localizados na área a ser afetada pelo empreendimento, bem como, 
com as categorias de não proprietários que mantêm relação de moradia e/ou trabalho 
com esses imóveis. Para tanto, foi realizada campanha de campo nos dias 25, 26 e 27 de 
julho de 2008. 

Há que se ressaltar a boa receptividade de todos os envolvidos e do entendimento acerca 
da importância em responder as informações solicitadas, sendo possível, dessa forma, 
cobrir todo o universo, representado por quatro proprietários rurais e três famílias de não 
proprietários residentes, todas enquadradas na categoria de empregado permanente da 
propriedade. 

Para subsidiar o levantamento das informações necessárias à elaboração do EIA, foram 
utilizados dois instrumentos de pesquisa previamente elaborados, sendo um direcionado 
aos proprietários e outro aos não proprietários residentes nas propriedades da ADA, com 
o levantamento de informações relativas a:  perfil  socioeconômico do produtor;  área e 
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condição  jurídica  do  imóvel;  utilização  da  terra;  explorações  produtivas;  relações  de 
trabalho, famílias residentes e vínculos com a terra, condição de moradia, dentre outros 
aspectos.  Foi  aferida,  ainda,  a  percepção  dos  entrevistados,  tanto  positiva  quanto 
negativa, a respeito do empreendimento.

Portanto,  tendo  como  base  as  informações  coletadas,  o  diagnóstico  da  ADA  foi 
estruturado  de forma a apoiar  o  empreendedor  no  planejamento  das ações a serem 
executadas, bem como o órgão ambiental no conhecimento do contexto a ser analisado.

Nesse sentido, pelo universo restrito da pesquisa, e no sentido de facilitar o entendimento 
das  características  específicas  de  cada  propriedade,  procedeu-se  à  descrição 
individualizada dos estabelecimentos agropecuários, bem como das respectivas famílias 
de  não  proprietários  residentes,  o  que  certamente  propiciará  o  conhecimento  mais 
aprofundado da região de inserção direta do empreendimento.

9.2.5 - Turismo e Patrimônio Histórico e Cultural

As análises referentes ao Turismo no contexto da região de inserção do empreendimento 
foram balizadas na coleta de dados primários junto à Fundação Municipal de Cultura, 
Esportes  e  Turismo  Padre  Messias  –  JABOTUR,  da  Prefeitura  Municipal  de 
Jaboticatubas, bem como na compilação de dados secundários disponíveis, dentre os 
quais se destaca o Inventário Turístico realizado pela Faculdade de Ensino Superior de 
Itabira -FUNCESI e Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais – SETUR. Além 
destes  foram  consultados  também  o  banco  de  dados  do  Instituto  Estrada  Real, 
responsável pela gestão do Circuito Turístico do Parque Nacional da Serra do Cipó, onde 
o município está inserido.

Importante  destacar  também que,  especificamente  no âmbito  do diagnóstico do tema 
Turismo  para  a  Área  de  Influência,  pelas  inter-relações  que  apresenta  no  contexto 
regional,  as análises  extrapolaram o território  municipal  de  Jaboticatubas,  e  incluíram 
também a citação e contextualização de todos os municípios abrangidos pelo Circuito 
acima citado e que estabelecem divisa territorial com a Área de Influência. 

Esta contextualização se justifica na medida em que a região como um todo está inserida 
em um amplo processo de desenvolvimento de infra-estrutura de apoio ao turismo, com 
perspectivas notórias de crescimento, podendo agregar valor ao futuro empreendimento. 
Além  disso,  o  valor  turístico  do  município  de  Jaboticatubas  adquire  uma  relevância 
especial  quando  articulado  com  o  contexto  regional  ao  qual  está  inserido,  sendo  o 
conjunto do Circuito Turístico do PARNA Cipó um dos mais importantes expoentes das 
regiões turísticas do estado de Minas Gerais.

No  que  se  refere  aos  temas  relacionados  ao  Patrimônio  Histórico  e  Cultural,  os 
procedimentos  metodológicos  também  foram  calcados  na  coleta  e  análise  de  dados 
secundários e primários relacionados às Áreas de Influência, de Entorno e Diretamente 
Afetada. No caso específico da Área de Entorno, ressalta-se que, pela particularidade do 
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tema em foco, as análises extrapolaram as comunidades rurais definidas e caracterizadas 
neste estudo, contemplando também algumas fazendas e outros bens culturais isolados 
situados no entorno do empreendimento, porém fora dos povoados rurais pesquisados.

O levantamento de dados secundários presentes nos arquivos da Prefeitura Municipal, 
especialmente no “Inventário de Proteção Cultural de Jaboticatubas / IPAC-MG”, aliado à 
pesquisa de campo, que enfocou a ADA e a AE, propiciaram a significativa produção de 
informações sobre os bens culturais direta ou indiretamente relacionados com as áreas 
de estudo do empreendimento, assim como a inserção dos mesmos dentro da história e 
cultura  do  município  de  Jaboticatubas,  considerado  como  Área  de  Influência  (AI)  do 
empreendimento.  Pela  importância  histórica  deste  município,  ressalta-se  que  esta 
temática  assume  uma  dimensão  bastante  relevante  no  âmbito  do  diagnóstico 
socioeoconômico da AI,  sendo imprescindível  para a compreensão das configurações 
atuais de seus aspectos sociais, econômicos e culturais.

Centralizando os esforços em torno dos bens culturais imóveis  e dos bens imateriais, a 
pesquisa de campo foi realizada em duas campanhas. A primeira foi realizada nos dias 
24 e 25 de junho, durante a festa de São João na comunidade quilombola de Mato do 
Tição. A segunda ocorreu entre os dias 30 de julho e 02 de agosto de 2008, e contou 
com  a  participação  de  um  profissional  da  área  de  história,  com  experiência  em 
mapeamento de bens culturais, e um guia local que acompanhou as visitas in loco. Além 
das informações coletadas através da pesquisa de campo nas áreas de influência, de 
entorno e diretamente afetada, foram utilizados também dados constantes nos arquivos 
municipais  que contêm processos  legais,  análises  técnicas  e  relatórios  voltados  para 
captação dos recursos da lei nº 13.803/00, mais conhecida como Lei Robin Hood.

Neste sentido, o conjunto destes dados constitui-se na fonte central de informações para 
a descrição do quadro atual da política cultural em Jaboticatubas e de seu patrimônio 
cultural atualmente protegido.

Julga-se importante também analisar alguns outros aspectos legais e conceituais que 
pautaram a noção de patrimônio cultural utilizada neste estudo.

O artigo 216 da Constituição Federal de 1988 define o patrimônio cultural brasileiro como 
os  bens  de  natureza  material  e  imaterial,  tomados  individualmente  ou  em  conjunto, 
portadores de referências à identidade cultural, à ação e à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira1. 

Inserido neste amplo conceito, o patrimônio cultural apresenta-se sob diversas formas. A 
noção  de patrimônio  imaterial  compreende  as  práticas,  expressões,  conhecimentos  e 
técnicas,  incluindo  seus  suportes  materiais,  que  comunidades,  grupos  e  indivíduos 
reconhecem como parte significativa de sua memória e identidade cultural2.

1  BRASIL, Constituição, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 
1988.

2  Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Imaterial aprovada pela Unesco em 17 de outubro de 2003. Para mais 
informações ver endereço eletrônico http://www.iphan.gov.br.
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O  patrimônio  material  pode  ser  dividido  em  duas  modalidades  principais:  móveis  e 
imóveis. Os bens móveis compreendem a produção pictórica, escultórica, material ritual, 
mobiliário, objetos utilitários e arquivos. Os bens imóveis, categoria de interesse central 
do estudo,  devem ser compreendidos através das noções de bem isolado e conjunto 
arquitetônico e paisagístico. Os bens imóveis isolados envolvem, além do bem cultural 
propriamente dito, o seu entorno e garantia de sua visibilidade e fruição. O segundo inclui 
os núcleos históricos e paisagens constituídas pela interação da ação antrópica com a 
natureza.

Esse conceito de patrimônio cultural preocupa-se tanto com o que pode ser considerado 
excepcional ou monumental como com produtos exemplares da vida cotidiana nas zonas 
urbanas e rurais do Brasil. Dessa forma, a diversidade dos bens culturais imóveis envolve 
edificações  isoladas,  conjuntos  paisagísticos,  núcleos  urbanos,  pontilhões,  cemitérios, 
árvores  entre  outros  bens  que  caracterizam  um  contexto  sócio-cultural  de  época  e 
desempenham o papel de suporte da memória e identidade cultural de uma comunidade, 
município ou região.

A maior dificuldade dos trabalhos de identificação de bens culturais é, sem dúvida, definir 
o  que  seria  de  interesse  de  preservação.  É  preciso  entender  que  essa  análise  está 
inserida em uma reflexão mais ampla sobre a história do tempo presente, ou melhor, 
sobre a necessidade de situar e compreender a realidade do presente no tempo histórico. 
Isso porque, o passado nos deixa uma “herança cultural” que, apesar de ser transferível, 
não  é  “precedido  por  nenhum  testamento”3,  ou  seja,  decidir  o  que  fazer  com  as 
referências herdadas do passado é um exercício interminável, uma experiência que as 
sociedades modernas renovam a cada geração e que levam indivíduos, grupos sociais e 
governos a organizem seu patrimônio histórico como uma forma de elaborar um projeto 
de futuro4.

Após essa pequena reflexão sobre a subjetividade da identificação dos bens culturais no 
tempo presente voltamos para a questão central que pauta as ações de preservação do 
patrimônio cultural:  como identificar  os bens culturais de interesse de preservação de 
uma comunidade, grupo ou região?

O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais / IEPHA - MG 
oferece  indicações  relevantes  para  essa  discussão  no  plano  local.  Segundo  a 
Deliberação no. 01/2004 “a identificação dos bens culturais baseia-se no conhecimento  
da  história  e  da  memória  do  município” e  podem  seguir  os  seguintes  critérios  de 
identificação;

a) Econômicos – cultura material e imaterial que surge a partir da instalação de atividades 
de trabalho e geração de renda e da extração de matéria-prima local;

b) Administrativos – divisão administrativa do distrito sede, distritos, zona urbana e zona 
rural;
3  PASSERINI, Luisa. A “lacuna” do presente. In: FERREIRA, Marieta.M. e AMADO, Janaina (coord.)Usos e abusos 

da história oral. Rio de Janeiro, ed. FGV, 2004.p.214.
4 CATROGA, Fernando. Memória, História e Historiografia, Coimbra, Quarteto, 2001.p.20.
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c)Geográficos – elementos do meio físico e de redes de comunicação, tais como rios, 
ribeirões, córregos, nascentes, clima e vegetação, formações geológicas (serras, morros, 
chapadas, picos etc.), rede rodoviária e ferroviária, urbanização etc;

d)  Culturais –  conjunto  de  referências,  suportes  [meios  e  formas]  e  expressões  de 
indivíduos  e  dos  diferentes  grupos  sociais  que  constituem  a  diversidade  cultural  do 
município5.

Essas  indicações  demonstram  que  a  diversidade  de  aspectos  que  envolvem  a 
identificação de bens culturais coloca os estudos da história e da memória como base 
fundamental dessa atividade. Deve-se compreender que esses estudos referem-se tanto 
aos  elementos  gerais  da  formação  e  ocupação  de  uma  região  como  às  questões 
específicas da história local e memória de uma comunidade e/ou município. 

9.2.6 - Patrimônio Arqueológico

Segundo os artigos 20, 23 e 216 da Constituição Federal de 1988 constituem Patrimônio 
Cultural Brasileiro os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e 
cultural,  os  monumentos,  as  paisagens naturais  notáveis  e  os  sítios  arqueológicos, 
ficando,  portanto,  sob a proteção do Poder Público.  A definição e a preservação dos 
sítios arqueológicos já estava prevista na Lei n° 3.924 de 24 de julho de 1961:

“Art.2° Consideram-se monumentos arqueológicos ou pré-históricos:
a)  as  jazidas  de  qualquer  natureza,  origem  ou  finalidade  que  representem 
testemunhos  da  cultura  de  paleoameríndios  do  Brasil,  tais  como  sambaquis,  
montes  artificiais  ou  tesos,  poços  selpucrais,  jazigos,  aterrados,  estearias  e  
quaisquer outras não especificadas aqui, mas de significado idêntico, a juízo da 
autoridade competente:
os  sítios  nos  quais  se  encontram  vestígios  positivos  de  ocupação  pelos  
paleoameríndios,  tais  como  grutas,  lapas  e  abrigos  sob  rocha;  os  sítios  
identificados como cemitérios, sepulturas ou locais de pouso prolongado ou de  
aldeiamento, “estações” e ”cerâmios”, nos quais se encontram vestígios humanos  
de interesse arqueológico ou paleoetnográfico; as inscrições rupestres ou locais  
com  sulcos  de  polimentos  de  utensílios  e  outros  vestígios  de  atividade  de  
paleoameríndios.”

Os  trabalhos  de  pesquisa  e  escavação  a  serem  realizados  nestes  locais  foram 
regulamentados  pelo  Instituto  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  nacional  –  IPHAN, 
através  da  Portaria  n°  07  de  01  de  dezembro  de  1988,  sendo  posteriormente 
complementada pela Portaria nº 230 de 17 de dezembro de 2003 que fixa as normas 
para a execução de trabalhos em empreendimentos potencialmente capazes de afetar o 
patrimônio arqueológico.

5  IEPHA.  Deliberação Normativa n. 01/2004 do Conselho Curador do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 
Artístico de Minas Gerais. http://www.iepha.mg.gov.br 
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A Portaria  n°  230,  do  IPHAN,  estabeleceu  para  os  casos  de  empreendimentos  que 
possam causar dano ao Patrimônio Arqueológico, as pesquisas arqueológicas devem ser 
desenvolvidas em 3 etapas distintas.

A  primeira  delas  deverá  ocorrer  na  fase  de  obtenção  de  licença  prévia,  quando  da 
elaboração do EIA/RIMA:

Art° 1 - Nesta fase, dever-se-á proceder à contextualização arqueológica e etnohistórica 
da área de influência do empreendimento, por meio de levantamento exaustivo de dados 
secundários e levantamento arqueológico de campo.

Art° 2 - No caso de projetos afetando áreas arqueologicamente desconhecidas, pouco ou 
mal  conhecidas,  que  não  permitam  inferências  sobre  a  área  de  intervenção  do 
empreendimento,  deverá ser providenciado levantamento arqueológico de campo pelo 
menos em sua área de influência direta. Este levantamento deverá contemplar todos os 
compartimentos ambientais significativos no contexto geral da área a ser impactada e 
deverá prever levantamento prospectivo de sub-superfície.

I - O resultado final esperado é um relatório de caracterização e avaliação da situação  
atual do patrimônio arqueológico da área de estudo, sob a rubrica Diagnóstico.

Art° 3 - A avaliação dos impactos do empreendimento sobre o patrimônio arqueológico 
regional  será  realizada  com  base  no  diagnóstico  elaborado,  na  análise  das  cartas 
ambientais  temáticas  (geologia,  geomorfologia,  hidrografia,  declividade e vegetação)  e 
nas particularidades técnicas das obras.

Art° 4 - A partir do Diagnóstico e da Avaliação de Impactos, deverão ser elaborados os 
Programas de Prospecção e de Resgate compatíveis com o cronograma das obras e com 
as  fases  de  licenciamento  ambiental  do  empreendimento  de  forma  a  garantir  a 
integridade do patrimônio cultural da área.

➢ PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para atendimento dos artigos 1º ao 4º da Portaria 230/02 do IPHAN, foram realizados os 
procedimentos abaixo:

➢ Vistoria sem intervenções no subsolo (sem sondagens) e sem coleta de material 
arqueológico. O levantamento expedito será restrito à área diretamente afetada e 
de entorno do empreendimento.

➢ Entrevistas com moradores das comunidades de entorno e proprietários de terra, 
preferencialmente  acima  de  50  anos  de  idade,  visando  obter  informações 
relacionadas à existência de sítios arqueológicos pré-históricos (cacos de cerâmica 
e  machados  polidos)  e  históricos  (cerâmica  neo-brasileira,  louça  européia  e 
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edificações anteriores ao século XX).

➢ Pesquisa bibliográfica, em fontes secundárias, de dados etnohistóricos e sobre a 
ocupação histórica da região onde será implantado o empreendimento.

9.3 - 9.3 - Diagnóstico AR – Vetor NorteDiagnóstico AR – Vetor Norte

O Vetor Norte de expansão metropolitana possui nos 13 municípios que o compõem uma 
população  residente  total  de  688.547  indivíduos.  Contudo,  como  é  normalmente 
esperado, esta população não esta uniformemente distribuída no território, encontrando-
se regiões que concentram mais indivíduos, enquanto que em outras a ocupação é muito 
baixa. 

Como pode ser visualizado nas figuras seguintes, os municípios mais próximos à Belo 
Horizonte concentram o maior número de indivíduos. Os municípios mais populosos são 
Santa Luzia, Vespasiano e Ribeirão das Neves, com população entre 53.958 a 246.646 
habitantes,  seguidos de Lagoa Santa,  Pedro  Leopoldo  e  Matozinhos,  com população 
entre 15.001 e 53.957 habitantes. Dentre os municípios com baixa ocupação podemos 
destacar  Taquaraçu de Minas e Confins  nos quais  a  população não passa de 4.880 
habitantes.
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FIGURA 25: Distribuição espacial da população (2000).

Tabela 34: População total (2007)
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Município n. habitantes

Baldim (MG) 8274
Capim Branco (MG) 8763
Confins (MG) 5680
Jaboticatubas (MG) 15496
Lagoa Santa (MG) 44922
Matozinhos (MG) 33317
Nova União (MG) 5461
Pedro Leopoldo (MG) 56518
Ribeirão das Neves (MG) 329112
Santa Luzia (MG) 222507
São José da Lapa (MG) 17900
Taquaraçu de Minas (MG) 3757
Vespasiano (MG) 94191
Total 845898
Fonte: IBGE, 2007



Levando-se  em  consideração  a  densidade  demográfica,  pode-se  identificar  que  os 
municípios que possuem maior concentração de habitantes por km2 são: Santa Luzia, 
Vespasiano e Ribeirão das Neves, que possuem entre 307,7 a 1.595,0 hab/km2, sendo 
estes adjacentes a Belo Horizonte. 

Em uma relação da densidade demográfica com a distribuição espacial  da população 
pode-se notar que os municípios mais próximos a Belo Horizonte apresentam uma maior 
concentração  de  pessoas  e  também uma maior  adensamento,  dando  indício  de  que 
estas áreas constituem centros já consolidados de desenvolvimento urbano. 

FIGURA 26: Densidade demográfica (2000).

Página: 190 / 786

Arquivo: 001-EIA-R46-081218.odt



O  Vetor  Norte  apresentou  uma  taxa  de  crescimento  anual  média  de  4,31%.  Os 
municípios  de  Ribeirão  das  Neves,  São  José  da  Lapa  e  Vespasiano  têm  o  maior 
crescimento  médio,  com  taxa  anual  média  acima  de  6% ao  ano.  Baldim  é  o  único 
município do Vetor com crescimento negativo.

O dado de densidade demográfica e de crescimento analisados em conjunto também 
apontam o provável sentido da expansão urbana e populacional  da região.  O sentido 
Vespasiano/São José da Lapa, por exemplo, é menos densamente povoado e oferece 
vazios  demográficos  propícios  para  a  expansão  urbana.  A  alta  taxa  de  crescimento 
desses municípios corroboram para o diagnóstico de que esta é uma área de expansão 
urbana do Vetor Norte. 

FIGURA 27: Taxa de crescimento anual dos municípios do Vetor Norte da RMBH.

Em 1991, a Média de anos de estudo das pessoas de 25 anos ou mais de idade do Brasil  
era 4,87. Dentre os municípios do Vetor Norte, o município com o melhor valor era Lagoa 
Santa (MG), com uma média de 5,29 anos de estudos, e o município com o pior nível 
educacional era Nova União (MG), com média de 2,89.

Em 2000, a Média de anos de estudo das pessoas de 25 anos ou mais de idade do Brasil  
era 5,87. Dentre os municípios do Vetor Norte, o município com o melhor valor era Lagoa 
Santa (MG), com uma média de 6,45 anos de estudos, e o município com o pior nível 
educacional era Nova União (MG), com média de 3,76.

A análise comparativa evidencia uma melhora geral no nível educacional da população, 
tanto quando se compara os dados do Brasil, do Vetor Norte como de cada município 
separadamente.  Dentro  do  vetor  Lagoa  Santa  continuou  apresentando  os  melhores 
valores e Nova União os piores no que diz respeito ao indicador de educação analisado. 
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Município Total 1991 Total 2000 Tx. crescimento

Baldim (MG) 8383 8155 -0,32
Capim Branco (MG) 6344 7900 2,56
Confins (MG) 3371 4880 4,36
Jaboticatubas (MG) 12716 13530 0,72
Lagoa Santa (MG) 26453 37872 4,23
Matozinhos (MG) 23606 30164 2,87
Nova União (MG) 4865 5427 1,27
Pedro Leopoldo (MG) 41594 53957 3,05
Ribeirão das Neves (MG) 143853 246846 6,43
Santa Luzia (MG) 137825 184903 3,45
São José da Lapa (MG) 9002 15000 6,07
Taquaraçu de Minas (MG) 3383 3491 0,36
Vespasiano (MG) 45866 76422 6,07
Total 467261 688547 4,31
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil



FIGURA 28: Anos de estudo (2000).

FIGURA 29: Distribuição pela escolaridade.

Em 1991, a Renda per Capita do Brasil era R$ 230,30. Dentre os municípios da região 
VETOR NORTE, o município com o melhor valor era Lagoa Santa (MG), com um valor 
de R$ 206,49, e o município com o pior nível de renda era Nova União (MG), com um 
valor de R$ 78,28.
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Em 2000, a Renda per Capita do Brasil era R$ 297,23. Dentre os municípios da região 
VETOR NORTE, o município com o melhor valor era Lagoa Santa (MG), com um valor 
de R$ 291,75, e o município com o pior era Taquaraçu de Minas (MG), com um valor de 
R$ 140,65. Repetindo o quadro encontrado em em 1991.

Os melhores níveis de renda são encontrados em Lagoa Santa,  Matozinhos e Pedro 
Leopoldo, enquanto que as piores médias são observadas em Nova União e Taquaraçu 
de Minas. Geograficamente não existe uma relação muito evidente do nível de renda e a 
localização  do  município  se  comparados  em  relação  ao  distanciamento  de  Belo 
Horizonte. 

FIGURA 30: Distribuição pela renda.
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FIGURA 31: Distribuição pela renda.

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal do Brasil, em 1991, era de 0,696. Dentre 
os municípios do VETOR NORTE, o município com o melhor IDH era Pedro Leopoldo 
(MG), com um valor de 0,748, e o município com o pior IDH era Nova União (MG), com 
um valor de 0,613. Já em 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal do Brasil 
era 0,766. Dentre os municípios do VETOR NORTE, o município com o melhor IDH era 
Pedro Leopoldo (MG), com um valor de 0,807, e o município com o pior IDH era Nova 
União (MG), com um valor de 0,700.

Os valores de IDH apresentadores pelos municípios do VETOR NORTE são bons, sendo 
Pedro Leopoldo o que apresenta o melhor nível e Nova União o pior. Cabe, destacar que 
Pedro  Leopoldo  em 2000  passou  a  apresentar  IDH superior  a  0,8,  faixa  em que se 
encontra os municípios de melhores condições de vida no país.
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FIGURA 32: Distribuição pelo IDH.

FIGURA 33: Distribuição pelo IDH
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9.4 - 9.4 - Diagnóstico da AIIDiagnóstico da AII

Apresenta-se  a  seguir  o  diagnóstico  socioeconômico  destacando  o  município  de 
Jaboticatubas, como principal integrante da Área de Influência do empreendimento em 
foco,  e  algumas  informações  para  caracterização  dos  municípios  limítrofes  de  Lagoa 
Santa e Santa Luzia.

9.4.1 - Contexto Histórico de Ocupação de Jaboticatubas

➢ Surto Minerador

O surto minerador em Minas Gerais é uma das culminâncias de um longo processo que 
tem início  no  século  XVI  com os  mitos  de  que,  nos  sertões  do  poente  da  América, 
existiam riquezas minerais de extraordinárias proporções. 

A descoberta de quantidade significativa de ouro em Minas Gerais, no final século XVII, 
reiterou,  em  grande  medida,  a  crença  na  existência  do  “eldorado”  em  regiões  mais 
centrais  da  antiga  América  Portuguesa,  estimulando  a  organização  de  entradas  e 
bandeiras pelos primeiros colonizadores. 

No  território  que,  atualmente,  faz  parte  do  estado  de  Minas  Gerais,  as  primeiras 
expedições em busca de escravos indígenas e metais preciosos remontam a meados do 
século XVI e tornaram-se, cada vez mais, freqüentes no século XVII e XVIII. Motivadas 
pela conquista de terra, pela exploração das datas minerais e pela preagem dos índios, 
as bandeiras e entradas propiciaram uma contínua submissão dos povos indígenas que, 
por vezes, reagiam violentamente à pressão imposta pelos colonizadores às suas terras. 

A doação de sesmarias seria, neste contexto, uma das culminâncias dessas entradas e 
marcava o processo de legitimação da ocupação de terras frente a outros moradores e/ou 
invasores, entre eles os próprios indígenas. 

Neste sentido, as cartas de sesmarias revelam-se como documentos importantes para o 
entendimento  da  história  local  e  regional.  O  historiador  Ângelo  Carrara,  através  do 
levantamento  e  análise  de  todas  as  cartas  de  sesmarias  publicadas  na  Revista  do 
Arquivo Público Mineiro, aponta que os primeiros esforços de regulamentação fundiária 
em Minas Gerais ocorreram nas proximidades do rio das Velhas, do rio Pardo e do rio 
Doce6.

Sobre a região estudada, Carrara encontrou quatro sesmarias que fazem referência à 
toponímia de Jaboticatubas. A mais antiga delas, datada de 1718, concede a Antônio 

6  CARRARA, Ângelo Alves.  Contribuição para a História Agrária de Minas Gerais. Ouro Preto: Editora da UFOP, 
1999. Disponível  em: www.mestradohistoria.ufjf.br/?area=mostraDocente&cd_docente=18.  Consultado em janeiro 
de 2008.
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Fernandes Rodrigues e Manuel Ferreira da Cruz, criadores de “gado vacum”, uma área 
que vai  da  barra  do  rio  Paraúna,  subindo pelo  rio  das Velhas até  Jaboticatubas.  Na 
realidade,  percebe-se,  através  desses  documentos,  que  a  região  de  Jaboticatubas, 
apesar  de  se  estar  inserida  em  uma  área  de  exploração  mineral,  era  amplamente 
utilizada para a pecuária e agricultura. 

Além disso, essa região, ainda nas primeiras décadas do século XVIII, tornou-se ponto de 
passagem do caminho trilhado entre o alto rio das Velhas e a antiga Vila do Príncipe, 
como foi durante muitas décadas conhecida a atual cidade do Serro.

Sobre esse tema, o histórico produzido para o IPAC – MG aponta que 

“(...) esse caminho comunicava a Vila Real de Nossa Senhora de Sabará com os  
arraiais  que  foram se  desenvolvendo  nos  sertões  do  Rio  São  Francisco  em 
direção ao norte da capitania.

Inicialmente, partindo de Sabará a rota foi aberta rumo a Santa Luzia. Seguindo 
as  margens  do  Rio  das  Velhas,  o  caminho  desceu  até  a  foz  do  Ribeirão 
Taquaraçú. Em seguida, trilhou por Bamburral, Fazenda de Cima ou Fazenda da  
Boa  Vista  e  Fazenda  de  Baixo  dos  Alves,  até  que  atingiu  o  Ribeirão 
Jaboticatubas.  Alcançou  ainda  a  Fazenda  das  Castanheiras  em  um  local  
conhecido por Almeida Velho. Com o tempo, a estrada passou a servir também 
para os viajantes que iam em direção ao Tijuco (atual Diamantina) e a Nossa  
Senhora do Bom Sucesso das Minas do Fanado (atual Minas Novas). A rota se  
ramificou e passou por outras localidades, dentre elas São Vicente e Baldim.”7

Conhecido popularmente como “Estrada do Serro”, esse caminho levou para a região 
diversos viajantes.  Alguns deles ali  se estabeleceram e contribuíram para a formação 
histórica do território que hoje é formado pelo município de Jaboticatubas. Um desses 
viajantes foi o ermitão de caridade Felix da Costa que, ao chegar nas proximidades de 
Jaboticatubas  teria  reconhecido  “a  fertilidade  das  terras  e  a  abundância  de  águas”, 
decidindo  edificar,  naquele  local,  a  Ermida  de  Nossa  Senhora  da  Conceição  das 
Macaúbas.  “Ele,  então,  requereu ao governador  e capitão geral  das Minas e de São 
Paulo, D. Braz Baltazar da Silveira, uma légua de terra no sertão do Rio das Velhas às 
margens da estrada do Serro.”8

Surgiria dessa iniciativa o Recolhimento das Macaúbas, um dos primeiros educandários 
femininos da colônia, para o qual “(...) eram enviadas tanto filhas de famílias abastadas 
quanto meninas sem posses, geralmente órfãs, brancas ou não, com o intuito de separá-
las das coisas mundanas e, se possível, encaminhá-las para o casamento.”9 

Segundo o IPAC de Jaboticatubas, essa sesmaria foi

7  PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS. Ipac – Mg. Jaboticatubas. 2008.
8  PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS. Ipac – Mg. Jaboticatubas. 2008.
9  PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS. Ipac – Mg. Jaboticatubas. 2008
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 “(...) concedida a Felix da Costa em 02 de novembro de 1716 sob a condição de  
sempre pertencer ao patrimônio da Ermida de Macaúbas. As terras "junto do Rio  
das Velhas, termos da Vila Real do Sabará" ocupavam uma região denominada  
de  "Serra  da  Montanha",  provavelmente  situada  na  nascente  do  Ribeirão  
Jaboticatubas "e vizinha a paragem do Rio das Velhas para a parte da estrada  
que vai  destas minas para a Vila  Nova do Príncipe e Rio de São Francisco"  
(ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO, SC 09, fl. 150v.). 

Em 23/05/1725,  a  instituição  religiosa  denominada  Recolhidas  de  Macaúbas,  
representada pela Madre Regente Catarina de Jesus, solicitou ao governador da  
capitania outra sesmaria também situada às margens do Rio das Velhas. Esta,  
acrescentando bens ao legado, foi concedida por D. Lourenço de Almeida "nas 
paragens  das  Jaboticatubas",  especificamente  na  Serra  do  Curralinho.  
Compunha-se de "quatro léguas de agrestes e incultos e duas léguas de sertão"  
que foram destinados à criação de gado (COSTA, 1988, p.22). Em 28/07/1728, a  
carta de deferimento desta sesmaria foi confirmada por uma resolução do rei de  
Portugal D. João V.

FIGURA  34: Trecho da carta de sesmaria concedida a Felix da Costa em 02/11/1776 por D. Braz 
Baltasar da Silveira.Fonte: Arquivo Público Mineiro. SC 09, 150v.

Mesmo  após  o  falecimento  de  Felix  da  Costa  em  11/10/1737,  novas  glebas  foram 
acrescentadas  ao  patrimônio  das  religiosas,  uma  vez  que  em  05/05/1740,  a  madre 
Antônia da Conceição recebeu do capitão general das capitanias do Rio de Janeiro e 
Minas Gerais, Gomes Freire de Andrada, a carta de sesmaria referente a meia légua de 
terras em quadra na "barra do Jaboticatubas, Rio das Velhas abaixo" (COSTA, 1988, 
p.22).

Já em 11 de janeiro de 1750, outra carta de sesmaria foi concedida à madre regente do 
Recolhimento,  pelo  mesmo  governador,  doando  um  terreno  de  "três  léguas  de 
comprimento por um de largura, na beirada do Rio das Velhas abaixo aonde chamam as 
Jaboticatubas".  A  legitimação  daquelas  terras  adicionou  uma nova  parte  de  bens  ao 
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Recolhimento das Macaúbas. (COSTA, 1988, p.22).

Portanto,  entre  os  anos  de  1716  a  1750,  grandes  porções  de  terras  foram  sendo 
adquiridas através de cartas de sesmarias que legalizavam a ocupação do terreno e que 
foram incorporadas ao patrimônio do Recolhimento das Macaúbas. Ao mesmo tempo, 
parte  dos  terrenos  foi  sendo  invadida  por  vários  exploradores,  dentre  eles  o  capitão 
Antônio Barbosa da Silva, o padre Estevão Antunes Moreira, Bernardo Vieira Alções e 
Antônio de Oliveira Campos.

Destaca-se,  contudo,  que  a  concessão  da  totalidade  das  terras  ocupada  pelo 
Recolhimento  das Macaúbas foi  finalmente confirmada em 17/11/1790 pela rainha de 
Portugal D. Maria I. Dessa forma, toda a bacia do Ribeirão de Jaboticatubas, do Córrego 
do Amaro, da Fazenda de Baixo e parte da bacia do Ribeirão Cipó e dos Córregos Pontal 
e Minhocas passou oficialmente a ser pertencente ao Recolhimento das Macaúbas.10

FIGURA 35: Vistas externas do Convento de Macaúbas

Registra-se, assim, que o extraordinário crescimento das atividades de mineração, que 
levou a uma grande circulação de pessoas e mercadorias,  marcaria profundamente a 
região, propiciando a consolidação de um universo econômico e cultural riquíssimo. 

A Igreja Católica, que se confundia com o estado absolutista português, se tornou, neste 
contexto, um dos maiores aglutinadores dessa efervescência cultural e, apoiando uma 
colonização de cunho mercantil e religioso, acabou por formar um acervo significativo de 
bens culturais que ainda nos dão testemunho da importância do surto minerador.

Antigas fazendas do século XVIII e XIX 

Todavia, a relevância da mineração em Minas Gerais não deve ofuscar a presença de 
uma  economia  relativamente  diversificada  formada  pelas  antigas  fazendas,  pois  o 

10  PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS. Ipac – Mg. Jaboticatubas. 2008
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abastecimento  dos  centros  de  exploração  mineral  gerava  grandes  riquezas  para 
fazendeiros do século XVIII. 

No  caso  específico  de  Jaboticatubas,  algumas  dessas  fazendas  tiveram  importância 
crucial para a história local. Como já vimos, boa parte das terras da região pertenciam ao 
Recolhimento  de  Nossa Senhora  da  Conceição das Macaúbas  que,  ainda  no  século 
XVIII,  negociou  partes  de  suas  sesmarias  propiciando  o  surgimento  das  primeiras 
fazendas de gado, com destaque para a Fazenda Taquaraçú, Fazenda Cipó e a Fazenda 
Ribeirão.

Dessas fazendas, uma das mais importantes para a história do município foi a Fazenda 
Ribeirão, 

“(...) construída pelo capitão João de Almeida Maia em momento anterior a 1752.  
Ela  situava-se a  quatro  quilômetros do Ribeirão de Jaboticatubas  e tinha sua 
existência voltada para a produção de farinha de milho que era transportada por  
tropas e vendidas nos mercados de Sabará, Caeté, Mariana e Ouro Preto. Ela se 
localizava onde atualmente  encontra-se a Praça Francisco Alves,  em frente  à 
Igreja de Nossa Senhora do Rosário.11

Pouco tempo depois de ter sua sede edificada, essa propriedade passou a pertencer a 
José Ferreira da Costa e a sua esposa Maria da Costa Negreiros. Em 1758, a Fazenda 
do Ribeirão de Jaboticatubas passa a ser patrimônio de Antônio Raposo, motivo que a 
levou a receber o nome de "Fazenda Ribeirão do Raposo".12

Também  na  década  de  1750  que  se  erigiu  nesta  fazenda  uma  capela  dedicada  à 
Imaculada  Conceição,  por  provisão expedida  em 17/02/1753.  Segundo o histórico do 
IPAC, foi entorno desse pequeno templo que se formou o povoado primitivo que originou 
a atual cidade de Jaboticatubas.

Cabe aqui dizer que, nesta época, a “(...) Fazenda do Ribeirão e toda a região pertenciam 
à freguesia de Santo Antônio da Roça Grande subordinada a Vila Real de Sabará. Com a 
criação no ano de 1779 da freguesia de Santa Luzia, a capela de Nossa Senhora da 
Conceição do Ribeirão das Jaboticatubas passou a pertencer ao distrito de Taquaraçu de 
Baixo.”13

Apesar  deste  processo  apontar  que a  localidade  estava  se  consolidando,  a  crise  da 
mineração, iniciada em meados do século XVIII e agravada a partir do primeiro quartel do 
século XIX, geraria fortes mudanças na estrutura econômica da região e de toda Minas 
Gerais. É possível afirmar que essas mudanças provocaram uma ampla transformação 
da estrutura fundiária das áreas de mineração, propiciando o surgimento de uma nova 
fase da história regional que estaria assentada sobre a economia agropecuária. Essas 
mudanças iriam fortalecer ainda mais a vida rural, formando uma elite oligárquica que 

11  PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS. Ipac – Mg. Jaboticatubas. 2008
12  PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS. Ipac – Mg. Jaboticatubas. 2008
13  PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS. Ipac – Mg. Jaboticatubas. 2008
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desempenharia uma enorme influência no Brasil Imperial.

As  fazendas,  neste  momento,  consolidar-se-iam  como  um  mundo  praticamente 
autônomo, com uma produção policultural que supria quase todas as necessidades de 
consumo. Habitada,  muitas vezes, por centenas de moradores,  as fazendas eram um 
domínio com mando e uso associados ao poder localista dos fazendeiros14. 

Neste  sentido,  os  costumes  das  antigas  fazendas  mineiras  misturavam  a  rigidez  do 
mando  personalista  dos  proprietários  com uma  flexibilidade  relativa  do  uso  da  terra. 
Assim,  agregados  e  mesmo  os  escravos  desfrutavam  das  riquezas  da  terra  e  da 
natureza, podendo plantar, caçar, pescar, criar seus animais na solta e fazer suas roças 
de  mantimentos,  enquanto  o  fazendeiro  tirava  madeiras  de  preço,  plantava  café, 
engordava porcos, criava gado, produzia aguardente e derivados da cana de açúcar e 
também fazia lavouras15.

O valor financeiro das terras era relativamente baixo e, no século XIX, a opulência de um 
proprietário estava mais associada à posse de escravos e à criação de gado do que ao 
tamanho de sua propriedade territorial.

Com essas características, o “mundo autônomo” das fazendas configurar-se-ia como uma 
realidade predominante na história mineira até meados do século XX. Contudo, a sua 
importância variou ao longo tempo de região para região.

Em  Jaboticatubas  são  encontradas  sedes  de  antigas  fazendas  que  poderiam  ser 
considerados centros produtivos de grande importância regional nos séculos XVIII, XIX e 
XX.  Uma  destas  sedes  é  a  da  Fazenda  das  Minhocas,  caracterizada  no  âmbito  do 
patrimônio cultural da Área de Entorno.

O século XX e a consolidação do município de Jaboticatubas:

Transformada em distrito no final do século XIX, Jaboticatubas continuou a desenvolver-
se basicamente através da produção agrícola e de gado. Isso não impedia que, no final 
do século XIX, algumas melhorias da sede distrital fossem feitas, tais como: o calçamento 
das  ruas  que  começou  a  ocorrer  a  partir  de  1895;  a  inauguração  do  serviço  de 
abastecimento de água potável em 1900, e a edificação de diversas pontes nas estradas 
rurais, entre 1904 e 190616.

Outra  obra,  iniciada na década de 1920,  também teve forte  impacto  não só sobre  o 
incipiente núcleo urbano como sobre toda a área rural que o circundava; a construção de 
uma estrada  de  rodagem que ligava o  distrito  de  Jaboticatubas  à  capital  do  Estado. 
Conhecida  como  “Estrada  do  Cipó”,  essa  estrada  começou  a  ser  aberta  durante  o 

14  RIBEIRO, Eduardo M.  Lembranças da Terra. Histórias do Mucuri e Jequitinhonha.Contagem: Cedefes,1997, 
p.20-24

15  RIBEIRO. Eduardo M. Op.cit.,p.21.
16  PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS. Ipac – Mg. Jaboticatubas. 2008
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governo de Fernando de Melo Viana, em 1924, mas só foi inaugurada seis anos depois, 
em fevereiro de 1930. Após sua finalização, o Cel. Francisco Sales Costa adquiriu um 
caminhão que promovia o escoamento dos produtos agrícolas para a capital, o que, na 
ótica de alguns historiadores, fez com que Jaboticatubas se tornasse uma espécie de 
celeiro que alimentava a capital do Estado17.

Ainda na primeira metade do século XX, dois outros acontecimentos demonstram que a 
localidade estava passando por  importantes  mudanças.  O primeiro ocorre no final  da 
década de 1920, com a instalação de uma pequena Usina Hidrelétrica que abastecia a 
sede  distrital  de  Jaboticatubas,  colocando  sua  população  em  contato  com  novos 
adventos  do  progresso  como  o  rádio  e  a  iluminação  elétrica18.  Todavia,  com  o 
crescimento da localidade, essa usina não fora capaz de suprir a demanda da população, 
o que levou a municipalidade a estabelecer, em 1948, uma parceria com a Companhia de 
Fiação e Tecelagem Cedro Cachoeira, através da qual a Usina Pacífico Mascarenhas, 
situada na serra do Cipó, passaria a fornecer energia para cidade.

O outro evento é datado do final da década de 1930, sendo especialmente importante, 
pois  foi  através  dele  que  foi  criado  oficialmente  o  município  de  Jaboticatubas, 
desmembrado do território de Santa Luzia. Desde então, coube à nova cidade administrar 
também os distritos de Baldim e Riacho Fundo, que seriam emancipados nos anos de 
1948 e 1962, respectivamente. 

Apesar  desses  eventos  apontarem  mudanças  fundamentais  para  a  compreensão  da 
história  mais  recente  da  localidade,  é  possível  dizer  que  Jaboticatubas  manteve-se, 
durante a maior parte do século XX, como um município essencialmente rural, que tinha 
na agropecuária sua principal atividade econômica. Isso fica evidenciado pelo fato de, na 
década de 1970, somente 20% da população do município ser urbana. 

9.4.2 - Estruturação Espacial

O  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  –  IBGE,  separa  todas  as  Unidades 
Federativas em mesorregiões e cada uma destas mesorregiões em microrregiões. Uma 
mesorregião é uma área individualizada que apresenta formas de organização do espaço 
geográfico definidas por três diferentes dimensões. São elas: a dimensão determinante 
do  processo  social,  a  dimensão  condicionante  do  quadro  natural  e  a  dimensão  de 
articulação  social  como  rede  de  comunicação  e  de  lugares.  Assim,  cada  espaço 
delimitado  como  mesorregião  possui  uma  identidade  regional,  formada  ao  longo  do 
tempo pela sociedade que a compõe. O estado de Minas Gerais possui 12 mesorregiões 
e  a  cidade  de  Jaboticatubas  faz  parte,  juntamente  com  outros  33  municípios,  da 
Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte.

As  microrregiões  são  partes  que  compõem  cada  mesorregião  e,  cada  uma  delas, 
apresenta ainda mais características específicas com relação à organização espacial e 

17  GONÇALVES,  Vanda  dos  Santos  e  COSTA,  Anna  Lúcia  Leão.  Ao  pé  das  Jaboticatubas.  BH:  Imprensa 
oficial.1988.p.37-39.

18  GONÇALVES, V. Op.cit.1988. p.49-53.
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estrutura  de  produção.  A  Mesorregião  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  possui  8 
microrregiões e Jaboticatubas faz parte da Microrregião de Sete Lagoas, composta por 
20 municípios.

Distante 40 km da capital do Estado, a principal rodovia que serve ao município é a MG – 
020. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
(DER-MG)  os  municípios  Santana  do  Riacho,  Baldim,  Matozinhos,  Pedro  Leopoldo, 
Lagoa Santa, Taquaraçu de Minas, Nova União, Itabira e Itambé do Mato Dentro são 
limítrofes a Jaboticatubas.

O  Desenho  a  seguir  mostra  a  visão  geral  do  município,  que  possui  mais  de  40 
localidades, cujas principais estão ressaltadas. Conforme destacado no Mapa, entre 15 e 
20% do território municipal é área de preservação ambiental (Parque Nacional da Serra 
do Cipó).
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FIGURA 36: Município de Jaboticatubas.



9.4.3 - DINÂMICA POPULACIONAL

Jaboticatubas está localizada no Vetor Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte 
– RMBH – e ocupa uma área de 1.116,10 km². A contagem da população19 do ano de 
2007,  realizada  pelo  IBGE,  totalizou  15.363  habitantes.  A  densidade  demográfica  do 
município é de 13,76 hab/km2 em 2007.
 
Apesar do município ocupar um espaço significativo (é o maior município da RMBH em 
área),  sua  população  representa  menos  de  1%  de  toda  a  população  da  Região 
Metropolitana.

O  município  possui  apenas  um  distrito  (São  José  de  Almeida),  que  concentra 
aproximadamente  30% de sua população e fica  a 16 km da sede.  Em Jaboticatubas 
existem,  ainda,  nove  “centros  de  irradiação”  (São  José  da  Serra,  Boa  Vista,  São 
Sebastião  do  Campinho,  Capão  Grosso,  Joana,  Vargem  Grande,  Felipe,  Barreiro  e 
Cardoso),  distantes  até  20  km  da  sede,  constituídos  por  cerca  de  200  núcleos 
comunitários, segundo dados da Prefeitura Municipal20.

A Tabela 35 mostra o total da população urbana e rural nos anos de 1991 e 2000. Neste 
período, a população total cresceu a uma taxa anual de 0,70%, enquanto o índice médio 
de crescimento dos municípios que compõem a Região Metropolitana de Belo Horizonte 
– RMBH – foi de 2,41%. A taxa anual de crescimento do Estado de Minas Gerais foi de 
1,44%  e  do  Brasil,  1,64%.  Percebe-se,  a  partir  desses  dados,  que  a  população  de 
Jaboticatubas  vem  apresentando  um  crescimento  muito  pequeno,  e  apesar  de  o 
município ocupar um espaço significativo, em 2000 sua população representava apenas 
0,31% de toda a população da Região Metropolitana. 

Tabela 35: População e taxa de crescimento1991-2000.

A Tabela 36 demonstra que a população rural apresentou uma queda de 20%, entre 1991 
e 2000, enquanto a população urbana cresceu aproximadamente 42%. Esse decréscimo 
da população rural pode ser explicado pela migração tanto para a zona urbana, quanto 
para os municípios vizinhos (Santa Luzia, Lagoa Santa e Belo Horizonte), que oferecem 
maior  variedade  de  trabalho  e/ou  melhores  salários,  bem  como  pela  demanda  dos 

19  Realizada em abril de 2007, a Contagem da População é feita nos municípios com população de até 170 mil habitantes.
20  Prefeitura Municipal de Jaboticatubas, “Plano Plurianual de Assistência Social: 2006 a 2009”, Aspectos demográficos.

Página: 205 / 786

Arquivo: 001-EIA-R46-081218.odt

UDH População Total Taxa anual de crescimento da pop.  
1991 2000 1991-2000

Jaboticatubas 12716 13530 0,70%
RMBH 3522908 4357942 2,41%
Minas Gerais 15743152 17 891 494 1,44%
Brasil 146825475 169799170 1,64%



estudantes que, além da capital do Estado, buscam as cidades de Pedro Leopoldo e Sete 
Lagoas para cursarem o ensino superior. 

No entanto, em 2000, as populações rural e urbana ainda apresentam um número de 
habitantes muito próximo: os moradores da área urbana representam aproximadamente 
53% do total, e, na zona rural, cerca de 47%. O número expressivo da população rural 
também evidencia a característica fortemente agrícola do município. 

Tabela 36: Distribuição da população urbana e rural 1991 e 2000.

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano da RMBH e Censos, IBGE.

Esse  aumento  da  população  urbana  sobre  a  população  rural  é  visto  também  pela 
população brasileira em geral, cujos habitantes da zona urbana aumentaram em 24,3%, 
enquanto  a  população  rural  teve  uma  queda  de  aproximadamente  11%.  Entretanto, 
comparando-se com a dinâmica  populacional  de  Minas Gerais,  vê-se que no estado, 
tanto a população urbana quanto a rural cresceram no período analisado, reforçando a 
característica de um estado voltado, em grande parte, à atividade agropecuária. 

A Tabela 37 mostra a distribuição da população entre sexo, nos anos de 1991 e 2000. A 
população masculina cresceu a uma taxa de 12,67%, muito superior ao crescimento da 
população  feminina,  que  apresentou  um  aumento  de  apenas  0,51%.  O  número  de 
homens ultrapassou, em 2000, a quantidade de mulheres no município, diferentemente 
com o que ocorre tanto na RMBH quanto no estado de Minas Gerais e no Brasil, em que 
a população feminina se sobrepõe à masculina. 

Tabela 37: Distribuição da população por sexo, 1991 e 2000.

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano da RMBH e Censos, IBGE.

A Tabela 38 apresenta a esperança de vida ao nascer, mortalidade até 1 ano de idade, e 
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UDH População Urbana Total População Rural Total
1991 2000 1991 2000

Jaboticatubas 5009 7116 7707 6414
RMBH 3311805 4247949 211103 109993
Minas Gerais 11786893 14671828 2264679 3219666
Brasil 110990403 137953959 35834485 31845211

População Masculina População Feminina
1991 2000 1991 2000

Jaboticatubas 6156 6936 6560 6594
RMBH 1820952 2106430 1701956 2251512
Minas Gerais 7803384 8851587 7939768 9039907
Brasil 72485122 83576015 74340353 86223155

UDH  



a probabilidade de sobrevivência até 40 e 60 anos de idade. A esperança de vida ao 
nascer aumentou de 1991 para 2000, enquanto a mortalidade até 1 ano de idade caiu em 
Jaboticatubas.  A probabilidade de sobrevivência,  tanto  para 40 quanto  para 60 anos, 
também aumentou. Ressalta-se que os índices de Jaboticatubas estão um pouco abaixo 
àqueles  da  RMBH,  mas  apresentam  as  mesmas  tendências  de  queda  –  para  a 
mortalidade até um ano – como para um aumento, em relação à esperança de vida ao 
nascer e a probabilidade de sobrevivência.

Tabela 38: Esperança de vida, mortalidade e probabilidade de viver até 40 e 60 anos1991 e 2000.

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano da RMBH e Censos

A pirâmide etária a seguir (figura 37), juntamente à Tabela 39, mostra a distribuição da 
população  de  Jaboticatubas  por  faixas  etárias,  em  1980  e  em  2000.  Percebe-se  o 
estreitamento da base da pirâmide e o alargamento de seu topo, formato que demonstra 
o envelhecimento da população,  uma tendência que deve predominar  pelos próximos 
anos. Em 1980, a faixa majoritária da população de Jaboticatubas estava entre 0 e 4 
anos;  já  em 2000 o maior segmento  populacional  está na faixa de 15 a 19 anos.  O 
número de habitantes de 0 a 14 anos diminuiu consideravelmente, enquanto o número de 
idosos aumentou. Observa-se também que, a partir da faixa etária de 70 anos de idade, a 
proporção de mulheres supera a população masculina nessa mesma idade, o que mostra 
que a expectativa de vida é maior na população feminina. Nas demais faixas etárias a 
proporção se dá de forma semelhante.

Fonte: Censos, IBGE.
FIGURA 37: PIRÂMIDE ETÁRIA1980 e 2000.
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UDH

Ano 1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000
Jaboticatubas 64,03 69,19 41,54 31,17 85,8 91,48 69,19 78,24
RMBH 67,38 70,71 32,13 27,38 88,83 92,63 74,98 142,35

Esperança de vida 
ao nascer

Mortalidade até 1 
ano de idade

Probabilidade de 
sobrevivência até 40 anos

Probabilidade de 
sobrevivência até 60 anos 



Tabela 39: Distribuição da população por faixa etária e sexo1980 e 2000

Fonte: Censos, IBGE.

A  Tabela  40 apresenta  a  razão  de  dependência,  o  índice  de  envelhecimento  de 
Jaboticatubas, e a taxa de fecundidade, em 1991 e em 2000. A razão de dependência 
mostra  a  razão  entre  o  segmento  das  pessoas  consideradas  economicamente 
dependentes  (menores  de  15  anos  e  com  65  anos  ou  mais  de  idade)  e  aquelas 
consideradas  potencialmente  produtivas  (entre  15  e  64  anos)  e  mede  a  participação 
relativa do contingente populacional que, em geral, deve ser sustentado pelo contingente 
potencialmente  produtivo.  Jaboticatubas  apresentou  uma  razão  de  72,26  para  1991, 
considerado um alto valor, o que significa que a população produtiva deve sustentar um 
alto número de dependentes, o que representa elevados encargos assistenciais para o 
município. Essa taxa caiu para 59,46 em 2000, que pode ser explicado pelo fato de que, 
apesar do aumento no número de idosos, houve uma diminuição da taxa de fecundidade 
– de 2,89 para 2,52 – o que leva ao decréscimo da população de até 15 anos, conforme a 
pirâmide etária evidenciou.
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Idade Homens Mulheres
1980 2000 1980 2000

0 a 4 anos 826 605 807 611
5 a 9 anos 776 675 702 616
10 a 14 anos 725 732 746 692
15 a 19 anos 707 752 620 685
20 a 24 anos 455 680 441 601
25 a 29 anos 374 518 335 508
30 a 34 anos 290 502 264 460
35 a 39 anos 290 470 264 430
40 a 44 anos 285 393 259 363
45 a 49 anos 236 334 241 305
50 a 54 anos 241 283 249 256
55 a 59 anos 212 258 184 241
60 a 64 anos 189 230 190 217
65 a 69 anos 154 186 131 212
70 a 74 anos 72 135 86 167
75 a 79 anos 47 95 63 100
80 a 89 anos 41 81 67 104
90 a 99 anos - 7 - 24
100 anos ou mais - - - 2



Tabela 40: Razão de dependência total, índice de envelhecimento e taxa de fecundidade1991 e 2000

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano na RMBH.

O índice de envelhecimento representa a relação entre o número de idosos (65 anos ou 
mais de idade) e a população jovem (até 15 anos de idade): o número de pessoas idosas 
para cada 100 jovens. O aumento nesses valores significa uma transição demográfica em 
estágio avançado, o que é uma tendência atual, dado o crescimento da expectativa de 
vida. O índice de envelhecimento de Jaboticatubas subiu de 6,81 para 8,23 em 2000, 
acima dos níveis da Região Metropolitana (de 4,08 para 5,15).

9.5 - 9.5 - ESTRUTURA ECONÔMICAESTRUTURA ECONÔMICA

Segundo os últimos dados disponíveis,  a evolução do Produto Interno Bruto a preços 
correntes  e  do  PIB  per  capita,  no  período  2002-2005,  apresentou  os  resultados 
mostrados na Tabela 41 para o estado de Minas Gerais, a Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, e o município de Jaboticatubas. 

Tabela 41: produto interno bruto total e per capita a preço de mercado corrente. minas gerais, região 
metropolitana de Belo Horizonte e Jaboticatubas 2002 a 2005.

FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais.

Uma expansão maior dos produtos em nível municipal, se comparada à do PIB da Região 
Metropolitana e do Estado, significaria uma diminuição da defasagem que o município 
vem enfrentando em relação aos mesmos.

Página: 209 / 786

Arquivo: 001-EIA-R46-081218.odt

Local Razão de dependência total Índice de envelhecimento Taxa de Fecundidade
Ano 1991 2000 1991 2000 1991 2000
Jaboticatubas 72,26 59,46 6,81 8,23 2,89 2,52
RMBH 57,33 47,38 4,08 5,15 2,55 2,18

Local Ano
2002 2003 2004 2005

Produto Interno Bruto a Preço de Mercado Corrente (R$ 1000,00)

42604 51814 56281 64250
RMBH 43129925 48886562 57569393 62329389

127781907 148822787 177324816 192610905

Produto Interno Bruto Per Capita a Preço de Mercado Corrente (R$ 1,00)

3095 3739 4035 4576
RMBH 9381 10419 12028 12770

6904 7937 9336 10012

Município de 
Jaboticatubas

Estado de 
Minas Gerais

Município de 
Jaboticatubas

Estado do 
Minas Gerais



Sem considerar-se a variação de preços no período,  que pode apresentar  diferenças 
significativas em termos espaciais e setoriais, tem-se uma expansão anual média do PIB 
bastante semelhante, entre 2002 e 2005, no município de Jaboticatubas, na RMBH e no 
estado de Minas Gerais, atingindo-se uma percentagem média anual de crescimento de 
16,9%. A renda per capita em Jaboticatubas apresenta-se também expansão no período, 
sendo  sua  taxa  de  crescimento  (16,0%)  ligeiramente  inferior  ao  crescimento  do  PIB 
municipal, fato explicado pelo crescimento populacional do período.

Quanto  ao  PIB  per  capita  de  Jaboticatubas,  o  valor  observado  em  2005, 
aproximadamente R$ 4.576,00/hab, representa apenas 47,7% do valor verificado para o 
estado de Minas Gerais. Tal valor é muito baixo, especialmente se o aferirmos ao valor 
encontrado na Região Metropolitana de Belo Horizonte (R$ 12.770,00/hab).

No que concerne às contribuições setoriais para a formação do PIB, os dados a seguir, 
mostrados na Tabela  42, referentes aos anos de 2002 a 2005, mostram as diferenças 
entre Jaboticatubas, a Região Metropolitana de Belo Horizonte e o Minas Gerais.

Tabela  42:  Valor  adicionado  segundo  o  setor  de  atividade  (r$  1000,00)  –  minas  gerais,  região 
metropolitana de Belo Horizonte e Jaboticatubas 2002 a 2005

FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais.

Em termos da participação dos vários setores de atividade no valor agregado total podem 
ser destacados os seguintes resultados:

✔ a  participação  praticamente  insignificante  da  atividade  industrial  na  economia 
municipal,  inferior  a  11%  em  todo  o  período  considerado,  demonstrando  a 
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Ano
2002 2003 2004 2005

Município de Jaboticatubas
Agropecuária 7.242 11.475 11.476 12.110
Indústria 4.432 5.338 5.973 6.510
Serviços 28.759 32.490 36.112 42.304
TOTAL 40.433 49.302 53.560 60.925

Agropecuária 180.156 227.509 222.286 245.816
Indústria 10.316.753 12.105.868 16.251.479 17.044.932
Serviços 24.585.406 27.755.344 31.713.521 34.027.544
TOTAL 35.082.315 40.088.721 48.187.286 51.318.292

Minas Gerais

Agropecuária 11.166.793 13.487.660 15.422.704 15.568.048
Indústria 31.708.302 39.277.111 52.531.304 54.306.183
Serviços 68.071.130 76.981.650 87.979.793 97.398.820
TOTAL 110.946.225 129.746.422 155.933.801 167.273.051

Setor de 
Atividade

Região Metropolitanta de Belo Horizonte



fraqueza do setor  como fonte  de renda para a população.  Em contraste,  essa 
atividade  apresentou  uma  participação  significativa  na  economia  da  Região 
Metropolitana de Belo Horizonte e de Minas Gerais;

✔ a contribuição do setor agropecuário ao Valor Adicionado Fiscal de Jaboticatubas 
apresentou  incremento  significativo  no  período  em  análise,  representando  em 
2005 aproximadamente 20% do VAF;

✔ o principal  setor  de  atividade  em termos  de  valor  agregado  nas  três  unidades 
consideradas  é  o  de  serviços,  sendo  a  concentração  maior  em  Jaboticatubas 
(69,4%) que na Região Metropolitana (66,3%) e em Minas Gerias (58,2%).

Apresentam-se a seguir algumas informações específicas sobre os setores de atividade 
com base em dados da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 
entre  as quais se destacam a do Cadastro  Central  de Empresas que inclui  todas as 
unidades locais com registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.

➢ Setor Agropecuário

Apesar da participação do setor Agropecuário no valor da produção estadual  mineira, 
como referida no item anterior, não ser expressiva, a contribuição do setor para economia 
local é significativa.

A comparação entre os Censos Agropecuários de 1996 e 2006 revelou os aspectos em 
relação ao desempenho da economia rural de Jaboticatubas, conforme os indicadores 
apresentados na Tabela 43.

Dos dados da Tabela 43, observa-se que o número de estabelecimentos agropecuários 
aumentou de 289 para 824 no intervalo considerado. O tamanho médio da propriedade 
passou de 104,6 ha em 1996 para 44,5 hectares em 2006, o que indica um significativo 
parcelamento das áreas rurais. Em que pese o pequeno aumento da área utilizada para 
formação  de  lavouras  (4%) e  da  área  utilizada  para  pastagens  (16,1%),  crescimento 
significativo foi  registrado apenas nas áreas destinadas a matas ou florestas (46,2%). 
Cabe também observar o  robusto incremento  do rebanho bovino (96,3%) na década, 
indicando o aquecimento da atividade pecuária no município.
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Tabela  43: Indicadores selecionados de desempenho do setor agropecuário Jaboticatubas 1996 e 
2006.

FONTE: IBGE, Censos Agropecuários 1996 e 2006.

Em relação à  pecuária,  Jaboticatubas,  apesar  do  aumento  significativo  na  década,  o 
aumento do rebanho é pequeno, mesmo se comparado ao rebanho da microrregião. Em 
relação à participação estadual, os índices são insignificantes, chegando a no máximo 
0,2% (eqüinos), e, da mesma forma, a participação na Mesorregião Metropolitana de Belo 
Horizonte é pequena, variando entre 0,3% a 2,1%, conforme pode-se observar na Tabela 
44 a seguir.
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Indicadores Selecionados 1996 2006
Número de Estabelecimentos (Unidades) 289 824
Área Total Utilizada (hectares) 30222 36627
Área para Lavoura (hectares) 4043 4186
Área para Pastagens (hectares) 18010 20913
Área de Matas e Florestas (hectares) 6385 9337
Pessoal Ocupado (pessoas) 1407 2390
Rebanho Bovino (cabeças) 12123 23800
Número de Tratores (unidades) 86 131



Tabela 44: Perfil da pecuária municipal – 2006.

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Agropecuária, Pesquisa da Pecuária Municipal 2006.

O  mesmo  ocorre  em  relação  à  produção  animal:  leite,  ovos  e  mel  de  abelha:  a 
participação do município é irrisória.

A produção só é considerada significativa para o próprio município, sendo grande parte 
da produção destinada ao consumo local.

No que concerne à agricultura, a Tabela 45 apresenta os dados da lavoura temporária do 
município de Jaboticatubas. As lavouras temporárias incluem as áreas com culturas de 
curta duração (inferior a um ano) e que, após a colheita, necessitam de novo plantio.

Percebe-se que o plantio da cana-de-açúcar é o principal cultivo, e apresentou um grande 
aumento  entre  os  anos  de  1996  e  2006,  acompanhando  uma  tendência  nacional.  A 
produção de milho é a segunda maior do município, e também cresceu 95,5% no período 
analisado.  A  produção  de  tomate  é  a  terceira  maior  de  Jaboticatubas,  no  entanto, 
apresentou uma queda significativa (58,5%). 

De uma forma geral, a produção de lavoura temporária de Jaboticatubas possui pouca 
diversidade  de  cultivos.  O  plantio  da  cana-de-açúcar,  por  ser  uma  variedade  que 
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Perfil da pecuária municipal - 2006
Jaboticatubas - MG

Especificação Participação (%)

Estadual Meso-região Micro-região
Efetivo dos rebanhos

Grande porte 25176 0,1 1,5 5,8 ...
Bovino 23800 0,1 1,5 5,7 ...
Eqüino 1 376 0,2 2,1 7,6 ...
Médio porte 4 658 0,1 1,3 5,4 ...
Suíno 4 658 0,1 1,4 6,1 ...
Pequeno porte 61 521 0,1 0,3 3,2 ...

52 131 0,1 0,3 2,9 ...

Galinhas 9 390 0 0,5 6,5 ...
Produção animal

Produtos

8 004 0,1 1,4 4,4 5 603

52 0 0,2 5,4 68

Mel de abelha (t) 2 0,1 0,5 5,6 26

- - - - -

Quantidade 
(cabeças)

Valor 
(1000R$) 

Galos, frangas, 
frangos e pintos

Leite produzido 
(1000 litros)
Ovos de galinha 
(1000 dúzias)       

Lã (t)                       
  



necessita de grandes áreas e que apresentou um aumento expressivo, tende a ocupar 
cada vez mais importância na produção total do município.

Tabela 45: Lavoura temporária - Jaboticatubas – 1996 e 2006

Ao contrário da lavoura temporária, a lavoura permanente é aquela constituída por áreas 
com o  cultivo  de  culturas  de  longa  duração,  que após  o  período  de  colheita,  não  é 
necessário  um  plantio  posterior.  A  Tabela  46 apresenta  a  produção  de  lavoura 
permanente de Jaboticatubas de 1996 e 2006.

Tabela 46: LAVOURA PERMANENTE - JABOTICATUBAS – 1996 E 2006.
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Lavoura temporária Ano
1996 2006

Abacaxi (Mil frutos) - 360
Alho (Tonelada) 15 -

16 10

8518 14000

26 114
Mandioca (Tonelada) 195 420

675 1320
Tomate (Tonelada) 1619 672

Arroz (em casca) 
(Tonelada)
Cana-de-açúcar 
(Tonelada)
Feijão (em grão) 
(Tonelada)

Milho (em grão) 
(Tonelada)

Lavoura permanente Ano
1996 2006

Abacate (Tonelada) 800 -
Banana (Tonelada) 82 675

444 576
Laranja (Tonelada) 3859 600
Limão (Tonelada) 1059 -
Mamão (Tonelada) 420 -
Manga (Tonelada) 1264 1200
Maracujá (Tonelada) 384 150
Tangerina (Tonelada) 2065 1400

Café (beneficiado) 
(Tonelada)



Analisando  a  Tabela  46,  percebe-se  que  a  variedade  da  produção  caiu  no  período 
analisado,  ressaltando-se  o  fim  do plantio  de  abacate,  limão e mamão.  O plantio  de 
laranja passou de 3.859 toneladas em 1996 para 600 toneladas em 2006, representando 
uma queda de 84,45%. A produção de maracujá e de tangerina também decresceram no 
período, bem como o plantio de manga, que teve uma ligeira queda.

Entretanto, o cultivo da banana teve um expressivo aumento, de 82 toneladas para 675 
no período. O cultivo de café também cresceu cerca de 30% de 1996 para 2006.

De forma geral, a produção da lavoura permanente vem diminuindo, o que mostra que o 
município não tem uma vocação para a agricultura de forma significativa. 

b) Setor Industrial

A participação do setor Industrial de Jaboticatubas no valor da produção estadual, como 
referida no item anterior, é insignificante. O quadro empresarial do município é composto 
majoritariamente  por  indústrias  transformação  (33),  além  de  indústrias  voltadas  para 
construção (6), atividades extrativas (2) e distribuição de gás e energia (2).

Os dados do IBGE do Cadastro  Central  de Empresas que cobrem o setor formal  da 
economia  registraram  (ver  Tabela  47),  em  Jaboticatubas,  um  total  de  43  unidades 
industriais com sede no município em 2005. Há no município 371 pessoas ocupadas em 
atividades  industriais,  sendo  295  assalariadas.  Foram  pagos  em  2005,  no  total, 
R$1.606.000,00 em salários.

Tabela  47: Número de unidades locais, pessoal ocupado, pessoal ocupado assalariado e salários 
pagos pela indústria segundo o ramo de atividade, Jaboticatubas, 2005.

FONTE: IBGE, Cadastro Central de Empresas, 2005.

C) Setor Terciário

O setor terciário é responsável pela maior parte do valor adicionado total das economias 
do município (69,4%), da Região Metropolitana de Belo Horizonte (66,3%) e de Minas 
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Ramo de Atividade

2 ND ND ND
Indústrias de extrativas 2 ND ND ND
Indústrias de  transformação 33 356 290 1535
Construção 6 15 5 71
TOTAL 43 371 295 1606

Unidades 
Locais

Pessoal 
Ocupado

Pessoal 
Ocupado 

Assalariado

Salários Pagos 
- 2005

(mil reais)
Produção e distribuição de 
eletricidade, gás e água



Gerais (58,2%). 

Em Jaboticatubas é formado por um conjunto pouco diversificado de atividades, entre as 
quais  se  destacam  o  comércio  de  mercadorias  para  atendimento  das  necessidades 
básicas (156 unidades) e serviços vinculados à atividade imobiliária, aluguéis e serviços 
(66).

O comércio absorve 38,7% dos salários totais no terciário. É interessante comentar o 
pequeno porte das atividades comerciais, com média de pessoal ocupado por unidade 
inferior a três. São também baixos os salários médios pagos pelo setor, não superando 
um salário mínimo mensal.

Tabela 48: Dados gerais das unidades locais por faixas de pessoal ocupado total, segundo seção da 
classificação de atividades.

Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas

Em relação às finanças públicas, nos três últimos anos cujas informações se encontram 
disponíveis, o município de Jaboticatubas apresenta os seguintes resultados, em valores 
correntes,  em  relação  às  Receitas  Correntes  e  suas  parcelas  referentes  a  Receitas 
Tributárias e Transferências Correntes (Tabela 48).
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Município de Jaboticatubas - MG
Ano de  2005

Variável

156 433
Alojamento e alimentação 36 155
Transporte, armazenagem e comunicações 17 46

9 43

66 349
Educação 7 22
Saúde e serviços sociais 6 42
Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 51 72

Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE)

Número de 
unidades locais 

(Unidade)

Pessoal 
ocupado total 

(Pessoas)
Comércio; reparação de veículos automotores, 
objetos pessoais e domésticos

Intermediação financeira, seguros, previdência 
complementar e serviços relacionados
Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços 
prestados às empresas



Tabela 49: Município de Jaboticatubas - evolução das receitas (R$). Anos 2004-2005-200.6

Constata-se  o  predomínio  das  Receitas  de  Transferências  Correntes  em  relação  às 
Receitas Tributárias,  porém a participação relativa dessas últimas gradativamente está 
aumentando, conforme mostram os percentuais a seguir, mostrados na Tabela 50.

Tabela 50: Município de Jaboticatubas - evolução das receitas (%) anos 2004-2005-2006.

FONTE: STN/FINBRA.

Entre as Receitas Tributárias os Impostos apresentaram os mais expressivos acréscimos 
de receita, com destaque para o ISSQN e o IPTU, conforme mostram os dados a seguir, 
da  tabela  51.  Tal  situação  pode  ser  explicada  pelo  aquecimento  do  setor  imobiliário 
municipal.

Tabela 51: Município de Jaboticatubas - evolução dos impostos (mil R$) anos 2004-2005-2006.

FONTE: STN/FINBRA.

O ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, é um imposto instituído por 
competência municipal e tem como fato gerador a prestação de serviços, por empresa ou 
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Itens JABOTICATUBAS
2004 2005 2006

Receitas Correntes 8871720,7 10013069,07 11989117,58
Receitas Tributárias 1170394,59 1.251.554.26 1897928,47

7701326,11 8761514,81 10091189,11Receitas de Transferências 
Correntes

Itens JABOTICATUBAS
2004 2005 2006

Receitas Correntes 100 100 100
Receitas Tributárias 13,2 12,5 15,8

86,8 87,5 84,2
Receitas de 
Transferências 
Correntes

Itens JABOTICATUBAS
2004 2005 2006

Receitas Tributárias 570.395 696.503 1.142.595
Impostos 399.282 487.549 830.723
ISSQN 183.164 200.489 330.207
IPTU 168.653 181.336 406.186
IRRF 47.465 105.724 94.330



profissional autônomo e, como regra geral, é recolhido ao município em que se encontra 
o estabelecimento prestador.  No caso de Jaboticatubas, no triênio focalizado, o ISSQN 
teve um aumento crescente (80,3%).

Já o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, considerado como 
uma  ferramenta  de  promoção  da  função  social  da  propriedade  privada  no  Brasil,  é 
definido pela Constituição Federal como um imposto de competência municipal, cujo fato 
gerador é a propriedade, o domínio útil ou a posse de propriedade imóvel localizado em 
zona urbana ou extensão urbana.  Os contribuintes são as pessoas físicas e pessoas 
jurídicas que mantém a posse do imóvel, por justo título.

Em  Jaboticatubas,  o  IPTU  apresentou  crescimento  significativo  entre  2004  e  2006, 
passando em valores correntes de R$ 168.653,22 (42,0%) para R$ 406.186,42 (49,0%). 
Completa os Impostos, com menor participação relativa o IRRF, conforme tabela  52 a 
seguir. 

Tabela 52: Município de Jaboticatubas - evolução dos impostos (%) anos 2004-2005-2006.

 FONTE: STN/FINBRA.

 
Segundo  Emerson  Cesar  da  Silva  Gomes,  in  “Fundamentos  das  Transferências 
Intergovernamentais”,

“O  objetivo  geral  das  transferências intergovernamentais é  assegurar  a  autonomia 
financeira dos entes  descentralizados,  permitindo que estes definam suas prioridades  
locais  de gastos  públicos.  (...)  Esta  autonomia  depende  do  desenho  adequado  do  
sistema de transferências intergovernamentais. Dentre as características desejáveis (...)  
encontram-se  a  flexibilidade,  a  preservação  da  autonomia  dos  entes  federados,  a  
previsibilidade  e  a  regularidade  das  transferências e  a  capacidade  de não  inibir  a 
arrecadação local.” 

Em relação às receitas oriundas das Transferências Correntes, vimos anteriormente que 
representaram,  em  Jaboticatubas,  86,8%,  87,5%  e  84,2%,  em  relação  às  Receitas 
Correntes, nos três anos considerados, 2004, 2005 e 2006. O município de Jaboticatubas 
vem mantendo níveis de transferências compatíveis com as características fiscais dos 
municípios no mesmo grupo populacional.
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Itens JABOTICATUBAS
2004 2005 2006

100 100 100

Impostos 70 70 72,7
ISSQN 46 41 40
IPTU 42 37 49
IRRF 12 22 11

Receitas 
Tributárias



Os dados da Tabela  53 a seguir  mostram a estrutura de partição das Transferências 
Intergovernamentais provenientes da União e do Estado.

Tabela  53:  Município  de  Jaboticatubas  -  evolução  das  transferências  intergovernamentais  (mil 
R$)anos 2004-2005-2006.

FONTE: STN/FINBRA.

A predominância das transferências é da União, e pode-se perceber que o Estado de 
Minas Gerais vem mantendo sua participação relativa, em média, em 16,6%, conforme 
mostram os percentuais abaixo, mostrados na Tabela 54.

Tabela  54: Município de Jaboticatubas - evolução das transferências intergovernamentais (%)anos 
2004-2005-2006.

 FONTE: STN/FINBRA.

A evolução do FPM e do ICMS pode ser observada na Tabela  55 a seguir. Se o FPM 
cresceu 38,8% no triênio em análise, o mesmo não ocorre com o ICMS, que apresentou 
apenas 21,0% de incremento. 

Tabela 55: Município de Jaboticatubas - evolução do fpm e do icms (mil r$)anos 2004-2005-2006.

 FONTE: STN/FINBRA.
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Itens JABOTICATUBAS
2004 2005 2006

3764015,48 4705038,01 5221312,32

1305323,56 1451829,14 1581472,64

Fpm 
(União)
Icms 
(Estado)

Itens JABOTICATUBAS
2004 2005 2006

100 100 100

Transferências da União 74,8 61,3 79,2
Transferências do Estado 17,2 16,7 16
Demais Transferências 8 22 4,7

Receitas de 
Transferências Correntes

Itens JABOTICATUBAS
2004 2005 2006

7.701.326 8.761.515 10.091.189

Transferências da União 6.335.251 5.938.656 8.811.983
Transferências do Estado 1.461.096 1.620.545 1.781.892
Demais Transferências 675.566 2.135.748 525.393
Deduções de Receita -770.586 -933.435 -1.028.079

Receitas de Transferências 
Correntes



9.6 - 9.6 - INFRA-ESTRUTURA SOCIALINFRA-ESTRUTURA SOCIAL

9.6.1 - Saúde

De um modo geral, os indicadores de saúde de Jaboticatubas, segundo a representante 
da Secretaria Municipal de Saúde – Sra. Junia Fernandes Vieira Fonseca, coordenadora 
de epidemiologia do município – apontam para a urgência do tratamento da água, do 
esgoto  e  do  lixo.  Várias  endemias  e  problemas  relacionados  à  saúde  da  população 
seriam  resolvidos  ou  melhorados  caso  o  saneamento  básico  recebesse  a  atenção 
necessária.

Outra  séria  dificuldade  encontrada  é  a  dimensão  territorial  do  município.  A  extensão 
dificulta os atendimentos, por exemplo, do Programa de Saúde da Família – PSF, que 
prevê  que  as  equipes  de  saúde  de  cada  unidade  sejam  responsáveis  pelo 
acompanhamento  de  um  número  definido  de  famílias21,  localizadas  em  uma  área 
geográfica limitada. No caso de Jaboticatubas esse atendimento fica prejudicado, pois o 
município possui mais de 200 localidades.

Na cidade de Jaboticatubas existem 13 estabelecimentos de saúde e todos eles atendem 
pelo Sistema Único de Saúde – SUS. O município conta com 30 leitos de internação 
privados que também possuem cobertura do SUS.

Tabela 56: Indicadores de saúde.

FONTE: DATASUS.

21  Segundo o Ministério da Saúde, cada equipe de PSF deve ser responsável por 2.500 à 4.000 habitantes.
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Dados Variáveis N
População em 2007 15496

Médicos Total no Município 12
Relação Médico/Mil habitantes 0,77
Número de Centros de Saúde 1
Número de Postos de Saúde 10
Unidades básicas do PSF 4
População coberta pelo PSF 6701

Número de hospitais 1
Número de leitos 30
Relação de leitos/Mil habitantes 1,94
Total de internações/ano 530

0,03

Serviços 
Ambulatoriais 
Públicos Total de consultas – 

Procedimentos/ano
Relação de consultas – 
Procedimento/hab./ano

Serviços 
Hospitalares

Relação de internações/hab./ano
Produção de 
consultas/Procedimentos/ano



Ainda segundo a representante da Secretaria Municipal de Saúde, desde a implantação 
do PSF o atendimento à saúde no município melhorou substancialmente.  Mas,  como 
prevê  uma  das  principais  diretrizes  do  Programa,  sua  intenção  é  prestar  apenas  o 
atendimento  de  saúde  básico.  Assim,  essa  melhora  se  deu  apenas  nesse  nível  e  o 
município conta ainda com poucas especialidades médicas. A população que necessita 
de algum tipo de assistência de complexidade média ou alta recorre, geralmente, aos 
municípios vizinhos, principalmente Santa Luzia e Belo Horizonte. Não existe garantia de 
atendimento e muitas vezes a população não recebe o atendimento devido.

Um importante indicador de vulnerabilidade sistematizado pela Fundação João Pinheiro – 
FJP, para ressaltar as situações de risco de determinada população ligados à área da 
saúde é a disponibilidade de médicos.  Segundo a Declaração dos Direitos Humanos, 
aprovada pela Organização das Nações Unidas – ONU, em 1948, todo indivíduo deve ter 
assegurado o direito a um padrão de vida saudável e com bem-estar. Assim, o cálculo da 
proporção de médicos em um município mede não apenas a facilidade ou dificuldade de 
acesso da população aos serviços de saúde, mas também o acesso a um direito que 
deve ser garantido.

A Organização Mundial de Saúde – OMS recomenda a proporção de um médico para 
cada mil habitantes. Em 2000, a proporção de Jaboticatubas foi 0,77, ou seja, uma taxa 
ainda inferior ao esperado.

Outro indicador muito utilizado na área da saúde é a Taxa de Mortalidade de Menores de 
5 anos – também conhecida como TMM5. A TMM5 é a relação entre o número de óbitos 
de menores de 5 anos em um determinado ano e o número de nascidos vivos naquele 
ano. Segundo a UNICEF (1987), a TMM5 é um índice mais elaborado do que a taxa de 
mortalidade  infantil  para  os  óbitos  até  um  ano  de  idade,  pois  prevê  os  possíveis 
problemas de registro, ao contabilizar tanto aqueles que foram registrados em cartório, 
quanto os que não tiveram acesso ao registro. 

Tabela 57: Mortalidade até cinco anos, 1991 e 2000.

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

Na  Tabela  57 vê-se  que  Jaboticatubas  apresentou  uma  melhora  com  relação  à 
mortalidade infantil que se retrata na queda considerável da TMM5 entre 1991 e 2000, 
passando  de  65,36  para  34,10.  Essa  melhora  fez  com  que  o  município  subisse  98 
posições no ranking do Estado. Esses números expressam, ainda, uma situação mais 
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Local Período
1991 2000

Jaboticatubas 65,36 34,1
590º 492º

Belo Horizonte 51 29,45
Minas Gerais 55,49 30,37
Brasil 59,48 39,32

Ranking no Estado



favorável em Jaboticatubas do que no Brasil, apesar de ser ainda pior do que a situação 
do estado de Minas Gerais e em Belo Horizonte. 

Alguns dados gerais sobre as mães de Jaboticatubas, recolhidas pelo Sinasc – Sistema 
de Informações sobre Nascidos Vivos, foram disponibilizados pela Secretaria de Saúde 
do município. Os indicadores mais significativos apontam para o seguinte perfil das mães 
de Jaboticatubas:

✔ 0,53% das mães não possuem nenhuma escolaridade;
✔ 46,23% das mães possuem de 4 a 7 anos de estudo;
✔ 52,15% das mães realizaram 7 consultas ou mais de pré-natal;
✔ 46,77% nasceram por parto Cesário;
✔ 15,59% são mães adolescentes;
✔ 9,14 % das crianças nasceram com baixo peso.

A  figura  38 mostra  a  distribuição  das  principais  causa  mortis do  município  de 
Jaboticatubas.  O  Gráfico  leva  em  consideração  toda  a  população  da  cidade,  sem 
distinção entre faixa etária ou sexo. As porcentagens foram obtidas com base no Sistema 
de  Informações  sobre  Mortalidade  (SIM)  e  no  Sinasc,  ambos  programas  de 
responsabilidade do Ministério da Saúde.

Mortalidade proporcional em todas as idades,2005

8,4%

8,4%

32,6%

10,5%

3,2%

10,5%

26,3%

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias
II.  Neoplasias (tumores)
IX.  Doenças do aparelho circulatório
X.   Doenças do aparelho respiratório
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal
XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade
Demais causas definidas

Fonte: SIM/SINASC
FIGURA 38: Mortalidade proporcional em todas as idades.
As principais patologias que levam à morte  em Jaboticatubas são aquelas ligadas ao 
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sistema circulatório (32,6%). Esse dado pode ser visto como uma espécie de reprodução 
da tendência do Brasil, pois, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, 
desde a década de 80, também no país vem desse grupo de patologias as principais 
causas de mortes. As enfermidades do sistema circulatório mais comuns são as doenças 
isquêmicas do coração e as doenças cerebrovasculares. Esta chegou ao coeficiente de 
57,0 casos em cada 100 mil  habitantes, segundo dados do SIM, enquanto ocorreram 
49,9 casos em cada mil habitantes de infarto agudo do miocárdio.

Outra classe de intercorrências bastante comum são as doenças do aparelho respiratório 
(10,5%).  Também  no  ano  de  2005,  a  taxa  de  mortes  causadas  por  acidentes  de 
transporte alcançou o coeficiente de 49,9 por cem mil habitantes. A diabetes mellitus e o 
HIV são outras patologias que valem ainda ser ressaltadas, pois a primeira é responsável 
por 14,2 mortes para cada 100 mil habitantes e a segunda por 7,1.

Em relação ao ano  anterior,  a  neoplasia  maligna da mama foi  responsável  por  59,2 
mortes por 100 mil mulheres e, no ano de 2005, esse coeficiente é insignificante.
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 Fonte: SIH/SUS
FIGURA 39: Média de permanência em dias, por especialidade clínica, 2006.

A figura  39 mostra a relação entre  o  tempo médio de internação,  de acordo com as 
especialidades  clínicas  existentes  no  município.  Segundo  o  Sistema  de  Informações 
Hospitalares – SIH, do SUS a clínica médica é a especialidade com a maior média de 
internação (5,8 dias), seguida da pediatria (2,9 dias). 

A Tabela 58 detalha os gastos com saúde em Jaboticatubas, em 2003 e 2005. Os dados 
foram obtidos através do Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde. 
De um modo geral, fica claro um significativo aumento entre o período final e o inicial.

Tabela 58: Gastos com saúde em Jaboticatubas, 2003 e 2005.
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Fonte: SIOPS.

Como mostra a Tabela  58, a esquistossomose é uma endemia séria no município de 
Jaboticatubas  e,  após  atingir  números  considerados  altos,  a  Secretaria  Municipal  de 
Saúde vem desenvolvendo programas para tentar diminuir os casos. As principais ações 
realizadas  foram  a  coproscopia  (diagnóstico  antecipado,  realizado  através  de  exame 
parasitológico de fezes), tratamento de todos os casos identificados, educação em saúde 
e implementação na distribuição e recolhimento de recipientes para coleta de material. 
Essa última ação é importante para a detecção de casos da doença incubadas e para 
mapear as regiões do município onde existem focos dos vermes.

Tabela 59: Porcentagem dos casos de agravos notificáveis em Jaboticatubas, 2006.

Fonte: Sinan, 2007
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Dados e Indicadores
Período

2003 2005
Despesa total com saúde por habitante (R$) 102,96 151,05
Despesa com recursos próprios por habitante 75,58 102,25
Transferências SUS por habitante 27,38 47,97
% despesa com pessoal/despesa total 70,3 70,6
% despesa com investimentos/despesa total 0,8 4,5

26,6 31,8

19,7 20,2

7,6 5,4
Despesa total com saúde 1418766 2120524,46
Despesa com recursos próprios 1041487 1435427,57

5283704 7112557,75
Transferências SUS 377279 673516,16
Despesa com pessoal 996711 1497896

% transferências SUS/despesa total com 
saúde
% de recursos próprios aplicados em saúde 
(EC 29)
% despesa com serv. terceiros - pessoa 
jurídica /despesa total

Receita de impostos e transferências 
constitucionais legais

Agravos Taxa de incidência
Acidentes animais peçonhentos 6,6
AIDS 1,4
Atendimento anti-rábico humano 6,6
Caxumba 0,34
Dengue 1,4
Difteria 0,34
Doenças exantemáticas 0,7
Esquistossomose 62,4
Hepatite viral 0,7
Leishmaniose tegumentar americana 0,34
Leishmaniose visceral 0,34
Tuberculose respiratória 0,34
Varicela 18,5



Apesar de todas essas formas de prevenção, o saneamento básico é essencial para a 
eliminação dos parasitas. Sem o devido tratamento da água e do esgoto é muito difícil 
combater o molusco hospedeiro da doença.

Conhecida popularmente como “catapora”,  a varicela foi,  em 2006, o segundo agravo 
com maior número de notificações em Jaboticatubas – 18,5% do total. A varicela é uma 
doença infecciosa aguda e altamente contagiosa, causada por um vírus e é mais comum 
em crianças.

Outro  problema sério  do município  é  a  diarréia.  Em 2006,  65 casos chegaram a ser 
notificados, ou seja, podem ser considerados mais graves.

Tabela 60: Número de casos de diarréia por faixa etária, 2006.

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Jaboticatubas, 2006

Como mostra a Tabela 60, a maioria dos casos se concentra entre as crianças. Somadas 
as faixas etárias iniciais – entre zero e nove anos – registra-se 35 casos. Essa seria mais 
baixa se os problemas de saneamento básico fossem melhorados, o que é considerado 
um grande desafio segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

9.6.2 - Educação

Um dos indicadores sociais utilizados pela Unesco – Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura, é a taxa de alfabetização. Esse índice demonstra 
a porcentagem da população que pode ler, escrever e entender mensagens simples em 
seu idioma. Na Tabela 61 tem-se a taxa de alfabetização da cidade de Jaboticatubas, de 
Belo Horizonte e do estado de Minas Gerais. Os dados disponíveis pelo IBGE mostram 
que a taxa de alfabetização de Jaboticatubas é mais baixa do que a de Belo Horizonte – 
sendo, respectivamente de 83,51% e 95,38% - e um pouco mais próxima da taxa de 
Minas Gerais (88,04%). Ainda assim, o município subiu 86 posições no ranking do Estado 
entre 1991 e 2000, passando da 529ª posição para a 443ª.
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Faixa etária Nº de casos
Menor de 01 ano 9
01 a 04 anos 19
05 a 09 anos 7
10 a 19 anos 6
20 a 29 anos 8
30 a 39 anos 3
40 a 49 anos 2
50 a 59 anos 5
60 anos e mais 5
80 e mais 1



Tabela 61: Taxa de alfabetização da população residente, 1991 e 2000.

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil e IBGE

Em Jaboticatubas existem, ao todo, 19 instituições de ensino que abrangem os níveis 
pré-escolar,  ensino fundamental  e  médio  – como mostra  a  Tabela  62.  A maior  parte 
dessas  instituições  é  de  responsabilidade  do  município  –  ao  todo,  12,  sendo  3  de 
Educação  Infantil  e  9  de  Ensino  Médio.  Apesar  dessa  predominância,  nenhuma 
instituição de ensino do nível médio é de responsabilidade do município. Jaboticatubas 
não conta com nenhuma instituição de ensino superior. Segundo a sra. Tércia Maria dos 
Santos  Maia,  auxiliar  administrativa  da  Secretaria  de  Educação  do  município22,  os 
moradores  de  Jaboticatubas  que  ingressam  em  algum  curso  de  nível  superior  se 
deslocam, na maioria das vezes, para Belo Horizonte, Santa Luzia ou Sete Lagoas. A 
cidade também ainda não tem ensino profissionalizante, mas em 2009 será implantado 
pelo Estado. A Educação de Jovens e Adultos – EJA, existe na modalidade presencial e 
também é de responsabilidade do Governo Estadual.

Tabela 62: Número de instituições de ensino por modalidade, 2007.

Fonte: Censo Escolar, 2007

A Prefeitura é responsável pela educação infantil  e pelos 3º,  4º e 5º anos do Ensino 
Fundamental23. As demais séries do Ensino Fundamental e todo Ensino Médio são de 
responsabilidade do Estado.

Segundo  a  Secretaria  Municipal  de  Educação,  a  condição  física  das  bibliotecas  das 
escolas municipais é boa, mas sua situação é precária.  As escolas possuem quadras 
esportivas e todas são descobertas. Na zona rural, as quadras são abertas para uso da 
comunidade. 

Considerando  as  três  modalidades  de  ensino  existentes  em  Jaboticatubas  –  ensino 
infantil,  fundamental  e médio – foram efetivadas,  ao todo,  4352 matrículas. Destas,  a 
maioria corresponde ao Ensino Fundamental: 3288 matrículas, ou seja, pouco mais de 
75%, como mostra a Tabela 63.

22  A secretária de educação se encontrava de licença médica por tempo indeterminado quando foi realizado o trabalho de campo.
23  O novo Ensino Fundamental possui nove anos. Os anos do Ensino Fundamental de responsabilidade do município são equivalentes ao antigo 

primário, que ia da 1ª à 4ª série.
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Localidade Período
1991 2000

Jaboticatubas 72,27 83,51
529º 433º

Belo Horizonte 92,88 95,38
Minas Gerais 81,81 88,04

Ranking no Estado

Part Mun. Est. Part. Mun. Est. Part. Mun. Est.
Jaboticatubas 1 3 0 1 9 3 0 0 2

Município

Educação Infantil 
(creche/ pré-escola)

Ensino 
Fundamental

Ensino
Médio



Tabela 63: Número de matrículas efetivas por modalidade de ensino, 2007.

Fonte: Censo Escolar, 2007

Muitas  escolas  que  deveriam atender  os  anos  iniciais  do  Ensino  Fundamental  estão 
paralisadas  por  falta  de  demanda.  Segundo  informado  pela  Secretaria  Municipal  de 
Educação,  ao  todo,  21  escolas  estão  fechadas.  Além disso,  várias  das  escolas  que 
atualmente funcionam tem turmas pequenas e o período da tarde é ocioso. Jaboticatubas 
tem o problema contrário da maioria dos municípios: ao invés de não conseguir atender o 
número de alunos existente ou de ter  salas de aulas muito cheias, falta demanda de 
alunos e sobram carteiras vazias e escolas desocupadas.

A  Fundação  João  Pinheiro  –  FJP  criou  vários  indicadores  para  medir  o  índice  de 
vulnerabilidade  de  uma determinada  população.  Um desses  indicadores  se  refere  ao 
acesso a determinado serviço qualificado considerado prioritário. Através do cálculo da 
quantidade  de  determinada  categoria  de  mão-de-obra  qualificada  existente  em  uma 
região e a razão da população ali residente, obtém-se o acesso da mesma a serviços 
considerados essenciais, como saúde e educação.

Tabela 64: Taxa de professores com curso superior, 2000.

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano na RMBH, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.

Um desses profissionais qualificados são os professores com curso superior. A Tabela 64 
mostra o percentual de acesso de Jaboticatubas,  da capital  Belo Horizonte,  de Minas 
Gerais  e  do  Brasil.  Enquanto  a  taxa  do  Estado  e  do  Brasil  muito  se  aproximam  – 
respectivamente, 24,84 e 23,65 – a taxa de Belo Horizonte é bem superior (42,23). Mas a 
situação de Jaboticatubas é bastante peculiar e não se aproxima de nenhuma das outras 
regiões apresentadas: a taxa de professores do município com curso superior é pouco 
maior do que 1%, o que coloca a cidade entre as 30 do Estado com os piores índices.

Segundo informado pela Secretaria Municipal de Educação, em 2007 foi  realizado um 
concurso público para contratação de professores para as séries de responsabilidade da 
Prefeitura.  Todos  os  docentes  nomeados  possuem  curso  superior  e  vários  deles  já 
assumiram  o  respectivo  cargo.  Aqueles  que  foram  aprovados  no  concurso  e  não 
possuem  curso  superior  concluído  foram  designados  para  funções  administrativas. 
Assim,  a  Secretaria  vem  melhorando  essa  taxa  ao  inserir  apenas  profissionais 
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Município

Jaboticatubas 300 3288 764

Educação 
Infantil

Ensino 
Fundamental

Ensino 
Médio

Região

Jaboticatubas 1,15
Belo Horizonte 42,23
Minas Gerais 24,84
Brasil 23,65

Taxa de professores com 
curso superior, 2000 (%)



qualificados.

A carência da população, um grande problema do município, se reflete em grande parte 
na educação. A defasagem escolar – ou seja, a distorção entre idade e série adequada – 
é um sério  problema enfrentado  pelas escolas da  cidade.  Segundo representante  da 
Secretaria Municipal de Educação, muitos alunos chegam à educação infantil sem nunca 
terem ido à escola e, assim, muitos alunos têm que voltar várias séries. Ainda segundo 
informações da SME, é no 4º ano do Ensino Fundamental  que se concentra o maior 
número de estudantes com defasagem escolar e, por isso, é também a série com maior 
evasão.

Em  Jaboticatubas  o  programa  assistencial  Bolsa  Família,  de  responsabilidade  do 
Governo Federal, beneficiou 1.200 famílias das 2.000 que se cadastraram. Segundo a 
Secretaria Municipal de Educação, o programa melhorou substancialmente o problema 
das faltas escolares, pois a família recebe uma advertência quando o aluno começa a 
faltar e corre, com isso, o risco de perder o benefício. Ainda assim, os alunos da zona 
rural passam por sérias dificuldades no período de chuvas, pois o transporte escolar não 
tem acesso a todas as regiões do município.

9.6.3 - Estrutura Urbana e Habitação

A Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001, também conhecida como Estatuto das 
Cidades, regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e definiu diretrizes e 
parâmetros da gestão urbana no Brasil. Uma importante ação definida no Estatuto das 
Cidades é a criação do Plano Diretor, pensado como um instrumento básico para orientar 
a política de desenvolvimento e o ordenamento da expansão urbana dos municípios. O 
Plano  Diretor  tem  como  funções  promover  a  regularização  fundiária  e  consolidar  os 
princípios da reforma fundiária,  garantir  uma melhor qualidade de vida na cidade e o 
atendimento das necessidades básicas da população.

O Plano Diretor de Jaboticatubas foi  elaborado pela Fundação Instituto  de Pesquisas 
Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais – IPEAD e aprovado em 2006. 
Apesar de se tratar de um estudo recente, o Plano Diretor já está sendo considerado 
desatualizado, visto as mudanças ocorridas na cidade relacionadas à ordenação urbana, 
os problemas relacionados à regularização fundiária e ao saneamento básico. 24 

O  Plano  Diretor  não  tratou  de  problemas  essenciais  ao  município,  como  o  aumento 
desenfreado  e  ilegal  de  loteamentos25,  apesar  de  a  Prefeitura  não  autorizar  novos 
loteamentos  desde  1995.  Existe  um  projeto  da  Prefeitura  para  identificar  todos  os 
loteamentos,  rua  por  rua,  tarefa  difícil,  pelo  constante  surgimento  de  loteamentos 
clandestinos. 

24  Segundo a atual secretária de Meio Ambiente e Agricultura, Sra. Fernanda Melo Mota.
25  Há mais de 90 loteamentos existentes, mas apenas cinco são devidamente legalizados: Recanto das Araras I e II, Residencial 

Tamboril,  Bosque  dos  Coqueiros,  Canto  da  Siriema.  Durante  a  pesquisa  de  campo,  vários  loteamentos  ilegais  puderam ser 
avistados.
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No município não existem problemas com relação à oferta de compra de residências ou 
lotes:  a  Prefeitura  estima  que  existam,  aproximadamente,  25  mil  lotes  em  oferta  na 
cidade.  A  maior  parte  dos  interessados  em  adquirir  esses  lotes  ou  imóveis  é 
caracterizada por ter baixa renda e buscar uma moradia fixa, sendo que muitos vêm de 
Santa Luzia ou Palmital (regiões vizinhas). 

A oferta de aluguel também não é um problema em Jaboticatubas. Na sede da cidade, o 
valor dos aluguéis passou por significativa valorização nos últimos anos. A secretária de 
Meio Ambiente e Agropecuária atribui esse aumento à valorização da região como ponto 
turístico e às melhorias da cidade.

Algumas  regiões  do  município  caracterizadas  como  rural,  estão  cada  vez  mais 
urbanizadas, como a região de São José da Serra. A seguir, serão detalhados alguns 
dados gerais sobre aspectos ligados à habitação em Jaboticatubas.

Tabela 65: Média de moradores por domicílio em Jaboticatubas e RMBH, 1991 e 2000

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano da RMBH

A Tabela  65 apresenta  a  média  de  moradores  por  domicílio  em Jaboticatubas  e  na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte nos anos de 1991 e 2000. Vê-se que os números 
não são muito distantes e que, apesar do número médio de residentes por domicílio ser 
menor  na  RMBH  do  que  no  município  de  Jaboticatubas,  as  duas  localidades  de 
referência demonstram uma tendência de queda na média entre o período inicial (1991) e 
o final (2000).

Outro  indicador  ligado  à  moradia  é  apresentado  na  tabela  66:  os  domicílios  com 
densidade superior a duas pessoas. A densidade do domicílio é encontrada através da 
razão entre o número total de moradores do domicílio e o número total de cômodos do 
mesmo – com exceção do(s) banheiro(s) e da(s) cozinha(s).

Tabela 66: Percentual de pessoas que vivem em domicílios com densidade acima de 2 pessoas,1991 
e 2000.

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano na RMBH
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Período
1991 2000

Jaboticatubas 5,84 3,8
5,17 3,68

Local

RMBH

Local Período
1991 2000

Jaboticatubas 21,09 17,96
Minas Gerais 17,85 13,05



No caso desse indicador, quanto menor a porcentagem melhor a situação. Assim, vemos 
que em 1991 Jaboticatubas apresentava uma taxa de 21,09% de pessoas vivendo em 
domicílios com densidade maior do que duas pessoas por cômodo e que esse índice caiu 
em 2000.  Apesar disso, os números de Minas Gerais como um todo ainda são mais 
favoráveis do que os do município. O Estado conseguiu cair para o percentual de 13,05% 
em 2000.

Quando analisado o percentual de pessoas que vivem em domicílios próprios e quitados 
(tabela 67) a situação de Jaboticatubas é melhor do que a de Minas Gerais.

Tabela 67: Percentual de pessoas que vivem em domicílios próprios e quitados,1991 e 2000.

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.

Como pode-se perceber na tabela  67, tanto o percentual de Jaboticatubas quanto o de 
Minas Gerais melhoraram entre 1991 e 2000. Apesar da grandeza de aumento do Estado 
ter sido maior do que a do município – respectivamente, 7,45 e 3,0 – o percentual de 
Jaboticatubas continua sendo maior do que o de Minas Gerais.

Tabela 68: Total de domicílios particulares permanentes em Jaboticatubas e Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, 1991 e 2000.

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano na RMBH.

A  Tabela  68 mostra  o  número  total  de  domicílios  particulares  permanentes  em 
Jaboticatubas  e  na  RMBH.  Segundo  o  IBGE,  o  conceito  de  domicílio  particular 
permanente  é  a  moradia  de  uma pessoa  ou  grupo de pessoas  unidas  por  laços  de 
parentesco, dependência ou normas de convivência e que se destina a servir de moradia. 
Entre  1991 e 2000,  o total  de domicílios particulares permanentes na RMBH cresceu 
39,46%, enquanto em Jaboticatubas o aumento foi de 20,15%, passando de 2.918 em 
1991,  para  3.506  em  2000.  Em  1991,  o  total  de  domicílios  na  situação  descrita 
representava  0,35%  do  total  da  RMBH.  Mas,  até  o  ano  de  2000,  o  crescimento  de 
Jaboticatubas foi ligeiramente menos acelerado quando comparado ao total da RMBH, o 
que fez com que essa taxa caísse para 0,30%.
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Local
Período

1991 2000
Jaboticatubas 73,23 75,43
Minas Gerais 64,45 69,25

Período
1991 2000

Jaboticatubas 2918 3506
842902 1175508

Local

RMBH



9.6.4 - Saneamento Básico

De um modo geral, quando se fala em saneamento alguns objetivos básicos são trazidos 
à tona. Como propósitos principais pode-se pensar nos seguintes itens: contribuir para o 
controle e a prevenção de doenças, para a melhoria da qualidade de vida da população e 
facilitar o desenvolvimento de atividades econômicas. O saneamento básico se restringe 
à disposição de esgotos  e ao abastecimento  de  água,  mas cada vez mais  questões 
ligadas à coleta e ao destino do lixo também são assim categorizadas. 

De acordo com a secretária de Meio Ambiente de Jaboticatubas, Fernanda Melo Mota, e 
com a coordenadora de epidemiologia, Junia Fernandes Vieira Fonseca, a adequação do 
saneamento básico é o principal problema e também o principal desafio que o município 
tem pela frente.

➢ Abastecimento

A tabela  69 mostra  os  sistemas  de abastecimentos  de  água do município  em 2006. 
Apenas 31,07% dos domicílios de Jaboticatubas contam com o abastecimento de água 
da  COPASA  –  Companhia  de  Saneamento  de  Minas  Gerais  –  que  é  a  empresa 
concessionária de água da cidade. Todos os outros domicílios contam com outros tipos 
de abastecimento de água. 

Tabela 69: Identificação dos sistemas de abastecimento de água de Jaboticatubas, 2006.

Fonte: IBGE, RG-Funasa, Cadastro Siságua, Secretaria Municipal de Saúde de Jaboticatubas, 2008

 Descrição do sistema da COPASA

O abastecimento de água do município de Jaboticatubas é realizado pela COPASA que 
detém a concessão deste serviço, na sede. A captação é feita em manancial superficial 
no Rio Jaboticatubas a cerca de 4 km da sede do município. O processo de captação 
funciona através de balsa com bombas de sucção que recalcam a água bruta. A água 
bruta  é  recalcada  até  uma  ETA  onde  é  realizado  o  tratamento  para  a  posterior 
distribuição. Existem também poços com vazão de captação da ordem de 4,5 l/s. A vazão 
captada no rio Jaboticatubas é de 19 l/s. 

A água assim captada é direcionada para duas estações de tratamento de água - ETA, 
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Porcentagem
Córrego 926 12,71
Cisterna 1283 16,99
Poço Artesiano 2847 39,09

2263 31,07
Outros 9 0,12

Tipo de abastecimento 
de água

Número de 
domicílios

COPASA



ambas localizadas na sede do município. Uma estação tem a vazão de 10 l/s e outra de 8 
l/s. A cidade dispõe de um reservatório que fica junto à ETA com capacidade para 366 
m3. 

O  nível  de  atendimento  da  rede  de  distribuição  é  alto,  sendo  que  6.800  casas  são 
atendidas atualmente. A rede é considerada pela COPASA como divida em duas partes, 
parte nova e parte antiga, embora ambas estejam em boas condições. No momento não 
há nenhuma obra de expansão prevista. 

Consultada,  a COPASA tem manifestado a necessidade de ampliação do sistema de 
captação,  tratamento,  reserva  e  distribuição.  Com  efeito,  nos  períodos  de  verão  e 
feriados prolongados o sistema fica sobrecarregado e a rede de abastecimento funciona 
no seu limite, causando interrupções.

 Atendimento fora da sede

Foram investigados outros assentamentos distantes da sede municipal cujo atendimento 
não é realizado pela COPASA. Existem diversos loteamentos e condomínios no território 
do município e nas proximidades cujo abastecimento é realizado por meio de sistemas 
próprios, em geral através de poços tubulares profundos.

Entre os mais representativos foram pesquisados: Recanto das Araras, Canto da Seriema 
e Águas de Serra Morena,  sendo os dois  primeiros em Jaboticatubas e o último em 
Taquaraçu na divisa municipal.

A  solução  encontrada  por  esses  parcelamentos  é  importante,  pois  aponta  para  uma 
provável solução a ser adotada para o parcelamento Rio das Velhas Design Resorts. 
Nesses  locais  foram  executados  sistemas  próprios,  independentes,  voltados  para  o 
atendimento específico dos respectivos condomínios e por eles operados. As despesas 
são  rateadas  entre  os  moradores  e  as  ampliações  obedecem  ao  planejamento  de 
ocupação  dos  terrenos.  Convém  observar  que  essa  modalidade  de  solução  é 
interessante pelos seguintes motivos:

➢ Não onera a concessionária estadual com sistemas isolados que exigem reparos, 
manutenções, ampliações sem a contrapartida da receita que só ocorrerá com o 
aumento do consumo.

➢ Permite  que a implantação seja realizada em etapas,  gradualmente,  de acordo 
com o crescimento da demanda.

O  tipo  de  abastecimento  de  água  predominante  no  município  é  o  poço  artesiano, 
presente  em  2.847  domicílios,  o  que  corresponde  a  39,09%  do  total.  Segundo 
informações  da  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  e  Agropecuária,  a  COPASA 
possui uma subestação na cidade, mas atende apenas à área urbana.
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➢ Esgotamento

A  Tabela  70 mostra  as  porcentagens  dos  diferentes  tipos  de  instalações  sanitárias 
existentes no município de Jaboticatubas em 1991 e 2000. A rede geral de esgoto ou 
pluvial  é a forma mais adequada de instalação sanitária.  Entre 1991 e 2000 aumenta 
consideravelmente o número de moradores da cidade que tem acesso a rede geral de 
esgoto, passando de apenas 4,2% para 31,8%. Apesar desse aumento a situação do 
município ainda está longe da adequada.

Tabela 70: Proporção de moradores por tipo de instalação sanitária, 1991 e 2000.

Fonte: IBGE, Censos, DATASUS

Em 1991 quase 70% da população possuía fossa rudimentar. Em 2000 esse número cai 
para 49,6% o que, apesar da considerável diminuição, ainda é considerado alto. Também 
conhecida por fossa negra, a fossa rudimentar pode contaminar as águas subterrâneas, 
pois o esgoto vai direto para os cursos d’água que, por sua vez, contaminam os poços 
para abastecimento de água. Ao contrário das fossas rudimentares, as fossas sépticas – 
que representam apenas 1,8% dos tipos de instalação sanitária em Jaboticatubas – são 
consideradas unidades de tratamento primário de esgoto doméstico, onde são feitas a 
separação e a transformação físico-química da matéria  sólida do esgoto.  Do total  da 
população, 12,1% não possuem nenhum tipo de instalação sanitária.

O responsável pela operação, implantação e ampliação dos serviços de esgotamento é a 
Prefeitura Municipal  de Jaboticatubas que detém a concessão do serviço de coleta  e 
destino final dos esgotos sanitários. O percentual de ruas atendidas pelas redes coletoras 
existentes é da ordem de 85% atingindo as redes um total de 7 km. 

Atualmente não existe tratamento de esgoto na sede do município. Em 1995 houve um 
projeto piloto de pequenas estações de tratamento de esgotos – ETE´s, para 500 casas, 
mas este projeto trouxe diversos problemas e estas pequenas ETE´s não operam mais. 
Não existe nenhum interceptor de esgoto na cidade, embora o projeto de uma nova ETE 
tenha previsão para sua construção. 
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Período
1991 2000

4,2 31,8
Fossa séptica 0,7 1,8
Fossa rudimentar 69,6 49,6
Vala 0,1 0,6
Rio, lago ou mar - 3,8
Outro escoadouro 4,6 0,2

20,6 12,1

Tipo de instalação 
sanitária

Rede geral de 
esgoto ou pluvial

Não tem instalação 
sanitária



A COPASA, embora não detenha a concessão, elaborou em convênio com a Prefeitura 
Municipal de Jaboticatubas, a instalação de uma ETE maior e mais afastada da sede com 
recursos  da  própria  COPASA.  A  previsão,  segundo  a  Secretaria  Municipal  de  Meio 
Ambiente e Agropecuária,  é de que em novembro de 2008 se inicie a construção da 
primeira  estação  da  cidade.  A  Prefeitura  estima  um investimento  em torno  de  cinco 
milhões  e  meio  no  desenvolvimento  dessa  obra,  que  atenderá  100%  da  sede  do 
município.

É importante observar que os córregos tributários que recebem os esgotos, pertencem à 
bacia do Rio das Velhas e drenam para rios que são classificados como de classe 1.

• Atendimento fora da Sede

Nos  condomínios  vizinhos  a  área  do  empreendimento,  a  solução  adotada  é 
invariavelmente o sistema estático através de fossas para lotes cuja área seja igual ou 
superior a 1.000 m2.

Existe, por parte dos órgãos ambientais, uma justificável preocupação com a limpeza das 
fossas,  monitoramento  do  lençol  freático  e,  sobretudo,  com a  destinação  do material 
proveniente da limpeza das fossas (lodo).

A solução encontrada tem sido baseada nos seguintes procedimentos que certamente 
são aplicáveis ao parcelamento do Rio das Velhas Design Resorts:

➢ O empreendedor fornece um projeto tipo do sistema de fossas composto por um 
conjunto de fossas tipo IMHOFF, filtros biológicos e sumidouros.

➢ O projeto, antes de sua elaboração, é precedido por testes de absorção do terreno 
e  sondagens  de  investigação  da  altura  do  nível  de  água,  de  sorte  que sejam 
atendidas as prescrições da ABNT.

➢ A ocupação do lote só é possível após a execução do sistema de tratamento dos 
esgotos.

➢ A limpeza das fossas é orientada, acompanhada e fiscalizada por funcionário do 
condomínio para evitar problemas de lançamento indevido do lodo.

➢ O  lodo  removido  é  direcionado  para  um  tanque  de  secagem  construído  pelo 
condomínio,  mediante  projeto  aprovado  pela  FEAM,  de  modo  que  não  haja 
contaminação  do  terreno  sendo  os  efluentes  desse  leito  convenientemente 
tratados. 
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Tabela  71:  Percentual  de  pessoas que vivem em domicílios  com banheiro e  água encanada em 
Jaboticatubas e Minas Gerais, 1991 e 2000.

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

Na Tabela 71 tem-se o percentual de pessoas que vivem em domicílios com banheiro e 
água encanada. Os anos de referência são 1991 e 2000, datas dos dois últimos Censos 
realizados  pelo  IBGE.  Apesar  do  município  de  Jaboticatubas  ter  apresentado  um 
aumento de 18,86% entre 1991 e 2000, esse percentual ainda é mais de 12% menor 
quando comparado ao total de Minas Gerais.

➢ Drenagem

A cidade de Jaboticatubas é atravessada por pequenos córregos urbanos dentre os quais 
os mais importantes são o Córrego do Mato de Nossa Senhora, Córrego da Paciência e 
Córrego  São  José.  A  drenagem  na  sede  é  basicamente  superficial,  não  existindo 
sistemas de canalização representativos. 

No ano de 2006 houve uma enchente significativa na cidade, atingindo inclusive a parte 
central. Os Córregos do Mato de Nossa Senhora e São José tiveram grande elevação de 
seu  nível,  inundando  boa  parte  da  cidade  causando  diversos  prejuízos  materiais.  O 
córrego que causou maiores estragos foi o Córrego do Mato de Nossa Senhora.

Após esta ocorrência a prefeitura tomou a iniciativa de limpar as calhas dos córregos, 
promoveu a reforma de diversas pontes, removeu o assoreamento de rios e córregos 
com intuito de evitar futuros problemas novamente. Todas estas intervenções já foram 
efetivadas e desde então não houve a repetição de tais ocorrências.

Não  há  rede  de  drenagem  subterrânea,  apenas  superficiais  com  valas,  sarjetas, 
canaletas entre outros dispositivos, e mesmo assim em pouca quantidade. 

A Prefeitura Municipal de Jaboticatubas no sentido de evitar erosões no sistema viário, 
realizou a pavimentação de diversas ruas e limpeza dos poucos bueiros que existem. 
Naturalmente  a  execução  da  pavimentação  tende  a  impermeabilizar  o  terreno, 
aumentando a velocidade de escoamento, e em médio prazo acarretar mais problemas 
de drenagem urbanos.

Em uma rua da sede, denominada Grota da Lavínia, havia um processo de erosão de 
grande porte  onde foi  necessária  a  construção de um canal  para conter  a  água das 
chuvas e sanar o processo erosivo, sendo esta a única canalização existente na cidade. 
Não há obras nem projetos de drenagem previstos para a sede do município.
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Local Período
1991 2000

Jaboticatubas 55,52 74,38
Minas Gerais 73,81 87,2



• Atendimento fora da Sede

Os sistemas  de drenagem dos condomínios  no  território  municipal  são construídos e 
operados  pelos  próprios  empreendedores  e  após  ocupação  pelos  condomínios.  É 
importante observar que nesses locais a drenagem não obedece ao padrão convencional 
da drenagem urbana praticada nas cidades com maiores adensamentos.

Nas vias urbanas mais adensadas é em geral asfaltadas, a drenagem segue o padrão 
clássico de sarjetas, bocas de lobo, ramais de ligação, poços de visita, galerias tubulares 
e galerias celulares.

Na região em estudo, a drenagem situa-se entre o padrão urbano e o rural,  ou seja, 
adota-se o conceito de que, em algumas situações é possível drenar o lote de montante 
para o lote de jusante sem que necessariamente todas as contribuições convirjam para 
as ruas. Assim, alivia-se o sistema de drenagem e evitam as concentrações que, como se 
sabe, ocasionam problemas de erosões.

➢ Resíduos

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, na sede e no distrito o lixo é coletado 
três vezes por semana, mas na Zona Rural não há coleta. A responsável pela coleta dos 
resíduos  é  a  empresa  Vina  Construção  Engenharia,  que  recolhe  o  lixo  da  sede.  A 
empresa  foi  contratada  após  processo  de  licitação  convencional.  São  utilizados 
caminhões comuns de carroceria de madeira. A produção de lixo é de 6,8 t/dia, podendo 
assim,  o  caminhão  coletor  fazer  apenas  uma viagem diária.  A  Tabela  72 mostra  os 
diferentes destinos do lixo.

Tabela 72: Proporção de moradores por tipo de destino de lixo.

Fonte: Datasus

Em relação ao destino dos resíduos sólidos domésticos, pode-se inferir pela Tabela  72 
que o número de moradores atendidos pelo serviço de coleta de lixo subiu sensivelmente, 
passando de 8,9% em 1991,  para 39,1% em 2000.  Apesar  desse aumento,  ainda é 
grande a porcentagem de lixo cujo destino não é adequando – por exemplo, 51,9% da 
população queima o lixo.
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Os resíduos sólidos  provenientes  desta  coleta  são lançados  em aterro  controlado  da 
cidade, o qual se encontra em processo de avaliação pela FEAM. Até hoje não houve 
nenhuma reclamação ou denúncia de contaminação proveniente do aterro controlado. 
São feitas análises periódicas das águas a montante e a jusante do aterro pela Secretaria 
de Saúde.

No ano de 2008 surgiu uma associação de catadores chamada São José de Almeida, 
composta por 12 integrantes dos quais 6 ficam no aterro e os outros 6 fazem a coleta 
porta a porta.

A Prefeitura Municipal de Jaboticatubas tem ensejado esforços para implantação de um 
novo aterro sanitário junto do local onde hoje funciona o aterro controlado. Nesse local 
haverá uma usina de compostagem com área já definida, mas cujo pátio ainda não foi 
executado. 

A construção do novo aterro sanitário no distrito de São José de Almeida já começou, 
mas ainda possui etapas que não foram concluídas. 

O aterro foi projetado com o sistema de valas e não de bermas. A área destinada para o 
aterro sanitário é da ordem de 3 hectares, sendo que o atual aterro controlado ocupa 1 
hectare, totalizando, pois, 4 hectares de áreas destinadas aos resíduos. 

Do novo projeto já foram construídas a estação de tratamento de chorume, que será feito 
por fossa séptica e leito de secagem. O lodo produzido irá para a própria vala do aterro. 

Foram executadas as estação de tratamento dos gases, escritório, galpão de triagem, 
instalação  de  água  e  luz,  cercamento  da  área,  infra-estrutura  para  receber  resíduos 
comuns e hospitalares. 

Para que o aterro entre em operação, faltam alguns equipamentos especificamente do 
setor de compostagem. Do ponto de vista ambiental,  a FEAM já emitiu a Autorização 
Ambiental  de Funcionamento,  que aprova a implantação do aterro na área escolhida. 
Somente após o término das obras, que se iniciaram há 2 anos, a FEAM irá emitir novo 
licenciamento, desta vez, de operação.

A  coleta  seletiva  foi  projetada  e  já  está  sendo  implantada,  inicialmente,  através  da 
Educação Ambiental. O projeto piloto de Educação Ambiental está sendo aplicado nas 
escolas e deverá ser expandido para as demais residências. Na prática, pode-se dizer 
que os catadores já iniciaram um trabalho de coleta seletiva neste ano de 2008, através 
da coleta porta a porta na sede do município.

No  novo  aterro  sanitário  está  prevista  a  triagem,  como  processo  preparatório  da 
compostagem.  Ele  está  projetado  para  uma  população  de  18  mil  habitantes  com 
horizonte de funcionamento de 20 anos. Observe-se que a população em 2.007 segundo 
contagem do IBGE era de 15.496 no município.
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O  inicio  da  operação  do  novo  aterro  no  tem  prazo  estipulado,  pois  as  obras  finais 
dependem de recursos federais para sua viabilidade.

• Atendimento fora da sede

Os povoados e condomínios distantes da sede municipal têm atendimento próprio, uma 
vez que economicamente não é viável a coleta pública nesses locais. Tal como acontece 
nos citados  condomínios,  é  provável  que ocorra  no  empreendimento  Rio  das  Velhas 
Design Resorts.

Entretanto,  como  o  futuro  aterro  sanitário  localiza-se  ao  norte  da  sede  municipal  e, 
portanto  distante  dos  condomínios  do  sul,  a  Prefeitura  Municipal  de  Jaboticatubas 
manifestou interesse em adquirir uma área mais próxima dos centros de produção de 
resíduos.

Considerando a necessidade de acessos e aspectos locacionais a área provável para 
esse futuro aterro seria próxima à via municipal que interliga a MG-010 à sede municipal, 
na altura do entroncamento para o Canto da Seriema, no local denominado povoado de 
Boa Vista (coordenadas UTM aproximadamente: Norte 7.838.000, Leste 625.000). Para o 
empreendimento em estudo, esse local é adequado, pois situa-se a uma distância da 
ordem de 2,2 km do centro de gravidade produtor de resíduos sólidos.

9.6.5 - Energia Elétrica

A CEMIG – Companhia Energética de Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte, é a 
empresa  autorizada  pela  Agência  Nacional  de  Energia  Elétrica  –  Aneel  para  fazer  a 
distribuição de energia elétrica em Jaboticatubas.

A Tabela 73 retrata o consumo de energia elétrica em Jaboticatubas de 1997 até 2001. A 
variação do consumo de KWh ano após ano varia de forma irregular, ou seja, não segue 
nenhum padrão constante de estabilidade, aumento ou diminuição – tanto quando se 
analisa o consumo total  ou o consumo por classes.  Ao contrário disso, o número de 
consumidores aumenta a cada ano, tanto quanto consideramos cada classe quanto o 
total.
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Tabela 73: Consumo de energia elétrica e número de consumidores, 1997 a 2001.

Fonte: CEMIG.

O número de consumidores nunca corresponde ao número total de domicílios da cidade, 
mesmo que todos tenham acesso à energia elétrica. O que a CEMIG chama de “número 
de consumidores” é, na verdade, o número de padrões de energia. Vê-se que mesmo 
com  a  variação  ora  positiva  ora  negativa  do  consumo  de  energia,  o  número  de 
consumidores  apresentou  um  aumento  de  40,77%  de  1997  até  2001,  enquanto  a 
variação do consumo de energia elétrica variou 28,86% entre tais anos.

9.6.6 - Segurança Pública

Em relação à segurança pública no município de Jaboticatubas, o padrão de ocorrências 
se diferencia  do  restante  dos municípios da Região Metropolitana  de Belo Horizonte, 
apresentando poucos crimes violentos (homicídos consumados, estupros, assaltos).

A  maior  parte  das ocorrências  policiais  são de furtos  residenciais,  principalmente  em 
sítios, muito comuns no município, e utilizados, em sua maioria, aos finais de semana. 

O 2º Pelotão é subordinado à 150a Companhia, e esta ao 35º Batalhão de Polícia Militar, 
ambos pertencentes à Santa Luzia. Conta com um efetivo de 34 militares para atender ao 
município, o que resulta em aproximadamente 2,21 policiais para cada mil habitantes. 

Em relação aos equipamentos disponíveis, o 2º Pelotão conta com quatro viaturas e uma 
motocicleta.

Há  uma  Delegacia  na  cidade,  que  funciona  como  cadeia  pública,  pertencente  à  11ª 
Secional de Santa Luzia, havendo, atualmente, entre 24 a 33 detentos.

- Índices de Desenvolvimento Humano da População 
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Classe

Período
1997 2001

Industrial 298476 41 323237 46
Comercial 1410595 255 1856841 343
Residencial 3682298 2963 4758112 4153
Rural 3046275 627 4161118 941
Outros 1648587 65 1897722 79
Total 10086231 3951 12997030 5562

Consumo 
(KWh)

Nº de 
consumidores

Consumo 
(KWh)

Nº de 
consumidores



Na análise da qualidade de vida da população, um indicador possui especial importância: 
o  Índice  de  Desenvolvimento  Humano  –  IDH,  com  metodologia  originalmente 
desenvolvida pela ONU, em 1990, com o intuito de criar um indicador que permitisse a 
comparação  do  nível  de  sucesso  atingido  pela  sociedade  no  atendimento  às 
necessidades universais e básicas do ser humano: o direito a uma vida longa e saudável, 
o direito a um padrão de vida digno e o acesso ao conhecimento.

O IDH foi criado com o objetivo de superar a prática tradicional da análise da qualidade 
de  vida  e  do  bem-estar  de  uma  população,  realizada  até  então  apenas  através  de 
indicadores econômicos, como o tamanho do PIB per capita. Assim, o IDH foi pensado 
tendo em vista o progresso humano e a evolução das condições de vida das pessoas, 
que  não  poderiam  mais  ser  medidos  somente  por  sua  dimensão  econômica.  Dessa 
forma, seu surgimento se deu na busca constante por medidas socioeconômicas mais 
abrangentes, que incluíssem também outras dimensões fundamentais da vida humana no 
leque de variáveis analíticas de qualidade de vida.

A  metodologia  de  cálculo  do  IDH  envolve  a  transformação  de  três  dimensões 
consideradas  como  básicas  e  universais  para  o  homem  em índices  de  longevidade, 
educação e renda, que variam entre 0 (pior) e 1 (melhor), e a combinação destes índices 
em um indicador síntese que também varia de 0 (nenhum desenvolvimento humano) e 1 
(desenvolvimento humano total). Neste sentido, 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  0,499);  países  com  médio  desenvolvimento 
humano (IDH entre  0,500 e 0,799)  e  países com alto  desenvolvimento  humano (IDH 
acima de 0,800).

Além do IDH, seu sub-índices também são levados em conta, pois acontece de um fator 
(como a renda, por exemplo) destoar dos outros índices do IDH de um país ou Estado, 
puxando o valor final para cima ou para baixo. Os sub-índices são chamados de IDH-E 
(índice  de  desenvolvimento  humano  –  educação),  IDH-R (índice  de  desenvolvimento 
humano – renda) e IDH-L (índice de desenvolvimento humano – longevidade).

Em 1991, o Brasil tem IDH 0,696, e em 2000 esse número sobe para 0,766. Já o estado 
de Minas Gerais estava em 7º lugar no país, em 1991. Em 2000 essa colocação sobe 
para a 4ª posição. No Brasil, o sub-índice maior é a educação, com 0,849 (em 2000) e o 
menor  é  Renda,  com 0,723  em 2000.  Também em Minas Gerais  o  maior  sub-índice 
também é a educação,  seguida por longevidade e renda, para o ano de 2000,  como 
mostra a Tabela 74.

Página: 240 / 786

Arquivo: 001-EIA-R46-081218.odt



Tabela  74: Índice e sub-índices de Desenvolvimento Humano no Brasil e em Minas Gerais,1991 e 
2000.

Fonte: Fundação João Pinheiro e IPEA, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

Assim como o IDH, o IDH-M – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, também foi 
criado pelo PNUD/ONU com o intuito de adequar o IDH para avaliar as condições de 
núcleos  sociais  menores.  O  IDH-M  leva  em  conta  os  mesmos  fatores  do  IDH  – 
longevidade, educação e renda –, mas seu cálculo possui um pequeno ajuste que o torna 
mais adequado para se pensar em municípios, microrregiões, regiões administrativas ou 
regiões de planejamento. A Tabela  75 mostra os índices e sub-índices do município de 
Jaboticatubas em 1991 e em 2000.

Tabela 75: Índice e sub-índice de Desenvolvimento Humano em Jaboticatubas,1991 e 2000.

Fonte: Fundação João Pinheiro e IPEA, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

De 1991 até 2000, Jaboticatubas apresentou melhora em todos os sub-índices, mas seu 
IDHM, apesar de também ter melhorado, continuou na faixa que representa índice de 
desenvolvimento humano médio – sendo, respectivamente, 0,631 em 1991 e 0,731 em 
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Índice Período
1991 2000

0,7 0,77
0,7 0,77
9º 9º
0,66 0,73
0,69 0,76
7º 4º
0,75 0,85
0,75 0,85
11º 13º
0,68 0,72
0,65 0,71
12º 11º

IDH Brasil
IDH Minas Gerais
Ranking no País
IDH-L Brasil
IDH-L Minas Gerais
Ranking no País
IDH-E Brasil
IDH-E Minas Gerais
Ranking no País
IDH-R Brasil
IDH-R Minas Gerais 
Ranking no País

Índice Período
1991 2000

IDH-M 0,63 0,73
Ranking no Estado 464º 412º
IDHM-Longevidade 0,65 0,74
Ranking no Estado 580º 488º
IDHM-Educação 0,67 0,81
Ranking no Estado 478º 345º
IDHM-Renda 0,57 0,64
Ranking no Estado 375º 363º



2000. Essa melhora fez com que, entre os 853 municípios do estado de Minas Gerais, 
Jaboticatubas subisse da 464ª posição em 1991 para 412ª em 2000. Com relação aos 
sub-índices, em 2000 o IDHM-Educação atingiu um valor consideravelmente mais alto do 
que  o  de  1991,  passando  de  0,673  para  0,812  –  valor  classificado  como  alto 
desenvolvimento humano. Juntamente com a Educação,  o sub-índice Renda coloca o 
município de Jaboticatubas entre a metade mais desenvolvida do Estado.

9.7 - 9.7 - TURISMO E PATRIMÔNIO NATURALTURISMO E PATRIMÔNIO NATURAL

Dentro da estrutura administrativa do turismo no âmbito municipal, Jaboticatubas é gerida 
pela Fundação Municipal de Cultura, Esportes e Turismo Padre Messias – JABOTUR, 
uma  vez  que  não  existe  uma  pasta  específica  para  o  tema  na  estrutura  política  do 
município.

No  âmbito  dos  projetos  estruturantes  que  abrangem  a  Área  de  Influência  do 
empreendimento, destaca-se a inserção de Jaboticatubas dentro dos Circuitos Turísticos 
da Secretaria  de  Turismo  do  Estado  de  Minas  Gerais  (SETUR),  especificamente  o 
Circuito do Parque Nacional da Serra do Cipó, uma vez que 60% do Parque Nacional fica 
dentro dos limites do município de Jaboticatubas. Neste contexto, o município encontra-
se também vinculado ao Instituto Estrada Real – IER,  órgão responsável pela gestão e 
fomento ao turismo nos circuitos turísticos estaduais.

Dentre os instrumentos que balizam a gestão e o planejamento turístico do município, 
destaca-se um inventário turístico realizado pela  Secretaria  de Estado de Turismo de 
Minas Gerais - SETUR – MG, com apoio da FUNCESI (Fundação Comunitária de Ensino 
Superior  de  Itabira)  no  ano  de  2006.  Este  inventário  constitui-se  na  principal  base 
documental para a evolução dos aspectos relacionados ao turismo no contexto municipal, 
uma vez que contém o levantamento de todos os dados relativos às principais estruturas 
de  apoio ao turismo em Jaboticatubas,  contemplando  hospedagem,  opções de lazer, 
pontos de visitação,  alimentação,  acessos,  dentre  outros.  Seu objetivo central  é o  de 
identificar  e  apontar  as  principais  carências  estruturais  do  município,  possibilitando  o 
embasamento técnico necessário para a implementação de ações visando à melhoria da 
infra-estrutura associada ao turismo. 

No entanto, em função do inventário ser um documento ainda recente, aliado ao fato de 
que a estrutura política municipal não possui um espaço específico e voltado apenas para 
a  gestão  do  tema,  como  uma  Secretaria  de  Turismo,  não  são  registrados  avanços 
significativos desde a conclusão deste estudo, ocorrida no ano de 2006, destacando-se 
que  Jaboticatubas  ainda  apresenta  carências  estruturais  e  necessidade  de  novos 
investimentos neste setor.

Dessa forma, o município apresenta pouca infra-estrutura de apoio ao turista, possuindo, 
segundo informações fornecidas pela Fundação Municipal de Cultura, Esportes e Turismo 
Padre Messias – JABOTUR, apenas três opções de hospedagem no centro urbano, cinco 
opções de Hotéis Fazenda dentro da zona rural e apenas três restaurantes para atender 
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a  demanda  turística,  o  que,  notoriamente,  apresenta-se  como  insuficiente  frente  à 
demanda existente, sobretudo se considerarmos a potencialidade local.
Contribuindo  para  este  quadro  de  carência,  ressalta-se  que  o  município  não  possui 
nenhum  projeto  em  desenvolvimento  para  a  melhoria  dos  equipamentos  e  serviços 
turísticos, bem como investimentos em sinalização e manutenção de acessos dentro da 
cidade. Como não existe uma associação que trabalhe o desenvolvimento sustentável do 
turismo dentro da região, a falta de organização e associativismo acarreta a perda de 
uma parceria mais atuante junto ao Circuito do Parque Nacional da Serra do Cipó.

Por outro lado, a parceria com entidades como SENAC e SEBRAE viabiliza a realização 
de cursos de capacitação e qualificação voltados ao setor do turismo, dentre os quais se 
destacam:  Qualidade no Atendimento  Turístico;  Camareira;  Empreendendo o  Turismo 
Rural; e Agregando Valor ao Artesanato. A Associação dos Artesãos de Jaboticatubas 
criou  um  espaço  que  comercializa  artigos  típicos  da  região,  além  de  uma  feira  de 
artesanato  que  acontece  todo  segundo  sábado  do  mês  e  aquece  a  venda  desses 
produtos.

Quanto  à  oferta  turística,  o  município  de  Jaboticatubas  e  seu  entorno  podem  ser 
considerado um dos atrativos turísticos naturais e culturais mais ricos do Estado de Minas 
Gerais.

O  município,  inserido  na  Serra  do  Espinhaço,  abriga  60%  da  área  total  do  Parque 
Nacional da Serra do Cipó, um santuário ecológico rico em flora, fauna e água limpa e 
abundante.  Dessa  forma,  o  setor  do  município  mais  envolvido  com  o  turismo  e, 
conseqüentemente aquele que gera a maior renda proveniente deste setor de atividade, é 
aquele localizado próximo à portaria principal  do Parque Nacional,  às margens do rio 
Cipó, territorialmente localizado em sua borda nordeste. 
Além da já famosa Serra do Cipó, Jaboticatubas possui outras belezas naturais, como as 
cachoeiras da Serra da Contagem e da Serra do Bené, as piscinas naturais do Rio Bom 
Jardim, o impressionante  canyon e as quedas d’água do rio São José da Serra,  que 
perpassa o vilarejo homônimo, um atrativo também bastante rico.

Todas essas belezas despertam o interesse tanto de turistas que buscam o descanso, 
como de pessoas que gostam de aventuras, especialmente aquelas relacionadas ao eco-
turismo, como canoagem, rapel, rafting, canyoning, tirolesa, dentre outras.

Além de ser um dos mais belos cenários de Minas Gerais, a Serra do Cipó é considerada 
uma das maiores áreas de biodiversidade do planeta. Entre seus vales, grutas, rios e 
campos  rupestres,  a  Serra  guarda  um  importante  patrimônio  natural  devido  ao 
endemismo de sua flora e fauna. Além da natureza pródiga, sítios arqueológicos revelam 
vestígios  de  comunidades  primitivas  que deixaram registros  nas paredes  de diversas 
cavernas. Visitar a Serra do Cipó é realizar uma viagem surpreendente e, a cada visita, 
novas aventuras, algo diferente a contemplar. 

A  presença  de  grande  número  de  riachos  e  nascentes,  ainda  pouco  afetados  por 
atividades humanas, abre a possibilidade de se utilizar as águas da Serra do Cipó como 

Página: 243 / 786

Arquivo: 001-EIA-R46-081218.odt



padrão de referência para ambientes aquáticos de ótima qualidade, equilibrados e com 
elevada diversidade biológica. Ressalta-se, inclusive, o fato do rio Cipó “limpar” o rio das 
Velhas, uma vez que constitui-se no afluente com melhor qualidade de água deste rio.

A fauna da serra é bastante rica, sendo encontradas dezenas de espécies de mamíferos, 
anfíbios e aves. Destaca-se a paca, o tatu, o tamanduá-mirim, a jaguatirica, o veado, o 
macaco, a lontra, o lobo-guará e a capivara. Dentre as aves são vistos com freqüência 
gaviões, codornas, perdizes, azulões, sabiás, pica-paus, tucanos, araras, pintassilgos e 
beija-flores.  O  beija-flor-de-gravata-verde  (Augastes  scutatus)  e  o  pássaro  Cipó 
Canesteros, ambos endêmicos da Serra, despertam grande interesse em ornitólogos de 
várias  partes  do  mundo,  e  vale  lembrar  que,  por  garantir  a  reprodução  das  plantas 
através da dispersão de sementes, o beija-flor é essencial para o ciclo de biodiversidade. 
Quanto  aos peixes,  além das variedades mais comuns,  merece destaque a presença 
abundante da pirapetinga, conhecida como a truta brasileira. Essa espécie apresenta um 
elevado nível de exigência ambiental, habitando exclusivamente águas com altos teores 
de oxigênio dissolvido, como as do rio Cipó.

Diversidade. Esse é o conceito que define, grosso modo, o Parque Nacional da Serra do 
Cipó. São 33.800 hectares de uma vegetação de campos rupestres, cerrado, matas de 
galeria e ciliar com mais de 1.800 espécies vegetais, que acolhem uma fauna também 
muito  variada  e  de  espécies  raras  como  o  gato-maracajá,  o  veado  catingueiro  e  a 
jaguatirica. A Serra, situada na cadeia do Espinhaço, considerada reserva da Biosfera 
pela UNESCO, e recheada de rios de águas cristalinas e cachoeiras de rara beleza, é um 
dos locais que mais atraem turistas e estudiosos de todo o mundo.

Além de possuir inúmeros atrativos naturais, conta também com um forte apelo cultural-
religioso ao realizar anualmente manifestações religiosas, populares e folclóricas em seus 
vários vilarejos, povoados e cidades.

O Parque  Nacional  é  o  núcleo  deste  Circuito,  que  abriga  também  os  municípios  de 
Itambé do Mato Dentro, Jaboticatubas, Morro do Pilar, Nova União, Itabira e Santana do 
Riacho, onde a natureza e a simplicidade do cotidiano são as maiores atrações. Todos os 
municipios do Cicuito estão inseridos no âmbito da Estrada Real e, por sua importância 
conjunta com Jaboticatubas para o tema em análise, são sucintamente descritos a seguir.

- Itambé do Mato Dentro

O município de Itambé do Mato Dentro dista 122 km da capital de Belo Horizonte e 64 km 
de Jaboticatubas, possuindo uma população de 2.493 habitantes, com área de 381 km2.

Itambé, de Ita-Aimbé ou Ita-aembe, que significa pedra afiada ou rochedo pontiagudo, é 
uma cidade cercada de montanhas, pedras e águas. Fundada pelo bandeirante Romão 
Gamacho,  entre  o  final  de  1600  e  o  inicio  de  1700,  inicialmente  chamou-se  Nossa 
Senhora  de Oliveira  de Itambé,  devido  a uma capela dedicada a Nossa Senhora  de 
Oliveira, construída onde se encontra a Igreja Matriz atualmente. 
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O Parque Nacional da Serra do Cipó está dentro dos seus limites. Montanhas, vales e 
cursos  d´água  formam  um  conjunto  de  cachoeiras  que  são  as  maiores  atrações  de 
Itambé do Mato Dentro.

O Pico do Itacolomi de Itambé faz parte da Serra do Espinhaço e, para alcançar seu 
cume, é preciso caminhar três horas sobre uma trilha sem sinalização, porém com uma 
recompensa literalmente em alto nível.

A cidade, com poucos habitantes, é um convite ao descanso e lazer. Possui diversas 
áreas verdes cercadas pelo ar fresco da montanha e muitas cachoeiras. Dentre elas as 
cachoeiras do Lúcio, da Vitória (com 70 m de queda livre), do Encantado, a Serenata, 
formada por um conjunto de três quedas d’água e a Cachoeira do Funil, com piscinas 
naturais perfeitas para banhos. Além dessas, há também a Praia do Achó, uma praia 
fluvial banhada por águas cristalinas, a Cachoeira da Baixada das Crioulas (esconde uma 
grande gruta com saída a 200 metros adiante),  Complexo do Intancado,  Igreja Matriz 
Nossa Senhora das Oliveiras,  Itambé,  Pocinho,  região de Cabeça de Boi  e  Serra da 
Pintura.

- Conceição do Mato Dentro

O município de Conceição do Mato Dentro, que conta com uma população de 18.594 
habitantes e área de 1.671 km2, fica a 130 km da capital de Belo Horizonte e 85 km de 
Jaboticatubas, sendo acessado pela MG 010. 

O relevo  do  município,  repleto  de  montanhas,  vales  e  rios,  propiciou  a  formação  de 
impressionantes quedas d´água que podem ser conhecidas percorrendo-se longas trilhas 
dentro de propriedades particulares, sobre campos rupestres e cerrados.

Um passeio pela cidade de Conceição do Mato Dentro permite  ao visitante conhecer 
algumas construções típicas, como as igrejas e os casarões históricos da época áurea da 
mineração. 

A  cidade  é  circundada,  de  um lado,  pela  Serra  da  Ferrugem –  excelente  local  para 
fotografar e de onde se pode ter uma ampla vista panorâmica - e de outro, pelo Parque 
Natural  Municipal  Salão de Pedras,  um ambiente tranqüilo e silencioso,  envolvido por 
blocos rochosos que afloram do alto de uma colina, emoldurada em belos campos de 
altitude. À noite, o bairro do Rosário é o local de encontro entre turistas e comunidade, 
que ficam no adro da igreja ou próximos ao coreto, contemplando a vista iluminada do 
Santuário  do  Bom  Jesus  do  Matozinhos,  degustando  o  pastel  de  angu,  iguaria  bem 
conhecida na cidade. Para os amantes da natureza e apreciadores de uma atmosfera 
tranqüila, conhecer o Parque Municipal Ribeirão do Campo e banhar-se na cachoeira do 
Tabuleiro, a maior de Minas Gerais e terceira maior do Brasil com uma queda d’água de 
273 metros, é uma programação indispensável. 
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Dentre os inúmeros atrativos desta regiao, vale a pena destacar a Capela de Sant`Ana, 
Santuário  do  Bom  Jesus  do  Matozinhos,  Matriz  de  Nossa  Senhora  da  Conceição, 
Cruzeiro  da  Forca,  Salão  de  Pedras,  Colina  da  Paz,  Rua  dos  Artesãos,  Parque  do 
Tabuleiro, Cachoeira de Congonhas, do Zé Cornicha, Rabo de Cavalo, Cânion do Peixe 
Tolo, Balneário da Água Quente, Parque Estadual Serra do Intendente, dentre outros.

O artesanato é prática recorrente e diferencial da cidade, com destaques para os tapetes 
arraiolos, também conhecidos por Tapetes do Mato Dentro e o artesanato em couro.

- Morro do Pilar

O  município  fica  a  52  km do  distrito  da  Serra  do  Cipó,  122  km da  capital  de  Belo 
Horizonte e 77 km de Jaboticatubas.

Em 1701 foi encontrado ouro por Gaspar Soares. Anos depois, ele construiu uma capela 
dedicada  a  Nossa  Senhora  do  Pilar  e  dali  surgiu  o  arraial,  que,  para  não  sucumbir 
perante a mineração, foi transferido para onde hoje é a cidade. 

O arraial abrigou, em 1814, a Real Fábrica de Ferro ou Fábrica do Rei, a primeira do 
Brasil a fabricar ferro gusa em alto forno, que possui algumas estruturas preservadas e 
em destaque no centro da cidade.

Localizada no centro da Serra do Cipó, atrativos naturais não faltam em Morro do Pilar. 
São diversas cachoeiras,  como a Cachoeira do Tombo,  com uma queda de 50 m,  a 
Cachoeira das Pedras, de onde era captada a água para lavar ouro na Fabrica do Rei e a 
do Pica-Pau, que possui uma caverna atrás da queda d’água. Destacam-se também as 
piscinas naturais na Cachoeira do Lajeado, dos Herculanos, do Funil, da Fumaça e os 
rios Pretos e do Peixe, além da rota principal da Estrada Real.

Seus atrativos históricos remetem à época da mineração, entre eles as Minas de Hogó, 
que são as primeiras minas de ferro do país, as ruínas da Real Fabrica de Ferro e a 
Igreja do Canga, construída em 1710 por Gaspar Soares.

- Santana do Riacho

Localiza-se a 30 km do distrito da Serra do Cipó, 55 km de Jaboticatubas e 94 km de Belo 
Horizonte. Tudo começou na Fazenda Ranchos Fundos, adquiridos pelo sargento-mor 
Antônio Ferreira de Aguiar Sá, por meio da carta de sesmaria, datada de 22 de maio de 
1744. A construção de uma capela em sua propriedade deu origem ao arraial de Santana 
do Riacho, localizado na Serra do Cipó.

O primeiro povoado existente, onde hoje se encontra a cidade de Santana do Riacho, era 
Riacho Fundo, nome de uma das fazendas da região. Além das belezas naturais, hoje 
protegidas  pelo  Parque  Nacional  da  Serra  do  Cipó,  Santana  do  Riacho  possui 
importantes sítios arqueológicos, testemunhos de que suas terras foram habitadas há 
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cerca de 10 mil anos.

Alvo da comunidade científica internacional, o Parque Nacional da Serra do Cipó é uma 
reserva  ecológica  reconhecida  como  um  laboratório  de  pesquisas  a  céu  aberto  e 
representa um dos principais pontos de ecoturismo do país. 

O cenário é um convite à comunhão com a natureza. A pé, de bicicleta, a cavalo ou de 
jipe, as trilhas revelam canyons e cachoeiras belíssimas, alem de grande variedade de 
flores e de espécies de pássaros, peixes, anfíbios e mamíferos, típicos da região.

No distrito da Serra do Cipó, antigo distrito de Cardeal Mota, encontra-se a maior infra-
estrutura turística de toda a Serra do Cipó. Varias modalidades de esportes de aventura 
são  praticadas,  como  canoagem,  rafting,  rapel,  canyoning  e  tirolesa,  sendo  um  dos 
grandes centros de escalada esportiva do Brasil, localizado na APA Morro da Pedreira.

Citam-se  como  destaque:  a  Lapa  Sucupira,  um dos  maiores  sítios  arqueológicos  da 
região, com paredão de 80 m, na margem do rio Paraúna, que abriga várias grutas e uma 
concentração de pinturas rupestres de animais e grafismos com idade estimada em 6 mil 
anos; a APA – Área de Proteção Ambiental Morro da Pedreira; as cachoeiras do Bicame 
ou  Bicano,  do  Lajeado,  do  Soberbo,  Cachoeiras  do  Rapel  e  Paraíso  e  as  Pinturas 
Rupestres - Lapa do Cascalho.

“Jardim do Brasil” – Foi assim que o paisagista Burle Marx denominou a Serra do Cipó, 
dizendo que em um metro quadrado de vegetação são encontradas mais espécies de 
plantas do que em um metro quadrado na Floresta Amazônica.

- Nova União

O município fica a 30 km de Jaboticatubas e 73 km de Belo Horizonte, com população de 
5.461 habitantes e área de 171 km2.

A localidade primitiva denominava-se Viúva, um povoado de Caeté. Em 20 de junho de 
1890 foi elevado a distrito do município de Caeté, com o nome de União e em 31 de 
dezembro de 1943, o nome foi mudado para União de Caeté.

A  cidade  conserva  muitas  áreas  verdes  e  agradáveis  cachoeiras.  A  economia  é 
basicamente agrícola, e, para festejar o cultivo de um dos seus principais produtos, no 
mês  de  agosto,  realiza-se  a  tradicional  Festa  da  Banana,  onde  as  guloseimas  são 
saboreadas  e  até  aguardente  é  feita  dessa  fruta.  A  cidade  também é  famosa  pelos 
alambiques, que produzem boas cachaças.

Os atrativos em destaque são: A Cachoeira Alta, do Baú, Fazenda Vista Alegre, Igreja de 
São Sebastião e Igreja Nossa Senhora do Carmo.
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- Itabira

A cidade fica a 104 km de Belo Horizonte e 89 km de Jaboticatubas. A população é de 
104.846 habitantes, distribuída em uma área de 1.257 km2.

Assim como as outras cidades da região, Itabira também se desenvolveu  em torno de 
uma capela erguida por aventureiros em busca de ouro no inicio do século 18. Apesar da 
crescente industrialização, construções históricas, principalmente do século XIX, foram 
preservadas.

Em Itabira nasceu o poeta Carlos Drummond de Andrade. Os versos de Drummond estão 
espalhados por  toda cidade.  Imperdível  é  o Memorial  Carlos Drummond de Andrade, 
projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e localizado próximo ao centro da cidade. No 
município  pode-se  encontrar  também,  o  trabalho  dos  profissionais  que  fabricam 
instrumentos de corda, como violas e violões.

A região é repleta de atrativos naturais e culturais. Os principais são a Cachoeira Alta, da 
Boa  Vista,  do  Bongue,  do  Meio,  Capela  de  São  José,  Casa  do  Brás,  Casa  dos 
Drummonzinhos,  Centro Itabirano de Artesanato,  Estátua  Fazendeiro do Ar,  Igreja  de 
Nossa Senhora da Conceição, Igreja de Nossa Senhora da Saúde, Igreja Nossa Senhora 
do Rosário, Matriz de Nossa Senhora do Carmo, Serra dos Alves e Usina Ribeirão São 
José. 

9.8 - 9.8 - PATRIMÔNIO CULTURALPATRIMÔNIO CULTURAL

Em Minas Gerais, devido ao sucesso do Programa de Municipalização das Políticas de 
Proteção do Patrimônio Cultural gerido pelo Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e 
Artístico de Minas Gerais / IEPHA-MG, centenas de municípios já criaram as bases legais 
de uma política municipal de proteção do patrimônio cultural. Implantada a partir de um 
modelo proposto pelo IEPHA-MG, essa política está embasada na atuação de um órgão 
municipal  responsável  pela área do patrimônio cultural,  de um conselho municipal  de 
patrimônio cultural e de técnicos especializados, sejam eles contratados e/ou efetivos do 
município. Todos esses agentes atuam a partir de uma legislação municipal específica do 
tema,  cabendo  a  eles  desenvolver  os  processos  técnicos  e  jurídicos  de  registro  e 
tombamento municipais.

Um dos resultados práticos desses trabalhos ocorre na forma de repasses do ICMS feitos 
do governo estadual para o município. Dessa forma, a análise dos repasses do ICMS – 
Patrimônio Cultural (Lei 13.803/2000), que cada município recebe anualmente a partir da 
avaliação  da  documentação  enviada  ao  IEPHA-MG,  merece  destaque,  pois  indica  a 
produção de documentos relacionados às ações de gestão do patrimônio cultural.

Na Tabela  76 a seguir vemos que, nos últimos sete anos, as documentações enviadas 
pela Prefeitura Municipal de Jaboticatubas ao IEPHA-MG garantiram recursos anuais que 
variaram de 34.000 a 118.000 reais. 
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Tabela 76: Pontuação e repasses do icms – patrimônio cultural feitos ao município de Jaboticatubas 
(2002 a 2008).

Fontes: www.iephamg.gov.br e http://www.fjp.gov.br/produtos/cees/robin_hood

Evidenciam-se, a partir desses dados, dois fenômenos importantes: a permanência do 
município  no  programa  de  proteção  do  patrimônio  cultural  e  a  oscilação  da 
pontuação/recursos  repassados  ao  longo  dos  anos,  sobre  o  qual  ressaltam-se  dois 
aspectos:  o  primeiro  é  o  fato  da  queda  mais  abrupta  dos  repasses  ter  acontecido 
exatamente na passagem do ano eleitoral de 2004 para 2005, ou seja, a mudança no 
quadro  político-administrativo  local  teve  uma  repercussão  evidente  na  produção  de 
documentos relacionados à gestão dos bens culturais; o segundo aspecto, enfocado nos 
anos de 2007 e 2008, aponta que atualmente o município de Jaboticatubas mantém uma 
pontuação relativamente elevada (acima dos seis pontos), com previsão de arrecadação 
anual média de aproximadamente 108.000 reais. Esses bons resultados sugerem que os 
agentes responsáveis pela política cultural – órgão de patrimônio da cultura, conselho e 
equipe técnica - encontram-se plenamente ativos. 

Ao mesmo tempo, pode-se associar esses dados à quantidade de bens tombados pela 
municipalidade, uma vez que esse critério é fundamental para avaliação do IEPHA-MG. 
Observa-se na Tabela 77 a seguir quais são os bens tombados pelo município.
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Ano
2002 3,82 90681,86
2003 2,1 41391,8
2004 5,05 88082,72
2005 1,6 34036,22
2006 3,8 71202,62
2007 7 118406,79

6,2 57153,65

Pontuação
conferida pelo 

IEPHA-MG

Repasse de ICMS – Patrimônio 
Cultural / Lei Robin Hood feito à 

Pref. Municipal de Jaboticatubas. 
R$

Até julho de 
2008

http://www.iephamg.gov.br/


Tabela 77: Bens tombados em nível municipal / Jaboticatubas.

A Tabela  77 aponta que hoje existem nove bens legalmente tombados pelo município, 
sendo sete conjuntos arquitetônicos e/ou paisagísticos, um bem imóvel e um bem móvel. 
Três dos nove tombamentos ainda não foram reconhecidos como processos completos 
pelo IEPHA-MG, entre eles o Conjunto Arquitetônico da Fazenda das Minhocas, que está 
situado no entorno do empreendimento. 

Abaixo são apresentadas algumas fotos de bens culturais protegidos pelo município.
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Bem cultural

Conjunto Paisagístico

Conjunto Paisagístico

Conjunto Paisagístico 99/2001 2001

Conjunto Paisagístico

2007

Bem Imóvel

São José de Botas Bem móvel 2007

Categoria do bem 
cultural no ato de 

tombamento

Ano(s) de realização 
do processo de 

Tombamento

Ano em que o processo foi 
reconhecido pelo IEPHA-

MG
Áreas de Proteção Dos 
Mananciais

98 -

Áreas do Entorno do 
Parque Nacional da 
Serra do Cipó

98 -

Parque Nacional Serra 
do Cipó
Conjunto Arquitetônico da 
Fazenda do Cipó 
(Compreendendo 
Fazenda, Senzala e 
Capela) 

Conjunto 
Arquitetônico e 

Paisagístico

98/99/2001 2001

Conjunto das 
Castanheiras da Praça 
Padre Messias 

98/99/2001 2001

Conjunto Arquitetônico  
Fazendas da Minhocas

Conjunto 
Arquitetônico

2006 -

Conjunto arquitetônico e 
paisagístico Igreja Nossa 
senhora da Conceição e 
praça da Castanheira 

Conjunto 
Arquitetônico e  

Paisagístico

2007

Igreja Nossa Senhora do 
Rosário 

98/99/2001 2001

2007



Fonte : Jabotur/2008

FIGURA 40: Vistas externas e interna da IGREJA DO ROSÁRIO (centro, Jaboticatubas).

Fonte : Jabotur/2008

Figura  41:  Vistas externas do conjunto  praça das Castanheiras e  da  Igreja  Matriz  de N.  Sra.  da 
Conceição (centro, Jaboticatubas).

FAZENDA DO CIPÓ

Fonte : Jabotur/2008

FIGURA 42: Vistas externas e interna da Fazenda do Cipó (serra do Cipó, Jaboticatubas).
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SÃO JOSÉ DE BOTAS

Fonte : Jabotur/2008

FIGURA 43: Altar de N. Sra. do Rosário, com imagem de São José de Botas ao centro e detalhe da 
imagem de São José de Botas.

Devemos ressaltar que apesar do patrimônio cultural local ser bastante significativo, não 
existe,  até  o momento,  tombamentos  em nível  estadual  ou federal  em Jaboticatubas. 
Todavia,  segundo informante  da  Jabotur,  a  Prefeitura  Municipal  está  buscando  apoio 
junto  ao  governo  estadual  para  realização  do  processo  de  tombamento  estadual  da 
Fazenda do Cipó. Para esse bem cultural está sendo estudada também a possibilidade 
de elaboração de um projeto de restauração para as edificações dessa antiga fazenda. 

Além do desenvolvimento de processos de tombamento, a realização do Inventário de 
Proteção do Patrimônio Cultural também confere ao município de Jaboticatubas pontos 
na avaliação do IEPHA-MG. Esse estudo, que consiste na identificação de características 
históricas,  técnicas  e  do  estado  de  conservação  dos  bens  culturais  existentes  no 
município, foi finalizado em 2008 e dever ser divulgado e atualizado nos próximos anos. 

Através desse levantamento o município foi dividido em cinco seções que englobam as 
seguintes áreas:

➢ Seção I – Inclui toda a sede urbana municipal e seu entorno imediato.
➢ Seção II – Formada pela sede distrital de São José de Almeida e pelos povoados 

de São Sebastião do Campinho, Capão do Paiol e Capão Alto João da Costa.
➢ Seção III – Formada pelos povoados de Capão Grosso, Barreiro, Capão Clemente, 

Matição, Bamburral, Estreito e Boa Vista.
➢ Seção IV – Formada pelos povoados de Santo Antônio da Palma, Joana e Vargem 

Grande.
➢ Seção V – Formada pelos povoados de Bom Jardim, São José da Serra, Filipe e 

Parque Nacional da Serra do Cipó.

No documento cartográfico a seguir, vê-se as representações das referidas seções.
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Fonte : Jabotur/2008
FIGURA 44: Documento cartográfico I – Bens inventariados pelo município de Jaboticatubas.

Por essa divisão, constata-se que a Área de Entorno do empreendimento está inserida na 
seção III, que é a caracterizada pela equipe técnica contratada pela Prefeitura Municipal 
da seguinte maneira:

Essa  é  uma  região  onde  também  predominam  as  fazendas  e  a  agropecuária, 
principalmente  a  criação  de  gado  de  corte  e  leiteiro.  Encontramos  também  alguns 
pequenos comércios espalhados. Os povoados normalmente possuem capelas, onde se 
celebram missas pelo menos uma vez por mês. As estradas são na maioria das vezes de 
terra e o abastecimento de água feito através da canalização de nascentes ou construção 
de cisternas. As construções apresentam, quase sempre, apenas um pavimento, sendo 
que algumas fazendas preservam o estilo colonial. Apenas na região de Bamburral e Boa 
Vista,  nas  localidades  próximas  à  saída  da  cidade,  as  características  são um pouco 
diferentes, já que lá se desenvolveram muitos condomínios fechados, onde encontramos 
casas de campo, construídas por pessoas vindas de fora do município, e que apresentam 
condições sociais variadas, mas com predomínio da classe média26. 

Nesta seção, os bens inventariados pelo município se restringiram aos bens imateriais 
existentes  na  comunidade  quilombola  de  Matição,  que  se  encontra  fora  da  Área  de 
Entorno do empreendimento, e à capela de Santa Terezinha situada no povoado de Boa 
Vista, inserido na AID.

26  PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS. Ipac – Mg. Jaboticatubas. 2007.
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Apesar de estar fora da área de entorno, foi realizada uma visita de campo à comunidade 
quilombola de Matição, ou Mato do Tição, para registro fotográfico da tradicional festa de 
São João,  pelo  fato  de que se encontra  próximo à  sede municipal,  e  representa  um 
importante  bem  cultural  imaterial  do  município,  atraindo  anualmente  admiradores  e 
pesquisadores  de  toda  parte.  A  partir  dessa  visita  e  da  pesquisa  no  CD  ROM 
“Comunidade quilombolas de Minas Gerais”, produzido pela ONG CEDEFES em 2008, foi 
elaborada ficha específica que aponta alguns dados históricos e sócio-econômicos sobre 
a comunidade, registrando também alguns aspectos da festa de São João ocorrida em 
2008. 

Além  da  comunidade  de  Mato  do  Tição,  a  ONG  Cedefes  identificou  duas  outras 
comunidades quilombolas no município de Jaboticatubas, sendo elas conhecidas como 
“comunidade  dos  Bertos”  e  comunidade  “Açude  Cipó”.  No  entanto,  nenhuma  delas 
encontra-se próximas à área de entorno do empreendimento27.

9.9 - 9.9 - Uso e ocupação do solo na área Urbana de JaboticatubasUso e ocupação do solo na área Urbana de Jaboticatubas

O presente diagnóstico é resultado de um levantamento físico-territorial da realidade do 
município de Jaboticatubas e foi desenvolvido por meio do estudo do Plano Diretor do 
Município  (aprovado em 2006),  e  coleta  de informações obtidas com profissionais  da 
prefeitura em reuniões e visitas de campo à cidade.

9.9.1 - A Ocupação Urbana da Cidade

A área do perímetro urbano da sede do município de Jaboticatubas possui uma pequena 
extensão  quando  comparada  com  o  limite  do  município  como  um  todo.  Existe 
praticamente  uma  equivalência  da  porcentagem  de  população  urbana  e  rural  no 
município.  O  município  de  Jaboticatubas  possui  um único  Distrito  Rural  que  é  o  de 
Almeida Campos.

A mancha urbana de Jaboticatubas ocupa uma área com topografia relativamente plana 
e sua ocupação se deu de forma dispersa, seguindo os cursos dos rios da cidade. A área 
urbana do município possui um adensamento uniforme e nem todos os bairros seguem 
um traçado regular  e  ortogonal.  Observa-se que há uma descontinuidade do sistema 
viário entre bairros adjacentes.

27  CEDEFES. “Comunidade quilombolas de Minas Gerais”. CD-Rom. BH. 2008.
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FIGURA 45: Imagem do Centro de Jaboticatubas. Fonte: Prefeitura Municipal de Jaboticatubas.

O tamanho do lote padrão na área urbana da cidade é de 360,00m² e nos condomínios 
urbanos é de 1000,0 a 2000,0 m². Estima-se que haja 25 mil lotes vagos no município, 
número este superior  à população total  do município que é de 15 mil  habitantes.  De 
acordo com informações da Prefeitura, a maior parte da população tem casa própria.

Há aproximadamente 90 loteamentos no município, sendo que a maior parte deles estão 
localizados  fora  do  perímetro  urbano  (incluindo  loteamentos  residenciais  e  também 
chacreamentos e em menor número, condomínios fechados). Dos condomínios fechados, 
a maioria são utilizados como residências secundárias ou sítios e chácaras de fim de 
semana. E embora localizados em área rural, a maior parte deles pagam IPTU. 

Observa-se no município, recentemente, uma tendência de utilização das edificações em 
alguns condomínios como primeira residência, o que estreita o laço destes morados com 
a cidade,  visto  que parte  deles não são originalmente  de Jaboticatubas.  Esta  é uma 
demanda resultante da própria expansão urbana do vetor Norte de Belo Horizonte.

Dos  90  loteamentos  do  município,  apenas  5  estão  regulares.  Este  grande  índice  de 
irregularidade se dá, na maior parte dos casos, em função da inobservância da legislação 
urbana vigente, do não cumprimento por parte do loteador da execução das obras de 
implantação  do  loteamento  conforme  o  projeto  aprovado  e  pela  ausência  de 
licenciamento do órgão ambiental. 
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Diante  de  tal  situação,  a  Prefeitura  com  o  apoio  da  Secretaria  de  Governo  de 
Desenvolvimento  Regional  e  Política Urbana -  SEDRU tem levantado  os loteamentos 
irregulares do município e notificado os loteadores responsáveis para que providencie a 
devida regulamentação urbana, ambiental e fundiária dos mesmos. 

Nos  bairros  da  cidade  habitados  por  população  de  classe  mais  baixa  há  problemas 
urbanos,  habitacionais  e  de  regularização  fundiária,  principalmente  em  relação  à 
titularidade das propriedades. Há ocupações irregulares na cidade, sobretudo nas Áreas 
de Preservação Permanente – APP, localizadas na beira dos cursos d'água.

O município não é integralmente abastecido por sistema de água e esgoto, iluminação 
pública e domiciliar, sendo que em muitos casos a oferta destes equipamentos urbanos é 
deficiente. O esgoto não é tratado e a água ofertada na área rural é de baixa qualidade. 
Aproximadamente 80% da cidade recebe energia e 90% possui rede de esgoto. Parte do 
esgoto da cidade é lançado diretamente nos cursos d’água (ver figura abaixo). Próximo 
ao Distrito de Almeida Campos há uma usina de triagem de lixo e aterro sanitário.

FIGURA 46: Córrego que passa na cidade recebendo diretamente o esgoto. Fonte: MYR 2008.

Jaboticatubas é uma cidade predominantemente horizontalizada, apresentando em média 
edificações com gabarito de dois pavimentos, no entanto, há alguns prédios de até quatro 
pavimentos - a maior parte deles destinados ao uso misto. 
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FIGURA  47:  O  gabarito  máximo  da  cidade  é  de  4 
pavimentos. Fonte: MYR 2008.

O padrão construtivo das residências da área urbana de Jaboticatubas,  de um modo 
geral, varia entre médio a médio alto. 
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FIGURA 48: Vista de algumas das edificações de Jaboticatubas. Fonte: MYR 2008.

Foram identificadas  casas de  construção mais antigas permeadas  por  edificações  de 
construção recente.

FIGURA  49:  Edificações  mais  antigas  se 
misturam com as mais novas. Fonte: Myr, 2008.

Os bairros mais afastados da área central da cidade assumem características mais rurais: 
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ruas de terra, uso de cercas e casas de baixo padrão construtivo e com quintal para a 
criação de animais domésticos e cultivo de hortas.

FIGURA  50:  Bairros  afastados  do  centro  da 
cidade apresentam características mais rurais.

Não há um padrão no município em relação à dimensão de ruas e passeios bem como 
dos  afastamentos  das  residências  em  relação  ao  lote.  Na  cidade  predomina-se  o 
calçamento em pedras de paralelepípedo.

Segundo dados da Prefeitura, aproximadamente 80% da população urbana ocupada está 
empregada no setor comercial. As principais edificações destinadas ao uso comercial, de 
serviços e institucional estão localizadas, predominantemente, no centro da cidade. 

Entre elas destacam-se Banco do Brasil, Banco Bradesco, Correios, Fundação Hospital 
Santo Antônio (que é o único hospital da cidade), postos de saúde, escolas públicas, 
Parque de Exposições,  a  faculdade  UNIPAC,  Fórum,  supermercados,  lojas de  roupa, 
lojas de móveis, clínica de fisioterapia, academia, posto de gasolina etc.
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FIGURA  51:  Edificações  do  centro 
comercial de Jaboticatubas.

De  acordo  com  dados  da  Prefeitura,  a  cidade  de  Jaboticatubas  possui  12  escolas 
públicas e duas particulares. A Faculdade UNIPAC que é presencial funciona na Escola 
Municipal Geraldo Isa Olinto Ferraz, localizada ao lado do hospital.
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FIGURA  52:  Equipamentos  institucionais  da  cidade  de  Jaboticatubas  –  MG.  Superior  direito: 
Fundação Hospital  Santo Antônio;  Superior  esquerdo:  Escola  Municipal  Geraldo Olinto 
Ferraz; Inferior:Parque de Exposições.

A Praça  Nossa  Senhora  da  Conceição,  onde  está  localizada  a  Prefeitura,  é  a  parte 
central da cidade e ponto de referência para a população de Jaboticatubas por agrupar 
atividades  comerciais  e  de  serviços  no  seu  entorno  e  funcionar  como  espaço  de 
socialização. Frequentemente, os moradores de comunidades rurais próximas da cidade 
vêm até o centro da cidade para fazer compras e vender seus produtos agropecuários e 
utilizam esta praça como local de encontro.

FIGURA 53: Imagens da Praça da Prefeitura de Jaboticatubas.
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As praças públicas são os principais locais de lazer e encontro da população. Outras 
atividades de cultura e lazer que são referencia para a população de Jaboticatubas são 
os eventos festivos do município como o carnaval, a exposição e as festas religiosas. As 
edificações tombadas da cidade são a Igreja do Rosário e a Praça e Igreja da Matriz.

FIGURA  54:  Edificações  Tombadas  da  cidade.  Igreja  do  Rosário  &  Praça  e  Igreja  da  Matriz 
respectivamente. 

9.9.2 - A vocação do Município

A grande vocação do município, sem dúvida, é o turismo e a agropecuária. Embora exista 
esta vocação agropecuária, não há cooperativas na cidade e nem mercados ou feiras em 
que  os  produtores  rurais  possam  vender  seus  produtos.  Dessa  forma,  o  potencial 
hortifrutigranjeiro do município é pouco potencializado.

Segundo informações de técnicos da Prefeitura Municipal, uma das grandes metas para 
o município é o projeto de ligação da MG-20 à MG-10, o que melhoraria a infra-estrutura 
rural e facilitaria o escoamento da produção agrícola. Dessa forma, a MG-10 é vista como 
um grande vetor de expansão do município, pois nela está prevista a implantação de 
novos equipamentos, sobretudo voltados para a agro-indústria.

Um outro projeto previsto pela Prefeitura Municipal é o incentivo à criação de uma marca 
forte para os produtos agrícolas e artesanato do município, sobretudo aqueles destinados 
a produção de doces, que é uma atividade importante para Jaboticatubas.

A visão da Prefeitura em relação ao empreendimento Rio das Velhas Resort

O empreendimento Rio das Velhas Resort é visto pelos técnicos da Prefeitura Municipal 
de Jaboticatubas como uma grande oportunidade de:
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➢ Atrair investimentos; 
➢ Gerar emprego e renda;
➢ Melhorar a qualidade de vida da população;
➢ Aumentar a arrecadação do município;
➢ Alavancar o desenvolvimento socioeconômico da cidade. 

Há uma expectativa dos comerciantes da cidade de poderem instalar suas atividades no 
empreendimento. A Prefeitura, em vistas deste empreendimento está criando programas 
de capacitação profissional da população local para que sejam empregados nele.

A  idéia  é  que  o  Rio  das  Velhas  Resort  seja  um  modelo  para  outros  futuros 
empreendimentos. Para a prefeitura, a preocupação maior em relação à sua implantação 
é  com  o  impacto  ambiental  e  com  a  possibilidade  deste  propiciar  uma  ocupação 
desordenada no município.  Deve-se considerar que esses são também compromissos 
levados a sério pelo empreendedor que tem como premissa a concepção de um projeto 
em bases sustentável  e em consonância com o desenvolvimento sócio-econômico de 
Jaboticatubas.

Neste  sentido,  a  busca  pelo  desenvolvimento  sustentável  será  priorizada  tanto  pelo 
empreendedor  quanto  pela  prefeitura  na  implantação  do  Rio  das  Velhas  Resort.  A 
intenção é que a parceria entre prefeitura e empreendimento possa trazer ganhos para o 
município e sua população. 

9.9.3 - Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável

O  Plano  Diretor  de  Desenvolvimento  Sustentável  de  Jaboticatubas,  Lei  1905,  foi 
aprovada em 18 de outubro de 2006, na gestão do atual Prefeito Municipal, Fábio Moreira 
Santos e foi elaborada por técnicos da UFMG. 

O Plano Diretor,  em concordância com a sua Lei Orgânica, é o instrumento de política 
urbana  do  município  que  visa  o  cumprimento  das  funções  sociais  do  aglomerado 
econômico  que  constitui  a  cidade  e  suas  áreas  rurais.  Ele  estabelece  e  institui  os 
processos de desenvolvimento, seus programas, projetos e empreendimentos, sob uma 
perspectiva de longo prazo, e orienta as ações dos agentes públicos e privados para a 
promoção da sustentabilidade de seu desenvolvimento.
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O Plano Diretor visa, entre outros objetivos, o desenvolvimento social equânime com a 
inclusão social de toda a sua população urbana, dos povoados e das comunidades rurais, 
constituída sobre uma economia viável em harmonia com o meio ambiente, buscando a 
promoção da dignidade da pessoa humana no exercitar uma economia ecológica que 
atenda às necessidades da atual e das futuras gerações, bem como a articulação de 
estratégias de desenvolvimento da cidade que busquem a cooperação com os Municípios 
circunvizinhos, integrando as iniciativas públicas, privadas e não governamentais, em prol 
do interesse de uma comunidade regional.

Além de estabelecer diretrizes para o desenvolvimento do município, o Plano Diretor de 
Jaboticatubas estabelece normas para as formas de parcelamento, uso e ocupação do 
solo  urbano,  bem  como  os  índices,  parâmetros  e  instrumento  urbanísticos  de 
regulamentação dos mesmos.

Dentre as principais metas do Plano Diretor de Jaboticatubas estão aquelas que visam 
um  desenvolvimento  econômico  sustentável,  ou  seja, constituir  projetos, 
empreendimentos  e  ações  que  viabilizem  a  atração  de  investimentos  para  o 
desenvolvimento  do  Município  como  um  conjunto  harmônico,  em  que  prevaleça  o 
aumento e a distributividade da riqueza produzida pela exploração, com efetividade, dos 
seus recursos naturais e a criação de uma economia própria constituída sobre os seus 
diferenciais  e  sobre  as  oportunidades  econômico-sociais  dos  mercados  circundantes, 
assegurando que esse processo incorpore o conhecimento e a complexidade, gradual e 
consecutivamente.  Neste sentido,  o Plano Diretor visa promover  as condições para a 
organização e articulação das ações municipais, de modo integrado e em sinergia.

As alternativas criativas e viáveis de desenvolvimento, construídas para suportarem os 
planos  de  desenvolvimento  de  Jaboticatubas,  serão  estruturadas  em  programas 
institucionais e em alianças sociais e assumirão dois momentos consecutivos:

I. Primeiro momento, atual, voltado para a constituição de uma economia própria que 
absorva  o  contingente  mais  significativo  da  população  do  Município,  estando, 
portanto, voltada para a multiplicação do bem estar e da prosperidade, do acesso 
à oferta  de  oportunidades,  da  crescente  participação  de receitas  e  salários  na 
geração  da  renda  interna  da  comunidade,  do  investimento  social  elevado, 
prioritário,  mobilizando  a  sociedade  para  se  dispor  a  co-operar,  a  aceitar  a 
inovação  e  a  envolver-se,  como  comunidade  que  aprende,  na  formulação  e 
implementação dos direitos sociais, estabelecendo uma coordenação distribuída e 
parcerias estratégicas para a viabilização das vias de desenvolvimento econômico 
escolhidas;

II. Segundo  momento,  avançado,  orientado  para  a  constituição  das  escalas 
econômicas  e/ou  desenvolvimentos  complexos  que  atribuam  sustentação  aos 
processos determinados  no momento  anterior,  com o aumento  da  participação 
independente, política e cidadã da comunidade, resultantes da formação de níveis 
de educação e escolaridade especializados e avançados nos diferenciais locais, 
bem  como  na  produção  da  pluralidade  e  diversidade,  como  elementos  de 
formação da riqueza e da economia municipal.
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Fica  visível  no  Plano  diretor  de  Jaboticatubas  a  intenção  de  buscar  diretrizes  de 
desenvolvimento integrando o município ao contexto regional:

 “A  integração  regional  e  as  condições  para  produzí-la  contribuirão  para  o  pleno 
desenvolvimento do Município de Jaboticatubas, seja pelos fluxos econômicos, seja pelos 
fluxos  e  intercâmbios  sociais  e  de  capital  intelectual,  ou  na  exploração  de 
complementaridades,  obtenção  de  escalas  ou  viabilização  de  programas,  projetos  e 
empreendimentos conjuntos ou encadeados, seja na conservação e gestão de recursos e 
questões do meio ambiente, seja na formação de redes de alianças”.

A  política  de  integração  regional  de  Jaboticatubas  busca  respeitar  as  condições 
diferenciais  dos  demais  Municípios  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  com 
benefícios  recíprocos,  através de projetos  pactuados de desenvolvimento  regional,  da 
busca de soluções a questões comuns abrangendo outros  Municípios.  Na integração 
regional de Jaboticatubas comparecem como objetivos perenes:

➢ O Parque Nacional da Serra do Cipó, a APA Morro da Pedreira,  a Reserva da 
Biosfera do Espinhaço e o rio das Velhas;

➢ A Região Metropolitana de Belo Horizonte;

➢ O sistema viário constituído pelas rodovias MG010, MG020, pela Via Verde e o 
futuro Rodoanel Norte;

➢ As atividades econômicas do turismo e habitação diferencial;

➢ Os sistemas  de transporte,  de  comunicação,  de  energia,  de  abastecimento  de 
água  e  o  sistema  de  comercialização  de  alimentos,  produtos  agrários  e 
agronegócios;

➢ A utilização sustentável do meio ambiente e da produção agrária;

➢ A atividade econômica artesanal turística e a cultura local e regional.
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9.10 - 9.10 - Uso & Ocupação do solo na área Urbana de Lagoa SantaUso & Ocupação do solo na área Urbana de Lagoa Santa

9.10.1 - Características Gerais do Município de Lagoa Santa

O município de Lagoa Santa está localizado a 35 km de Belo Horizonte e possui uma 
população de 44.922 habitantes (contagem IBGE, 2007), sendo que deste total 94% vive 
na área urbana. A área total do município é de 232 Km² e a densidade demográfica é de 
162,3  hab/km².  Os  municípios  limítrofes  a  ele  são:  Jaboticatubas,  Pedro  Leopoldo, 
Confins,  Vespasiano,  Santa  Luzia.  No  município  há  a  Zona  Especial  da  Lapinha, 
Campinho de Baixo e Lagoa dos Mares e Tavares.

A cidade situa-se na bacia média do Rio das Velhas cuja região é formada por planaltos 
com relevos pouco acentuados,  altitude média de 800m, clima tropical  e temperatura 
média anual de 22°. De maneira geral a topografia é suave e não há desníveis abruptos. 
A  hidrografia  é  marcada  pelo  sistema de  lagoas  naturais  nas  partes  mais  baixas  do 
terreno,  cursos d’água intermitentes e drenagem subterrânea em função do ambiente 
cárstico que propicia a formação de sumidouros e o fluxo subterrâneo da água. 

Em relação à mancha urbana da cidade, trata-se de um malha descontínua, com uma 
grande  quantidade  de  glebas  e  vazios  urbanos  se  intercalando.  Mesmo  nas  áreas 
centrais, cuja ocupação é mais antiga, verificou-se a presença de lotes vagos. O tecido 
urbano  da  cidade  é  bastante  extenso.  Áreas  com características  predominantemente 
rurais estão dentro do perímetro urbano, a saber, fazendas, sítios e condomínios de fim 
de semana. A densidade construtiva da cidade é baixa mesmo nas áreas habitadas por 
população de menor padrão aquisitivo. 

Pelo fato  de estar localizada perto de Belo Horizonte e pelos seus atributos naturais, 
Lagoa Santa  apresenta  um grande número  de  condomínios  fechados  de alto  padrão 
destinados à residência secundária e também chácaras e sítios, que embora localizados 
dentro da malha urbana da cidade apresentam características rurais. 

A população local vê na expansão dos condomínios boas oportunidades de geração de 
renda uma vez que pode ser empregada na prestação de serviços de manutenção para 
as residências.

A Lei de Uso e Ocupação do Solo de Lagoa Santa ainda em vigor no município é a Lei N. 
694 de 1988, no entanto, já está sendo votada na Câmara do Município uma nova Lei em 
substituição desta.  A Lei 694 estabelece para o município lote mínimo de 360,0m² de 
área e construções de no máximo quatro pavimentos.

O lote mínimo adotado na cidade é de 360,0m² na área urbana e de no mínimo 1.000,0m² 
nos condomínios. Percebeu-se em alguns bairros da cidade há uma heterogeneidade em 
relação ao padrão construtivo,  havendo casas de melhor padrão intercaladas a casas 
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mais simples. Deve-se observar, no entanto, que de acordo com dados do IBGE, 97% da 
população moram em casa e 81,3% têm casa própria. 

Lagoa  Santa  é  uma  cidade  predominantemente  horizontalizada.  Sua  tipologia 
arquitetônica é marcada por edificações residenciais de no máximo dois pavimentos, e 
em menor número, por prédios de até quatro pavimentos, dos quais a maior parte são de 
uso misto e se concentram nas áreas centrais da cidade.

De acordo com os técnicos da prefeitura, a maior parte dos loteamentos da cidade estão 
irregulares. Uma prática comum observada é o desdobramento das áreas de fazendas e 
sítios  em  lotes  menores  cuja  ocupação  se  dá  através  de  posse,  faltando  uma 
regulamentação destes na prefeitura.

Em relação à infra-estrutura, uma das principais carências da cidade é que ela não é 
integralmente servida por rede de esgoto, somente 43% da cidade estão conectados à 
rede coletora de esgoto, porcentagem que se refere, sobretudo à zona central da cidade. 
Em  relação  aos  demais  serviços  de  infra-estrutura,  56%  do  município  usa  fossa 
tradicional  ou  asséptica;  95,8%  recebem  água  encanada;  98%  das  edificações  têm 
banheiro na residência; 98% têm lixo coletado e apenas 3% rede de drenagem (dados da 
Prefeitura de Lagoa Santa).

A  maior  parte  das  fossas  sépticas  são  construídas  pelos  próprios  moradores  e,  na 
maioria das vezes, instaladas em locais inadequados, comprometendo assim os recursos 
hídricos subterrâneos e o próprio abastecimento de água da cidade que se faz em grande 
medida a partir de poços tubulares.

Segundo informações  da prefeitura,  51% das ruas da cidade possuem pavimentação 
asfáltica;  22% são ruas possuem calçamento poliédrico; 24% são ruas sem nenhuma 
pavimentação e 3% das ruas não estão abertas.

A  Lei  de  Parcelamento  do  Solo,  Lei  N°  2.759,  de  2007,  estabelece  normas  para  o 
parcelamento do solo para fins urbanos e dispõe sobre a regularização e autorização de 
implantação de loteamento fechado no âmbito do município. Esta lei estabelece como 
modalidades  de  parcelamento:  o  loteamento,  o  desmembramento  e  o  condomínio 
urbanístico. 

De acordo com a Lei, o condomínio urbanístico “é a divisão de gleba ou lote em frações 
ideais, correspondentes a unidades autônomas destinadas a edificação e áreas de uso 
comum dos condomínios, que não implique a abertura de logradouros públicos nem a 
modificação ou ampliação dos já existentes, podendo haver abertura de vias internas de 
domínio privado”.

Esta Lei prevê a transferência de no mínimo 35% da gleba a ser parcelada para o poder 
público, incluindo espaço livre de uso público, equipamentos urbanos e comunitários e 
sistema de circulação. Os dois primeiros deverão somar um percentual mínimo de 15%.

Página: 267 / 786

Arquivo: 001-EIA-R46-081218.odt



Em relação à educação, a cidade pode ser considerada bem servida de escolas públicas 
de 1º grau, no entanto,  há apenas duas escolas de 2º grau. Com relação à área da 
saúde, a cidade não possui uma política de saúde municipal eficiente e equilibrada entre 
os serviços prestados pelo Hospital Santa Casa (que é o único da cidade) e pelos vários 
postos de saúde espalhados pelo município. 

A questão da segurança em Lagoa Santa tem se tornado problemática. De acordo com 
os  técnicos  da  prefeitura,  têm  sido  freqüentes  as  reclamações  dos  moradores  com 
relação a furtos e à falta de segurança no município.

Em relação às atividades econômicas do município, 73% do ICMS arrecadado é referente 
ao  comércio,  13%  aos  serviços  e  14% a  indústria.  Já  em  relação  ao  PIB,  57% se 
relaciona aos serviços e comércio; 40,7% a indústria e 2,6% a agropecuária. O PIB per 
capita do município é R$ 5.069 habitante/ano.

A  maior  parte  dos  estabelecimentos  de  comércio  e  serviços  de  Lagoa  Santa  estão 
concentrados no centro da cidade, nas principais vias coletoras e em alguns poucos sub-
centros de bairros. Deve-se destacar também o comércio do bairro Vila Maria que e um 
importante sub-centro comercial de Lagoa Santa.

FIGURA 55: Fotos do centro de Lagoa Santa.

A avenida João Daher é uma das principais vias comerciais e de serviços da cidade onde 
se  encontram  agências  de  automóveis,  postos  de  gasolina,  supermercados,  bares, 
mercearias, escolas públicas, lojas, academia, e outros tipos de estabelecimentos. Além 
dessa avenida, há uma outra importante via comercial – a avenida Pinto Alves – que 
corta Lagoa Santa é o principal acesso a Serra do Cipó e a outros lugares turísticos. Ela 
intercala áreas de cheios e vazios urbanos e nela se encontram depósitos de materiais de 
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construção, supermercados, padaria, lojas, etc. 

Nos finais de semana e feriados, principalmente sábado de manhã e domingo à tarde, há 
um trânsito acentuado na avenida Pinto Alves, sobretudo no ponto de entrada da cidade 
que se tornou um gargalo. Para os moradores de Lagoa Santa torna-se difícil acessar 
esta via nos momentos de pico. Em função disso, há alguns projetos em andamento para 
melhor o sistema viário como a construção de uma avenida sanitária paralela a esta via 
Deve-se  destacar,  portanto,  que um dos principais  problemas  enfrentados  por  Lagoa 
Santa é em relação ao sistema viário.

FIGURA 56: Fotos de registro do da Av. Pinto Alves – via de acesso a Serra do Cipó. 

O  Município  de  Lagoa  Santa  se  relaciona  diretamente  com  grande  parte  das 
transformações decorrentes do processo de reestruturação urbana do Vetor Norte. Neste 
sentido, corroboram para o desenvolvimento do município no contexto regional:

➢ O incremento das atividades do Aeroporto Internacional Tancredo Neves e de 
seu entorno;

➢ Implantação do Aeroporto Indústria;
➢ A Duplicação da MG 10 – Linha Verde;
➢ A Construção do Centro Administrativo do Estado;
➢ A Valorização Imobiliária da cidade;
➢ Ampliação do Centro de Manutenção da GOL com a construção de mais dois 

galpões, gerando mais 600 empregos diretos e 500 indiretos.

Diante  de  tais  transformações,  a  Prefeitura  tem  por  objetivo  evitar  a  ocupação 
desordenada para garantir o desenvolvimento sustentado e com qualidade do município.
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Tal como foi colocado pela prefeitura, cada dia, tem aumentado ainda mais a demanda 
por moradia na cidade,  sobretudo de pessoas residentes na capital.  A construção do 
Centro Administrativo já aponta esta demanda. Além disso, está sendo implantado no 
município de Lagoa Santa, o Centro Universitário da Faculdade de Ciências Médicas que 
gerará um fluxo, em torno, de 10 mil pessoas. Esse fato concorrerá por novas demandas 
de  uso  na  cidade:  residências  de  estudantes  e  outros  serviços  vinculados  ao  meio 
acadêmico e de suporte a faculdade. 

Deve-se considerar ainda a implantação de uma unidade do ICMBIO – Instituto Chico 
Mendes  de  Conservação  da  Biodiversidade  na  cidade  e  a  doação  de  área  para 
implantação de oito empresas no Município, com geração de 800 empregos diretos e 600 
indiretos,  com  destaque  para  a  implantação  de  uma  unidade  do  Centro  de  Tecidos 
Biológicos em convênio com a Hemominas, Min. Saúde, UFMG e FAPEMIG.
 
Dessa forma, Lagoa Santa que tem como vocação a presença de condomínios fechados 
de alto padrão, tende a atrair um público diferenciado agora. Nesse sentido, a posição 
dos técnicos da prefeitura diante desse cenário é buscar estruturar o município, de forma 
planejada, para que ele atenda a nova demanda por habitação, serviços e empregos, 
sem perder de vista a sua principal vocação.

9.10.2 - A área limítrofe ao empreendimento

No estudo que está sendo elaborado pela Prefeitura para substituição da Lei Municipal de 
Uso e Ocupação do Solo, N. 694 de 1988, estão previstas as seguintes zonas que estão 
representadas no estudo do mapa de macro-zoneamento do município, a seguir.

De acordo com a análise do mapa, percebe-se que a área limítrofe ao empreendimento 
Rio das Velhas Resort está definida como Zona Rural e próximo a ela há uma Zona de 
Expansão  Urbana.  O perímetro  urbano  do  município  esta  afastado  da  área  limite  ao 
empreendimento.

Esta área que compreende a Zona Rural do Município e está nas margens do Rio das 
Velhas  é,  predominantemente,  ocupada  por  propriedades  rurais  (fazendas  e  sítios) 
destinados as atividades agropecuárias como pode ser observado  na figura  57. Nesta 
porção não há nenhum Distrito ou comunidade rural.
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FIGURA 57: Imagem dos limites da área rural de Lagoa Santa com a área do empreendimento.
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9.11 - 9.11 - Uso & Ocupação do solo na área Urbana de Santa LuziaUso & Ocupação do solo na área Urbana de Santa Luzia

9.11.1 - Características Gerais do Município de Santa Luzia

O município de Santa Luzia está localizado a 27 km de Belo Horizonte e possui 222.507 
habitantes (contagem IBGE, 2007). A área do município é de 234 km² e a densidade 
demográfica é de aproximadamente 950 hab/km². Santa Luzia se limita com os seguintes 
municípios: Belo Horizonte, Jaboticatubas, Lagoa Santa, Sabará, Taquaraçu de Minas e 
Vespasiano. 

O  município  possui  apenas  o  Distrito  Urbano  de  São  Benedito  e  as  seguintes 
comunidades rurais:  Taquaraçu de Baixo,  Andrequice,  Pinhões,  Engenho,  Barreiro  do 
Amaral, Ribeirão da Mata e Bom Destino.

A ocupação inicial de Santa Luzia se deu a partir do século XVIII e esteve ligada ao ciclo 
do  ouro.  Embora  a  cidade  tenha  desenvolvido  atividades  de  mineração,  também  se 
firmou como centro de indústrias rudimentares e entreposto comercial (ponto de parada 
dos tropeiros). A cidade é cortada pelo Rio das Velhas e sua topografia é acidentada. A 
parte da cidade à esquerda do Rio das Velhas é considerada a Parte Baixa, e à direita, é 
a Parte Alta. 

A Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de Santa Luzia, Lei 2.835 de 2008, 
recentemente aprovada pela Câmara do Município, dividi o território municipal em zona 
urbana, zona de expansão urbana e zona rural.

A  zona  urbana  do  município  corresponde  à  mancha  contínua  ocupada  que  tem  por 
objetivo “o controle do adensamento populacional, a ocupação dos grandes vazios intra-
urbanos, a recuperação das áreas degradadas ambientalmente e a implantação de infra-
estruturas urbanas e serviços públicos” (Art.  5o da Lei 2835/2008).  Esta zona inclui:  o 
Distrito de São Benedito, porção localizada a norte de Belo Horizonte; a região central 
que é onde esta o centro histórico e o centro comercial da cidade; os distritos industriais; 
e demais bairros residenciais. 

A zona de expansão urbana “objetiva a preservação ambiental, a recuperação de áreas 
degradadas e o rígido controle do uso e da ocupação do solo” (Art. 6, Lei 2835). Ela inclui 
áreas  ainda  não  parceladas  susceptíveis  a  ocupação  onde  se  permite  inclusive  a 
implantação de condomínios fechados. Nesta zona há algumas comunidades rurais como 
a de Pinhões e Engenho. 

A zona rural é aquela que tem por objetivo “a preservação ambiental, a recuperação de 
áreas degradadas e o rígido controle do uso e da ocupação do solo”  (Art. 7, Lei  2835). 
Compreende,  predominantemente,  as áreas destinadas às atividades agropecuárias e 
que  não  podem  ser  parceladas,  sendo  nelas  vedada  a  implantação  inclusive  de 
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condomínios fechados. Na zona rural só é admitido chacreamentos que utilizam o módulo 
rural mínimo de dois hectares. 

O  zoneamento  do  município  de  Santa  Luzia  definido  pela  Lei  2.835  de  2008  está 
apresentado no mapa a seguir. A Zona Urbana se subdivide em:

➢ Zona de Adensamento Preferencial - que é constituída pela Zona de Ocupação 
Controlada I (ZOC-I);

➢ Zona de Adensamento Restrito – se subdivide em três Zonas de Ocupação 
Controlada  e  uma  Zona  de  Ocupação  Especial  (ZOE),  destinada  aos 
grandes equipamentos urbanos e indústrias;

➢ Zona  de  Proteção  -  se  subdivide  em Setor  Especial  1  (SE-1),  destinado  à 
proteção  ambiental;  e  Setor  Especial  2  (SE-2),  destinado  à  proteção  do 
Centro Histórico.

➢ Zona de Especial Interesse Social (ZEIS) – se subdivide em ZEIS-1, relativa 
aos  assentamentos  subnormais  existentes;  e  ZEIS-2,  relativa  às  áreas 
vagas, nas quais, por razões sociais, haja interesse público em implantar 
programas habitacionais de interesse social.
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FIGURA 58: Imagem do Zoneamento do município de Santa Luzia, segundo a Lei 2.835 de 2008.
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A mancha urbana da cidade é descontinua e intercalada por áreas de cheios e vazios 
urbanos. As áreas localizadas no Distrito de São Benedito possuem maior densidade, 
assim  como  as  áreas  do  centro  da  cidade.  No  Distrito  estão  implantados  grandes 
conjuntos habitacionais como o Cristina e o Palmital.

De acordo com a Lei 2835/2008, o tamanho mínimo de lote permitido na zona urbana é 
de 360,0m², sendo 12,0 m de frente e na zona de expansão urbana é de 1.000,0m², com 
frente mínima de 20,0m. A maioria dos lotes vagos da cidade estão localizados nos novos 
loteamentos. 

Segundo técnicos da prefeitura de Santa Luzia, grande parte dos loteamentos da cidade 
estão regulares, sendo que os loteamentos irregulares já estão sendo levantados pela 
SEDRU com o objetivo de promover a sua regulamentação.

De acordo com a Lei 2835/2008, o parcelamento do solo para fins urbanos em Santa 
Luzia  somente  será  admitido  nas  Zonas  Urbana  e  de  Expansão  Urbana.  Os 
parcelamentos  para  sítios  de  recreio,  chácaras  e  semelhantes  são  considerados 
parcelamentos para fins urbanos. 

Nos  parcelamentos,  as  áreas  destinadas  ao  sistema  de  circulação,  a  equipamentos 
públicos comunitários e a espaços livres de uso público, a ser doadas para o município, 
deverão corresponder a um percentual de, no mínimo, 35% da área da gleba, sendo que, 
no  mínimo,  15%  deverão  ser  utilizados  como  espaços  livres  de  uso  público  e 
equipamentos públicos comunitários. A critério do Município, até 50% das áreas livres de 
uso público poderão estar localizadas em Áreas de Preservação Permanente – APP.

Esta Lei admite a implantação de condomínios fechados que são aqueles cercados ou 
murados, no todo ou em parte do seu perímetro. Eles deverão destinar parte da sua área 
total  (entre  5%  e  10%,  dependendo  do  seu  tamanho)  ao  poder  público  como  área 
institucional, que deverá ser localizada fora do perímetro do condomínio. Todas as áreas 
públicas  de  lazer  e  as  vias  de  circulação  compreendidas  no  perímetro  interno  do 
loteamento fechado serão objeto de concessão de uso. A área máxima do loteamento 
fechado não poderá ultrapassar 500.000 m².

A cidade de Santa Luzia embora seja predominantemente horizontalizada, possui prédios 
acima  de  quatro  pavimentos.  De  acordo  com  a  Lei  2835/2008,  o  gabarito  máximo 
permitido será de três pavimentos, sendo que acima deste valor, os projetos deverão ser 
submetidos à aprovação da Comissão Municipal de Política Urbana.

As principais edificações destinadas às atividades de comércio e serviços de Santa Luzia 
localizam-se ao longo da avenida Brasília (Distrito de São Benedito), com destaque para 
os supermercados; e no centro da cidade, onde estão as agências bancárias. Percebe-se 
portanto, que os sub-centros comerciais da cidade estão dispersos na malha urbana.
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FIGURA 59: Fotos de referência do Centro Comercial de Santa Luzia.

Deve-se  destacar  ainda  que  Santa  Luzia  possui  um  pequeno  centro  histórico,  com 
construções antigas, datadas do final do século XVIII. O centro histórico está localizado 
na Parte Alta da cidade e não é continuo em relação ao centro comercial. 

FIGURA 60: Rua Direita, Centro Histórico de Santa Luzia.
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A cidade de Santa Luzia possui edificações de importante valor histórico e cultural, com 
destaque para a Igreja do Rosário, a Igreja Matriz, a Casa da Cultura e os casarões da 
Rua Direita, no centro histórico.

 A – Casa da Cultura. B - Igreja Matriz. 

FIGURA 61: Edificações históricas de Santa Luzia.

Deve-se destacar que Santa Luzia é um importante pólo industrial da RMBH. Nela se 
concentram grandes indústrias que se localizam, sobretudo, ao longo da Avenida das 
Indústrias  (MG-20).  Os  Distritos  Industriais  que estão  dispersos  na  malha  urbana  da 
cidade fazem parte da Zona de Ocupação Especial – ZOE, como pode ser observado no 
mapa de zoneamento.

Os  principais  equipamentos  públicos  estão  dispersos  na  cidade.  Santa  Luzia  possui 
apenas um hospital, o São João de Deus e mais as unidades de Pronto Atendimento que 
são de responsabilidade da Prefeitura. 

Ao longo da MG-20, próximo a entrada da cidade tem o Mega Space, que é um espaço 
destinando  a  grandes  eventos  (shows  e  festas),  sendo  um  local  de  referência 
metropolitana.

Do  ponto  de  vista  da  segurança  pública,  segundo  técnicos  da  Prefeitura,  os  bairros 
Palmital,  Nova  Conquista  e  Nova  Esperança,  que  estão  localizados  próximos  ao 
município  de  Belo  Horizonte  e  de  Vespasiano,  são  considerados  os  mais  violentos. 
Recentemente  foi  criada  a  Guarda  Municipal  de  Santa  Luzia  como  uma  forma  de 
melhorar a segurança no município. 
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9.11.2 - A área limítrofe ao empreendimento

A MG-20 é o principal acesso entre o município de Santa Luzia e Jaboticatubas. Nas 
margens desta via há, sobretudo, sítios, chácaras e hotéis fazenda.

FIGURA 62: Vista da MG-20, Santa Luzia sentido Jaboticatubas.

De acordo com o zoneamento de Santa Luzia, a área limítrofe com Jaboticatubas é uma 
Zona Rural.  Como exposto, a Lei Muncipal 2835/2008 determina que na zona rural não 
será  possível  a  implantação  de  condomínios  fechados,  apenas  chacreamentos  com 
módulo rural mínimo de dois hectares. 

O  convento  de  Macaúbas,  ao  longo  da  MG-20,  que  dá  acesso  ao  município  de 
Jaboticatubas, é considerado o limite entre a zona de expansão urbana e a zona rural.

Na área rural que limite com o município de Jaboticatubas predominam-se as grandes 
propriedades  rurais  destinadas,  principalmente,  a  pecuária  e  também  as  chácaras  e 
sítios. 

Deve-se destacar ainda que ao longo da MG-20, quase na divisa com Jaboticatubas, tem 
a comunidade rural Taquaraçu de Baixo que possui escola pública e posto de saúde. E 
um  pouco  antes  desta,  há  a  comunidade  Andrequicé.  Estas  comunidades,  embora 
localizadas na área rural do município, apresentam características urbanas.

No zoneamento municipal (Lei 2835/2008) estas comunidades estão delimitadas como 
ADE - Área de Diretrizes Especiais. Na ADE -TAQUARAÇU DE BAIXO será admitido o 
uso  residencial  unifamiliar  e  multifamiliar  horizontal,  com  até  dois  pavimentos  e  a 
instalação de algumas atividades de comércio e serviços. A área mínima do lote será de 
360 m². Já na ADE- ANDREQUICÉ que é definida pelos limites do loteamento relativo ao 
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Condomínio Solar do Andrequicé será admitido o uso residencial unifamiliar horizontal, de 
até dois pavimentos e a área mínima do lote será de 1.000 m².
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FIGURA 63: Imagem da área limítrofe de Santa Luzia com o empreendimento.
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9.12 - 9.12 - Área de Influência Direta - AIDÁrea de Influência Direta - AID

9.12.1 - Considerações Iniciais

O contato  junto  aos  grupos  de  interesse  presentes  na  Área  de  Influência  Direta  do 
Empreendimento  Rio  das  Velhas  Resort,  representados  pelas  principais  lideranças  e 
informantes-chave  locais,  permitiu  o  conhecimento  detalhado  acerca  da  estruturação 
socioeconômica  das  comunidades  rurais  de  Boa  Vista,  Bamburral  e  Açudinho,  que 
circundam territorialmente a área do empreendimento.

As  análises  realizadas  possibilitaram  também  a  captação  das  principais  questões 
consideradas relevantes para os moradores destas localidades, sobretudo referenciadas 
em  percepções  dos  atores  sociais  representativos  sobre  os  aspectos  que  guardam 
relação direta e/ou indireta com a implantação do empreendimento. 

Foram  pesquisadas  também  as  características  do  patrimônio  histórico  e  cultural 
intrínsecas à região, com a identificação e descrição dos principais valores detectados, 
tanto no âmbito específico de cada comunidade como também em relação às fazendas 
históricas da região. Como já mencionado, foram privilegiados os bens culturais imóveis e 
imateriais,  sendo  que  os  mesmos  podem  ser  divididos  em dois  outros  grupos:  bens 
culturais presentes nos povoados e bens culturais das antigas fazendas.
Isto  posto,  cabe  salientar  que  as  localidades  definidas  como  Área  de  Entorno  do 
empreendimento  encontram-se  instaladas  relativamente  próximas  umas  das  outras, 
sobretudo as comunidades rurais de Boa Vista e Bamburral, em região rural do município 
de Jaboticatubas, distante de 11 a 13 km da sede municipal pela MG 020.

Pelas  particularidades  espaciais  e  ocupacionais  de  cada local  que constitui  a  AID,  o 
diagnóstico socioeconômico encontra-se apresentado de forma individualizada, focando 
as  dimensões  específicas  de  cada  ocupação.  Dessa  forma,  apresenta-se  a  seguir  a 
caracterização das comunidades rurais de Boa Vista, Bamburral e Açudinho, incluindo o 
chacreamento rural de Cachoeira dos Palmares, pertencente ao território desta última.
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9.13 - 9.13 - Boa VistaBoa Vista

9.13.1 - - Informações gerais

Boa Vista é reconhecida pelo poder público de Jaboticatubas como comunidade rural. 
Abrangendo  uma  área  total  de  aproximadamente  525  ha,  limita-se  com  a  área  do 
empreendimento à nordeste, nas proximidades da foz do córrego Boa Vista no córrego da 
Guia. Situada a 12 km da sede municipal de Jaboticatubas e a cerca de 4 km da rodovia 
estadual MG 020 por estrada vicinal não pavimentada, a localidade está localizada às 
margens do córrego Boa Vista,  no entorno da Fazenda da Guia, à montante da área 
prevista para implantação do projeto, conforme pode ser observado no Mapa das áreas 
de influência.

A  estruturação  espacial  de  Boa  Vista  não  demonstra  planejamento  prévio,  já  que  a 
distribuição dos  domicílios  pela  área é  realizada  de forma  desalinhada e  decorrente, 
inclusive, da dimensão variada dos lotes, não havendo, portanto, um padrão definido que 
o configure como um espaço urbano. Seu traçado engloba seis ruas, sem pavimentação 
e urbanização, distribuídas em ambas as margens do córrego homônimo, e uma praça, 
na margem direita do referido curso d`’agua. A via considerada principal é aquela onde 
está localizada a Igreja Católica de Santa Terezinha, bem como os demais equipamentos 
coletivos da comunidade, como a escola, o posto de saúde e a praça. 

9.14 - 9.14 - Ocupação HistóricaOcupação Histórica

A origem do povoado de Boa Vista é desconhecida para a maior parte de seus antigos 
moradores  e  somente  uma pesquisa documental  aprofundada  poderia  apontar  dados 
mais precisos sobre o início de sua história. 

No entanto, fontes secundárias indicam que Boa Vista seria uma das antigas fazendas 
situadas na “estrada do Serro”, sendo também chamada de Fazenda de Cima. Ou seja, 
este ponto era um entreposto rural do caminho que foi utilizado, por mais de dois séculos, 
por tropeiros que transitavam entre Santa Luzia e a Serra do Espinhaço28. 

No  entanto,  fontes  orais  revelam  que,  atualmente,  as  residências  mais  antigas  da 
localidade são datadas do final do século XIX. Essas mesmas fontes apontam também 
que, até meados do século XX, as residências do povoado eram bem dispersas e que 
havia de dez a doze famílias vivendo na localidade. A maior parte dos membros dessas 
famílias morava em pequenas propriedades, mas trabalhavam nas grandes fazendas que 
circundam o povoado, a saber: a Fazenda da Guia e a Fazenda das Minhocas29.

Na memória das pessoas entrevistadas, o antigo grupo escolar é representado como uma 

28  PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS. Ipac – Mg. Jaboticatubas. 2008.
29  MENDES, Bruno de Araújo. Caderno de Campo. Jaboticatubas. 2008.
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das instituições mais importantes da história local. Ainda não foi possível apurar qual a 
data de fundação desse grupo, mas tem-se ciência que, na década de 1930, ele atendia 
crianças de toda a região. Neste grupo que, segundo relatos orais, era um antigo casarão 
e estava situado exatamente no local onde se encontra a atual Escola Municipal Odorico 
Augusto de Aquino também se realizava, uma vez por mês, missas e outras celebrações 
católicas30. 

Em meados do século XX, com a construção da capela de Santa Terezinha de Boa Vista, 
o povoado começa a adquirir um aspecto mais concentrado ou nucleado. Esse templo foi 
construído por volta de 1952, em um terreno doado pelo senhor Geraldino Bibiano, que 
também seria o proprietário do terreno que abrigava o antigo grupo da localidade31. 

Segundo a ficha de inventário da Capela de Santa Terezinha, o senhor Geraldino, que 
era devoto de Santa Terezinha, inicialmente doou apenas uma imagem dessa santa para 
o antigo grupo.  Na década de 1950,  a  devoção a ela  cresceu e incitou  o desejo  de 
construção da capela, que foi levantada pelas mãos dos pedreiros Antônio Balbino e seus 
filhos.  Na época,  o pároco da cidade de Jaboticatubas era o Pe. Acácio Marques de 
Souza Maia32. 

Ainda  na  década  de  1950,  os  primeiros  anexos  da  capela  foram construídos  e,  aos 
poucos,  se  formou  o  complexo  onde  hoje  se  realiza  a  tradicional  Festa  de  Santa 
Terezinha. 

Alguns anos antes da construção da capela, foi estabelecido o primeiro “boteco” de Boa 
Vista,  que pertenceria a um senhor chamado Levi.  Além dele,  outro personagem que 
marca a memória dos moradores mais antigos é o senhor Odorico Augusto de Aquino, 
que seria  uma referência  para  a  população  tanto  nos problemas  de  saúde  como de 
segurança, desempenhando o papel de médico prático e de subinspetor de polícia da 
localidade33.

9.14.1 - População, Saneamento Básico e Infra-Estrutura Social e 
Econômica 

De  acordo  com  informações  obtidas  junto  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de 
Jaboticatubas através do Programa de Saúde da Família, responsável pelo atendimento 
à comunidade, a região de Boa Vista possui 142 residências, totalizando 482 habitantes, 
o que perfaz uma média de 3,4 pessoas por domicílio, ressaltando-se que este número 
engloba  também  algumas  propriedades  distribuídas  pela  área  rural,  para  além  do 
aglomerado humano que configura a comunidade.

Segundo  informações  coletadas  na  comunidade,  entre  os  residentes  predominam 

30  MENDES, Bruno de Araújo. Caderno de Campo. Jaboticatubas. 2008.
31  PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS. Ipac – Mg. Jaboticatubas. 2007.
32  PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS. Ipac – Mg. Jaboticatubas. 2007.
33  MENDES, Bruno de Araújo. Caderno de Campo. Jaboticatubas. 2008.
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pessoas  em  idade  adulta.  A  evasão  populacional  comum  à  localidade  é  relativa 
principalmente aos jovens e motivada pela busca do complemento do ensino básico, uma 
vez que no local há oferta apenas do primeiro ciclo do ensino fundamental, ou seja, até a 
4a série. 

Por  outro  lado,  apesar  da  baixa  qualificação  profissional  predominante  no  perfil 
ocupacional dos moradores, não é relatada como significativa a emigração motivada pela 
busca por emprego, em função das oportunidades de trabalho ali verificadas, sobretudo 
relacionadas à horticultura e aos chacreamentos, conforme detalhado mais adiante. 

Em termos  de  infra-estrutura  de  saneamento  básico,  a  comunidade  conta  com rede 
pública  de  abastecimento  de  água  com  extensão  estimada  em  3  km,  serviço  de 
responsabilidade da COPASA.  A captação  é realizada através de um poço artesiano 
instalado na saída para Bamburral, sendo que a água passa por tratamento básico de 
fluoração e cloração. Estima-se que 95 % das residências possuam canalização interna, 
embora apenas 80 % esteja contemplada pelo abastecimento público. O restante dos 
domicílios adota soluções individuais, como cisternas e captação em nascentes.

Inexiste  rede de esgotamento sanitário,  cabendo a cada residente a responsabilidade 
pelo escoamento dos dejetos, sobretudo direcionados à fossas comuns. Não há coleta 
pública de lixo regular na comunidade,  somente os resíduos do Posto de Saúde são 
coletados  pela  Prefeitura  uma vez por  semana.  Dessa forma,  cabe aos residentes  a 
destinação final dos resíduos, usualmente queimados nos quintais. Cabe ressaltar que 
está em construção pelo poder público municipal uma gaiola coletiva para depósito do 
lixo na comunidade.

Para o atendimento à saúde os moradores contam com o Posto de Saúde Boa Vista, 
localizado em frente à Igreja. Sua infra-estrutura atual é composta por sala de espera, um 
consultório clínico, uma sala de pré-consulta, cozinha e instalação sanitária, ressaltando-
se  que  o  Posto  atualmente  está  em  reforma  visando  a  inserção  de  consultório 
odontológico. Os equipamento existentes voltam-se ao atendimento básico, abrangendo 
balança, termômetro, material para curativos, dentre outros. 

Quanto  aos  serviços  ofertados  no  Posto  destacam-se  o  acompanhamento  de 
desnutridos, de hipertensos, diabéticos e gestantes; campanhas de vacinação, incluindo 
anti-rábica animal; e preventivos de colo do útero e câncer de próstata, além de outros 
comuns à unidades básicas de saúde.  Segundo a coordenadora de epidemiologia da 
Secretaria Municipal de Saúde de Jaboticatubas, sra Júnia Fernanda Vieira, alguns dos 
problemas  de  saúde  comuns  aos  moradores  do  local  são  decorrentes  do  uso  de 
agrotóxicos, da esquistossomose e da ausência de coleta de lixo.

A média de atendimento diário no posto é de 15 a 20 pessoas, cujas principais causas 
são  hipertensão,  doenças  respiratórias,  doenças  infecciosas  e  distribuição  de 
medicamentos  da  farmácia  básica.  Os  recursos humanos  permanentes  envolvem um 
agente comunitário  de saúde e um técnico em enfermagem, uma vez que o médico, 
proveniente de Belo Horizonte, atende apenas uma vez por semana. 
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O modelo de atenção aos residentes segue o padrão estabelecido pelo Programa de 
Saúde da Família (PSF), com o acompanhamento domiciliar sendo realizado uma vez por 
mês  pelo  agente  comunitário  de  saúde,  com  a  abrangência  de  100  % das  famílias 
residentes,  conforme  informado  pela  coordenadora  de  atenção  básica  da  SMS,  sra. 
Luciana  Paiva.  Os  casos  que  necessitam  de  internação  e/ou  complementação  de 
atendimento especializado são referenciados, respectivamente, para a sede municipal de 
Jaboticatubas, Santa Luzia e Belo Horizonte, dependendo do nível de complexidade.

A  única  entidade  de  ensino  existente  na  comunidade  é  a  Escola  Municipal  Odorico 
Marques de Aquino, que funciona em um turno e oferece, além da educação infantil, 
ensino fundamental de 1ª a 5ª séries, em cinco turmas, sendo duas multisseriadas. Sua 
infra-estrutura,  considerada  pela  diretora,  sra.  Darlene,  como  carente  de  espaço,  é 
composta por cinco salas de aula, seis banheiros, diretoria, biblioteca, despensa, área de 
serviço  e  cozinha.  Atualmente  a  escola  conta  com 84  alunos  matriculados,  oriundos 
sobretudo de Boa Vista, mas também de outras localidades rurais do entorno, sendo as 
aulas ministradas por oito professores oriundos da sede de Jaboticatubas, todos com boa 
qualificação, tendo concluído o Normal Superior. 

Segundo  informações  prestadas  pela  diretora  há  pouca  repetência,  porém verifica-se 
uma alta taxa de evasão escolar, da ordem de 40 % ao ano, decorrente principalmente 
de movimentos migratórios relacionados a trabalhadores temporários que se fixam na 
região por pouco tempo. A continuidade dos estudos é disponibilizada em Jaboticatubas, 
com o transporte dos alunos da área rural sendo feito pela Prefeitura. 

De forma geral, a diretora avalia a os recursos humanos da escola como satisfatórios, 
assim como os equipamentos  existentes,  que incluem,  dentre  outros,  máquina xerox, 
projetor, filmadora e computador portátil, porém falta qualificação do corpo docente para 
trabalhar  com  essa  tecnologia.  Afirma  ainda  que  há  carência  de  espaço,  sobretudo 
opções de lazer, uma vez que a escola não conta com quadra poliesportiva. Registra-se 
ainda  que  a  escola  opera  em  seu  limite,  não  havendo  capacidade  ociosa  para  um 
possível aumento da demanda.

Cabe destacar  ainda que a escola  desempenha  um importante  papel  de  liderança  e 
multiplicação de informações perante os moradores da comunidade.  Um dos projetos 
desenvolvidos por esta entidade em parceria com a EMATER, denominado Sementinha 
Mágica, busca o fortalecimento e incentivo à horticultura familiar, através da produção de 
mudas, estimada em 30.000/ano, abrangendo cerca de 160 famílias.

A  energia  elétrica  da  comunidade,  que  atende  a  100  % dos  domicílios,  é  fornecida 
CEMIG,  não  sendo  relatados  problemas  em  relação  ao  fornecimento.  No  entanto,  a 
iluminação pública é deficitária, abrangendo apenas uma rua da localidade

O encaminhamento e o recebimento de correspondências são de responsabilidade dos 
próprios  moradores,  que necessitam se deslocar  à  sede municipal  para  fazerem uso 
deste serviço, pois não há posto ou agência postal na comunidade, situação comum às 
comunidades rurais definidas como área de entorno do empreendimento.
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A população cessa as principais redes de televisão do país, embora a principal forma de 
divulgação de informações ainda é a divulgação informal, baseada em conversas com 
vizinhos e lideranças, tendo em vista o perfil da comunidade. O serviço de telefonia, por 
sua vez, é de responsabilidade da OI/TELEMAR através de telefone público, registrando-
se também a existência de sinal de telefonia móvel no local.

Não há destacamento policial  ou rondas periódicas no povoado,  sendo informado,  no 
entanto,  que  Boa  Vista  é  um  local  bastante  tranqüilo,  sem  problemas  de  vulto 
relacionados a segurança pública. As principais ocorrências são relacionadas a pequenos 
furtos,  que  ultimamente  têm  como  alvo  o  maquinário  existente  em  alambiques 
distribuídos pela região.

No setor de habitação foi relatado que não há déficit de domicílios vagos para aluguel, em 
função  da  alta  taxa  de  população  exógena  atraída  para  a  região  em  busca  de 
oportunidades de trabalho nos chacreamentos e moradia a custos baixos.

9.14.2 - Atividades Econômicas, Trabalho e Renda

As atividades econômicas principais desenvolvidas na comunidade giram em torno da 
agropecuária e dos loteamentos, com destaque para a produção de hortifrutigranjeiros e 
para os trabalhos desenvolvidos em chácaras da região  (em funções como caseiros, 
jardineiros, etc.), maiores setores geradores de renda. 

Ë importante registrar que a região de entorno do empreendimento, especificamente as 
comunidades  de  Boa  Vista  e  Bamburral,  possui  forte  vocação  para  a  produção  de 
hortaliças, cuja origem foi impulsionada pelo Sr. Esaki, imigrante japonês e proprietário da 
Fazenda Bamburral,  que se instalou  na  região  em 1972 e  hoje  figura  como um dos 
principais produtores de Minas Gerais.  Suas plantações dividem-se entre  Boa Vista e 
Bamburral, apesar da sede de sua Fazenda estar mais próxima a esta última. Maiores 
detalhes sobre a história do Sr. Esaki na região, bem como características de produção 
podem ser verificados no âmbito do diagnóstico da comunidade rural de Bamburral.

Em  relação  aos  apoios  institucionais  às  atividades  agrícolas  desenvolvidas  na 
comunidade  destacam-se,  em  âmbito  federal,  a  CONAB  –  Companhia  Nacional  de 
Abastecimento,  do  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento;  em  âmbito 
estadual  a  EMATER  e  o  CEASA;  e,  no  contexto  municipal,  a  própria  Prefeitura  de 
Jaboticatubas. A parceria entre estas instituições originou um importante resultado, qual 
seja, o projeto de construção do Barracão do Produtor, um local destinado à embalagem 
dos  produtos  oriundos  das  hortas  dos  produtores  locais.  O  local,  situado  próximo  à 
rodovia  MG  020,  já  foi  adquirido,  estando  as  benfeitorias  atualmente  em  fase  de 
construção.

Em  complementação  à  análise  da  importância  desta  atividade  na  região,  segundo 
informações  obtidas  in  loco os  pequenos  agricultores  de  Boa  Vista  e  Bamburral 
constituem-se  em  uns  dos  produtores  de  hortaliças  mais  qualificados  do  CEASA, 
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possuindo, inclusive, uma área específica e reservada a suas produções dentro deste 
estabelecimento, que, por sua vez, representa o principal ponto de comercialização de 
produtos desta natureza no estado de Minas Gerais. 

Além  das  hortaliças,  fazem  parte  também  das  atividades  produtivas  vocacionais  da 
comunidade  a  produção  de  cachaça  de  maneira  tradicional,  através  dos  vários 
alambiques existentes, rapadura e leite.

Neste  sentido,  apesar  do  perfil  ocupacional  dos  moradores  estar  predominantemente 
apoiado nas atividades do setor primário, não foram relatados problemas relacionados ao 
desemprego. A renda média familiar é estimada em torno de 1,5 a 2 salários mínimos.

Em  relação  ao  comércio,  em  Boa  Vista  são  encontrados  apenas  um  bar  e  uma 
mercearia,  cujas  ofertas  atendem  a  demanda  básica  por  produtos  de  primeira 
necessidade.

Assim como a população residente nas outras comunidades rurais objeto de estudo neste 
EIA, os habitantes de Boa Vista também recorrem à sede municipal de Jaboticatubas 
para  o  complemento  de  suas  demandas,  em função  da  maior  oferta  de  produtos  e 
facilidade de acesso. Em seus deslocamentos utilizam duas linhas de ônibus que passam 
pela localidade diariamente, a primeira percorre o trajeto Belo Horizonte – Jaboticatubas 
e a outra liga as comunidades rurais de Boa Vista, Bamburral e condomínios da região à 
sede municipal, durante os dias úteis.

9.14.3 - Organização Social, Atrativos Turísticos e Patrimônio Cultural

São fortes as relações sociais entre os moradores da comunidade, sendo derivadas dos 
laços de religião, vizinhança e amizade estabelecidos durante o longo tempo em que aí 
residem. 

Segundo o atual presidente, a Associação dos Moradores de Boa Vista foi fundada em 
1998 com o objetivo de defender os interesses locais perante o poder público. Porém, 
atualmente  a  instituição  encontra-se  praticamente  desativada,  em  função  de  débitos 
pendentes  junto ao INSS, fato  que impede legalmente a obtenção de empréstimos e 
outros  ganhos em nome da Associação.  No entanto,  são citadas como algumas das 
conquistas alcançadas pela entidade, à época de sua atuação plena, o transporte escolar 
público,  abastecimento  de  água  da  COPASA,  a  construção  da  sede  própria  da 
Associação, a reforma do Posto de Saúde e a instalação do telefone público.

Efetivamente, em função da atual situação financeira da Associação dos Moradores, a 
escola  e  a  igreja  católica  são  entidades  mais  atuantes  frente  aos  interesses  dos 
habitantes locais, desempenhando o papel de liderança social e resolução dos principais 
problemas comunitários junto ao poder público, 
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Em relação aos principais atrativos turísticos do município de Jaboticatubas são citados 
pelos entrevistados principalmente os patrimônios naturais e culturais localizados mais ao 
norte  do município,  no âmbito  do Parque Nacional  da Serra do Cipó,  como a Lagoa 
Dourada, a Fazenda Cipó, às margens do rio homônimo, o distrito de São José da Serra 
e a Serra do Bené, além do Candombe realizado das comunidades quilombolas de Mato 
do Dição e Açude e a região conhecida como Felipe, próxima à sede municipal.

Em  âmbito  local,  os  entrevistados  citam  como  atratividades  ao  fomento  turístico  a 
Fazenda da Guia, composta pela casa sede e o histórico moinho d`’agua, localizados na 
área do empreendimento, a Fazenda das Minhocas, além de patrimônios imateriais como 
a Novena de Natal e a Festa de Santa Terezinha, padroeira, que ocorre em outubro e 
atrai cerca de 4.000 pessoas, e a própria arte da culinária mineira. Há que se registrar a 
cachaça  artesanal  produzida  nos  vários  alambiques  da  região,  como  a  Cachaça 
Veterana,  estantizada  num  tonel  de  vinhático  com  cerca  de  120  anos  de  idade  e 
capacidade de armazenagem de 2.000 litros.

As  análises  relativas  ao  patrimônio  histórico  e  cultural  da  comunidade  de  Boa  Vista 
possibilitaram ainda a identificação de outros bens culturais materiais e imateriais desta 
localidade, conforme descrito na seqüência.

Em relação aos bens culturais edificados encontrados no povoado de Boa Vista, podem 
ser destacados aqueles apresentados a seguir. 

FIGURA 64: Bens culturais edificados encontrados no povoado de Boa Vista.

Na figura  64, podem ser observadas as vistas externa e interna da Capela de Santa 
Terezinha, construída no início da década de 1950. 

Na  figura  64,  tem-se  o  detalhe  de  uma  imagem  de  madeira  de  Santa  Terezinha 
recentemente  doada para  a  comunidade.  Além dessa imagem,  a comunidade  possui 
diversas outras, entre elas a imagem originalmente doada ao grupo escolar.
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FIGURA 65: Residência do senhor Joaquim Borges de Araújo

Na figura 65 observa-se a residência do senhor Joaquim Borges de Araújo, identificada 
por  diversos  moradores  como  a  mais  antiga  edificação  do  povoado,  sendo  datada 
provavelmente do final do século XIX.

Autor: Bruno Mendes - Data: julho/2008

FIGURA 66: Senhor Benedito Pereira de Avelar.

Na figura  66 destaca-se uma residência que, segundo informantes locais, é datada de 
meados do século XX, apresentando um estilo e/ou uma volumetria bastante diferenciado 
da residência de seu Joaquim, mas também apresentado técnicas artesanais como o 
adobe e telhas coloniais feitas à mão.

Na figura  66, está representado um dos bens culturais imateriais mais tradicionais do 
povoado;  a  produção  artesanal  de  derivados  de  cana-de-açúcar,  especialmente  a 
rapadura e a cachaça. Na realidade, somente dentro do povoado de Boa Vista existem 
três  engenhos  e  alambiques  que  produzem  esses  produtos.  Nesta  foto,  podemos 
conhecer um pouco da unidade produtiva popularmente denominada de “Alambique do 
Zinho”.

Na  figura  66,  vemos  o  senhor  Benedito  Pereira  de  Avelar  segurando  uma  antiga 
“manguara” feita de sucupira amarela. Seu Benedito vive na comunidade há mais de 40 
anos, sendo, atualmente, o dono do bar mais antigo do povoado.
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Além dos bens culturais citados acima, existem outros bens imateriais que devem ser 
considerados  como  de  interesse  de  preservação.  A  tradição  de  corais  é  um  deles, 
existindo hoje  dois  corais  formados por  moradores  da  comunidade:  o  coral  de Santa 
Terezinha e o coral de São Vicente. 

Até meados do século XX, existia  também uma forte  tradição de Folia de Reis e  da 
realização das “festas de bandeiras” do mês de junho, manifestações essas que, aos 
pouco, foram abandonadas pela comunidade.

Atualmente  a  mais  tradicional  festa  da  localidade  é  de  cunho  religioso,  católico  e 
dedicada à Santa Terezinha, contando com novena, procissão, barraquinha, leilões entre 
outras atividades que se realizam no final de setembro ou no início de outubro de cada 
ano. 

Em relação aos fazeres e saberes tradicionais, além da produção de cachaça e rapadura 
que se encontra plenamente ativa, existia a tradição de produzir fios e tecidos de algodão 
e o costume de extrair e exportar uma casca de árvore conhecida popularmente como 
“barba-timão”, utilizada para tingir tecidos.

9.14.4 - Questões Ambientais e Percepção Frente ao Empreendimento 

Os contatos mantidos junto à informantes-chave de Boa Vista, entre os quais a diretora 
da  escola,  sra.  Darlene,  o  presidente  da  Associação  dos  Moradores  e  técnico  da 
EMATER, Sr. Rogério, o vice-presidente, Sr. João Cândido (Zinho) e os proprietários da 
Pousada Vila de Boa Vista, Sr. Marcílio e sra. Cássia, possibilitaram ainda a identificação 
dos principais problemas ambientais vivenciados pelos moradores de Boa Vista, dentre 
os quais destacam-se a: ausência de coleta pública de lixo e a degradação do córrego 
Bamburral, cuja vazão e qualidade de água vem diminuindo. 

Alguns dos fatores atribuídos à causa incluem o excesso de agrotóxico utilizado pelos 
produtores de sua bacia de drenagem; o assoreamento, decorrente da movimentação de 
terra  em sua cabeceira,  em cujo  entorno  situa-se o Condomínio Canto  da  Siriema e 
registra-se o uso consuntivo de água pela irrigação intensiva. Outras questões também 
colocadas relacionam-se à caça ilegal, tráfico de pássaros e poluição do rio das Velhas. 

Especificamente  em  relação  ao  nível  de  conhecimento  da  população  sobre  o 
empreendimento,  os  entrevistados  afirmam que  tomaram conhecimento  por  terceiros, 
porém detêm pouco conhecimento  do projeto,  e os moradores  em geral  demonstram 
muitas incertezas e especulações e ansiedade, sobretudo em relação às características 
reais  do  Condomínio,  suas  dimensões,  prazos,  interferências  em  seu  cotidiano, 
possibilidade  de  geração  de  trabalho  e  renda  e  outros  retornos  efetivos  para  a 
comunidade

A percepção dos entrevistados frente à possibilidade de implantação do empreendimento 
na  região  envolve  tanto  expectativas  positivas  quanto.  aspectos  negativos.  Entre  os 
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receios  informados  destaca-se  o  risco  do  parcelamento  da  área  rural  do  entorno  do 
Condomínio  com a  implantação  de  loteamentos,  uma vez que  a  comunidade  já  tem 
experiências de reflexos negativos advindos de condomínios de baixa renda instalados 
em seu  entorno,  sem organização  fundiária  adequada.  Outras  preocupações  listadas 
incluem o risco de comprometimento da “tranqüilidade” do local, fato bastante valorizado 
para  os  moradores  locais;  a  possibilidade  de  isolar  Boa  Vista  frente  à  dimensão  do 
projeto e à possibilidade de comprometimento do livre acesso à área; interferir sobre o 
modo  de  vida  da  população;  o  risco  do  aumento  da  insegurança  pela  atração  de 
população exógena e ainda o receio da comunidade ficar à margem do processo, de 
implantação e operação do empreendimento.
;
Não obstante, cabe registrar que predominam as expectativas relacionadas aos possíveis 
ganhos e melhorias que a implantação do condomínio poderá gerar para a comunidade e 
região como um todo, dentre as quais sobressaem-se a geração de oportunidades de 
trabalho e renda para os moradores locais; o aquecimento da produção e da economia; a 
criação de um mercado consumidor para a produção agropecuária local; possibilidades 
de investimento na infra-estrutura física da comunidade; melhorias nos setores de saúde 
e educação da localidade; possibilidades de envolver os produtores locais em ações de 
educação ambiental e técnicas de produção mais ecológicas; perspectivas de valorização 
da terra e até o fortalecimento da cultura local.

9.15 - 9.15 - BamburralBamburral

9.15.1 - Informações gerais

Das comunidades rurais definidas como área de entorno neste estudo, Bamburral é a 
única  que  não  estabelece  divisa  territorial  direta  com  a  área  do  empreendimento, 
situando-se a uma distância aproximada de 2 km deste, em seu ponto mais próximo. A 
localidade encontra-se instalada às margens do córrego Bamburral, a apenas 1 km da 
MG 020  por  estrada  vicinal  não  pavimentada,  a  mesma  que  acessa,  a  partir  desta 
rodovia, a comunidade de Boa Vista. 

Cabe ressaltar que as comunidades de Boa Vista e Bamburral inserem-se praticamente 
em um mesmo contexto ocupacional, dada sua proximidade, cerca de 2 km apenas entre 
seus limites territoriais. 

Acompanhando  o  padrão  de  ocupação  verificado  para  a  região,  suas  características 
eminentemente rurais são condicionadas por um traçado não homogêneo, que inclui uma 
praça  e  seis  ruas  em  leito  natural,  cuja  principal  é  aquela  que  liga  a  MG  020  à 
comunidade  de  Boa  Vista,  pouco  adiante  de  Bamburral,  onde  estão  implantados  os 
principais equipamentos públicos do local, notadamente o poço artesiano, a escola, posto 
de saúde e a Igreja Católica Nossa Senhora das Graças. 
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9.15.2 - Ocupação Histórica

Assim  como  o  povoado  de  Boa  Vista,  a  origem  da  comunidade  de  Bamburral  é 
desconhecida para a maior parte de seus antigos moradores e somente uma pesquisa 
documental  aprofundada  poderia  apontar  dados  mais  precisos  sobre  o  início  de  sua 
história. 

De  fato,  as  fontes  secundárias  que  apontam  que  Boa  Vista  seria  uma  das  antigas 
fazendas  situadas  na  “estrada  do  Serro”,  indicam  que  Bamburral  também  era  uma 
localidade entreposta neste mesmo caminho34.

Apesar  dessas  fontes  sugerirem  que  a  povoação  de  Bamburral  é  antiga,  poucas 
edificações  foram  preservadas  de  seus  tempos  mais  remotos.  Um  exemplo  dessa 
“tradição” de suprimir bens imóveis antigos é a história dos templos católicos do povoado. 
Isso  porque,  ao  longo  dos  últimos  50  anos,  existiram  quatro  diferentes  capelas  na 
localidade. Segundo seu Enéas Fontes, a primeira capela foi construída em 1954 com 
paredes de adobe. A segunda teria sido feita de tijolos na década de 1960, no mesmo 
local da primeira. A terceira foi construída à aproximadamente 30 anos e ainda está de 
pé.  Finalmente,  a  quarta,  que está  em construção,  é  uma grande capela dedicada a 
Nossa Senhora das Graças, padroeira de Bamburral35. 

Em  torno  da  devoção  à  Nossa  Senhora  das  Graças,  acontece  a  maior  celebração 
religiosa da localidade, sendo realizada, sempre no mês de agosto, uma grande festa 
com novena, procissão, leilões, entre outras atividades.

Em relação às residências mais antigas da localidade, os moradores locais indicaram que 
elas remetem à primeira metade do século XX e que, no passado, o povoado era muito 
disperso sendo habitado por aproximadamente 10 núcleos familiares. Destes, a maior 
parte seria ligada por laços de parentesco à família Siqueira Campos. 

Assim como em Boa Vista, diversos moradores do povoado trabalhavam em fazendas 
próximas, sendo a Fazenda da Guia citada como o principal centro produtivo da região 
em meados do século XX. 

A primeira escola só foi inaugurada em 1986, juntamente com o Salão Comunitário da 
Associação de Moradores e com o poço artesiano que atualmente abastece a localidade. 
Antes  disso,  as  crianças  estudavam  em  pequenas  turmas  escolares  ministradas  por 
professores particulares ou iam para o grupo escolar de Boa Vista.

Nas últimas quatro décadas,  após a chegada do senhor  Esaki,  fazendeiro  de origem 
japonesa  que  adquiriu  uma  propriedade  rural  de  nome  Bamburral,  a  comunidade 
prosperou  sensivelmente.  A  plantação  de  hortifruticultura  tornou-se  uma  importante 

34  PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS. Ipac – Mg. Jaboticatubas. 2008.
35  MENDES, Bruno de Araújo. Caderno de Campo. Jaboticatubas. 2008.
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atividade  econômica  e,  aos  poucos,  novos  moradores  foram  chegando,  casas  de 
comércio foram abertas e a população foi se concentrando no entorno do templo católico 
e da escola.

9.15.3 - População, Saneamento Básico e Infra-Estrutura Social e 
Econômica 

Em termos demográficos a situação de Bamburral não difere das comunidades da região, 
sendo  estimada  a  existência  de  72  domicílios,  geralmente  implantados  lado  a  lado 
paralelos às vias, totalizando 283 residentes, o que perfaz uma média de 3,9 habitantes 
por domicílio, superior àquelas calculadas para Açudinho e Boa Vista.

Entre os residentes predominam pessoas em idade produtiva, sendo encontrado também 
um número significativo de crianças em idade relacionada ao primeiro ciclo do ensino 
fundamental,  ou seja, até cerca de 10 anos, limite da oferta educacional oferecida na 
própria comunidade.

O abastecimento de água para uso residencial provém de um poço artesiano instalado 
próximo à igreja,  com capacidade de captação  de 13 litros por  segundo.  Segundo o 
presidente da Associação Comunitária dos Moradores de Bamburral, Sr. Roberto Carlos, 
é de responsabilidade da própria Associação a gestão dos serviços, que atendem a 100 
% dos domicílios através de um rede pública com 12 km de extensão.  A água,  que 
recebe  tratamento  básico  de  cloração  fornecido  pela  empresa  privada  Filtobrás 
Ambiental, é considerada de boa qualidade, sendo o abastecimento também tido como 
satisfatório,  suficiente  para  atender  à  demanda  local,  inclusive  com certa  capacidade 
ociosa.

Assim  como  verificado  para  as  outras  localidades  objeto  de  estudo  neste  EIA,  o 
esgotamento  sanitário  de  Bamburral  é  deficitário,  cabendo  a  cada  residente  a 
responsabilidade  pelo  escoamento  dos  dejetos,  principalmente  direcionados  a  fossas 
comuns, uma vez que não há qualquer estrutura pública de recepção e destinação dos 
efluentes. 

A coleta de lixo é realizada pela Prefeitura Municipal apenas na lixeira pública coletiva 
localizada na beira da MG M 20, de três em três dias, inexistindo atendimento geral deste 
serviço  na  comunidade.  A  destinação  final  dos  resíduos  é  realizada  pelos  próprios 
moradores, que normalmente queimam os resíduos sólidos ou enterram nos quintais.

Para atendimento à saúde a comunidade conta com o Posto de Saúde José Sérvulo dos 
Anjos, cujo modelo de atenção é pautado nas ações preconizadas pelo Programa de 
Saúde da Família – PSF. Sua estrutura física (sala de espera, consultório clínico, uma 
sala de pré-consulta, cozinha e instalação sanitária) e de recursos humanos permanentes 
(um agente comunitário de saúde e um ténico em enfermagem) é semelhante àquela 
encontrada na comunidade rural de Boa Vista. Cabe ao agente residente o atendimento e 
acompanhamento dos moradores, sendo o atendimento médico realizado pelo mesmo 
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clínico geral que atende na comunidade vizinha, em escala de uma vez por semana. Da 
mesma forma, os serviços ofertados também não vão além daqueles voltados à atenção 
básica,  ou  seja,  acompanhamento  de  desnutridos,  de  hipertensos,  diabéticos  e 
gestantes; campanhas de vacinação, incluindo anti-rábica animal; preventivos de colo do 
útero  e  câncer  de  próstata,  e  outros  comuns  à  unidades  básicas  de  saúde,  como 
curativos. 

Segundo  a  coordenadora  de  atenção  básica  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de 
Jaboticatubas,  Sra  Luciana Paiva Tomaz,  a  média  diária  e  o  perfil  dos atendimentos 
realizados  é  praticamente  da  mesma  dimensão  daqueles  descritos  para  o  Posto  de 
Saúde  de  Boa  Vista,  tendo  como  principais  causas  de  consultas  os  problemas 
relacionados a hipertensão e doenças respiratórias. Para atendimento à demandas de 
maior complexidade os casos são destinados, respectivamente, para as sede municipais 
de Jaboticatubas, Santa Luzia e Belo Horizonte.

O sistema escolar é atendido pela Escola Municipal  Juscelina Maria Maia, que oferta 
ensino de pré- escolar e primeiro ciclo do ensino fundamental, ou seja, até 4ª série, no 
turno da manhã. As classes funcionam em regime multisseriado, que concentra 1a e 2a 

séries em uma classe e 3a  e 4a  em outra. Os recursos humanos alocados neste serviço 
são  compostos  por  quatro  professores,  dos  quais  três  são  residentes  na  cidade  de 
Jaboticatubas e um em Santa Luzia, e possuem habilitação para ministrar o currículo 
exigido. Os alunos da região dispõem de transporte e merenda escolar mantidos pela 
Prefeitura Municipal.

A infra-estrutura física da escola, considerada satisfatória ao atendimento adequado dos 
alunos, inclui oito salas de aula, seis banheiros, biblioteca, cozinha, quadra esportiva e 
parque infantil. Não se verifica taxa de evasão escolar significativa, bem como não são 
registrados  problemas  relacionados  à  alta  repetência  de  alunos.  Quanto  ao  principal 
projeto atualmente desenvolvido junto às crianças destaca-se a coleta de sementes de 
hortaliças  para  distribuição  junto  aos  diversos  pequenos  produtores  locais.  A 
complementação do ensino fundamental, bem como o ensino médio, são referenciados 
para a sede municipal de Jaboticatubas, em função da distância e facilidade de acesso.

A distribuição de energia elétrica na comunidade, realizada através de padrão rural, é de 
responsabilidade  da  CEMIG,  não  sendo  relatados  problemas  em  relação  ao 
fornecimento, que abrange a totalidade dos domicílios locais. A iluminação pública, por 
sua vez, é limitada a apenas alguns postes dispostos na via principal, sendo o restante da 
comunidade carente deste serviço.

Assim como em Boa Vista,  Bamburral  também não conta com posto conveniado dos 
correios,  sendo  o  encaminhamento  e  o  recebimento  de  correspondências  de 
responsabilidade dos próprios moradores, referenciados na sede municipal. Apesar de 
captarem sinais das principais redes de televisão do país, além da divulgação informal 
realizada “boca a boca”, o rádio é um meio de comunicação bastante difundido, sendo as 
estações de Jaboticatubas e Santa Luzia as preferencialmente sintonizadas.

Página: 295 / 786

Arquivo: 001-EIA-R46-081218.odt



Não há Posto Policial neste núcleo apenas algumas rondas periódicas realizadas pelo 
destacamento oriundo da sede municipal. No entanto, a comunidade apresenta baixos 
níveis de violência  e/ou  criminalidade,  sendo as principais  ocorrências relacionadas a 
pequenos furtos. 

Em relação à questão habitacional a maioria das casas possui bom padrão de construção 
e instalação sanitária, carentes apenas de sistemas de esgotamento sanitário adequados. 
Foi relatada pequena oferta de domicílios vagos, sobretudo para a população de baixa 
renda.

9.15.4 - Atividades Econômicas, Trabalho e Renda

Vocação comum à região de estudo, a comunidade tem na atividade de produção de 
hortaliças sua principal base de sustentação econômica, responsável pela ocupação e 
renda  da  maioria  de  seus  moradores.  Dessa  forma,  segundo  os  entrevistados  as 
oportunidades de trabalho são vinculadas principalmente às atividades de caseiros em 
chácaras nos condomínios da região e,  sobretudo,  ao desenvolvimento  da agricultura 
familiar,  com destaque  para  a  pecuária  leiteira  e,  em primeiro  plano,  a  produção  de 
hortaliças. 

Neste mister, é importante salientar que Bamburral é a sede da Fazenda Bamburral, com 
dimensões de 100 ha,  de propriedade do Sr.  Takasuke Esaki,  imigrante japonês que 
constitui-se, atualmente, como um dos principais expoentes na produção de hortaliças no 
Estado de Minas Gerais. Iniciou a atividade na região em 1972 e hoje possui mais de 8 
ha de área plantada com hortaliças, distribuídos entre Boa Vista e Bamburral, tendo como 
principais produtos cultivados: alface, berinjela, pepino, tomate cereja,  tomate comum, 
rabanete, nabo, salsão, broto de feijão (moyashi), broto de bambu e pepino japonês. A 
atividade,  cuja  mão-de-obra  empregada  abrange  cerca  de  20  pessoas,  entre 
trabalhadores permanentes, temporários e parceiros, constitui-se em forte referência para 
a população local.

O  preparo  do  solo  é  mecânico,  enquanto  o  plantio  e  a  colheita  são  realizados 
manualmente.  Em termos de infra-estrutura de máquinas e equipamentos,  a Fazenda 
conta com 50 estufas para cultivo, trator agrícola para gradear e arar o solo, galpões de 
armazenagem,  além de três caminhões que realizam o transporte  da produção até o 
CEASA. 

Segundo  o  Sr.  Esaki,  a  quantidade  produzida  gira  em  torno  de  cinco  toneladas  por 
semana,  grande parte  comercializada diretamente  para o CEASA em Belo Horizonte. 
Contribui  para  a  alta  produtividade  registrada  a  robusta  estrutura  disponível  na 
propriedade,  bem como a tecnologia empregada,  fruto  de  know-how  característico da 
cultura japonesa no Brasil. Como principais insumos utilizados na produção destacam-se 
a adubação criteriosa com esterco de curral e composto orgânico, a correção da acidez 
do solo através do uso de calcário e a utilização de defensivos agrícolas para evitar a 
ocorrência de pragas. A utilização de irrigação também é aspecto fundamental para o 
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sucesso da produção. Dessa forma, toda a área cultivada é irrigada através do método de 
gotejamento,  sendo  a  água  captada  em  dois  poços  artesianos  construídos  na 
propriedade, sendo um em Boa Vista e outro em Bamburral, com capacidade nominal de 
60.000 litros/hora. No entanto,  somente um funciona 24 horas por dia,  sendo o outro 
reservado apenas a períodos de grande necessidade.

Em âmbito geral, o principal apoio institucional às atividades agrícolas desenvolvidas na 
comunidade  de  Bamburral  é  o  da  EMATER,  através  da  assistência  técnica  aos 
produtores locais. Destaca-se ainda que o projeto do Barracão do Produtor,  citado na 
caracterização  da  comunidade  de  Boa  Vista,  beneficiará  também  os  produtores  de 
Bamburral.

Não são relatados problemas significativos de desemprego na comunidade, tendo em 
vista  principalmente  as  oportunidades  geradas  nas  pequenas  produções  e  nos 
condomínios  do  entorno.  Considerando  o  perfil  ocupacional  dos  moradores,  a  renda 
média familiar é estimada em torno de 2 salários mínimos. 

Em relação ao comércio, a comunidade conta com dois bares e duas mercearias, com 
baixa diversificação de produtos, apenas aqueles da pauta elementar. Tendo em vista 
esta  limitação,  os  habitantes  de  Bamburral  também  recorrem  à  sede  municipal  de 
Jaboticatubas  para  o  complemento  de  suas  demandas,  contando  para  tal  com duas 
linhas de ônibus, as mesmas que atendem a localidade de Boa Vista.

9.15.5 - Organização Social, Atrativos Turísticos e Patrimônio Cultural

As intensas relações sociais mantidas entre os moradores da comunidade são calcadas 
em  laços  de  religião,  vizinhança  e  parentesco,  e  fortalecidas  institucionalmente  pela 
Associação  Comunitária  dos  Moradores  de  Bamburral  e  Associação  dos  Produtores 
Rurais de Jaboticatubas.

A primeira,  fundada em 1982, possui 126 associados, e tem como missão principal a 
gestão do sistema de abastecimento de água e a organização da coleta de lixo junto à 
Prefeitura. Segundo seu atual presidente, Sr. Roberto Carlos, a Associação possui boa 
representação e bons níveis de organização e participação, contando, em suas reuniões 
mensais, com a presença média de 70 pessoas. Como principais conquistas alcançadas 
são citados o sistema de abastecimento público de água e a construção de sede própria.

Já  a  Associação  dos Produtores  Rurais  de  Jaboticatubas,  que possui  atualmente  32 
associados, foi criada em 2000, com o objetivo principal de organizar a comercialização 
da produção agrícola  junto  ao CEASA.  Realiza reuniões com periodicidade mensal  e 
média de participação de 20 pessoas. As principais conquistas citadas por seu tesoureiro, 
Sr. Paulo Sergio, são relacionadas à obtenção de máquina para embalar tomate e terreno 
próprio para construção da sede da Associação e do Barracão do Produtor,  além da 
gestão da comercialização da produção local, que resultou em um ponto exclusivo de 
venda no CEASA.
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Os  principais  atrativos  turísticos  do  município  de  Jaboticatubas  citados  pelos 
entrevistados  são  semelhantes  àqueles  já  descritos  no  âmbito  das  outras  duas 
comunidades rurais, como o Parque Nacional da Serra do Cipó e o distrito de São José 
da Serra.

No contexto local, são citados pelos entrevistados como atratividades turísticas e culturais 
alguns  eventos  religiosos  realizados  pela  Igreja  Católica,  como  a  Festa  de  Nossa 
Senhora  das Graças,  padroeira  da comunidade,  realizada no período de 14 a 24 de 
agosto e a Festa do Judas, que ocorre logo após a semana santa.

Durante  os  trabalhos  de  campo  relativos  aos  registros  dos  principais  bens  culturais 
específicos  desta  comunidade  foram  identificados  alguns  cuja  relevância  encontra-se 
descrita a seguir

Podem ser observados nas fotos a seguir alguns exemplos de bens culturais edificados 
encontrados no povoado de Bamburral.

FIGURA 67: Detalhes do povoado.

Na figura 67 vê-se a principal via que cruza o povoado. Na porção esquerda, ao fundo, 
está a nova capela de Nossa Senhora das Graças.

Na  figura  67 tem-se  a  vista  externa  de  dois  templos  católicos.  Do  lado  esquerdo, 
encontra-se a pequena capela construída por volta de 1980, e do lado direito a grande 
capela que está em fase final de construção. Ambas são dedicadas à Nossa Senhora das 
Graças.

À direita registra-se o casal Enéas e Alice Siqueira,  antigos moradores da localidade, 
responsáveis  diretos  pela  construção  do complexo formado  pela  escola  e  pelo  salão 
comunitário.
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FIGURA 68: Residência mais antiga de Bamburral.

Na figura 68 registra-se a residência que foi indicada pelos moradores locais como a mais 
antiga da comunidade de Bamburral. Sua técnica construtiva utiliza o adobe nas paredes, 
estrutura e assoalho de madeira e cobertura de telhas artesanais. Ainda não é possível 
precisar sua data de construção, mas acredita-se que ela possui, no mínimo, 70 anos de 
existência.

FIGURA 69: Bens históricos de Bamburral.

Na figura 69 são apresentadas outras edificações indicadas por moradores locais como 
bens imóveis históricos de Bamburral.

Além do patrimônio cultural citado acima, existem outros bens imateriais que devem ser 
considerados  como  de  interesse  de  preservação.  A  tradição  de  corais  é  um  deles, 
existindo  hoje  um  coral  formado  por  moradores  da  comunidade:  o  coral  de  Nossa 
Senhora das Graças. 

Como  já  mencionado,  atualmente  a  mais  tradicional  festa  da  localidade  é  de  cunho 
religioso, católico e dedicada à Nossa Senhora das Graças. Outras festas, no entanto, 
também podem ser consideradas relevantes para a cultura local. São elas: a Queima do 
Judas que acontece no sábado de Aleluia e Bandeira de São Pedro que se realiza no 
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mês de junho.

9.15.6 - Questões Ambientais e Percepção Frente ao Empreendimento 

A percepção das lideranças e informantes-chave da comunidade rural de Bamburral em 
relação às principais questões ambientais que permeiam a vida comunitária e são fontes 
de  preocupação  para  a  qualidade  de  vida  dos  moradores,  também  foram  objeto  de 
análise durante a realização dos contatos realizados junto a este público. 

Neste contexto, foram detectadas as principais questões relativas aos aspectos de meio 
ambiente intrínsecos ao cotidiano da comunidade, salientando neste universo diversos 
temas comuns também às outras localidades pesquisadas. Assim, cabe destacar que as 
duas questões centrais levantadas pelos entrevistados são a diminuição da vazão do 
córrego Bamburral, atribuída à falta de manejo adequado do solo na região de sua bacia 
de  drenagem,  incluindo  os  loteamentos  ali  implantados;  e  o  problema da  destinação 
inadequada  de  resíduos  sólidos,  causado  principalmente  pela  inexistência  de  coleta 
pública  de  lixo  regular  e  abrangente.  Outros  problemas  relatados  dizem  respeito  à 
queimadas e incêndios criminosos e desmatamentos das florestas nativas.

O nível de conhecimento da comunidade de Bamburral acerca do empreendimento pode 
ser  classificado  como  médio,  com  os  entrevistados  tendo  declarado  que  tomaram 
conhecimento da possibilidade de sua construção através de terceiros, principalmente 
pessoas  influentes  do  município,  como  um  vereador  que  mostrou  a  planta  do 
empreendimento,  porém  não  detêm  maiores  informações  sobre  os  detalhes  e 
abrangência do projeto. Dessa forma, ressalta-se que a percepção emitida a respeito de 
possíveis reflexos de sua implantação para a dinâmica da comunidade e do município de 
Jaboticatubas limitou-se a especulações condicionadas pela falta de conhecimento das 
características do futuro Condomínio, fato, por sua vez, comum à etapa de estudos de 
viabilidade ambiental.

Portanto,  alguns  aspectos  negativos  citados  pelos  informantes-chave  de  Bamburral 
entrevistados durante a pesquisa são comuns também às ponderações externadas pelos 
habitantes  das outras comunidades rurais analisadas,  especificamente  a preocupação 
com  a  segurança  pública  advinda  da  possibilidade  de  implantação  de  mais  um 
condomínio na região e a conseqüente atração de marginais, bem como o loteamento 
inadequado do solo  no entorno do futuro  Condomínio,  proporcionado pela fixação de 
população de baixa renda em busca de oportunidades de trabalho.

Entretanto, mesmo com a carência de informações detalhadas sobre o projeto por parte 
da população local,  pôde ser percebido que,  de forma geral,  o empreendimento  está 
sendo bem aceito pela comunidade, que vislumbra boas possibilidades que possam advir 
de  sua implantação,  sobretudo  oportunidades  de  emprego  e  desenvolvimento  para  a 
região.

Página: 300 / 786

Arquivo: 001-EIA-R46-081218.odt



9.16 - 9.16 - AçudinhoAçudinho

9.16.1 - Informações gerais

A  comunidade  rural  de  Açudinho,  situada  à  cerca  de  11  km  da  sede  municipal  de 
Jaboticatubas, encontra-se localizada longitudinalmente às margens da rodovia estadual 
MG 020, principal rodovia de ligação à referida sede. Com características eminentemente 
rurais, a localidade não possui um núcleo central característico, configurando-se de forma 
esparsa e distribuída em uma área de aproximadamente 500 ha, em ambas as margens 
da rodovia. 

Do seu lado esquerdo, sentido Jaboticatubas, encontra-se a maior parte das residências 
das pequenas propriedades rurais típicas do núcleo, além do Chacreamento Rural de 
Cachoeira dos Palmares, este situado bem próximo à área do empreendimento, que, em 
função de suas especificidades como um loteamento residencial, será caracterizado ao 
final deste item. 

Atualmente,  a  estrutura  espacial  de  Açudinho  é  composta  por  10  ruas,  todas  sem 
pavimentação e urbanização. Sua configuração é esparsa e sem homogeneidade, tendo 
a rodovia como principal referência, a qual, por sua vez, se constitui como uma estrutura 
física de partição da localidade. 

Do ponto de vista viário cabe destacar a via que dá acesso ao Chacreamento Cachoeira 
dos Palmares, que assume maior importância neste estudo em função de ser também 
uma das principais vias de acesso à área do futuro empreendimento, em sua vertente 
leste, no entroncamento com a MG 020.

9.16.2 - Ocupação Histórica

De acordo com informações coletadas em campo o povoado do Açudinho surgiu nos 
limites de cinco grandes fazendas: fazenda do Curtume, fazenda São João, fazenda do 
Carmo,  fazenda  Cachoeira  e  fazenda  Bebedouro.  O  nome  Açudinho  é  originário  da 
fazenda São João que, segundo uma informante, pertenceu no século XVIII à família do 
Capitão Manoel Gonçalves. Esta fazenda também seria um importante centro produtivo 
da região, contendo engenhos, moinhos, uma boa sede e dois açudes que datam do 
século XVIII e que servia para represar uma água que era canalizada até a barra do rio 
Taquaraçu para ser utilizada na mineração de ouro36. 

Apesar da ocupação da região ser bastante remota, a aglomeração de casas do povoado 
do  Açudinho  só  ocorreu  nas  últimas  quatro  décadas,  após  a  abertura  de  uma  nova 
estrada de rodagem que ligava Jaboticatubas à Santa Luzia – MG 020. Esse movimento 

36  MENDES, Bruno de Araújo. Caderno de Campo. Jaboticatubas. 2008.
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ganhou especial destaque nos últimos 13 anos, após o asfaltamento da estrada, quando 
o número de sitiantes cresceu exponencialmente.

Uma  evidência  disso  é  que,  apesar  da  religião  católica  ser  amplamente  difundida, 
somente agora está sendo construído um templo católico que tem como padroeira Nossa 
Senhora  Aparecida.  Existem  na  localidade  outros  templos  religiosos  de  grupos 
protestantes ou evangélicos que também foram construídos recentemente.

A presença de escolas particulares nas fazendas da região é bem remota, mas somente 
na década de 1970 foi construído um grupo escolar no povoado. Esse grupo, atualmente, 
encontra-se desativado e todos os alunos são transportados por coletivos da prefeitura 
até outras escolas do município, conforme detalhado mais adiante.

9.16.3 - População, Saneamento Básico e Infra-Estrutura Social e 
Econômica 

Em termos populacionais, segundo informações obtidas junto à Prefeitura Municipal de 
Jaboticatubas e complementadas junto a informantes-chave locais, a comunidade rural 
de Açudinho possui uma média de apenas 2,8 habitantes por domicílio, abrangendo 35 
famílias e 100 pessoas residentes, excluindo-se deste grupo a população residente no 
Cacreamento de Cachoeira dos Palmares, objeto de caracterização específica no item 
1.1. 

Os  dados  coletados  em  entrevista  realizada  junto  ao  Presidente  da  Associação  dos 
Produtores Rurais de Açudinho, Sr. Matias de Freitas Pires, apontam para um cenário de 
decréscimo populacional da comunidade nos últimos anos, representado sobretudo pela 
evasão de indivíduos jovens, com idade de até 25 anos, motivada principalmente pela 
falta  de oferta  de  ensino superior  no município  de Jaboticatubas e pela  ausência de 
oportunidades mais qualificadas de emprego e renda. 
 
Em  termos  de  infra-estrutura,  a  comunidade  não  conta  com  rede  pública  de 
abastecimento  de  água.  As  soluções adotadas  são individuais  e  contemplam tanto  a 
captação de água em nascente próxima à localidade, sendo distribuída por gravidade à 
cerca de 50 % das residências, quanto o uso de cisternas, situação comum ao restante 
das propriedades. Estima-se que cerca de 90 % das propriedades possua canalização 
interna, inexistindo, no entanto, qualquer sistema de tratamento básico de água para uso 
residencial.

Da mesma forma, não existe rede instalada de esgotamento sanitário nos domicílios da 
comunidade,  com  a  maior  parte  dos  residentes  assumindo,  por  iniciativa  própria,  a 
instalação de fossas comuns para a destinação dos efluentes domésticos. 

Quanto aos resíduos sólidos, existe apenas um local de coleta de lixo público localizado 
às margens da MG 020 na comunidade, representado por uma gaiola coletora, cabendo 
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aos  próprios  moradores  a  armazenagem  e  transporte  do  lixo  até  este  local,  onde  a 
Prefeitura Municipal realiza a coleta uma vez por semana. No entanto,  em função da 
relativa distância entre o local de coleta  e as residências localizadas em Açudinho, é 
comum os habitantes realizarem individualmente a destinação final dos resíduos gerados, 
geralmente queimados nos próprios quintais.

A comunidade não conta com postos ou centros de saúde em seu território, sendo que 
atualmente  os  moradores  recorrem  aos  serviços  ofertados  na  sede  municipal,  pela 
proximidade e facilidade de acesso.  Conforme informações obtidas junto à Secretaria 
Municipal  de  Saúde  -  SMS de  Jaboticatubas,  está  em processo  de  implantação  em 
Açudinho o  atendimento  domiciliar  realizado por  agentes  de  saúde,  conforme padrão 
estabelecido pelo Programa de Saúde da Família (PSF).

Contribuindo  para  o  quadro  de  ausência  de  infra-estrutura  pública  na  comunidade,  a 
demanda educacional também é atendida na sede municipal de Jaboticatubas, uma vez 
que  a  escola  municipal  existente  na  comunidade  encontra-se  desativada.  Para  o 
deslocamento até esta cidade os estudantes utilizam transporte escolar oferecido pela 
municipalidade  a  partir  da  MG 020,  serviço  considerado  satisfatório  pelos  moradores 
locais.

O suprimento de energia elétrica da comunidade é de responsabilidade da CEMIG, sendo 
estimado que a porcentagem do atendimento atinge 90 % dos domicílios. No entanto, a 
iluminação pública se resume a um poste por residência, dado que não há atendimento 
regular ao longo das vias. No local a atuação do Programa Luz para Todos, do governo 
federal, voltado ao atendimento de energia elétrica em residências da zona rural. 

De  modo  geral  são  registradas  reclamações  em  relação  ao  serviço  de  suprimento 
elétrico,  sobretudo  em  função  de  que,  apesar  de  estar  inserida  na  zona  rural,  a 
comunidade conta com a ligação em padrão urbano, que possui um custo mais elevado 
em relação ao padrão rural. Além disso, há ainda alguns residentes que já solicitaram a 
ligação elétrica junto ao Programa Luz para Todos há mais de dois anos, porém ainda 
não foram contemplados, apesar da proximidade da rodovia MG 020.

Em  termos  habitacionais  a  maioria  das  habitações  é  de  propriedade  dos  próprios 
residentes,  possuindo  um  padrão  simples,  porém  satisfatório  em  termos  de  infra-
estrutura,  edificadas em alvenaria  e com instalação sanitária interna.  Foi  relatado um 
pequeno  déficit  quantitativo  de  moradia  para  a  população  de baixa  renda,  porém há 
domicílios livres para níveis qualitativos mais elevados.

O encaminhamento e o recebimento de correspondências são de responsabilidade dos 
próprios  moradores,  que necessitam se deslocar  à  sede municipal  para  fazerem uso 
deste serviço, pois não há posto ou agência postal na comunidade.

A população tem acesso às principais  redes de  televisão do país,  sendo que alguns 
domicílios  contam  com  antena  parabólica  objetivando  melhorar  a  recepção  do  sinal. 
Como emissora de rádio mais sintonizada é apontada a rádio FM de Jaboticatubas.
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No  plano  da  telefonia,  a  OI/TELEMAR  é  a  concessionária  responsável,  dispondo  a 
comunidade apenas de um telefone público, localizado às margens da rodovia estadual 
MG 020. Ressalta-se também que alguns moradores utilizam telefone celular como meio 
de comunicação, favorecidos pela presença de sinal na localidade.

Na comunidade inexiste destacamento policial ou rondas periódicas, sendo informado a 
carência de presença policial, sobretudo à noite, em função da localização às margens da 
rodovia,  que favorece  a  passagem de marginais.  As  principais  ocorrências abrangem 
principalmente agressões físicas em função do uso de bebida alcoólica e pequenos furtos 
de animais. 

9.16.4 - Atividades Econômicas, Trabalho e Renda

Em termos de atividades econômicas, a comunidade tem no setor agropecuário a base 
de sua economia, com destaque para a pecuária leiteira, que cumpre importante função 
na geração de trabalho e renda na região.  sendo o perfil  ocupacional  dos habitantes 
ligado  principalmente  a  este  setor.  Neste  contexto,  é  importante  salientar  que  a 
Associação  dos  Produtores  Rurais  de  Açudinho  e  Taquaraçú  de  Baixo  mantém  na 
comunidade um tanque de resfriamento de leite, objeto de doação da Prefeitura Municipal 
de  Jaboticatubas,  através  do  qual  é  viabilizada  a  junção  do  leite  produzido  pelos 
pequenos  pecuaristas  locais  e  a  posterior  comercialização  da  produção,  com  valor 
agregado, junto aos Laticínios Itambé. 

No  âmbito  dos  apoios  institucionais  às  atividades  agropecuárias  desenvolvidas  na 
comunidade destacam-se o do governo federal, através do o PRONAF – Programa de 
Fortalecimento  da Agricultura Familiar,  cuja  atuação volta-se ao apoio financeiro  para 
atividades produtivas familiares, e também o do governo estadual, através da EMATER – 
Empresa  de  Assistência  Técnica  e  Extensão  Rural  do  Estado  de  Minas  Gerais, 
responsável pela assistência técnica aos produtores. 

Além da atividade pecuária, a prestação de serviços de caseiro em residências de média 
e alta renda utilizadas como lazer aos fins de semana também assume papel importante 
no contexto da geração de renda para os moradores da região. As oportunidades de 
trabalho acompanham a expansão de condomínios instalados mais próximos à cidade de 
Jaboticatubas na região da MG 020, como o Recanto das Araras, Canto da Siriema e, 
Recanto do Sabiá.

Dessa forma, se forem consideradas as oportunidades de trabalho na zona rural para 
trabalhadores  de  baixa  qualificação,  não  foram  relatados  problemas  relacionados  ao 
desemprego, ao contrário, há carência local desta categoria de mão-de-obra. No entanto, 
a  geração  de  renda  é  condizente  com este  tipo  de  atividade,  sendo  a  renda  média 
familiar estimada em torno de um salário mínimo. 

Em função da ausência de outras fontes de trabalho na comunidade, destaca-se também 
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a presença de programas de distribuição de renda do governo federal, notadamente o 
Programa  Bolsa  Família,  cujo  atendimento  na  comunidade  contempla  atualmente  20 
famílias.

O setor comercial é representado por dois bares, sendo que um funciona também como 
uma pequena mercearia, que supre a demanda básica dos moradores por produtos de 
primeira necessidade, como os componentes da cesta básica, sendo tais unidades pouco 
expressivas em termos de geração de empregos, tendo em vista seu perfil familiar. 

Pelo  quadro  acima  retratado  e  conforme  declaração  do  entrevistado,  a  baixa 
especialização  dos  estabelecimentos  locais  determina  que  seus  moradores  recorram 
principalmente  à  sede  municipal  para  o  suprimento  de  suas  demandas.  Para  seus 
deslocamentos  utilizam  linhas  de  ônibus  de  hora  em  hora  que  os  liga  à  sede  de 
Jaboticatubas através da MG 020. Outra opção também utilizada é o serviço de moto-táxi 
oferecido na cidade.

9.16.5 - Organização Social, Atrativos Turísticos e Patrimônio Cultural

No que se refere aos aspectos  organizativos sociais registra-se a existência  de duas 
associações ali atuantes, quais sejam, Associação dos Produtores Rurais de Açudinho e 
Taquaraçú  de  Baixo  e  Associação  Comunitária  dos  Moradores  de  Cachoeira  dos 
Palmares e Açudinho. A primeira foi criada mais recentemente, em 2002, com o objetivo 
principal de organizar a produção leiteira dos pequenos produtores locais, impulsionados 
pela obtenção de um tanque de resfriamento de leite junto à Prefeitura de Jaboticatubas, 
para comercialização junto aos Laticínios Itambé. Segundo o seu presidente, Sr. Matias 
Pires, o nível de atuação e organização da Associação é médio, dado que são realizadas 
poucas reuniões, sem periodicidade fixada e com baixa freqüência de associados. Como 
principais conquistas alcançadas, cita principalmente a maior valorização do leite e sua 
comercialização junto à Itambé.

Já a Associação Comunitária dos Moradores de Cachoeira dos Palmares e Açudinho, 
conforme informações obtidas junto ao seu tesoureiro, Sr. Mário Santos, foi criada em 
1986 e conta atualmente com 56 associados. O objetivo central da organização é a busca 
por melhorias na qualidade de vida da comunidade, sobretudo dos residentes e donos de 
sítios  no  Cacreamento  de  Cachoeira  dos  Palmares.  Alguns  atributos  específicos  da 
Associação  são  a  manutenção  das  vias  e  estradas  vicinais  de  acesso  ao  local,  o 
abastecimento de água ao chacreamento e a coleta e destinação do lixo ali produzido. 
Entre as principais conquistas obtidas pela organização figuram a construção do poço 
artesiano coletivo, o telefone público instalado, iluminação elétrica para as residências e a 
viabilização da coleta de lixo periódica.

Como  principais  atrativos  turísticos  da  região  de  entorno  do  empreendimento, 
considerando os patrimônios natural e cultural locais, foram citados pelos entrevistados o 
Hotel Fazenda Canto da Siriema; a Fazenda das Minhocas; a Festa de São Francisco, 
que ocorre na localidade de Taquaraçú de Baixo; a cachoeira das Lajes, localizada a 
cerca de 7 km do Açudinho em direção ao município de Taquaraçú de Minas; e ainda um 
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patrimônio cultural  específico da localidade, representado pelas doceiras que fabricam 
doces caseiros como bolo caçarola, roscas, etc. 

Cabe ainda destacar que no povoado de Açudinho não foram encontrados, no âmbito de 
pesquisa específica realizada para este tema, bens culturais de grande destaque, com a 
exceção de duas sedes de fazendas que serão analisadas no item específico sobre o 
patrimônio rural representado pelas fazendas da região de entorno do empreendimento, 
ao final deste item.

Mesmo  não  possuindo  bens  culturais  imóveis  de  grande  destaque,  a  presença  de 
manifestações  culturais  tradicionais  é  bastante  significativa.  Ressalta-se  as  seguintes 
festas:  festa  de  São  Francisco  Assis  que é  precedida  por  uma reza  que  circula  por 
propriedades rurais da região arrecadando fundos para a realização da celebração em 
homenagem ao padroeiro da localidade; a coroação de Nossa Senhora da Conceição e a 
Trezena de Santo Antônio. 

Um antigo grupo de teatro denominado Teatro São Francisco, criado há 55 anos por 
membros da família proprietária da Fazenda São João,  é um dos maiores destaques 
culturais da comunidade. Além disso, existe uma forte tradição de produção de quitandas, 
derivados de cana-de-açúcar, quadrilhas, times de futebol e corais.

A seguir apresenta-se algumas fotos do povoado de Açudinho e do Chacreamento Rural 
de Cachoeira dos Palmares.

FIGURA 70: Cachoeira dos Palmares.

 
Na  figura  70,  vê-se  um  templo  evangélico  construído  em  1994  em  Cachoeira  dos 
Palmares,  uma  vista  interna  do  comércio  do  seu  Selvo  e  na  sequência  pode  ser 
observada uma das ruas do chacreamento criado no local.
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FIGURA 71: Fachadas frontais e laterais.

Na figura  71 registram-se as fachadas frontal  e lateral do prédio que abrigou a antiga 
escola  municipal  Ovídio  César  de  Araújo.  Na  figura  71 está  a  fachada  frontal  da 
residência de dona Maria Petrina, feita de paredes de adobe há aproximadamente 40 
anos atrás.

9.16.6 - Chacreamento Rural Cachoeira dos Palmares

O Chacreamento de Cachoeira dos Palmares situa-se no limite oeste da comunidade 
rural de Açudinho, em sua divisa com a área do empreendimento. Constituído em 1982 e 
com dimensões de 20 ha,  o chacreamento  é considerado pela Prefeitura como rural, 
enquadrando-se no ITR – Imposto Territorial Rural. 

Segundo o senhor Selvo Ferreira Franco, a maior parte do Chacreamento de Cachoeira 
dos Palmares pertencia à antiga fazenda da Cachoeira.  Sobre essa fazenda,  existem 
referências de que ali fora um importante centro produtivo da região e possuía uma antiga 
sede, com engenho e alambique de produzir cachaça37.

Na memória de seu Selvo, até a década de 1960, havia apenas três núcleos familiares 
que habitavam a localidade, sendo eles chefiados por pessoas conhecidas como Pinho, 
Joaquim Caminho e Neném. 

No final  da  década  de  1970,  foram criados  dois  chacreamentos  empreendidos  pelos 
senhores Manuelino e Zé de Miranda. A partir deles foram abertas ruas e, aos poucos, 
foram chegando novos moradores.  Em 1979,  foi  estabelecido o primeiro comércio na 
localidade. 

Atualmente, existe apenas um templo religioso evangélico na localidade, construído em 
1994.  Não  foram  encontradas  referências  a  manifestações  de  cunho  tradicional  em 
Cachoeira dos Palmares.

Somente 15 famílias residem atualmente no chacreamento, compostas em sua maioria 
37  MENDES, Bruno de Araújo. Caderno de Campo. Jaboticatubas. 2008.
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por caseiros, tendo em vista que 80% dos proprietários são sitiantes, ou seja, moram em 
Santa Luzia e Belo Horizonte e vão às chácaras apenas aos fins de semana. Segundo 
informações relatadas pelo entrevistado, o perfil ocupacional e de renda dos proprietários 
não segue um padrão regular, podendo-se definir, no entanto, a maioria, ou cerca de 80 
% dos proprietários, como população de baixa renda.

Em termos de infra-estrutura, atualmente possui cerca de 80 lotes sem tamanho padrão, 
cujas dimensões variam de 800 m2 a 20.000 m2, dos quais estima-se que cerca de 40 
estejam vagos. A estruturação espacial engloba 10 ruas, todas não pavimentadas e sem 
urbanização  (meio  fio,  drenagem  pluvial,  etc.),  apenas  uma  pequena  parte  com 
iluminação pública. 

Quanto  ao  saneamento  básico,  o  chacreamento  conta  com  abastecimento  de  água 
através de rede de água com cerca de 4 km de extensão, cuja captação é feita em um 
poço  artesiano  coletivo  instalado  na  entrada  do  loteamento.  O  serviço  é  de 
responsabilidade da própria Associação Comunitária dos Moradores. Também realizada 
pela Associação através de caminhonete particular, a coleta de lixo é realizada uma vez 
por semana na única caixa coletora existente no local. No entanto, não há sistema de 
esgotamento  sanitário,  sendo  os  efluentes  encaminhados  para  fossas  comuns 
individuais.

Em  termos  organizativos,  o  chacreamento  conta  com  Estatuto  interno  e  taxa  de 
condomínio, atualmente no valor de R$ 30,00. A Associação Comunitária dos Moradores 
de Cachoeira dos Palmares e Açudinho, responsável pela administração do loteamento é 
considerada pelo entrevistado como atuante e eficiente em seus objetivos, contando com 
reuniões mensais com presença assídua dos associados (18, em média, por reunião).

9.16.7 - Questões Ambientais e Percepção Frente ao Empreendimento 

As entrevistas  realizadas junto  aos  informantes-chave locais  possibilitaram também a 
aferição das principais questões ambientais constitutivas do cotidiano dos moradores de 
Açudinho. Foram relatadas preocupações relacionadas a vários fatores, dentre os quais 
destacam-se: a disposição inadequada de resíduos sólidos, tendo em vista a inexistência 
de coleta de lixo na comunidade rural; a poluição dos córregos, diretamente ligadas à 
ausência  de  saneamento  básico  adequado  e  desmatamento  das  matas  ciliares;  os 
incêndios que ocorrem com freqüência na região; e o manejo do solo inadequado por 
parte dos produtores rurais locais, causando erosões e assoreamento de cursos d’água. 

Quanto ao nível de conhecimento dos entrevistados acerca do empreendimento ora em 
estudo,  relatam  que  tomaram  ciência  do  projeto  através  de  terceiros,  principalmente 
lideranças do município de Jaboticatubas, como também obtiveram algumas informações 
repassadas informalmente pelas equipes de topografia que realizam medições na área. 
No entanto, ressaltam que a população ainda está descrente em relação ao projeto, com 
incertezas e expectativas em relação à suas características, fato natural nesta fase de 
estudo, e requerem que informações mais qualificadas sobre o empreendimento sejam 
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oficialmente divulgadas para a comunidade local, especificamente em relação a prazos e 
etapas de implantação.

Quando indagados sobre sua percepção em relação à possibilidade de construção do 
Condomínio, sobressaem respostas referentes aos aspectos positivos que podem advir 
de  sua  implantação,  tais  como:  oportunidades  de  emprego  e  qualificação  para  a 
população local tanto durante as obras quanto durante a operação do empreendimento; 
melhoria dos acessos, especialmente o pequeno trecho da estrada vicinal que liga a MG 
020  à  área  do  empreendimento  e  posteriormente  à  Fazenda  das  Minhocas;  a 
possibilidade de um maior movimento para o comércio e da criação de oportunidades 
para a comercialização da produção local como doces, queijos, leite, dentre outros; 

No  entanto,  apesar  de,  no  âmbito  geral,  avaliarem  positivamente  a  possibilidade  de 
implantação do projeto em relação à expectativa de possíveis melhorias a serem geradas 
para a região, os entrevistados ressaltaram também preocupações relativas aos aspectos 
negativos que podem ocorrer, onde destacam-se: o aumento do risco de acidentes pelo 
movimento  de  máquinas  e  veículos;  preocupações  com  aumento  dos  níveis  de 
insegurança, sobretudo pela atração de população externa à região; comprometimento da 
“tranquilidade” do local; desmatamento de pés de pequi encontrados na área do projeto; 
e ainda possibilidade de crescimento desordenado no entorno do empreendimento com 
loteamentos e ocupações fundiárias irregulares, principalmente em glebas de terra com 
pequenas dimensões.

9.17 - 9.17 - Patrimônio Cultural das Fazendas Localizadas no EntornoPatrimônio Cultural das Fazendas Localizadas no Entorno

Na área de entorno do empreendimento registra-se três sedes de antigas fazendas que 
devem ser consideradas como de interesse de preservação no âmbito deste estudo. 

A mais antiga e suntuosa delas é a sede da Fazenda das Minhocas que, atualmente, foi 
transformada  em  uma  pousada  rural  e  preserva  boa  parte  de  suas  características 
originais  em ótimo estado de conservação.  Cabe ressaltar  que durante  décadas esta 
Fazenda dominou a maior parte das terras que constituem a ADA do empreendimento 
em estudo.

Segundo uma pesquisa histórica disponibilizada pela atual  proprietária da sede dessa 
fazenda,  Sônia Araújo Pena,  a antiga Fazenda das Minhocas, que fora patrimônio do 
Recolhimento de Macaúbas em meados do séc. XVIII, pertenceu a diversos proprietários 
entre  os  anos  de  1780  e  1820,  tendo  se  estabelecido  como  um  importante  centro 
produtivo que possuía, entre outras coisas, “(...) um Engenho de Cana e Pilões, e terras e 
águas  minerais  de  uma  e  outra  parte  do  Rio.  Casas  de  vivenda  cobertas  de  telha, 
senzalas, paiol, moinho, capoeiras, matos virgens(...).”38

Documentos históricos dessa época apontam também que a fazenda servia como uma 
“(...) hospedaria por estar situada em frente ao Porto do Rio das Velhas e no caminho do 
38  PENNA, Sônia Araújo. Levantamento histórico provisório da fazenda das Minhocas. Jaboticatubas. 2008.
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Serro, parada obrigatória de tropeiros e viajantes que penetravam no sertão.”

A Fazenda das Minhocas representa assim o modelo de fazenda policultural que dominou 
a região durante décadas, se diferenciando de diversas outras unidades produtivas rurais 
por  permanecer  produzindo  ouro  ao  longo  do  século  XIX  e  por  ter  se  tornando  um 
importante entreposto em uma das ramificações da “estrada do Serro”.

Na segunda década do século XIX, referências secundárias apontam que todo o terreno 
dessa fazenda, assim como a área que circundava a primitiva capela de Nossa Senhora 
da Conceição do Ribeirão das Jaboticatubas passaram a pertencer à paróquia de Lagoa 
Santa. No final da década de 1830, entretanto, com a elevação do distrito de Taquaraçu 
de Cima à  condição de freguesia,  a  região  passou para  a  jurisdição da paróquia do 
Santíssimo Sacramento de Taquaraçu, pertencente à Caeté39.

Na  realidade,  existem  informações  contraditórias  sobre  essa  trajetória,  uma  vez  que 
alguns historiadores apontam que desde a criação da Vila Nova da Rainha, atual Caeté, 
em 26/01/1714, a freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Jaboticatubas pertenceu 
à mesma.40

É  certo,  todavia,  que  com  o  avançar  do  século  XIX,  “o  primitivo  núcleo  urbano  se 
desenvolveu nas beiradas dos cursos d’água e em volta do curato” e que o “(...) curato de 
Ribeirão do Raposo passou à categoria de paróquia em 04/06/1858 pela lei provincial nº 
912,  alterando  a  denominação  para  arraial  de  Nossa  Senhora  da  Conceição  de 
Jaboticatubas, subordinado a Caeté.”41

Vinte  anos  depois,  esse  arraial,  pela  lei  provincial  nº  2.485  de  08/12/1878,  é 
desmembrado de Caeté, sendo novamente incluído ao município de Santa Luzia, sob a 
condição de distrito.

Dentro do contexto histórico da importância da Fazenda das Minhocas para a região em 
estudo cabe ainda destacar alguns marcos importantes.

Segundo dados secundários disponíveis,  no início do século XX, quando pertenceu à 
família Fonseca, essa propriedade tinha aproximadamente 2000 alqueires de extensão. O 
período em que a fazenda pertenceu à Família Fonseca é especialmente importante para 
esse diagnóstico, pois foi nele que a fazenda foi dividida em duas grandes porções; uma 
permaneceu  com a denominação  de Fazenda das Minhocas,  pertencendo  ao senhor 
Quincas Fonseca, e a outra passou a ser chamada de Fazenda da Guia, posse de Duarte 
da Fonseca. 

Após passar pela família Fonseca, a fazenda das Minhocas pertenceu à Otton Valadares 
e ao seu filho Ruy Valadares que foi proprietário da mesma entre 1944 e 1965.

39  PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS. Ipac – Mg. Jaboticatubas. 2008
40  PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS. Ipac – Mg. Jaboticatubas. 2008
41  PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS. Ipac – Mg. Jaboticatubas. 2008
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Em 1965, essa propriedade foi vendida ao casal Leda e Paulo Gontijo. No ano de 1995, a 
antiga sede da Fazenda das Minhocas foi adquirida pela senhora Sônio Araujo Penna e 
pelo senhor Antônio Ernesto Carneiro. Reduzida à área de entorno da sede histórica, o 
objetivo desse casal ao adquirir a propriedade era instalar “(...) um spa, bem como um 
projeto de hotelaria histórica e ecológica. A venda foi efetuada em outubro de 1995 e o 
início das obras de restauração em 8 de janeiro de 1996. A restauração da sede só ficou 
completamente  pronta  em  julho  de  1998,  quando  foi  aberta  ao  público  como  hotel 
fazenda.”42

Observa-se a seguir algumas fotos da antiga sede da Fazenda das Minhocas

FIGURA 72: Sede da Fazenda das Minhocas.

Na figura 72 registram-se vistas externas da antiga sede da Fazenda das Minhocas, com 
a varanda de uma das fachadas e, ao fundo,  o portal  de entrada para sua suntuosa 
capela.

FIGURA 73: Edificação que abriga o antigo moinho de pedra e área que antigamente servia como o 
porto de passagem do rio das Velhas. Autor: Bruno Mendes - Data: julho/2008

42  PENNA, Sônia Araújo. Levantamento histórico provisório da fazenda das Minhocas. Jaboticatubas. 2008. 
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Além  da  Fazenda  das  Minhocas,  outras  duas  antigas  sedes  de  fazendas  foram 
encontradas na área de entorno do empreendimento. Ambas foram construídas no início 
da  década  de  1930,  estando  situadas  na  antiga  estrada  que  ligava  Santa  Luzia  a 
Jaboticatubas. 

A primeira delas era conhecida como Fazenda do Dunga, apelido dado ao senhor João 
Gonçalves Marques. Segundo a senhora Nadir  Torres Lima,  casada com um filho do 
finado Dunga, toda a fazenda pertencia a uma propriedade que era chamada de Fazenda 
São  João,  de  posse  do  senhor  Ovídio  César  de  Araújo.  Subdividida  entre  seus 
descendentes, a Fazenda do Dunga é a única que ainda permanece entre os membros 
da família43. 

Com sua sede original preservada, essa fazenda já foi um importante centro de produção 
agropecuária, possuindo uma casa de moinho de pedra, tenda de ferreiro, curral, uma 
pequena  usina  hidrelétrica,  forno  para  produção  de  cal,  tijolos  e  telhas,  engenho  de 
cachaça e rapadura e um antigo sistema de distribuição de água, um equipamento que 
ficou  conhecido  como “carneiro”.  Além desses bens  imóveis  e  integrados,  a  fazenda 
possui também uma gruta e uma importante nascente de água que abastece diversos 
moradores da comunidade rural de Açudinho.

Observa-se a seguir algumas fotos dessa fazenda.

FIGURA 74: Sede da Fazenda do Dunga

 
Na figura 74, vemos a fachada frontal da sede da Fazenda do Dunga. Devemos ressaltar 
que, atualmente, essa fazenda é conhecida na região como Fazenda do Mite, apelido 
dado ao senhor Elmo Fonseca Marques, filho do finado do Dunga e atual proprietário da 
fazenda. 

43  MENDES, Bruno de Araújo. Caderno de Campo. Jaboticatubas. 2008.
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À  direita  vemos  o  senhor  Elmo  Fonseca  Marques  e  a  senhora  Nadir  Torres  Lima, 
moradores  e  proprietários  da  fazenda.  Ambos  possuem  um  vasto  conhecimento  da 
história local e regional adquirido através de pesquisas desenvolvidas por eles mesmos e 
por  seus  familiares.  Além disso,  dona  Nadir,  que poderia  ser  identificada  como uma 
mestre Griô, é uma das responsáveis pela manutenção de uma consistente tradição de 
produção literária e teatral na família.

FIGURA 75: Bomba de água e casa do moinho de pedra.

Na figura 75 registra-se a bomba de água que é conhecida como carneiro e que distribuiu 
água para diversos pontos da fazenda. Na parte central uma das filhas de Dona Nadir 
nos apresenta a casa do moinho de pedra, no qual era passado o milho para fabricação 
da farinha.  À direita,  pode ser vista  a antiga tenda de ferreiro que,  durante décadas, 
funcionou na fazenda. 

Finalmente, aponta-se a última sede de fazenda que se considera como significativa na 
área de entorno do empreendimento. Conhecida como Fazenda do seu Nico, essa casa-
sede está situada em um local que era popularmente denominado de “Bebedouro”. Neste 
lugar,  havia um rancho para as tropas que passavam pelo caminho que ligava Santa 
Luzia a Serra do Espinhaço. 

Construída em 1933,  a  edificação possui  paredes de adobe,  estrutura  e assoalho de 
madeira e telhas coloniais artesanais. Ao lado da edificação, encontra-se um engenho de 
cana  voltado  exclusivamente  para  a  produção  de  rapadura,  sendo  esta  atividade  a 
principal  fonte  de  sustento  do  atual  proprietário,  o  senhor  Dijanir  Araújo  Lima,  ou 
simplesmente seu Nico, como é chamado na localidade. 
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FIGURA 76: Residência do seu Nico.

Na figura 76, tem-se uma vista das fachadas frontal e lateral da residência do seu Nico, 
com detalhe de um barrote de madeira que contém a data de construção da edificação 
(26/07/1933). Na figura  76 registra-se Seu Nico na cozinha de sua residência, onde se 
pode reparar que o piso da cozinha é de terra batida, algo bastante tradicional na região.

FIGURA 77: Engenho de cana. 

 
Na figura 77, seu Nico faz uma demonstração de como funciona o seu engenho de cana 
movido a motor diesel. Na seqüência, seu Nico monta armação de madeira utilizada para 
confecção das rapaduras. Vê-se ainda uma tabela de preços e produtos derivados da 
garapa, produzidos e vendidos por seu Nico.

9.18 - 9.18 - Área Diretamente Afetada - ADAÁrea Diretamente Afetada - ADA

9.18.1 - Considerações Gerais

Conforme  detalhado  no  item  referente  à  definição  das  áreas  de  estudo,  a  área 
diretamente afetada - ADA - definida para o Meio Sócio-econômico e Cultural contempla 
o conjunto de terras destinado à implantação do empreendimento, totalizando cerca  de 
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1000  ha, composto  por  quatro  propriedades  rurais,  todas  integralmente  inseridas  no 
município  de  Jaboticatubas.  A  listagem  das  propriedades,  bem  como  de  seus 
proprietários,  pode ser  observada na tabela  78 a  seguir,  cabendo destacar  que uma 
encontra-se registrada em nome de pessoa jurídica, tendo sido entrevistado o proprietário 
da empresa e responsável pela propriedade.

Tabela 78: Listagem e quadro de áreas das Fazendas que compõe a área do empreendimento.

N0 Nome Área total 
declarada (ha) Proprietário

P01 Fazenda da Guia / Funil / Capão do Meio ~ 447 Cide Orlando Coelho 
Moreira

P02 Fazenda da Rocinha ~ 118 Jorge Sadi

P03 Fazenda da Guia' ~ 214
Agropecuária Bela Vista – 

Dener Impelizieri 
Alvarenga

P04 Fazenda Saramandaia ~ 165 Iara da Fonseca Teixeira
Fazenda São Geraldo ~ 67 Geraldo Costa Ferreira

Inicialmente,  cabe  destacar  o  processo  de  negociação  das  terras  destinadas  ao 
empreendimento já foi finalizado pelo empreendedor junto aos respectivos proprietários. 
No entanto, a motivação da caracterização socioeconômica aqui apresentada pauta-se 
no fato de que os imóveis ainda se encontram sob domínio dos proprietários, uma vez 
que,  conforme  acordo  realizado  entre  as  partes,  os  estabelecimentos  rurais  serão 
repassados  oficialmente  ao  empreendedor  somente  após  o  pagamento  integral,  que 
ocorrerá quando da efetivação da terceira e última parcela do valor total,  programada 
para o ano de 2010. 

Ressalta-se que o único estabelecimento cuja negociação foi  parcial,  ou seja,  não foi 
negociada a totalidade das terras, é o P01, de propriedade do Sr. Cide Orlando Coelho 
Moreira. Maiores detalhes sobre as particularidades das negociações concluídas junto a 
cada proprietário, incluindo a percepção destes em relação ao processo de venda do 
imóvel,  podem  ser  verificadas  na  descrição  individualizada  de  cada  propriedade,  na 
seqüência.

Neste  contexto,  os  estabelecimentos  rurais  ora  em estudo  ainda  possuem a  mesma 
rotina produtiva, tanto em termos de relações de trabalho quanto de utilização das terras, 
dos últimos anos, sendo objetivo dos proprietários iniciar a desmobilização das atividades 
de seus estabelecimentos somente a partir do segundo semestre de 2009.

Dentre os quatro estabelecimentos rurais que compõem a ADA, dois assumem especial 
relevância, quais sejam, a Fazenda da Guia / Funil / Capão do Meio, de propriedade do 
Sr.  Cide  Orlando  Coelho  Moreira,  e  a  Fazenda  Bela  Vista,  de  propriedade  da 
Agropecuária Bela Vista, cujo proprietário é o Sr. Dener Impelizieri Alvarenga, uma vez 
que  somente  estes  proprietários  desenvolvem  atividades  produtivas  em  seus 
estabelecimentos, além do fato de que são os únicos imóveis que possuem residentes 
atualmente. 
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Dessa  forma,  apresenta-se  a  seguir,  de  forma  individualizada,  a  caracterização 
socioeconômica  de  cada  propriedade.  São  abordadas  também  questões  relativas  ao 
modo de vida dos não proprietários residentes, bem como a percepção em relação a 
possibilidade de implantação do empreendimento.

Logo após esta caracterização são apresentadas as análises específicas referentes ao 
Patrimônio Cultural nas propriedades que compõem a ADA.

9.18.2 - Caracterização Individualiza das Propriedades da ADA

P01 - Proprietário – Cide Orlando Coelho Moreira
 Propriedade – Fazenda da Guia / Funil / Capão do Meio

Foi  responsável  pelas  informações  acerca  do  estabelecimento  seu  proprietário,  que 
declarou que o estabelecimento, que possui escritura pública com registro em cartório, foi 
incorporado ao seu patrimônio através de compra, processo efetivado há 28 anos. 

Denominada Fazenda  da Guia / Funil / Capão do Meio, em função de se constituir em 
três  glebas  de  terras,  porém  contínuas  e  com  a  mesma  exploração  produtiva,  a 
propriedade localiza-se a cerca de 17 km da sede de Jaboticatubas, município ao qual se 
vincula, e ocupa uma área total de 500 ha.

O proprietário,  de 65  anos de idade,  casado,  não reside  no estabelecimento,  indo à 
propriedade duas vezes por semana, em média. Os únicos residentes na propriedade são 
pertencentes  a  duas  famílias  de  empregados  permanentes,  cuja  caracterização  é 
apresentada ao final desta análise. Apesar de ser o único estabelecimento rural de sua 
propriedade, este não é a principal fonte de renda do Sr. Cide, a qual, estimada em mais 
de 10 salários mínimos/mês, é representada pela atividade de medicina que desenvolve 
em clínica própria na cidade de Belo Horizonte.

A casa sede ali existente é de utilização restrita do proprietário e sua família, e possui boa 
estrutura  construtiva,  edificada  em  alvenaria,  com  energia  elétrica,  abastecimento  de 
água proveniente de poço artesiano e esgotamento sanitário destinado à fossa comum. 

O  estabelecimento  tem  como  principal  atividade  a  pecuária  voltada  para  recria,  fato 
refletido na utilização das terras, que apresenta a seguinte configuração:

➢ Pastagem Artificial – 200 ha
➢ Pastagem Natural – 218 ha
➢ Matas e Capoeiras – 80 ha
➢ Benfeitorias – 2 ha

Conforme observado, é inexistente a atividade agrícola na propriedade, destacando-se 
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ainda a expressiva área ocupada por mata nativa, distribuída, sobretudo, ao longo do rio 
das Velhas e do córrego Boa Vista, que perpassam a propriedade. Esta área é destinada 
à reserva legal do estabelecimento, porém não averbada em cartório.

A atividade pecuária é representada por 300 cabeças de gado, cuja finalidade é a recria 
para comercialização. Registra-se ainda a presença de cinco eqüinos, utilizados para o 
trabalho pelos empregados permanentes. 

Os  investimentos  necessários  ao  processo  produtivo  são  oriundos  de  recursos  do 
proprietário, que não se beneficia de linhas de crédito ou outra assistência financeira.

A  mão-de-obra  alocada  na  propriedade  inclui  dois  empregados  permanentes,  que 
residem com suas famílias no estabelecimento, conforme detalhado mais adiante. 

Como benfeitorias edificadas na propriedade foram identificadas, além da casa sede, três 
casas  de  colono,  sendo  duas  atualmente  habitadas  pelas  famílias  dos  empregados 
permanentes da propriedade, das quais uma, onde reside o Sr. Filinto, é a antiga sede da 
Fazenda  da  Guia,  com  importante  expressão  histórica  e  arquitetônica,  conforme 
detalhado  em  item  específico  ao  final  desta  caracterização.  Outras  benfeitorias 
encontradas  são  um engenho  de  cana,  também  histórico,  um poço  artesiano  e  dois 
currais cobertos.

O proprietário não é vinculado a sindicato ou qualquer entidade de caráter classista, e 
considera também que não há associações ou outras organizações atuantes na região. 

Em relação a estabelecimentos envolvidos com a atividade turística na região são citados 
a Fazenda das Minhocas, que faz divisa com a propriedade e o Hotel Fazenda Canto da 
Siriema,  localizado  próximo  à  comunidade  rural  de  Boa  Vista.  No  que  se  refere  a 
patrimônios culturais materiais e imateriais localizados no entorno, o proprietário cita o 
próprio engenho de cana localizado no interior do estabelecimento, próximo à residência 
do Sr. Filinto, às margens do córrego Boa Vista, e também a festa do peão de boiadeiro 
realizada nos meses de julho e agosto na cidade de Jaboticatubas

Quanto ao processo de negociação realizado junto ao empreendedor, ressalta-se que o 
Sr. Cide foi o único proprietário que não vendeu todo o imóvel, ficando ainda com uma 
gleba de terra de 30 ha no entorno do empreendimento, especificamente em sua borda 
oeste, onde localiza-se atualmente sua casa sede. Principalmente em função deste fato o 
proprietário avalia como bastante satisfatório o processo de negociação realizado. Não 
externou nenhuma ponderação contrária a este respeito, pelo contrário, se diz satisfeito 
com a negociação.

No que diz respeito à destinação da mão-de-obra atualmente alocada na propriedade e 
residente no imóvel, o proprietário declara que já os comunicou sobre a venda da maior 
parte da propriedade e também que pretende mantê-los como empregados permanentes 
no terreno remanescente. 
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De  forma  geral,  o  entrevistado  se  posiciona  favoravelmente  ao  empreendimento, 
visualizando principalmente  os pontos  positivos que podem advir  de sua implantação, 
como valorização das terras, da região, asfaltamento dos acessos à área, tanto a partir 
da  MG  010  quanto  da  MG  020  e  desenvolvimento  para  Jaboticatubas  e  para  as 
comunidades rurais situadas no entorno do futuro Condomínio.

9.18.3 - Famílias de Não proprietários Residentes 

➢ Sr. Filinto e Sra Ângela

Conforme  mencionado,  as  relações  de  trabalho  na  propriedade  abrangem  dois 
empregados permanentes  registrados em carteira,  que residem com suas famílias no 
estabelecimento. O primeiro é o Sr. Filinto Pereira da Silva, que mora com sua esposa, 
sra. Ângela Maria Pompeu, na antiga sede histórica da Fazenda da Guia. Há nove anos 
possuem este vínculo com a propriedade, refletindo uma situação já consolidada.

De perfil  bastante humilde, o Sr.  Filinto,  que recebe uma remuneração de um salário 
mínimo por mês, possui 51 anos de idade, ao passo que sua esposa, da mesma idade, é 
responsável pelos serviços domésticos e não recebe nenhuma renda. A escolaridade de 
ambos abrange, respectivamente, o primário e o ginásio incompletos. 

Cabe ressaltar  que a sra.  Ângela possui  sérios  problemas de saúde relacionados ao 
sistema  nervoso,  sofrendo  de  desmaios  freqüentes,  tratados  com  medicamentos 
controlados diariamente e disponibilizados toda semana pelo proprietário, Sr. Cide. Neste 
sentido,  é  importante  registrar  a  grande  dependência  desta  moradora  para  com  o 
proprietário,  que,  além  de  providenciar  medicamentos  regularmente,  realiza  seu 
acompanhamento médico periodicamente.

A casa onde residem, pelo valor específico que apresenta, é caracterizada com detalhe 
ao final deste item, na parte relativa ao Patrimônio Cultural e Histórico-Edificado. 

Por não possuir instalação sanitária, apenas uma antiga banheira e um cano de água em 
um cômodo externo à casa, o lançamento dos efluentes é feito a céu aberto, escoando 
pelo  quintal  até  o  córrego  Boa  Vista.  A  água  é  captada  em  nascente  localizada  na 
propriedade, chegando canalizada ao domicilio onde é consumida sem tratamento. Há 
energia elétrica na residência e um telefone celular, utilizado apenas para emergências.

O Sr.  Filinto  desenvolve  atividade  agrícola  no  quintal  de  sua  casa,  para  o  consumo 
próprio,  através  do  plantio  de  horta  com  diversas  variedades  de  hortaliças.  Possui 
também um cavalo e uma vaca leiteira. Não possui outros terrenos ou moradias, sendo 
totalmente  dependente  da renda aferida pela  atividade no estabelecimento,  tendo em 
vista ainda que sua esposa não possui nenhuma fonte de renda.

Não  possuem  muitas  relações  sociais  com  vizinhos,  ressaltando  que  não  há  muitos 
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habitantes próximos à residência. Para o atendimento da demanda por serviços de saúde 
utilizam  principalmente  a  sede  do  município  de  Jaboticatubas,  ao  passo  que,  para 
compras, pagam mensalmente uma pessoa de Lagoa Santa que lhes entrega uma cesta 
básica e mais alguns produtos de primeira necessidade.

Ciente da possibilidade de implantação do empreendimento, o entrevistado manifesta o 
desejo  de,  no  caso  de  perder  sua fonte  de  moradia,  lhe  seja  dada  oportunidade  de 
continuar residindo na zona rural, através de acesso a moradia e uma pequena área para 
plantar, viabilizando sua condição de produtor rural. No entanto, ressalta ainda que, em 
função do alto grau de dependência seu e de sua esposa para com o proprietário, Sr. 
Cide, pretendem ficar próximos a este, mantendo a relação atualmente verificada entre 
eles.  O Sr.  Filinto manifesta ainda o interesse na possibilidade de trabalhar no futuro 
empreendimento caso haja oportunidade, seja durante sua implantação ou operação.

Neste sentido o entrevistado coloca, como ponto principal de preocupação, o apego à 
terra e o receio de ter que sair da fazenda, em função de já estarem acostumados ao 
local, manifestando tristeza na possibilidade de ver sua casa demolida para a construção 
do empreendimento. 
Outra  grande  preocupação  externada  pelo  entrevistado  refere-se  à  esposa,  que 
manifesta o desejo de se mudar para Belo Horizonte, caso percam sua fonte atual de 
moradia,  ao  passo  que  ele  pretende  continuar  residindo  na  área  e,  caso  não  seja 
possível, voltar para sua cidade natal no vale do Jequitinhonha.

Por fim, ficou registrado que o Sr. Filinto e sua esposa possuem alto grau de incerteza e 
expectativa  em relação  ao  futuro,  com muitas  dúvidas  relacionadas  principalmente  a 
como ficará sua situação e quando o empreendimento terá início efetivo.

➢ Sr Weberson e Sra. Gisele

O Sr. Weberson, 21 anos, é empregado permanente da fazenda há dois anos e reside 
com sua  esposa,  Gisele,  de  22,  e  a  filha  Naiara,  de  cinco  anos  de  idade.  Os  pais 
possuem,  respectivamente  o  primário  completo  e  o  primeiro  grau completo,  e  a  filha 
encontra-se no ensino infantil da Escola Municipal Juscelina Maria Maia, na comunidade 
rural de Bamburral, para onde desloca-se a pé até a estrada e a partir daí por ônibus 
escolar da Prefeitura de Jaboticatubas.

A família reside em uma casa de seis cômodos, incluindo instalação sanitária, edificada 
em alvenaria e com reboco, localizada fora da área adquirida pelo empreendedor para 
construção  do  empreendimento,  especificamente  na  parte  remanescente  do 
estabelecimento,  resultado  do  processo  de  negociação  realizado  pelo  proprietário.  O 
abastecimento  de  água  é  feito  por  poço  artesiano  e  os  efluentes  gerados  são 
encaminhados para uma fossa comum. O domicílio conta ainda com energia elétrica e 
telefone celular.

Como atividades  desenvolvidas  pela  família  para  auto-consumo  destaca-se  apenas  a 
horta plantada no quintal. Não possuem outras fontes de renda, tampouco outro terreno 
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ou moradia. Em relação à renda familiar, somando-se a remuneração recebida pelo Sr. 
Weberson  e  pela  sra.  Gisele,  que  presta  serviços  como  diarista  na  casa-sede  da 
propriedade, registra-se o total de 1,5 salários mínimos.

Para atendimento às demandas para assistência médica, bem como demais referencias 
de  lazer  e  negócios  os  moradores  utilizam tanto  a  sede  municipal  de  Jaboticatubas 
quanto de Lagoa Santa.

Como  a  casa  da  família  está  situada  fora  da  área  prevista  para  a  implantação  do 
empreendimento, e tendo em vista ainda que o Sr. Cide já manifestou o interesse em 
mantê-los trabalhando na área remanescente da propriedade, o casal se mostra tranqüilo 
quanto à possibilidade de construção do Condomínio, demonstrando inclusive bastante 
interesse em aproveitar as oportunidades de trabalho que possam surgir. A este respeito, 
o  casal  ressalta  também  que  estão  inclinados  a  participar  de  eventuais  cursos  de 
qualificação de mão-de-obra para se prepararem melhor para as vagas de trabalho que 
surgirão durante a implantação do projeto.

Como  pontos  positivos  e  negativos  relacionados  ao  projeto,  avaliam  a  geração  de 
empregos e a possibilidade do aumento dos níveis de insegurança como as questões 
principais.

P02 - Proprietário – Jorge Sadi
 Propriedade – Fazenda da Rocinha 

Adquirido através de compra realizada a 15 anos, a Fazenda da Rocinha possui cerca de 
180 ha de área total, reserva Legal e se encontra integralmente inserida no local do futuro 
empreendimento.A propriedade localiza-se a 14 km da sede de Jaboticatubas, município 
ao qual se vincula territorialmente.

O responsável pelas informações acerca do estabelecimento, Sr. Jorge Sadi, apesar de 
ser proprietário da fazenda a 15 anos, nunca residiu no local. Utilizava a propriedade a 
lazer,  frequentando-a todos os finais de semana,  considerando,  portanto,  este terreno 
como o seu único imóvel rural. 
A propriedade não representa sua principal fonte de renda, tendo em vista que exerce 
como ocupação principal a profissão de medicina, com renda aproximada de mais de 10 
salários mínimos.

Desde 2005 o Sr. Jorge Sadi arrenda a propriedade para o Sr. Dener, proprietário do 
estabelecimento  ao  lado,  Fazenda  Bela  Vista,  também  inserido  na  ADA  do 
empreendimento.  Dessa  forma,  a  extensão  da  atividade  de  pecuária  de  corte 
desenvolvida  na  Fazenda  Bela  Vista  é  sua  principal  forma  de  exploração,  conforme 
detalhado na descrição individualizada deste estabelecimento. 

A distribuição da utilização das terras ocorre da seguinte forma:
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➢ Pastagem artificial: 120 ha;
➢ Pastagem natural: 30 ha;
➢ Matas e capoeiras: 30 ha.

O  fato  do  proprietário  não  residir  na  área  contribui  para  que  o  mesmo  declare  não 
participar de quaisquer atividades nesse local, tendo em vista a ocupação esporádica de 
seu estabelecimento.

A casa sede possui linha telefônica e foi edificada em alvenaria, com sete cômodos (três 
quartos, uma cozinha, uma sala e dois banheiros) revestidos interna e externamente. O 
abastecimento  de  água  domestico  é  proveniente  de  captação,  por  gravidade,  em 
nascente, sendo conduzida por mangueira e utilizada “in natura". O imóvel é provido de 
energia  elétrica  e  instalação  sanitária  interna,  tendo  a  fossa  séptica  como  solução 
adotada para lançamento dos efluentes. Não existe coleta de lixo, no entanto, quando 
necessário leva-se para Belo Horizonte ou queima-se no próprio local.

As benfeitorias encontradas além da casa sede se resumem em uma casa de colono, um 
galinheiro, um depósito, dois currais cobertos e uma balança para pesagem de gado.

O proprietário não é vinculado a nenhuma organização de cunho classista e tampouco 
participa das atividades comunitárias realizadas na região. No entanto,  percebe como 
associações atuantes na região o sindicato dos produtores rurais de Jaboticatubas, que 
administra a parte burocrática da assistência a aposentadoria dos associados.

O único estabelecimento, no conhecimento do proprietário, envolvido com o setor turístico 
na região, citado também como importante patrimônio cultural é a Pousada Fazenda das 
Minhocas. 
 
Com relação ao processo de negociação realizado junto ao empreendedor o proprietário 
se  mostra  razoavelmente  satisfeito,  com a  condição de pagamento  em três  parcelas 
anuais sem juros, devendo o proprietário entregar o imóvel somente em 2010, situação 
comum a todos os proprietários das fazendas localizadas na ADA. 

O  entrevistado  avalia  positivamente  a  possibilidade  do  empreendimento  proporcionar 
desenvolvimento de uma forma geral para a região, carente em sua opinião. Ressalta que 
esta não foi  beneficiada pelo surgimento de indústrias e, portanto,  não gera nenhuma 
renda. Percebe positivamente o empreendimento também por considerar que provocará a 
valorização  dos  imóveis  do  entorno.  Por  outro  lado,  avalia  negativamente  o  fato  do 
empreendimento  gerar  a  mudança  de uma área nativa,  acelerar  o  desmatamento  da 
região, além de incomodar os moradores e interferir em áreas que poderiam destinadas à 
agricultura.

P 03 - Proprietário – Agropecuária Bela Vista
 Propriedade – Fazenda Bela Vista
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Foi  responsável  pelas informações  acerca do  estabelecimento  o  Sr.  Dener  Impelizieri 
Alvarenga, proprietário da Agropecuária Bela Vista, que declarou que o estabelecimento 
foi incorporado ao patrimônio de sua empresa por compra, efetivada há 10 anos.

Denominada Fazenda Bela Vista, a propriedade localiza-se a 15 km da sede municipal de 
Jaboticatubas, município ao qual se vincula, e ocupa uma área total de 230 ha, na qual 
existe uma reserva legal, porém não averbada em cartório.

O entrevistado declarou que o estabelecimento  não se constitui  como sendo o único 
imóvel  rural  de  propriedade  da  empresa,  que  possui  também  outros  dois,  um  no 
município de Capim Branco e outro em Pedro Leopoldo. O Sr. Dener confirmou, inclusive, 
a compra de outra propriedade rural  depois de oficializada a venda desta,  para onde 
pretende transferir as atividades produtivas atualmente desenvolvidas na Fazenda Bela 
Vista. 

A  principal  atividade  da  propriedade  é  a  pecuária  de  corte,  desenvolvida  em  escala 
comercial  e  com  significativo  aporte  de  capital,  tem  em  vista  que  se  constitui  em 
importante patrimônio de uma empresa do ramo de frigorífico. 

A mão-de-obra permanente responsável pelas atividades desenvolvidas na propriedade 
inclui  dois  empregados  que  residem  no  estabelecimento,  além  de  trabalhadores 
temporários (diaristas) contratados apenas na época da seca, principalmente nos meses 
de maio a setembro, alocados no corte da cana-de-açúcar.  Segundo relatado pelo Sr. 
Dener, os dois empregados permanentes e residentes na fazenda, representados por um 
casal, já foram comunicados da venda da propriedade e serão transferidos para outra 
fazenda da empresa, conforme intenção do entrevistado.

O rebanho bovino atual é de cerca de 200 cabeças de gado para confinamento e abate, 
além de oito cavalos para a finalidade de trabalho e lazer. A produção agrícola se resume 
ao plantio de cana-de-açúcar,  voltada para o tratamento do rebanho,  totalizando uma 
área de 20 ha, com produção média estimada em 1.000 ton/ano. 

Conforme  apresentado  a  seguir,  a  utilização  das  terras  na  propriedade  encontra-se 
voltada  para  atender  às  demandas  exigidas  pela  atividade  principal  desenvolvida, 
destacando-se, dessa forma, a expressiva dimensão do uso do solo representado pela 
pastagem artificial.

➢ Pastagem Natural – 40 ha
➢ Pastagem Artificial – 100 ha
➢ Lavouras – 50 ha;
➢ Reservas – 40 ha.

Embora  não  seja  referência  de  moradia  para  o  proprietário  da  empresa,  o 
estabelecimento possui uma casa sede com bom padrão de construção, edificada em 
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alvenaria, com cômodos revestidos interna e externamente, piso cerâmico, rebocada com 
pintura interna e externa e instalação sanitárias internas. O esgotamento sanitário se dá 
em fossa seca,  e  a água para uso doméstico das três casas existentes  no imóvel  é 
proveniente de captação de nascente, bombeada por motor. A casa-sede possui energia 
elétrica, mas não possui linha telefônica. O lixo produzido é queimado. 

Como benfeitorias da fazenda registra-se também a existência de duas casas de colonos, 
sendo uma habitada pela família do empregado permanente, conforme detalhado mais 
adiante, um chiqueiro, um paiol, um galpão e um curral para confinamento.

Com  relação  ao  processo  de  negociação  de  toda  a  propriedade  realizado  junto  ao 
empreendedor, o proprietário da Agropecuária Bela Vista afirma que foi satisfatório, tanto 
o valor final acordado como o processo de negociação em si. Assim como para com as 
outras  propriedades  rurais  adquiridas  para  a  construção  do  empreendimento,  foi 
estabelecido o pagamento em três parcelas anuais sem juros, com a entrega da fazenda 
na efetuação do pagamento da terceira parcela, em 2010. O entrevistado afirma ainda 
que, como resultado do processo de negociação realizado, ficará com dois lotes no futuro 
Condomínio, fato que contribui para sua avaliação positiva do processo de negociação 
efetivado junto ao empreendedor.

Em  relação  ao  empreendimento  o  Sr.  Dener  manifesta-se  positivamente  quanto  à 
possibilidade de sua implantação por trazer benefícios para uma região que considera 
carente, marcada pela baixa fertilidade do solo, além de poder contribuir também para a 
recuperação ambiental do rio das Velhas, que margeia parte da área do projeto. Outro 
fato  positivo  em  sua  opinião  é  a  atração  de  população  de  alta  renda  e, 
conseqüentemente, a contribuição do projeto para a melhoria da imagem da região que, 
em  sua  avaliação,  não  está  em  um  nível  satisfatório  atualmente.  Porém,  ressalta  a 
necessidade do projeto contemplar a materialização de atrativos diferenciados para que 
isto ocorra, citando como exemplo a construção de um clube social com espaço gourmet, 
estruturas voltadas ao turismo rural, o asfaltamento dos acessos a partir das MGs 010 e 
020 e até a contemplação de projetos de navegação no rio das Velhas a partir de 2010, 
citando como referência a meta estabelecida pelo governo do estado em parceria com o 
Projeto Manuelzão.

No entanto, apesar de externar um leque amplo de questões relacionadas à implantação 
de um empreendimento desta natureza na região, o Sr. Dener citou não deter detalhes de 
informações a respeito do futuro Condomínio, como os equipamentos coletivos de lazer 
que serão implantados e também o público-alvo ao qual se destina o empreendimento, o 
que  o  impossibilita  de  dimensionar  adequadamente  os  impactos  negativos  que  sua 
implantação poderá causar.

Enfatiza ainda ser essencial que a implantação do Condomínio fortaleça a tradição rural 
da região, valorizando a fabricação de doces e outros produtos locais, e acredita que o 
empreendimento possui grande capacidade em estimular este tema. 

- Famílias de Não proprietários Residentes 

Página: 323 / 786

Arquivo: 001-EIA-R46-081218.odt



➢ Sr. Ricardo e Sra. Maria Alice

Conforme mencionado, as relações de trabalho permanente na propriedade abrangem 
um casal de empregados, Sr. Ricardo e sra. Maria Alice, que residem em uma casa de 
colono construída próximo à casa sede.

O Sr. Ricardo, 47 anos, é empregado da fazenda há quatro anos, possui registro em 
carteira e uma remuneração de um salário mínimo por mês, ao passo que sua esposa, de 
29 anos, mudou-se para o local há apenas um ano, realizando atualmente atividades de 
faxina na casa-sede, percebendo uma renda de R$ 25,00 por semana. A escolaridade de 
ambos abrange o ginásio incompleto.

A casa onde residem possui seis cômodos, constituídos por dois quartos, cozinha, sala, 
banheiro  e  copa,  além de  um banheiro.  O abastecimento  de  água  é  proveniente  de 
cisterna,  com  a  distribuição  através  de  canalização  até  o  interior  do  domicílio.  Os 
efluentes domésticos são encaminhados para uma fossa comum.

O Sr.  Ricardo  desenvolve  a  plantação  de  hortaliças  no  quintal  de  sua  casa  para  o 
consumo próprio. Apesar de possuir outro terreno, localizado na comunidade rural de Boa 
Vista, declara que esta é sua principal fonte de renda e local de moradia.

Para o atendimento da demanda por serviços de saúde e lazer utilizam principalmente a 
sede do município de Jaboticatubas, se deslocando através das linhas de ônibus que 
passam em Boa Vista e na MG 020. 

O  Sr.  Ricardo  não  é  filiado  a  qualquer  organização  de  cunho  classista  e  afirma 
desconhecer a existência de alguma entidade representativa na região. 

Em  relação  à  possibilidade  de  implantação  do  empreendimento,  o  qual  tiveram 
conhecimento através de topógrafos que realizam medições na área, o casal avalia de 
forma geral  como positiva,  pela criação de vários postos  de trabalho e renda para a 
população local. Em relação a sua situação futura, não indicam objeções relativas a se 
mudarem para outra fazenda da Agropecuária Bela Vista, conforme intenção declarada 
pelo Sr. Dener. Porém, declaram que, preferencialmente, caso seja possível e tenham 
oportunidades  de  emprego  durante  a  construção  e  operação  do  empreendimento, 
pretendem residir  dentro  do  futuro  Condomínio,  manifestando  desejo  em desenvolver 
outros  trabalhos  que  não  aqueles  ligados  às  atividades  agropecuárias,  como  ocorre 
atualmente. 

P04 - Proprietário – Iara da Fonseca Teixeira 
 Propriedade – Fazenda Saramambaia 

A  propriedade  de  85  ha  de  área  total  está  inserida  no  município  de  Jaboticatubas, 
distando da sede municipal cerca de 14 km. O contato para a coleta de informações 
sobre o estabelecimento foi feito junto à sra. Pompéia, filha da proprietária, responsável 
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pelo imóvel.

Sua proprietária detém a propriedade há 50 anos, resultante de herança. Embora não 
possua nenhum outro imóvel rural, sua fonte de renda não provém da fazenda, sendo a 
sua  ocupação  principal  a  profissão  de  empresária,  com  uma  renda  acrescida  pela 
aposentadoria, gerando no total uma renda entre 05 e 10 salários mínimos.

Não  há  moradores  na  propriedade,  que  se  encontra,  segundo  a  entrevistada, 
abandonada já há alguns anos. A sra. Pompéia e o irmão Rogério Teixeira vão raramente 
à propriedade. Já a proprietária esta há quase três anos sem freqüentar o local.

A  propriedade não possuiu  uso produtivo  da  terra,  sendo  a  sua  distribuição feita  da 
seguinte forma:

➢ Pastagem artificial: 30 ha;
➢ Solo exposto: 15 ha;
➢ Matas e Capoeiras: 40 ha.

A  casa  sede  está  totalmente  abandonada  já  há  alguns  anos,  uma  vez  que  não  há 
qualquer utilização pela família da proprietária. 

Segundo  informações  detalhadas  pela  sra.  Pompéia,  o  tipo  de  negociação  realizada 
envolveu  toda  a  propriedade.  Porém,  até  o  momento  foi  não  assinado  nenhum 
documento de compra e venda junto ao empreendedor, somente acordo verbal entre as 
partes, em função do processo de inventario da propriedade ainda não estar concluído. 
Apesar disto, a proprietária diz não ter nada a reclamar a respeito da negociação junto ao 
empreendedor, que efetuará o pagamento em três parcelas anuais sem juros, devendo 
apossar-se do imóvel apenas em 2010.

Nem  a  proprietária  nem  a  sra.  Pompéia  são  vinculadas  a  sindicatos  ou  outras 
organizações de cunho classista,  tendo esta  última informado  inclusive não conhecer 
nenhuma associação ou organização atuante na região.

Quanto  à  percepção  frente  à  possibilidade  de  implantação  do  empreendimento,  a 
entrevistada ressaltou  como pontos  positivos a melhoria  dos acessos a  partir  de  sua 
efetivação,  valorização  da  região,  aquecimento  da  economia  local  e  geração  de 
empregos.  Por  outro  lado,  afirma  não  dimensionar  ainda  possíveis  interferências 
negativas para a região devido à construção do empreendimento. No entanto, salientou a 
importância para a cultura e história locais de se manter o nome inicial proposto para o 
empreendimento - Quintas da Fazenda da Guia, justificando o mesmo como uma forma 
de preservação da historia local, além de ser uma forte referência para toda a região e 
seus moradores.
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9.19 - 9.19 - Patrimônio Cultural e Histórico-Edificado na Área DiretamentePatrimônio Cultural e Histórico-Edificado na Área Diretamente  
AfetadaAfetada

Enfim, foram registrados também os principais bens culturais identificados dentro da ADA 
do empreendimento. Como já mencionado, este diagnóstico foi apoiado em referências 
escritas, orais e iconográficas que indicaram a presença de bens culturais de interesse de 
preservação. Além disso, foi realizada uma campanha de campo, através da qual buscou-
se verificar in loco a procedência das informações coletadas, assim como levantar outros 
dados para uma breve caracterização do patrimônio cultural que poderia ser impactado 
pela implantação do futuro Condomínio.

Após essa análise, conclui-se que existem apenas dois bens culturais de destaque dentro 
da ADA. Ambos estão  relacionados à Fazenda da Guia,  que foi  uma propriedade de 
extrema importância socioeconômica para a região na primeira metade do século XX. 
Esses  bens  são  a  sede  original  da  Fazenda  da  Guia,  onde  reside  atualmente  o 
empregado permanente da propriedade, Sr. Filinto e sua esposa, e o antigo engenho da 
Fazenda da Guia. 
 
Para compreender  melhor a importância dessa fazenda é preciso entender alguns de 
seus aspectos históricos. Como já foi dito, a Fazenda da Guia foi criada após a partilha 
das terras da antiga Fazenda das Minhocas que ocorreu entre dois herdeiros da família 
Fonseca. Duarte da Fonseca, que ficou com a parte que compôs a Fazenda da Guia, 
tornou-se, assim, seu primeiro proprietário e durante sua gestão foram anexadas a essa 
propriedade terras limítrofes que pertenciam a outros fazendeiros. 

Ainda não foi possível apurar a data exata de criação da fazenda, mas, a partir de fontes 
secundárias, supomos que ela aconteceu nas primeiras duas décadas do século XX.

Diversos  relatos  de  antigos  moradores  apontam  que,  em  meados  do  século  XX,  o 
“movimento da Fazenda da Guia era louco”. Seu Milton de Oliveira nos contou que a 
fazenda produzia “(...) de um tudo; era arroz às montoeiras, abacaxi às montoeiras, milho 
às montoeiras, porco às montoeiras, gado às montoeiras, cana às montoeiras, cachaça 
às montoeiras (...) tudo às montoeiras”44. 

Essa  memória  pode  ser  corroborada  pela  narrativa  de  seu  Enéas  Siqueira,  que  nos 
relatou  que  “os  negócios  na  Fazenda  da  Guia  eram  violentos”  e  que  diariamente 
passavam em Bamburral quatro carros de bois levando cana para produzir rapadura no 
engenho da Guia45.

Essas  fontes  indicam  também  que,  nesta  época,  viviam  dentro  da  fazenda 
aproximadamente oito famílias que se dedicavam à lida no campo e no engenho. Além 
desses trabalhadores fixos,  a fazenda empregava muitos trabalhadores  que moravam 
nos povoados da região.
44  MENDES, Bruno de Araújo. Caderno de Campo. Jaboticatubas. 2008.
45  MENDES, Bruno de Araújo. Caderno de Campo. Jaboticatubas. 2008.
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Seu  Enéas,  atualmente  com  77  anos  de  idade,  além  de  ressaltar  a  importância  da 
fazenda como centro produtivo, apontou que quando criança se lembra de ter ido à sede 
da Fazenda da Guia para ser vacinado contra varíola, o que pode indicar que na fazenda 
eram realizados também atividades de interesse público.

Para  aprofundar  a  trajetória  histórica  dessa  fazenda,  assim  como  de  seus  antigos 
proprietários e trabalhadores, é preciso maior investimento em pesquisas documentais. 
Ainda assim, somente com as fontes levantadas até o momento, é possível dizer que a 
fazenda  marcou  enormemente  a  memória  da  população  local,  sendo  extremamente 
significativa para a história da região no século XX.

Alguns resquícios materiais desse período ainda podem ser encontrados. Os principais 
deles são a antiga sede da fazenda e o antigo engenho. 

FIGURA 78: Fachada da Faz. Da Guia.

Na figura 78, vê-se a vista da fachada lateral e fachada posterior da fazenda. Ainda não 
se pode afirmar a data exata de construção dessa residência, mas é certo que ela possui 
no mínimo 70 anos de existência. O estado de conservação da edificação é regular e a 
maior parte de suas características originais foram preservadas, devendo-se ressaltar que 
ao lado da sede encontra-se o curral, criando uma composição bastante tradicional nas 
fazendas mineiras do início do século XX.
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FIGURA 79: Fazenda da Guia.

Apesar desse traço tradicional, ao analisar a fachada frontal da edificação, percebemos 
elementos como platibandas recortadas e elementos decorativos geométricos que não 
seguem padrões rurais típicos da região. Na figura  79, tem-se diferentes visões dessa 
fachada frontal que, atualmente, encontra-se com a visibilidade prejudicada por dois pés 
de  jabuticaba.  Destas  fotos,  destaca-se  um  elemento  decorativo  situado  na  porção 
superior da platibanda, através do qual é possível ler as letras D e F (figura  79), que 
remetem às iniciais do nome do antigo proprietário, Duarte da Fonseca.

FIGURA 80: Antigo Engenho.

Além da sede da fazenda, o outro bem cultural de destaque é o antigo engenho que se 
encontra abandonado e em péssimo estado de conservação. Na figura 80, tem-se uma 
vista externa da área onde está implantado o engenho. Na figura 80 registram-se ainda 
as  diferentes  partes  que  compõem  o  engenho,  devendo  ser  ressaltado  que  esse 
equipamento guarda em si uma característica peculiar que o possibilita movimentar, a 
partir  de  uma  mesma  roda  d’água,  maquinismos  de  processamento  da  farinha  de 
mandioca  e  da  cana-de-açúcar.  Essa  qualidade,  sem  dúvida,  propiciou  um  melhor 
aproveitamento do espaço, da energia e dos trabalhos empregados na fazenda, o que 
pode ser interpretado como um indício da alta capacidade produtiva do local.

Após todos esses indicativos, acredita-se estar evidenciada a importância de se preservar 
esse bem cultural da região. 
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9.20 - 9.20 - PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICOPATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO

9.20.1 - Áreas Diretamente Afetada e de Influencia Direta – ADA / AID

Para o Patrimônio Arqueológico, a área diretamente afetada – ADA - pelo Rio das Velhas 
Design Resorts  corresponde à totalidade da área do empreendimento,  já  que haverá 
intervenções  em  todas  as  áreas,  com  a  construção  de  residências,  acessos, 
arruamentos,  terraplenagens,  paisagismo,  implantação  de  redes  sanitárias  e  de 
eletrificação,  aeroporto,  além  da  construção  dos  equipamentos  de  infraestrutura  e 
serviços. Já a Área de Influencia Direta - AID – corresponde ao entorno imediato que, 
devido à proximidade com a ADA poderá, de alguma maneira, vir a ser afetada direta ou 
indiretamente pela implantação do empreendimento.

➢ Margem direita do rio das Velhas

Esta margem, na área do empreendimento, apresenta alguns terraços que habitualmente 
são tomados  pelas  águas no  período  de cheias,  fato  comprovado  pelas  marcas das 
enchentes deixadas no local. Nestas áreas, apesar de aplainadas, a ocupação tanto por 
populações pré-históricas quanto históricas e atuais, somente pode ser temporária (figura 
81).

FIGURA 81: Vertentes margem do rio das Velhas.
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As vertentes contíguas à margem direita do rio das Velhas apresentam declividade mais 
acentuada, o que as torna menos atraentes para a ocupação por grupos pré-históricos.

Entretanto, a área drenada por seus afluentes, córregos da Guia e Boa Vista de Baixo, 
tanto  na  ADA,  quanto  na  AID,  apresentam  topografia  pouco  acidentada,  fator  de 
atratividade para os grupos humanos horticultores pré-históricos e históricos (figura 82).

FIGURA  82:  Feições  da  topografia  pouco  acidentada  nas  imediações  do  córrego  da  Guia  e  do 
córrego Boa Vista de Baixo.

➢ A bacia do córrego da Guia

A bacia do córrego da Guia drena mais de 2/3 da área do empreendimento (ADA). Seus 
principais formadores  (córrego Bamburral,  córrego Estreito  e córrego Urubu) possuem 
suas cabeceiras fora do empreendimento (AID), drenando os Distritos de Bamburral e 
Boa Vista, situados à nordeste. Dentro da ADA recebe as águas do córrego Boa Vista de 
Baixo, seu afluente da margem direita. Conflui com a margem direita do rio das Velhas já 
na AID.

➢ Margem esquerda

Esta margem do córrego da Guia apresenta uma topografia suave, com topos aplainados, 
vertentes longas e de baixa declividade. A sede da Fazenda da Guia está aí instalada 
(coordenadas  UTM  623372  E  /7834245  N).  Nesta  fazenda  existe  um  complexo  em 
madeira, com moinho acionado por roda d’água, para produção de farinha e rapadura, 
hoje em ruínas (coordenadas UTM 622645 E /7834710 N) (figura 83).
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FIGURA 83: Antigo moinho acionado por roda d’água, para produção de farinha e rapadura, hoje em 
ruínas.

Durante  o  caminhamento,  foram  identificados,  em  superfície,  vestígios  de  um  sítio 
indígena  pré-colonial  (coordenadas  UTM  623827  E  /  7833872  N).  Os  vestígios  lito-
cerâmicos estão  situados no terço  mediano de uma vertente  voltada para o córrego, 
estando  dispersos  em  uma  área  aproximada  de  750m  X  500m,  apresentando  uma 
pequena concentração nas coordenadas UTM 623948 E / 7834079 N. A ocorrência foi 
denominada Sítio cerâmico Bela Vista (figuras 84 e 85 ).

O local do sitio pertence atualmente às terras da Fazenda Bela Vista, encontrando-se em 
área utilizada e manejada como pastagem e como capineira na porção inferior.

FIGURA 84: Local encontrado vestígios de um sítio indígena pré-colonial (detalhe foto a direita).
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FIGURA 85: Mapa de localização dos vestígios cerâmicos encontrados.



➢ Margem direita

Nesta margem de topografia relativamente suave, topos aplainados e vertentes longas de 
baixa declividade, está a Fazenda do Dr. Jorge (coordenadas UTM 623502 E / 7835220 
N).  A  área é utilizada atualmente  como pastagem,  e apresenta  alto  potencial  para a 
ocorrência de sítios pré-históricos (figura 86).

FIGURA 86: Vertente da propriedade do Dr. Jorge. Alto potencial para a ocorrência de sítios pré-
históricos. 

➢ Córrego da Boa Vista de Baixo

Afluente da margem direita do córrego da Guia, este curso d´água corta o setor norte da 
ADA.  A topografia  da  área por  ele  drenada apresenta  declividades mais  acentuadas, 
resultando em áreas menos propícias para assentamentos pré-históricos (figura 87).
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FIGURA 87: Topografia da área a qual apresenta declividades mais acentuadas, resultando em áreas 
menos propícias para assentamentos pré-históricos

➢ Margem direita

Na  Fazenda  do  Cid  foi  identificada  uma  área  potencial  para  a  ocorrência  de  sítios 
arqueológicos.  Trata-se  um  morro  com  topo  aplainado  nas  coordenadas  UTM 
6222550mE / 7835500mN (figura 88).

FIGURA 88: Morro de topo aplainado localizado na Fazenda do Sr. Cid.
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➢ Margem esquerda 

O  interflúvio  entre  o  córrego  da  Guia  e  o  córrego  da  Boa  Vista  de  Baixo  também 
apresenta topografia favorável à existência de sítios arqueológicos (coordenadas UTM 
623250 E / 7834550 N).

➢ Área prevista para implantação da universidade

No local destinado à implantação do centro universitário, situado no extremo sudeste da 
ADA, foi  localizada uma ocorrência de vestígios cerâmicos pré-coloniais (coordenadas 
UTM 625534 E / 7832858 N). O local possui topografia suave e encontra-se próximo uma 
das cabeceiras do córrego da Guia (figura 89).

FIGURA 89: Local de ocorrência de vestígios cerâmicos pré-coloniais.
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9.20.1 - Área de Influência Indireta

Por questões específicas, para o Patrimônio Arqueológico pré-histórico e histórico, a Área 
de  Influencia  Indireta  –  AII  -  abrange  uma  região  maior  do  que  o  município  de 
Jaboticatubas,  onde  será  implantado  o  empreendimento  imobiliário  Resort  Rio  das 
Velhas.

A  AII  corresponde  ao  trecho  do  vale  do  rio  das  Velhas,  cuja  margem  esquerda 
corresponde ao Planalto Cárstico de Lagoa Santa, e a margem direita engloba a escarpar 
oeste do trecho meridional da Serra do Espinhaço conhecida como Serra do Cipó.

Nesta região existem vestígios de ocupação indígena pré-histórica que remontam a mais 
de 11.000 anos, encontrados tanto em abrigos sob-rochas calcárias e quartzíticas, quanto 
a céu aberto. 

A região também foi uma das primeiras terras de Minas Gerais a serem ocupadas pelos 
colonizadores baianos e paulistas, a partir do século XVII.

9.20.1.1 - A ocupação da região

➢ A questão indígena

No confronto entre índios e colonizadores, e mesmo antes dele, era grande o movimento 
de indígenas para o interior do Brasil. Muitos fugiram, outros iam como guias, levando 
homens brancos em busca de outros indígenas para escravizar e de riquezas minerais no 
reconhecimento  do território e na tentativa de ocupação do mesmo. Alie-se a isso, a 
característica de semi-nomadismo que marcou a existência dos povos indígenas. Assim, 
para o estudo da etnohistória é preciso considerar uma área maior como de interesse 
histórico, e não apenas aquela definida como área de influência no presente estudo. 

Os  rios,  à  época  da  conquista  portuguesa,  e  mesmo  antes  dela,  eram  vias  de 
comunicação privilegiada e permitiam a movimentação – principalmente a interiorização 
no continente - de tribos indígenas e também dos colonizadores brancos. 

A chegada dos conquistadores alterou a dinâmica da vida dos antigos habitantes das 
terras brasileiras;  portugueses,  franceses,  holandeses,  enfim,  homens de pele  branca 
representaram para eles um elemento novo e perturbador. 

O estudo  da  etnografia  indígena  esbarra,  por  isso,  em grande  dificuldade.  A  grande 
mobilidade espacial das tribos foi incentivada principalmente pelo avanço da colonização 
e ocupação das terras com engenhos e currais. Àquilo que observavam os narradores 
destes  primeiros momentos  do  confronto  entre  antigos e  novos habitantes  das terras 
brasileiras  são  narrativas  carregadas  de  suas  concepções,  onde  o  outro  representa 
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aquele  que deveria  ser  “domesticado”.  Na descrição  destes  seres,  que deveriam ser 
doutrinados e controlados, a “imaginação”, por vezes, ganha terreno.

Oiliam  José,  baseando-se  em  estudos  clássicos  da  etnografia,  classificou  as  “bases 
mineiríndias”,  ou  os  “ancestrais  aborígenes  da  civilização  montanhesa”.  O  autor 
organizou um quadro das bases mineiríndias. Estas se dividem em duas: Grupo Tapuia e 
Grupo Goitacá.  Estes dois  grupos,  por  sua vez,  subdividem-se em seis subgrupos,  a 
saber (JOSÉ, 1965: 13): 

➢ Grupo Tapuia: Aimorés; Botocudos e suas divisões e subdivisões; Cataguás

➢ Grupo Goitacá: Croatos, Puris, e tribos menores do Nordeste Mineiro. 

Considera que as “tribos mineiríndias” que povoaram a extensa região das Minas Gerais 
“pertenciam, com raras exceções, ao grupo gê ou tapuia, cuja existência não pode ser 
negada  por  nenhum  dos  autorizados  etnólogos  que  se  deram  à  árdua  missão  de 
classificar os indígenas brasileiros” (JOSÉ, 1965: 10). 

Sob o nome de Tapuias os grupos indígenas foram genericamente designados. É difícil 
saber ao certo quais as tribos e suas origens. Muitas foram as tribos que estiveram em 
trânsito pelo imenso território que hoje constitui Minas Gerais.

Na obra Geografia do Brasil, publicada em 1922, se encontra um resumo dos primeiros 
tempos do povoamento, em terras pertencentes atualmente aos estados de Minas Gerais 
e Bahia. Alguns trechos do texto permitem supor os primeiros tempos do contato entre os 
povos indígenas, os estrangeiros e a primeira geração de mamelucos, que vinham-lhe 
tomar  o  território  e  a  liberdade.  Da  Bahia  e  de  São  Paulo,  partiam  os  grupos 
ameaçadores:

“Quando se fizeram, desde o seculo XVI, as primeiras entradas, vindas da Bahia para os 
sertões  do  território  –  que  de  futuro  tinha  de  constituir  Minas  Geraes  –  já  elle  era 
occupado por milhares de selvagens e centenas de hordas barbaras, em todas as suas 
florestas virgens e grandes valles fluviaes. Depois, vieram as bandeiras dos sertanistas 
paulistanos, e dos fins do século XVII em deante soffreo o numeroso gentio do paiz das 
Minas  guerra  porfiada  e  constante,  até  que  foi  na  maior  parte  aqui  exterminado, 
emigrando outra grande porção delle para Goyaz e Matto  Grosso (no Brasil  Central), 
emquanto que um reduzidissimo numero de tribus permaneceo, nos valles mais cobertos 
de mattas virgens e em recantos mais afastados do nosso território, fora de maior contato 
com a população civilisada existente nas Minas46. 

“A historiografia brasileira insiste, sem fundamento, na falsa propensão do índio  

46  Sociedade  de  Geographia  do  Rio  de  Janeiro.  Geographia  do  Brasil,  cit.  pg.  180/1;  confirma  a 
afirmativa a Carta do governador do Brasil Antonio F. de Castro do Rio de Mendonça, Visconde de 
Barbacena, para Sua Alteza Real, de 22 de janeiro, acima transcrita do Projeto Resgate Barão do Rio 
Branco – Conselho Ultramarino – Capitania da Baía; coleção Luíza Fonseca, caixa 23, doc. Nº 2691. 
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em adaptar-se à pecuária bovina, por ser uma vida livre e não ligada às fainas  
agrícolas. Ora, é exatamente ao longo do rio São Francisco47, o rio dos currais 
dos  Garcia  D’Ávila,  que a luta  entre  índios  e  brancos torna-se  extremamente 
cruenta. Os colonos insistem em ocupar as ilhas, verdadeiros estábulos naturais,  
para  a  criação,  local  onde  tradicionalmente  os  índios  tinham suas  roças,  ao  
abrigo de predadores naturais (...)”48.

“Desde  a  penetação  do  território  mineiro  pelos  sertanistas  e  bandeirantes  
paulistanos,  de  Sul  para  Norte  –  e,  já  antes  delles,  com  as  ‘entradas’  que 
romperam  da  costa  bahiana  para  os  territórios  do  septentrião  e  do  Este  e  
Nordeste do actual estado de Minas que se foram pondo em contacto os brancos  
de  além-mar  e  os  brancos  e  mestiços  já  nascidos  no  país  com  o  gentio  
dominante nesta parte do Brasil  Central.  Dos fins do século XVII,  em deante,  
começa  a  se  esboçar  a  formação  demographica,  que  aqui  constituiria  a  
população  de  Minas.  A  mistura  das  raças  foi  intensa  (...)  luso-europeus,  
brasileiros (paulistas e mamelucos) e gentílico49. 

Os “índios mansos”, que engrossavam as bandeiras não se fixaram em território mineiro. 
“Os milhares de selvícolas bravos, que occupavam o então território mineiro foram ou 
exterminados pelos bandeirantes e pelos próprios mamelucos e índios mansos alliados 
aos conquistadores, ou expellidos de cá para as bandas occidentais do paiz, rumo de 
Goyaz e Matto Grosso”50.

No Mapa Etnohistorico de Curt  Nimuendajú (IBGE,  1981)  (figura) a  região do rio das 
Velhas, onde será implantado o empreendimento, apresenta um vazio em relação aos 
grupos  indígenas  registrados  no  período  histórico,  consequencia  dos  movimentos  já 
citados. 

➢ Dados arqueológicos

É a pesquisa arqueológica que tem trazido informações sobre as populações indígenas 
que habitaram o território mineiro e que desapareceram totalmente. Os vestígios por eles 
deixados  contribuem  para  a  construção  dos  padrões  culturais  destes  povos  que 
exploraram de maneira eficaz este vasto e variado espaço por longo tempo.

Na região do vale do rio das Velhas existem sítios arqueológicos com vestígios datados 
de mais de 12.000 anos.

Nessa  época,  já  haviam  se  fixado,  no  território  mineiro,  diversos  grupos  de  povos 
caçadores-coletores. Abrigos rochosos e grutas foram utilizadas por eles como local de 
moradia e sepultamento.  Certamente  já construíam algum tipo de proteção contra  as 
intempéries em zonas inexistentes de abrigos naturais.

47  Inclui o vale dos rios Paraopebas e Velhas.
48  Idem, p. 40. 
49  Idem, p. 207.
50  Idem, p. 209. 
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A maior  parte  dos  artefatos  utilizados por  eles,  que chegaram aos  nossos dias,  são 
constituídos por objetos de pedra lascada, matéria-prima que varia de região para região 
conforme a geologia local. A técnica de lascamento é dominada bastante bem e seus 
artefatos produzidos com esmero e senso estético.

Entre  3.000  e  4.000  anos  populações  indígenas  horticultoras  para  aqui  migraram  e 
ocuparam as áreas abertas de topografia suave e com boas aguadas. Plantavam o milho 
entre outros alimentos

A  cerâmica  só  foi  introduzida  tardiamente  em  Minas,  por  volta  de  2.000  anos.  São 
encontradas,  no  território  mineiro,  inclusive  na  região  em  estudo,  duas  tradições 
arqueológicas ceramistas principais: Aratu/Sapucaí e Tupiguarani.

➢ Tradição Aratu / Sapucaí

As aldeias ligadas a essa tradição arqueológica são encontradas geralmente na região 
mineira  correspondente  ao  cerrado.  Acham-se instaladas em local  de boa topografia, 
próximas à confluência de um córrego com o rio principal. 

Algumas comportavam uma grande população e conseqüentemente um grande número 
de  ocas,  apesar  de  poderem  ser  constituídos  por  um mínimo  de  duas  casas.  Estas 
tinham a forma geralmente ovalada e se dispunham em forma de semicírculo.

Os artefatos de pedra lascada são constituídos por lascas sem haver preocupação com a 
estética. 

A cerâmica produzida por essa cultura tem como características a forma globular para 
seus utensílios de uso comum e a ausência de decoração. O acabamento externo vai 
desde  o  alisamento  até  o  chapiscado,  onde  o  quartzo  aparece  com  aspereza  na 
superfície externa, dando a sensação tátil de lixa grossa.

Grandes igaçabas, vasos em forma de pião, foram utilizadas para sepultamentos. Suas 
tampas eram constituídas por outros vasos menores emborcados sobre o maior. Alguns 
tinham mais de 3m de circunferência.

Pequenas  rodelas  perfuradas  de  cerâmica  (fuso),  onde era  colocada  a  maçaroca  de 
algodão, atestam o uso da tecelagem. 

O que tudo indica é que a população Aratu seria  ancestral  aos Gês encontrados no 
Estado de Minas à época da penetração branca.
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➢ Tradição Tupiguarani

Esta tradição apresenta ampla distribuição no território brasileiro e alguns países vizinhos. 
A enorme extensão ocupada pela cultura Tupiguarani pode ser parcialmente atribuída à 
vocação  pela  navegação,  principalmente  a  fluvial.  A  ocupação  desta  tradição 
corresponde, de modo geral, às redes hidrográficas principais. Os sítios quase sempre 
são encontrados próximos a rios navegáveis e a áreas de mata.

Os sítios geralmente ocupam a parte superior das encostas de morro (aldeias) ou os 
terraços  de  rios  (acampamentos  de  coleta  ou  pesca  sazonais).  Os  sítios  maiores 
frequentemente apresentam diversos fundos de cabana, que eventualmente podem estar 
relacionados à reocupação do mesmo local. As unidades ocupacionais podem ter formato 
circular ou ovalado. Os exemplos etnográficos indicam que as unidades menores (100m²) 
corresponderiam a grupos de até 15 pessoas, já as casas maiores (1000m²) teriam 60 
habitantes ou mais,  sendo que as aldeias com várias casas pequenas agrupariam no 
máximo 300 pessoas.

A  cerâmica  da  cultura  Tupiguarani  é  caracterizada  pela  presença  de  decoração 
policrômica com traços lineares sobre fundo engobado. A pasta possui antiplástico de 
areia frequentemente misturada com cacos moídos. Alguns autores consideram que este 
último é diagnóstico da cultura e que sua ausência indicaria uma influência sobre outros 
grupos culturais.

A cerâmica "simples" tem a superfície mal alisada, mas o antiplástico não aparece. Os 
fragmentos  "simples"  podem  proceder  de  potes  não  decorados  ou  de  porções  não 
decoradas  de  recipientes.  No  sul  do  país,  os  potes  sem  decoração  apresentam  a 
superfície “escovada", provavelmente com espigas de milho.

A decoração plástica é aplicada apenas na superfície externa dos vasilhames.  O tipo 
"corrugado" geralmente é a decoração predominante. Na região central do litoral é mais 
frequente a decoração plástica "ungulada".  Na cerâmica Tupiguarani também ocorrem 
outros tipos de decoração tais como ponteado, inciso, acanelado, digitado, digitungulado, 
nodulado, pinçado, beliscado e roletado.

A decoração pintada aparece na parte externa de potes globulares e urnas funerárias e 
na parte interna das vasilhas abertas. As cores são o vermelho, o preto e o branco (ou 
creme), sendo que o vermelho é utilizado também como engobo. Os motivos são lineares 
(zigue-zagues, círculos, cruzes, etc) aplicados geralmente sobre engobo branco.

Também  são  encontrados  objetos  cerâmicos  como  suportes  de  panela  hemisféricos, 
rodelas  de  fuso,  colheres  e  cachimbos.  No alto  rio  Grande,  foram encontradas  duas 
"caretas"  que  serviram  de  apliques  nos  bordos  de  vasilhames.  Estas  "caretas" 
correspondem  a  duas  cabeças  humanas  modeladas,  com  incisões  e  pontuações 
figurando narinas, olhos e bocas e relevos indicando orelhas e nariz.
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O material lítico é escasso, a maioria referindo-se a pedras utilizadas ou modificadas pelo 
fogo e havendo uma minoria  trabalhada,  seja  por lascamento  ou polimento.  Entre  as 
pedras utilizadas encontram-se percutores, quebra-cocos, pedras de fogueira, polidores e 
afiadores. Entre os artefatos polidos há machados "petalóides", e adornos, sendo os mais 
frequentes  os  tembetás.  Os  instrumentos  lascados  raramente  são  mencionados  na 
bibliografia.  Aparentemente  a maior parte  dos vestígios é de seixos partidos e lascas 
atípicas. A técnica do retoque aparece raramente (PROUS, 1992).

➢ Arte rupestre

Os abrigos calcários e quartzíticos foram utilizados por diversas populações indígenas em 
épocas diferentes. Quando a parede rochosa era favorável, esta serviu de suporte para 
grafismos  conhecidos  popularmente  como  “arte  rupestre”.  Diferenças  estilísticas, 
temáticas  e  cronológicas  entre  os  grafismos  foram  classificadas  e  agrupadas  em 
“tradições”, que recebem um nome específico.

A Tradição Planalto é a mais antiga da região central mineira, ocorrendo tanto em Lagoa 
Santa quanto na Serra do Cipó.

É caracterizada pela predominância visual e quantitativa de animais. Os cervídeos sãos 
representações  mais  comuns,  mas  segundo  as  regiões e  as  épocas,  existem muitas 
representações de peixes e algumas figurações de onças, tatus, aves e roedores. 

Na grande maioria as figuras são monocromáticas, quase sempre em vermelho, algumas 
vezes em amarelo e raramente em preto ou branco. Dependendo do estilo, os animais 
apresentam o  corpo  chapado  ou apenas  contornando  e  parcialmente  preenchido  por 
traços paralelos ou pontos. As figuras aparentemente não apresentam um ordenamento, 
embora, em alguns sítios se observam grupos familiares de quadrúpedes (macho, fêmea 
e cria) e peixes em cardumes.

Na região  cárstica  de  Lagoa Santa  e  na  Serra  do  Cipó existem dezenas de abrigos 
rochosos com pinturas rupestres em suas paredes.

➢ Sítios arqueológicos cadastrados para o município de Jaboticatubas

O cadastro de sítios arqueológicos do IPHAN informa, para o município de Jaboticatubas, 
a existência de nove sítios, sendo três abrigos sob rocha calcária e seis aldeamentos 
cerâmicos.

Os abrigos, denominados Niactor da Lapa Grande, Lapa Maior de Padre Domingos e 
Lapinha do Cipó, apresentaram vestígios de povos caçadores-coletores e ceramistas e os 
dois últimos possuem restos de grafismos rupestres da Tradição Planalto.

Os seis sítios cerâmicos correspondem a aldeias da Tradição Aratu/Sapucaí: Fazenda de 
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Baixo I  e II,  Zé do Cláudio,  Rancho Novo,  Santa Margarida I  e II.  Ocupam a porção 
mediana e superior de vertentes suaves e distam entre 500m e 1.300m da margem direita 
do rio das Velhas.

➢ A ocupação histórica

Para entender  a dinâmica da ocupação das margens do rio das Velhas é necessário 
inserir a região no vale do rio São Francisco, do qual é afluente.

No final do século XVII e alvorecer do século XVIII a região sanfranciscana já havia sido 
penetrada por baianos e por paulistas; estes em busca de índios para escravizar, nas 
“Guerras Justas” e de ouro;  aqueles em busca de terras para o estabelecimento dos 
currais de gado, grandes responsáveis pela fixação de colonizadores na área. 

Salomão de Vasconcelos, no livro Bandeirismo, o responsável pelo desbravamento do 
sertão foi “o homem de chapéo de couro e de laço à garupa, montado no seu rosilho, e o 
gigante de botas, com o almocafre ao ombro e o carumbé ao colo” (VASCONCELOS, 
1944: 9). 

O autor afirma que durante o século XVI várias entradas foram feitas ao sertão; iam e 
voltavam em rápidas incursões. São deste século as entradas de Espinosa e Aspilculeta 
Navarro,  Sebastião  Fernandes  Tourinho,  Antonio  Dias  Adorno,  Marcos  de  Azevedo 
Coutinho, e outros. Afirma ainda que, antes das entradas e bandeiras paulistas “já os 
bahianos e pernambucanos cedendo ao passo tardio, mas seguro, dos seus rebanhos, 
gemendo pelas chapadas aos latidos da ventania e aos açoites do aguaceiro”, sulcavam 
de  trilhos  e  de  corredores  todo  os  vales  dos  rios  Verde,  Pardo,  são  Francisco  e 
Jequetinhonha, “em busca dois altiplanos verdejantes do rio das Velhas e do Paraopeba” 
(VASCONCELOS, 1944: 10-11). 

As terras do médio São Francisco pertenceram, nos primeiros momentos do povoamento 
colônia, a famílias baianas, em suas duas margens. Guedes de Brito e Garcia d’Avila são 
os precursores dos paulistas no povoamento da região. Nas ribeiras do alto-médio São 
Francisco houve o encontro daqueles que desciam com aqueles que subiam o rio, sendo 
os descobertos do ouro o grande agitador, movimentando populações... 

Quando, no final do século XVII e início do XVIII o ouro foi descoberto em Minas Gerais, o 
processo  de  ocupação  do  atual  norte  de  Minas  já  ia  avançado.  Baianos,  reinóis  e 
paulistas disputavam a hegemonia do poder local,  gerando a eclosão de movimentos 
sociais, como a Guerra dos Emboabas e os Motins do Sertão. 

Joaquim Ribeiro Costa, em sua Toponímia de Minas Gerais considera que a História do 
povoamento colonial em Minas Gerais tem início quando:

“...a partir do 16º século, com as primeiras expedições que penetraram o território pelo 
Norte,  Nordeste,  Leste  e  Sul,  entrou  em fase  decisiva  de  sua  marcha  nas primeiras 
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décadas a partir de 1700, com o afluxo incontido e forasteiros de todas as procedências, 
atraídos pela descoberta do ouro e diamantes. Em poucos anos já era elevado o número 
de arraiais (...) criou-se então o problema de ordem pública ao lado do de ordem fiscal, 
na  época  o  mais  importante,  a  exigir  desde  logo o  estabelecimento  de  núcleos com 
autoridades encarregadas de atender um e outro.” (COSTA, 1970:15). 

“Os primitivos distritos, alguns criados mesmo antes dos municípios, eram de natureza 
apenas administrativa, tendo por fim os serviços de polícia e de fiscalização. Logo nos 
primeiros anos do povoamento surgiram as paróquias, também referidas sob o nome de 
freguesias  (...)  sujeitas  ao  regime  de  padroado  exercido  pelo  poder  civil  (COSTA, 
1970:15). 

Em 1709 foi criada a “Capitania Unida de São Paulo e das Minas Gerais dos Cataguás”, 
desmembrada  da  do  Rio  de  Janeiro  e  designando  para  governá-la  Antônio  de 
Albuquerque Coelho de Carvalho. Dois anos depois,  foram criadas as primeiras vilas, 
como organismos destinados ao controle administrativo do território das Minas: Ribeirão 
de Nossa Senhora do Carmo (Mariana), em 8 de abril; Vila Rica (Ouro Preto), em 8 de 
julho;  Vila  Real  de  Nossa  Senhora  da  Conceição  de  Sabará  em  17  de  julho.  Três 
comarcas ficaram estabelecidas pela Provisão de 6 de abril de 1714: a de Vila Rica, a do 
rio das Velhas, com sede em Sabará, e a do Rio das Mortes, em São João d’el Rei” 
(LIMA JR., 1965: 61).

A Comarca se estendia, para norte, até a barra do rio das Velhas na margem direita do 
rio São Francisco, abrangendo ainda,  a partir  daí,  toda a margem esquerda até o rio 
Carinhanha, onde estava a divisa com a Capitania de Pernambuco. Para leste, os limites 
chegavam até a margem esquerda dos rios Paraúnas e Cipó, até a confluência destes 
com o rio das Velhas. Para oeste, o limite passava entre pelas terras entre os rios das 
Velhas e Paraopebas, indo até a Vila de Pitangui.

Quando da elevação à categoria de Vila em 1711 e à cabeça da Comarca do rio das 
Velhas, Sabará tornou-se centro importante e estratégico para a região, inclusive com a 
instalação de uma Casa de Fundição de ouro.

A  origem  do  povoamento  da  região  de  Sabará  está  relacionada  à  lenda  da  Serra 
Resplandecente existente na região do sabarabuçú, de localização e limites imprecisos. 

O  sertanista  paulista,  capitão  Matias  Cardoso  de  Albuquerque,  chefe  da  equipe  de 
vanguarda da bandeira comandada por Fernão Dias Paes, chegou à região, nas margens 
do rio das Velhas, no inicio dos anos 1670. Tinha como objetivo achar um local para 
pousada com boa fonte de água, implantar roças e abrir picadas. O local escolhido foi às 
margens da lagoa do Sumidouro (Anhonhecanduva, na língua indígena tupi), situada na 
margem esquerda do rio das Velhas, na área cárstica de Lagoa Santa. 

A  bandeira,  chefiada  por  Fernão  Dias  e  com  cerca  de  600  homens  (40  brancos  e 
mamelucos e o restante  de índios),  chegou à região em 1674 e se instalou na área 
escolhida. 
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Manoel da Borba Gato, genro de Fernão Dias, foi destacado para pesquisar ouro no rio 
das  Velhas  onde,  talvez,  tenha  estabelecido  os  primórdios  do  arraial  de  Sabará. 
Entretanto, existem citações de que os baianos tenham chegado à região anteriormente e 
que Borba assistiu missa em uma pequena capela já existente.

No ano de 1692, remanescentes da bandeira de Borba Gato encontraram ouro de aluvião 
nas margens do rio das Velhas e implantaram ali o primeiro povoado que viria dar origem 
à vila de Santa Luzia. Devido às cheias do rio, o vilarejo mudou-se para o alto de uma 
colina, onde foi erguido, em 1697, o povoado definitivo, com o nome de Bom Retiro. Em 
1847  foi  elevada  à  categoria  de  vila,  com  a  emancipação  ocorrendo  em  1856, 
desmembrado de Sabará. Passou a se chamar Santa Luzia em 1924.

O  povoado  do  Bom  Retiro  tornou-se  um  importante  entreposto  comercial,  ponto  de 
parada  de  tropeiros  que  circulavam  pela  estrada  que  ia  de  Sabará  para  o  Distrito 
Diamantino,  Serro e para a Bahia.  O caminho seguia pela margem direita do rio das 
Velhas, atravessando os ribeirões Taquaraçu e Jaboticatubas.

Várias sesmarias foram concedidas ao longo das margens do rio das Velhas e seus 
afluentes, para jusante de Sabará, à partir da década de 1710. 

Destaca-se a sesmaria concedida em 1716 a Felix da Costa, que veio da Capitania de 
Pernambuco,  e  na  margem direita  do  rio  das  Velhas  erigiu  uma  capela  para  Nossa 
Senhora  da  Conceição das Macaúbas,  próximo à  barra do ribeirão  Taquaraçu.  Criou 
então  o  Recolhimento  das  Macaúbas  para  mulheres,  que  também  funcionava  como 
educandário.  De  1716  até  1750,  através  de  sesmarias,  foram  sendo  adquiridas  e 
agregadas ao Recolhimento, glebas de terra até o ribeirão Jaboticatubas, A posse da 
região foi legalizada pela Rainha D. Maria I, em 1791.

Ainda hoje funciona, no local, O Convento das Macaúbas. Várias fazendas de gado foram 
se instalando, durante o século XVIII, na margem direita do rio das Velhas, entre o rio 
Paraúna e o ribeirão Jaboticatubas. 

Em  1753  foi  erguida  uma  capela  dedicada  à  Imaculada  Conceição  na  Fazenda  do 
Ribeirão, de propriedade do Capitão Manuel Gomes da Mota. Em torno da capela foi se 
formando um povoado, que foi denominado Ribeirão do Raposo. Em 1858 já constituía o 
Arraial  de Nossa Senhora da Conceição de Jaboticatubas.  A localidade foi  elevada a 
distrito de Santa Luzia em 1878, com o nome de Ribeirão Jaboticatubas. O município foi 
criado pela Lei nº 148 de 17 de dezembro de 1938, sendo denominado Jaboticatubas e 
com território desmembrado de Santa Luzia.

9.20.1 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas entrevistas realizadas com diversos moradores, quando foram exibidas amostras de 
artefatos arqueológicos, ficou evidente o reconhecimento por parte de quase todos, dos 
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artefatos de pedra polida e dos cacos cerâmicos. A maioria conhecia a lenda da pedra 
raio e atribuía a este fenômeno natural a sua existência.

Desta forma, ficou patente que a presença indígena na região não era desconhecida. A 
Srª Iracema, de 84 anos, residente no Distrito de Boa Vista, apontou um local à cerca de 
750 metros do limite do empreendimento (coordenadas UTM 624550 E /  7834250 N) 
onde vestígios eram encontrados com regularidade.

Além  das  duas  áreas  onde  foram  encontrados  fragmentos  cerâmicos,  existe  a 
possibilidade  de  ocorrência  de  outras  ocupações  pré-históricas,  principalmente  nas 
porções médias das vertentes que margeiam o córrego da Guia e na margem direita do 
Córrego da Boa Vista de Baixo, devido à fisiografia favorável do terreno.

Portanto,  o  potencial  arqueológico  tanto  da  ADA quanto  da  AID é  alto,  cabendo,  na 
seqüência  do  licenciamento  do  empreendimento,  a  execução  dos  Programas  de 
Prospecção e Resgate Arqueológicos previstos na Portaria 230/02 do IPHAN.
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10 - 10 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MEIO BIÓTICODIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MEIO BIÓTICO

10.1 - 10.1 - FLORA E VEGETAÇÃOFLORA E VEGETAÇÃO

10.1.1 - Introdução

Os estudos da flora e vegetação na área do empreendimento  Rio das Velhas Design 
Resorts têm como objetivo avaliar as condições dos componentes da flora nos ambientes 
com vegetação remanescente que ocorrem na Área de Influência Direta (AID) e Área 
Diretamente  Afetada  (ADA)  do  empreendimento.  Os  resultados  destes  estudos,  aqui 
apresentados,  forneceram  os  subsídios  para  a  análise  de  impactos  e  medidas 
mitigadoras do empreendimento.

10.1.2 - Metodologia

Para a realização dos estudos florísticos do empreendimento foram realizadas visitas em 
campo para definição e caracterização das fitofisionomias existentes. Imagens de satélite 
em escala 1:5000 foram utilizadas para confecção de uma mapa de uso e ocupação do 
solo, visando quantificar as formações vegetais e antrópicas existentes na área. O mapa 
foi elaborado por técnico especializado em geoprocessamento, com utilização de imagem 
Ikonos, subsidiado  pelas  informações  de  campo  colhidas  pela  equipe,  utilizando 
coordenadas geográficas tomadas em campo para controle.

Para  melhor  descrever  a  vegetação  nativa,  foram  conduzidos  levantamentos 
fitossociológicos em áreas de  floresta  estacional  semidecidual  e  cerrado,  utilizando o 
método de parcelas. Em cada área amostrada,  foram utilizados 4 parcelas de 50 x 6 
metros (1200 m2 ou 0,12 ha), onde os indivíduos tiveram a circunferência medida com fita 
métrica e a altura estimada por comparação com as varas do podão corta-galhos.  A 
circunferência  de  inclusão  foi  igual  ou  maior  que 15  cm,  sendo  que nas florestas,  a 
circunferência foi medida à altura do peito (1,30 m do solo) e no cerrado a medida foi feita 
na base do tronco das árvores. Quando necessário, foi coletado um ramo do indivíduo 
para  identificação  taxonômica  em  laboratório.  As  identificações  dos  indivíduos  foram 
feitas por consulta à literatura especializada e por comparação com exsicatas do herbário 
BHCB da UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais. 

A descrição da vegetação foi baseada na Classificação da Vegetação Brasileira do IBGE 
(Veloso  et  al. 1991).  A  listagem  florística  foi  construída  utilizando  o  sistema  de 
classificação da APG II (2003). Para identificação de espécies ameaçadas de extinção 
foram consultadas  a Lista  de Espécies Ameaçadas  de Extinção do Estado de Minas 
Gerais (Deliberação COPAM 085/97) e a revisão da Lista, que foi divulgada recentemente 
(Biodiversitas 2007) e deverá ser analisada pelo COPAM. 
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10.1.3 - Áreas de amostragem fitossociológica

Duas  áreas  de  floresta  estacional  semidecidual  (em  estágio  inicial  e  médio  de 
regeneração) e duas de cerrado foram alvo de estudos fitossociológicos na ADA. A Mata 
do  Cascalho,  assim  chamada  porque  houve  exploração  de  cascalho  onde  ela  se 
regenerou, representa a floresta em estágio inicial de regeneração. A mata do Córrego da 
Guia,  um  fragmento  localizado  em  uma  pequena  encosta  que  chega  até  o  córrego 
encontra-se em estágio médio de regeneração. 

Na AID, foi amostrada uma área de floresta estacional semidecidual em estágio médio de 
regeneração,  em  local  próximo  ao  empreendimento.  Em  cada  uma  delas,  foram 
amostradas 4 parcelas, espalhadas ao acaso pela sua extensão. Para amostragem do 
cerrado,  foram usadas duas parcelas na área próxima à cabeceira da futura pista de 
pouso e duas no cerrado, próximo à estrada que corta o empreendimento. A unidade 
amostral utilizada na análise foi de 150 m2 (8 sub-parcelas de 25X6m). 

Foram calculados  os  parâmetros  usuais  em  fitossociologia:  densidade,  dominância  e 
frequência relativas, valor de importância (VI) (Mueller-Dumbois & Ellenberg 1974). Foram 
calculados o índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’), na base logarítimica natural, 
e a equabilidade de Pielou correspondente (J’) (Zar 1999). Nas áreas amostradas foram 
tomadas coordenadas UTM, para localização no mapa de vegetação.

Na área de pasto  onde será construída a pista  de pouso foram ainda amostradas 5 
parcelas contíguas de 50 x 50 metros, para avaliar a densidade de indivíduos presentes.

Os cálculos dos parâmetros fitossociológicos foram feitos em planilha Excel utilizando as 
seguintes fórmulas:

DA = ni / unidade de área
DR=ni / N 

Onde:
DA: Densidade Absoluta
ni: Número de indivíduos da espécie i 
unidade de área: área total amostrada em cada estrato
DR: Densidade Relativa 
N: Número total de indivíduos amostrados 

Página: 350 / 786

Arquivo: 001-EIA-R46-081218.odt



FA=Nui / Nt*100
FR=FAi / FAt*100
 
Onde:
FA: Frequência Absoluta
Nui: Número de unidades amostrais em que a espécie i esteve presente 
Nt: Número total de unidades amostrais
FR: Frequência Relativa
FAi: Frequência Absoluta da espécie i 
FA: Frequência Absoluta total

DoA=Abi / unidade de área
DoR=Abi /Abt*100

Onde:
DoA: Dominância Absoluta
Abi: Área basal da espécie 
DoR: Dominância Relativa
Abt: Área Basal total ( Abt)

VI=DR+FR+DoR

Onde VI é o Valor de Importância.

H’ = (ln (ni/nt)*(ni/nt)

Onde:
H’: Índice de Diversidade de Shannon
ln: logaritmo natural
ni: Número de indivíduos da espécie i 
nt: Número total de indivíduos

J = H’/Hmax’

Onde:
J = equabilidade de Pielou
H’: Índice de Diversidade de Shannon
Hmax’ = log k 
k é o número total de espécies.
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10.1.4 - CARACTERIZAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL REGIONAL 
DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento Rio das Velhas Design Resorts encontra-se na região de ecótone 
entre os biomas do cerrado e da mata atlântica (Veloso  et al. 1991). Nesta região de 
transição entre os dois biomas, ocorrem florestas estacionais semidecíduas e decíduas, 
florestas  ripárias,  juntamente  com  as  diferentes  fisionomias  do  cerrado (cerradão, 
cerrado, campo cerrado, campo sujo e campo limpo) e os campos rupestres que ocorrem 
nas maiores altitudes. O empreendimento situa-se entre a APA Carste de Lagoa Santa e 
a APA Morro da Pedreira, onde está situado o Parque Nacional da Serra do Cipó (figura 
90).

A APA Carste foi criada procurando valorizar e conciliar o patrimônio natural e cientifico 
frente às condições de intenso desenvolvimento urbano e industrial próprias da região 
(Berbert-Born 2000). A APA possui cerca de 35.600 ha e está inserida nos municípios de 
Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Confins, Matozinhos e Funilândia. No contexto regional, 
em  Lagoa  Santa,  ocorrem  afloramentos  calcários,  cuja  vegetação  está  adaptada  às 
condições  de  “stress”  hídrico,  resultante  da  estação  seca  pronunciada  e  da  baixa 
capacidade de retenção de água dos solos calcários permeáveis. As florestas estacionais 
decíduas ocorrem também nesta área, geralmente associadas ao paredões de calcário e 
grutas. 

Dentre os naturalistas que visitaram a região no passado, destacou-se o Dr. Peter W. 
Lund (principalmente na região da APA Carste), Richard Burton (1867) e Saint Hilaire, 
que descreveu aspectos de beleza cênica e diversidade da vegetação na época da sua 
visita. 

O Parque Nacional da Serra do Cipó (localizado na porção sul da Cadeia do Espinhaço) 
engloba outros cinco municípios (Santana do Riacho, Morro do Pilar,  Itambé do Mato 
Dentro,  Jaboticatubas  e  Nova  União).  O  Parque  Nacional  da  Serra  do  Cipó  abriga 
grandes  extensões  de  campos  rupestres,  com  belas  paisagens  e  alta  riqueza  e 
endemismo da flora. As áreas de cerrado, com suas diferentes fitofisionomias, ocorrem 
em toda a região. Entretanto, o cerrado está bastante empobrecido floristicamente, em 
conseqüência do longo histórico de uso e ocupação desta região. No mapa das áreas 
prioritárias para a conservação da Biodiversidade do estado de Minas Gerais o Parque 
Nacional  da  Serra  do  Cipó  é  classificado  como  de  importância  biológica  especial 
(Drummond et al. 2005). Nas adjacências do Parque do Cipó encontra-se ainda a APA 
Morro da Pedreira  a  qual  está  inserida nos município  de Conceição do Mato Dentro, 
Itabira, Nova União e Taquaraçu de Minas. Esta APA, criada em Janeiro de 1990 possui 
uma área total de 99.360 ha, abrangendo em muitos locais inclusive áreas urbanas. 
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FIGURA 90: Mapa das Unidades de Conservação no entorno do empreendimento.
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O  município  de  Jaboticatubas  está,  na  sua  porção  norte,  inserido  na  Cadeia  do 
Espinhaço, com parte da Serra do Cipó situada dentro de seu território. A vegetação do 
município é composta de cerrado, com suas diferentes fitofisionomias e mata estacional 
semidecídua. É uma região de ecótone, onde as espécies comuns do cerrado costumam 
ser  encontradas  nas  matas  e  vice-versa.  No município,  predominam as propriedades 
rurais,  com atividades agro-pastoris.  Na região existem grandes fazendas,  sendo que 
algumas já foram loteadas ou transformaram-se em condomínios fechados de casas. A 
paisagem é composta de pastagens, áreas agrícolas, fragmentos de floresta estacional 
semidecidual e áreas com vegetação de cerrado.  A vegetação nativa encontra-se em 
diferentes  estágios sucessionais,  com muitas áreas em regeneração,  após corte  raso 
para formação de pastagem ou produção de carvão.

10.1.5 - CLASSES DE COBERTURA VEGETAL DA ADA 

A área do empreendimento  Rio das Velhas Design Resorts  apresenta  uma cobertura 
vegetal composta por formações vegetais alteradas e ambientes antropizados, conforme 
sintetizado na tabela  79. Na área, predominam as pastagens (52,09%), seguidas pela 
floresta estacional  em estágio médio de regeneração (19,18%) e pelo campo cerrado 
(10,35%).  As  áreas  de  campo  sujo  estão  presentes  em  9,9%  da  ADA  e  a  floresta 
estacional semidecidual em estágio inicial de regeneração ocupa 6,02%.

Tabela  79:  Uso de solo e cobertura vegetal  da área do empreendimento Rio das Velhas Design 
Resorts com as respectivas áreas em hectares e porcentagem.

Uso do solo e cobertura vegetal Código Área (ha) Área (%)
Lago/Açude lago 0,97 0,09
Pastagem pas 556,23 52,09
Campo cerrado cer 110,57 10,35
Floresta Estacional Semidecidual em Estágio Inicial de regeneração fesi 64,29 6,02
Floresta Estacional Semidecidual em Estágio Médio de regeneração fesm 204,78 19,18
Cascalheira com Remanescente Arbóreo cas 4,12 0,39
Cordão de Vegetação cord 4,23 0,40
Campo Sujo cam suj 105,71 9,90
Cultura Temporária cul 9,71 0,91
Edificação edif 3,84 0,36
Solo Exposto se 1,66 0,16
Processo Erosivo erosiv 1,00 0,09
Cascalheira cas 0,72 0,07

TOTAL 1067,82 100,00

Diferentes  tipos  de  forrageiras  são  encontradas  nas  pastagens.  Existem  os  pastos 
manejados, com plantio de capim braquiária (Brachiaria spp.) e aqueles onde ocorrem 
gramíneas como as espécies do gênero Paspalum, Andropogon e Echinolaena. É comum 
a ocorrência  de  árvores  isoladas  como o  pequizeiro  (Caryocar  brasiliensis),  vinhático 
(Plathymenia  reticulata),  barbatimão  (Stryphnodendron  adstringens),  mangaba 
(Hancornia  speciosa)  e  a  palmeira  macaúba  (Acrocromia  aculeata)  espalhadas  pelas 
áreas de pasto. 
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O campo sujo ocorre principalmente nas vertentes dos morros, onde existem drenagens 
temporárias ou perenes. As áreas de cerrado são compostas principalmente pelo campo 
cerrado, sendo a maioria oriunda de regeneração pós corte.

A floresta estacional semidecidual presente no empreendimento encontra-se em estágio 
médio (19,18%) e inicial de regeneração (6,2%). Ocorre juntamente com as matas ciliares 
dos córregos,  que não foram diferenciadas  no  mapa  por  apresentarem muitas  vezes 
continuidade com as encostas.  Entretanto,  para a definição da área de loteamento  e 
infra-estrutura,  uma  faixa  de  30  m de  APP,  ao  longo de  todos  os  cursos d’água  foi 
utilizada, evitando com isso a construção às margens dos córregos. 
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FIGURA 91: Mapa do uso do solo e da cobertura vegetal da área do empreendimento Rio das Velhas 
Design Resorts.
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10.1.6 - CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO DA ADA E AID

A  área  do  empreendimento  apresenta  uma  paisagem  fragmentada,  onde  ocorrem 
florestas em diferentes estágios sucessionais,  rodeadas por uma matriz de pastagens 
com remanescentes arbóreos, cerrado e campos antropizados. 

FIGURA 92: Vista geral da área a ser implantado o empreendimento Rio das velhas Design Resorts 
na região de Jaboticatubas.

O cerrado ocorre principalmente como campo cerrado, porém muito degradado (figura 
93) e  empobrecido pelos sucessivos cortes para produção de carvão.  A presença de 
fornos  numa  das  fazendas  locais,  mostra  que  esta  atividade  pode  ter  ocorrido  num 
passado recente. As árvores do cerrado na área apresentaram altura média de 3,5 m, 
com máximo de 8m de altura. O diâmetro médio foi de 8,6 cm, sendo o máximo de 30 
cm.  São  encontradas  com  freqüência  na  região  Stryphnodendron  adstringens 
(barbatimão),  Xylopia  aromatica (pimenteira),  Qualea  grandiflora (pau-terra),  Qualea 
multiflora (pau-terra),  Hancornia speciosa (mangaba),  Caryocar brasiliensis (pequizeiro), 
Byrsonima crassa (murici) e Plathymenia reticulata (vinhático). 
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FIGURA  93:  Fotos  da  fisionomia  de  campo-cerrado  (degradado)  encontrado  na  ADA  do 
empreendimento Rio das Velhas Design Resorts.

O campo sujo é uma fisionomia do cerrado onde predomina o estrato herbáceo-arbustivo. 
As árvores são de pequeno porte e de ocorrência esparsa, atingindo altura máxima de 
5m e média de 2,0m. 

A  fisionomia  de  floresta  ocorrente  na  área  é  a  floresta  estacional  semidecidual 
submontana (de 30 a 400 m de altitude).  Esta classe de floresta é condicionada pela 
dupla estacionalidade climática, com ocorrência de uma estação chuvosa e quente e uma 
estação seca e fria.  O conjunto  florestal  como um todo apresenta  de 20 a 50 % de 
caducifolia (Veloso et al. 1991). Na ADA, esta floresta ocorre em estágio inicial e médio 
de regeneração. Espécies típicas desta fisionomia ocorrem na área como o pau-de-óleo 
(Copaifera langsdorffii), aroerinha (Lithraea molleoides), macaúba (Acrocromia aculeata), 
mutambo (Guazuma ulmifolia), jacarandá-tã (Machaerium villosum), camboatá (Cupania 
vernalis), dentre outras.

Várias  das  matas  presentes  atualmente  no  local  já  sofreram  corte  raso  ou  seletivo. 
Árvores com troncos múltiplos são comuns tanto nas matas quanto nas áreas de pasto e 
cerrado.  Através  de  perguntas  feitas  aos  moradores,  constatou-se  que  alguns  dos 
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remanescentes atuais representam regenerações de 10 - 15 anos, quando foram roçadas 
para tornarem-se pastagens, ou para produção de carvão. Em algumas destas matas, 
existe  um  emaranhado  de  cipós  entrelaçados  às  árvores,  mostrando  um  estrutura 
florestal completamente alterada pelos impactos sofridos. Ainda hoje, pode-se constatar 
que o gado está presente nas áreas de floresta visitadas. 

FIGURA  94:  Fragmento  de  Floresta  Estacional  Semidecidual  no  interior  da  área  na  região  de 
Jaboticatubas.

10.1.7 - COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA DA ADA DO 
EMPREENDIMENTO

A tabela 80 apresenta as famílias e espécies encontradas na ADA do empreendimento. 
Foram listadas 44 famílias, 95 gêneros e 140 espécies. Espécies imunes ao corte como o 
pequizeiro  (Caryocar  brasiliensis)  e  ipês  (Tabebuia spp.)  estão  presentes  nas  áreas 
amostradas.  Nas florestas  amostradas,  foi  encontrado o jacarandá-caviúna (Dalbergia 
nigra – Fabaceae),  espécie presente  na lista  de espécies ameaçadas de extinção do 
Ministério  do  Meio  Ambiente  (IN  do  MMA  de  19/09/2008)  e  na  revisão  da  lista  de 
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espécies ameaçadas de extinção do estado de Minas Gerais (Biodiversitas 2007),  na 
categoria vulnerável. Na área do entorno,  fora da ADA, foi  registrada a ocorrência de 
Machaerium floridum (Fabaceae), presente também na lista do estado de Minas Gerais 
(Biodiversitas 2007), categoria vulnerável. 

Além  destas,  estão  presentes  na  lista  espécies  de  ampla  ocorrência  nas  florestas 
semidecíduas  como  Copaifera  langsdorffii,  Machaerium  villosum,  Cupania  vernalis, 
Platypodium elegans, Acrocomia aculeata, Xylopia aromatica, Guazuma ulmifolia.

Foi  registrada  a  presença  de  Zolernia  ilicifolia (Fabaceae),  espécie  amplamente 
distribuída na área de mata atlântica do litoral,  mas com poucos registros na área de 
ecótone de cerrado e o domínio atlântico.

Tabela  80: Lista das famílias e espécies registradas na ADA do empreendimento Rio das Velhas 
Design Resorts, Jaboticatubas, MG.

FAMÍLIAS ESPÉCIES
Anacardiaceae Astronium graveolens
 Lithraea molleoides
 Mangifera indica
 Tapirira guianensis
 Tapirira obtusa
Annonaceae Annona cacans

Annona coriacea
 Guatteria sellowiana
 Guatteria villosissima
 Rollinia dolabripetala
 Rollinia sylvatica
 Xylopia aromatica
Apocynaceae Aspidosperma sp.
 Hancornia speciosa
Araliaceae Dydimopanax macrocarpum
Arecaceae Acrocomia aculeata
Asteraceae Achyrocline satureioides

Asteraceae sp. 1
 Eremanthus erythropappus
 Piptocarpha rotundifolia
Bignoniaceae Tabebuia crysotricha
 Tabebuia heptaphylla
 Tabebuia serratifolia
 Zeyheria montana
Boraginaceae Cordia trichotoma
Cannabaceae Celtis brasiliensis
Caryocaraceae Caryocar brasiliensis
Celastraceae Plenckia populnea
Chrysobalanaceae Licania kunthiana
Clusiaceae Kyelmeiera coriacea
 Kyelmeiera altissima
Combretaceae Terminalia brasiliensis
 Terminalia phaeocarpa

Página: 360 / 786

Arquivo: 001-EIA-R46-081218.odt



FAMÍLIAS ESPÉCIES
Ebenaceae Diospyros inconstans
 Diospyros hispida
Elaeocarpaceae Sloanea garckeana
Erythroxylaceae Erythroxylum campestre
Euphorbiaceae Mabea fistulifera
 Pera glabrata
 Pera leandri
Fabaceae Acosmium dasycarpum
 Anadenanthera peregrina
 Andira fraxinifolia
 Bauhinia longifolia
 Bowdichia virgilioides
 Cassia ferruginea
 Centrolobium tomentosum
 Copaifera langsdorffii
 Dalbergia nigra
 Deguelia costata
 Enterolobium gumiferum
 Fabaceae sp.1
 Fabaceae sp.2
 Inga vera
 Machaerium aculeatum
 Machaerium cf.lanceolatum
 Machaerium hirtum
 Machaerium villosum
 Peltophorum dubium
 Piptadenia gonoacantha
 Plathymenia reticulata
 Platypodium elegans
 Stryphnodendron adstringens
 Swartzia pilulifera
 Sweetia fruticosa
 Zollernia ilicifolia
Hypericaceae Vismia brasiliensis
Lamiaceae Hyptidendron asperrimum
Lauraceae Nectandra megapotamica
 Ocotea aff. macropoda
 Ocotea corymbosa

Cryptocarya sp.
Loganiaceae Antonia ovata
Malpighiaceae Byrsonima crassa
 Byrsonima verbascifolia
 Heteropteris byrsonimifolia
 Malpighiaceae sp.1
Malvaceae Apeiba tibourbou

Guazuma ulmifolia
 Luehea grandiflora
 Pseudobombax grandiflorum
Melastomataceae Miconia affinis
 Miconia ferruginata
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FAMÍLIAS ESPÉCIES
 Miconia sp.2
 Miconia sp.3
 Miconia sp.4
Meliaceae Cedrela fissilis
 Trichilia casaretti
 Trichilia pallida
Moraceae Ficus sp.
 Maclura tinctoria
Myrsinaceae Myrsine coriacea
Myrtaceae Campomanesia guazumifolia
 Campomanesia linearifolia
 Eugenia florida
 Eugenia involucrata
 Eugenia sp.
 Eugenia bimarginata
 Eugenia dysenterica
 Myrcia amazonica
 Myrcia pubiflora
 Myrcia sonderiana
 Myrcia splendens
 Myrcia tomentosa
 Myrciaria glanduliflora
 Myrtaceae sp.1
 Psidium rufum
Nyctaginaceae Guapira noxia
 Guapira opposita
Ochnaceae Ouratea castaeneifolia
 Ouratea castaneafolia
 Ouratea salicifolia
Orchidaceae Prescotia cf. oligantha
Proteaceae Roupala montana
Rubiaceae Alibertia concolor
 Alibertia sessilis
 Amaioua guianensis
 Faramea cyanea
 Guettarda viburnoides
 Rubiaceae sp.3
 Rudgea viburnoides
Rutaceae Citrus sinensis
Salicaceae Casearia decandra
 Casearia sylvestris
 Casearia arborea
 Xylosma venosum
Sapindaceae Cupania vernalis
 Matayba elaegnoides
 Matayba guianensis
Sapotaceae Chrysophyllum marginatum
Siparunaceae Siparuna bifida
Styracaceae Styrax acuminatus
 Styrax camporum
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FAMÍLIAS ESPÉCIES
Symplocaceae Symplocos celastrinea
Urticaceae Cecropia pachystachya
Vochysiaceae Calisthene major
 Qualea grandiflora
 Qualea multiflora
 Vochysia tucanorum
 Vochysia elliptica
 Vochysia thyrsoidea

10.1.8 - ANÁLISE FLORÍSTICA E FITOSSOCIOLÓGICA 

10.1.8.1 - CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS DAS ÁREAS 
AMOSTRADAS

Na tabela  81, estão sumarizadas as informações relativas à estrutura das áreas onde 
foram realizados os estudos florísticos e fitossociológicos da área diretamente afetada do 
empreendimento.  As  comparações  entre  as  áreas  evidenciaram  uma  alta  riqueza  e 
diversidade de espécies nas áreas de floresta. A amostragem do cerrado apresentou uma 
riqueza  menor,  mas  também  com  alta  diversidade.  As  descrições  dos  parâmetros 
estruturais e fitossociológicos seguem abaixo. 

Tabela  81: Características estruturais das áreas amostradas na ADA do empreendimento Rio das 
Velhas Design Resorts, Jaboticatubas, MG. 

10.1.8.2 - PASTAGEM

Numa das áreas de pastagens do empreendimento  será construída a pista  de pouso 
prevista  no  projeto.  Neste  pasto,  ocorrem  gramíneas  forrageiras  e  remanescentes 
arbóreos como pequizeiros e vinháticos. Num total de 1,25 hectares, foram amostrados 
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Local Pastagem Cerrado Mata do Cascalho Córrego da Guia

53,6 1125 1458,33 1441,67

2,99 7,89 16,67 23,8
Número de famílias 5 22 26 27
Número de espécies 10 40 67 61
Indice de Shannon (equabilidade) 1,38 (0,6) 3,15(0,85) 3,785 (0,90) 3,673(0,893)

25 ± 9,29 8,5 ± 4,14 10,37 ± 6,18 12,6 ± 7,08

6 ± 1,37 3,48 ± 1,33 9,3 ± 3,1 9,3 ± 2,87

Número de indivíduos 67 135 175 173
Densidade (arv.ha-1)

Area basal (m2.ha-1)

Diâmetro médio (cm)
(± desvio padrão)
Altura média (m)
(± desvio padrão)



67 indivíduos, com diâmetros entre 5,4 cm e 48,4cm e altura entre 3 e 11 metros.  A 
densidade  estimada  foi  de  53,6  indivíduos.ha-1 e  o  volume  total  foi  de  23,69  m3.  As 
famílias botânicas presentes foram Fabaceae (5 espécies), Vochysiaceae (2 espécies); 
Caryocaraceae,  Annonaceae e Proteaceae com 1 espécie cada (tabela  82).  No total, 
foram  amostradas  10  espécies,  sendo  as  mais  comuns  o  pequizeiro  (Caryocar 
brasiliensis) e  o  vinhático  (Plathymenia  reticulata),  com  respectivamente  38  e  14 
indivíduos (tabela 82). Estas duas espécies tiveram o maior valor de importância seguidas 
de Bowdichia virgilioides e Annona coriacea.

Tabela  82:  Parâmetros  fitossociológicos  das  espécies  amostradas  na  área  de  pastagem  do 
empreendimento Rio das Velhas Design Resorts, Jaboticatubas – MG.

Espécies N N.Amo Dens.Rel Dom.Rel. Freq.Rel. VI
Caryocar brasiliensis 38 5 56,72 73,69 23,81 154,22
Plathymenia reticulata 14 5 20,90 15,07 23,81 59,77
Bowdichia virgilioides 6 3 8,96 4,87 14,29 28,11
Annona coriacea 3 2 4,48 2,07 9,52 16,07
Qualea grandiflora 1 1 1,49 1,93 4,76 8,18
Roupala montana 1 1 1,49 1,13 4,76 7,39
Dimorphandra mollis 1 1 1,49 0,48 4,76 6,73
Vochysia tucanorum 1 1 1,49 0,38 4,76 6,63
Machaerium villosum 1 1 1,49 0,32 4,76 6,58
Stryphnodendron 
adstringens 1 1 1,49 0,06 4,76 6,32

N  =  Número  de  indivíduos;  N.Amo  =  Número  de  amostras  em  que  a  espécie  foi 
registrada; Dens.Rel = Densidade relativa; Dom. rel. = Dominância relativa; Freq. rel. = 
Freqüência relativa; %VI = porcentagem do Valor de importância referente à espécie.
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FIGURA 95: Pastagem com remanescentes arbóreos na ADA do empreendimento.

10.1.8.3 - ÁREAS DE CERRADO

As áreas de cerrado amostradas são oriundas de regeneração de corte raso realizado 
para formação de pasto e/ou produção de carvão. A fisionomia das áreas é característica 
de campo cerrado, com a presença de um estrato herbáceo composto por gramíneas e 
espécies arbustivas, e árvores de porte baixo a médio, em baixa densidade.

As árvores do cerrado apresentaram-se concentradas na classe de altura entre 2-4 m 
(63%), com média de 3,5 ± 1,3 m (figura 97). O diâmetro médio foi de 8,5 ± 4,2 cm, sendo 
que 76,3 % das árvores apresentaram diâmetro entre 5-10 cm (figura 97). O número de 
indivíduos arbóreos amostrado foi de 135, sendo a densidade total estimada de 1125 ind/
ha.  Foram  amostradas  22  famílias  e  40  espécies,  incluindo  duas  espécies 
indeterminadas. O índice de diversidade de Shannon foi de 3,092 com equabilidade de 
0,856, indicando uma alta diversidade com pouca concentração de abundâncias relativas 
em espécies dominantes (tabela 84). 
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FIGURA 96: Fisionomia do cerrado na ADA do empreendimento.

FIGURA 97: Distribuição dos indivíduos nas áreas de cerrado, em classes de diâmetro (cm) 
e de altura (m), do empreendimento Rio das Velhas Design Resorts, Jaboticatubas, MG.

As famílias com maior número de indivíduos foram Fabaceae (32), Malpighiaceae (30), 
Vochysiaceae (17) e  Annonaceae (14) (tabela  83).  As famílias com maior  número de 
espécies foram Fabaceae (12,5%), Malpighiaceae (10%) e Vochysiaceae (10%). O maior 
valor  de importância  foi  da família  Fabaceae (24,5% do VI  das famílias),  seguida  de 
Malpighiaceae (16,8%), Vochysiaceae (13,8%) e Annonaceae (8,43%) (tabela 83).

Tabela 83: Parâmetros das famílias botânicas amostradas nas áreas de cerrado, do empreendimento 
Rio das Velhas Design Resorts, Jaboticatubas, MG.

Página: 366 / 786

Arquivo: 001-EIA-R46-081218.odt

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

5-10 10-15 15-20 20-25

Classes de diâm etro (cm )

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

0 - 2 2-4 4-6 6-8

Classes de altura (m )



FAMÍLIA N No.Spp %Spp % IVI
Fabaceae 32 5 12,5 24,53
Malpighiaceae 30 4 10 16,81
Vochysiaceae 17 4 10 13,18
Annonaceae 14 1 2,5 8,43
Myrtaceae 4 4 10 4,2
Araliaceae 5 1 2,5 3,92
Nyctaginaceae 5 2 5 3,42
Apocynaceae 2 1 2,5 3,21
Combretaceae 3 1 2,5 2,72
Rubiaceae 4 2 5 2,65
Myrsinaceae 3 1 2,5 2,48
Euphorbiaceae 2 1 2,5 2,32
Asteraceae 2 2 5 1,81
Melastomaceae 2 2 5 1,77
Indeterminada 2 2 5 1,75
Ochnaceae 2 1 2,5 1,29
Bignoniaceae 1 1 2,5 0,97
Celastraceae 1 1 2,5 0,94
Loganiaceae 1 1 2,5 0,92
Erythroxylaceae 1 1 2,5 0,92
Lamiaceae 1 1 2,5 0,9
Clusiaceae 1 1 2,5 0,88

N = Número de indivíduos; No Spp. = Número de Espécies; % Spp. = % de espécies em relação ao total de 
famílias; % VI = porcentagem do Valor de importância referente à família.

As espécies com maior porcentagem de valor de importância foram  Stryphnodendron 
adstringens (14,15%),  Xylopia  aromatica (7,64%),  Heteropteris  byrsonimifolia (7,39%), 
Byrsonima crassa (7,37%),  Plathymenia  reticulata (6,78%),  Qualea  multiflora  (5,76%),  
Qualea grandiflora  (4,36%) e  Dydimopanax macrocarpum (3,39%) (Tabela  84). As seis 
primeiras espécies ocorreram com valores altos de densidade relativa, sendo importantes 
na comunidade principalmente pelo número de indivíduos amostrados, somando 56,8 % 
do VI da amostra. 

Tabela 84: Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas nas áreas de cerrado do 
empreendimento Rio das Velhas Design Resorts, Jaboticatubas – MG.

ESPÉCIE N N.Amo Dens.Rel. Dom.Rel Freq.Rel. VI %VI
Stryphnodendron adstringens 17 7 12,59 21,31 8,54 42,44 14,15
Xylopia aromatica 14 6 10,37 5,24 7,32 22,93 7,64
Heteropteris byrsonimifolia 14 5 10,37 5,71 6,1 22,18 7,39
Byrsonima crassa 13 5 9,63 6,37 6,1 22,1 7,37
Plathymenia reticulata 9 5 6,67 7,58 6,1 20,34 6,78
Qualea multiflora 8 5 5,93 5,26 6,1 17,28 5,76
Qualea grandiflora 5 4 3,7 4,5 4,88 13,08 4,36
Dydimopanax macrocarpum 5 4 3,7 1,59 4,88 10,17 3,39
Hancornia speciosa 2 1 1,48 6,53 1,22 9,23 3,08
Enterolobium gumiferum 2 2 1,48 4,7 2,44 8,62 2,87
Guapira noxia 4 3 2,96 1,44 3,66 8,06 2,69
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ESPÉCIE N N.Amo Dens.Rel. Dom.Rel Freq.Rel. VI %VI
Bowdichia virgilioides 3 2 2,22 2,89 2,44 7,55 2,52
Terminalia phaeocarpa 3 2 2,22 2,71 2,44 7,37 2,46
Vochysia thyrsoidea 2 2 1,48 3,25 2,44 7,17 2,39
Myrsine coriacea 3 2 2,22 2 2,44 6,66 2,22
Pera glabrata 2 1 1,48 3,87 1,22 6,57 2,19
Byrsonima verbascifolia 2 2 1,48 2,6 2,44 6,52 2,17
Rudgea viburnoides 3 2 2,22 1,57 2,44 6,23 2,08
Myrcia sonderiana 1 1 0,74 2,41 1,22 4,37 1,46
Vochysia elliptica 2 1 1,48 1,03 1,22 3,74 1,25
Ouratea castaneafolia 2 1 1,48 0,76 1,22 3,46 1,15
Malpighiaceae sp. 1 1 1 0,74 0,61 1,22 2,57 0,86
Zeyheria montana 1 1 0,74 0,57 1,22 2,53 0,84
Acosmium dasycarpum 1 1 0,74 0,5 1,22 2,46 0,82
Piptocarpha rotundifolia 1 1 0,74 0,48 1,22 2,44 0,81
Plenckia populnea 1 1 0,74 0,46 1,22 2,42 0,81
Antonia ovata 1 1 0,74 0,41 1,22 2,37 0,79
Erythroxylum campestre 1 1 0,74 0,4 1,22 2,36 0,79
Eugenia bimarginata 1 1 0,74 0,35 1,22 2,31 0,77
Hyptidendron asperrimum 1 1 0,74 0,34 1,22 2,31 0,77
Indeterminada 2 1 1 0,74 0,34 1,22 2,3 0,77
Miconia sp.2 1 1 0,74 0,3 1,22 2,26 0,75
Miconia ferruginata 1 1 0,74 0,29 1,22 2,25 0,75
Kyelmeiera coriacea 1 1 0,74 0,29 1,22 2,25 0,75
Guapira opposita 1 1 0,74 0,27 1,22 2,23 0,74
Eremanthus erythropappus 1 1 0,74 0,23 1,22 2,19 0,73
Myrtaceae sp.1 1 1 0,74 0,21 1,22 2,18 0,73
Indeterminada 1 1 1 0,74 0,21 1,22 2,18 0,73
Eugenia dysenterica 1 1 0,74 0,2 1,22 2,16 0,72
Rubiaceae sp.3 1 1 0,74 0,2 1,22 2,16 0,72

N = Número de indivíduos; N.Amo = Número de amostras em que a espécie foi registrada; Dens.Rel = 
Densidade relativa; Dom. rel. = Dominância relativa; Freq. rel. = Freqüência relativa; %VI = porcentagem do 
Valor de importância referente à espécie.

10.1.8.4 - Floresta estacional semidecidual em estágio inicial de 
regeneração - Mata do Cascalho

A mata  do  Cascalho  situa-se  no  limite  do  empreendimento,  próxima  à  Fazenda  das 
Minhocas e da estrada de terra que segue até à MG-20. O terreno é bastante irregular e o 
cascalho é aparente no solo. Em toda sua extensão ocorrem grandes valas e buracos, 
favorecendo  processos  erosivos  no  seu  interior.  A  vegetação  ocorre  em  mosaico, 
ocorrendo áreas de subbosque ralo alternando-se com árvores mais altas, além de áreas 
com emaranhados de cipós e porte baixo.

A altura média das árvores foi de 9,3 ± 3,1 m e o diâmetro médio de 10,4 ± 6,2cm. A 
distribuição dos indivíduos por classes de diâmetro mostrou que 60,5% deles apresenta 
valores de diâmetro entre 5 -10 cm e 23,4% entre 10 -15 cm (Figura). Grande parte dos 
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indivíduos amostrados (64%) apresentou altura entre 5-10 m e 24,5% têm alturas entre 
10 e 15 m (Figura ).

FIGURA 98: Fisionomia da Mata do Cascalho na ADA do empreendimento.

O  número  de  indivíduos  arbóreos  amostrados  foi  de  175,  sendo  a  densidade  total 
estimada de 1458 ind/ha (Tabela). Foram amostradas 26 famílias e 67 espécies. O índice 
de diversidade de Shannon foi de 3,785 com equabilidade de 0,972, indicando uma alta 
diversidade com pouca concentração de abundâncias relativas em espécies dominantes. 
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FIGURA 99: Distribuição dos indivíduos na Mata do Cascalho, em classes de diâmetro (cm) e de 
altura (m), no empreendimento Rio das Velhas Design Resorts, Jaboticatubas, MG.

As famílias com maior número de indivíduos foram Fabaceae (82), Anacardiaceae (11), 
Vochysiaceae  (10)  e  Rubiaceae  (9)  (tabela  85).  As  famílias  com  maior  número  de 
espécies  foram  Fabaceae  (23,88%),  Myrtaceae  (8,96%)  e  Rubiaceae  (5,97%). 
Anacardiaceae,  Sapindaceae,  Malvaceae,  Euphorbiaceae,  Annonaceae  e  Lauraceae 
apresentaram  três  espécies  (4,48%)  cada  uma.  O maior  valor  de  importância  foi  da 
família  Fabaceae  (35,8%  do  VI  das  famílias)  seguida  de  Anacardiaceae  (6,12%) 
Myrtaceae  (5,25%),  Rubiaceae  (4,8%),  Combretaceae  (4,25%)  e  Malvaceae  (4,12%) 
(tabela 85).

Tabela 85: Parâmetros das famílias botânicas amostradas na Mata do Cascalho, do empreendimento 
Rio das Velhas Design Resorts, Jaboticatubas – MG.

FAMÍLIA N No.Spp %Spp %IVI
Fabaceae 82 16 23,88 35,85
Anacardiaceae 11 3 4,48 6,12
Myrtaceae 8 6 8,96 5,25
Rubiaceae 9 4 5,97 4,8
Combretaceae 2 1 1,49 4,25
Malvaceae 5 3 4,48 4,12
Sapindaceae 6 3 4,48 3,89
Vochysiaceae 10 2 2,99 3,89
Arecaceae 2 1 1,49 3,56
Euphorbiaceae 5 3 4,48 3,28
Boraginaceae 4 1 1,49 3,19
Annonaceae 5 3 4,48 2,88
Bignoniaceae 3 2 2,99 2,74
Lauraceae 4 3 4,48 2,54
Clusiaceae 1 1 1,49 1,65
Ochnaceae 2 2 2,99 1,55
Melastomataceae 3 2 2,99 1,54
Urticaceae 2 1 1,49 1,44
Moraceae 2 2 2,99 1,42
Salicaceae 2 2 2,99 1,41
Styracaceae 2 1 1,49 0,91
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FAMÍLIA N No.Spp %Spp %IVI
Symplocaceae 1 1 1,49 0,84
Cannabaceae 1 1 1,49 0,77
Meliaceae 1 1 1,49 0,71
Ebenaceae 1 1 1,49 0,7
Proteaceae 1 1 1,49 0,69

N = Número de indivíduos; No Spp. = Número de Espécies; % Spp. = % de espécies em relação ao total de 
famílias; % VI = porcentagem do Valor de importância referente à família.

As espécies com maior porcentagem de valor de importância foram Machaerium villosum 
(7,8%),  Piptadenia gonoacantha (5,7%),  Copaifera langsdorfii (5,65%),  Dalbergia nigra 
(5,12%),  Platypodium  elegans (4,88%),  Terminalia  brasiliensis (3,92%),  Acrocomia 
aculeata (3,24%),  Astronium graveolens (3,07%),  Deguelia costata  (2,97%) e  Vochysia 
tucanorum (2,8%). Machaerium villosum foi uma espécie importante nos três parâmetros 
analisados:  densidade,  dominância  e  frequência  relativas.  Piptadenia  gonoacantha e 
Copaifera  langsdorffii foram menos frequentes  nas parcelas,  mas apresentam valores 
altos  de  densidade  e  dominância  relativas.  Dalbergia  nigra e  Platypodium  elegans 
apresentam alta densidade e frequência, e dominância média em relação às espécies 
anteriores. Terminalia brasiliensis e Acrocomia aculeata apresentaram poucos indivíduos, 
porém com valores altos de dominância relativa, relacionados à sua maior área basal, em 
comparação  com  as  outras  espécies  (tabela  86).  As  dez  espécies  citadas  totalizam 
45,17% do valor de importância amostrado.

Tabela  86:  Parâmetros  fitossociológicos  das  espécies  amostradas  na  área  da  Mata  do 
Cascalho do empreendimento Rio das Velhas Design Resorts, Jaboticatubas – MG.

ESPÉCIE N N. Amo Dens.Rel Dom.Rel Freq.Rel. VI %VI
Machaerium villosum 14 7 8 9,04 6,42 23,46 7,82
Piptadenia gonoacantha 9 2 5,14 10,14 1,83 17,11 5,70
Copaifera langsdorffii 10 3 5,71 8,49 2,75 16,96 5,65
Dalbergia nigra 13 4 7,43 4,27 3,67 15,36 5,12
Platypodium elegans 10 5 5,71 4,34 4,59 14,64 4,88
Terminalia brasiliensis 2 2 1,14 8,78 1,83 11,76 3,92
Acrocomia aculeata 2 2 1,14 6,73 1,83 9,71 3,24
Astronium graveolens 6 4 3,43 2,11 3,67 9,21 3,07
Deguelia costata 8 3 4,57 1,57 2,75 8,9 2,97
Vochysia tucanorum 7 2 4 2,56 1,83 8,39 2,80
Cordia trichotoma 4 3 2,29 3,06 2,75 8,1 2,70
Faramea cyanea 4 3 2,29 1,39 2,75 6,43 2,14
Tapirira obtusa 4 3 2,29 1,26 2,75 6,3 2,10
Centrolobium tomentosum 5 2 2,86 1,27 1,83 5,96 1,99
Sweetia fruticosa 2 1 1,14 3,79 0,92 5,85 1,95
Anadenanthera peregrina 2 1 1,14 3,68 0,92 5,74 1,91
Bauhinia longifolia 3 3 1,71 0,9 2,75 5,37 1,79
Pera glabrata 3 3 1,71 0,67 2,75 5,14 1,71
Xylopia aromatica 3 2 1,71 1,2 1,83 4,75 1,58
Guazuma ulmifolia 3 1 1,71 2,07 0,92 4,7 1,57
Tabebuia heptaphylla 2 2 1,14 1,58 1,83 4,55 1,52
Kyelmeiera altissima 1 1 0,57 2,98 0,92 4,46 1,49
Luehea grandiflora 1 1 0,57 2,94 0,92 4,43 1,48
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ESPÉCIE N N. Amo Dens.Rel Dom.Rel Freq.Rel. VI %VI
Cupania vernalis 3 2 1,71 0,51 1,83 4,06 1,35
Myrcia splendens 3 2 1,71 0,43 1,83 3,98 1,33
Matayba guianensis 2 2 1,14 0,51 1,83 3,49 1,16
Guettarda viburnoides 2 2 1,14 0,41 1,83 3,39 1,13
Cecropia pachystachya 2 2 1,14 0,37 1,83 3,35 1,12
Miconia sp.4 2 1 1,14 1,23 0,92 3,29 1,10
Calisthene major 3 1 1,71 0,58 0,92 3,21 1,07
Ocotea aff. macropoda 2 1 1,14 0,77 0,92 2,83 0,94
Myrcia pubiflora 1 1 0,57 1,16 0,92 2,65 0,88
Alibertia sessilis 2 1 1,14 0,26 0,92 2,32 0,77
Styrax camporum 2 1 1,14 0,18 0,92 2,25 0,75
Tabebuia crysotricha 1 1 0,57 0,7 0,92 2,19 0,73
Plathymenia reticulata 1 1 0,57 0,6 0,92 2,09 0,70
Pera leandri 1 1 0,57 0,57 0,92 2,06 0,69
Symplocos celastrinea 1 1 0,57 0,54 0,92 2,03 0,68
Myrcia tomentosa 1 1 0,57 0,52 0,92 2,01 0,67
Fabaceae sp.1 1 1 0,57 0,49 0,92 1,98 0,66
Fabaceae sp.2 1 1 0,57 0,41 0,92 1,9 0,63
Ouratea salicifolia 1 1 0,57 0,39 0,92 1,88 0,63
Celtis brasiliensis 1 1 0,57 0,33 0,92 1,82 0,61
Ouratea castaeneifolia 1 1 0,57 0,29 0,92 1,78 0,59
Myrcia sonderiana 1 1 0,57 0,29 0,92 1,78 0,59
Pseudobombax grandiflorum 1 1 0,57 0,27 0,92 1,76 0,59
Miconia sp.3 1 1 0,57 0,26 0,92 1,75 0,58
Rollinia dolabripetala 1 1 0,57 0,26 0,92 1,75 0,58
Tapirira guianensis 1 1 0,57 0,25 0,92 1,74 0,58
Nectandra megapotamica 1 1 0,57 0,25 0,92 1,74 0,58
Bowdichia virgilioides 1 1 0,57 0,23 0,92 1,72 0,57
Myrcia amazonica 1 1 0,57 0,19 0,92 1,68 0,56
Ficus sp. 1 1 0,57 0,19 0,92 1,68 0,56
Casearia arborea 1 1 0,57 0,19 0,92 1,68 0,56
Matayba elaegnoides 1 1 0,57 0,18 0,92 1,66 0,55
Alibertia concolor 1 1 0,57 0,16 0,92 1,65 0,55
Campomanesia guazumifolia 1 1 0,57 0,15 0,92 1,63 0,54
Cedrela fissilis 1 1 0,57 0,14 0,92 1,63 0,54
Mabea fistulifera 1 1 0,57 0,11 0,92 1,6 0,53
Diospyros inconstans 1 1 0,57 0,11 0,92 1,6 0,53
Swartzia pilulifera 1 1 0,57 0,1 0,92 1,59 0,53
Maclura tinctoria 1 1 0,57 0,1 0,92 1,59 0,53
Zollernia ilicifolia 1 1 0,57 0,1 0,92 1,59 0,53
Roupala montana 1 1 0,57 0,1 0,92 1,59 0,53
Xylosma venosum 1 1 0,57 0,1 0,92 1,58 0,53
Ocotea corymbosa 1 1 0,57 0,09 0,92 1,58 0,53
Guatteria sellowiana 1 1 0,57 0,09 0,92 1,58 0,53

N = Número de indivíduos; N.Amo = Número de amostras em que a espécie foi registrada; Dens.Rel = 
Densidade relativa; Dom. rel. = Dominância relativa; Freq. rel. = Freqüência relativa; %VI = porcentagem do 
Valor de importância referente à espécie.
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10.1.8.5 - Floresta estacional semidecidual em estágio médio de 
regeneração – Mata do Córrego da Guia

A mata do Córrego da Guia localiza-se na encosta, nos fundos da sede da Fazenda da 
Guia. Numa de suas bordas, existe um afloramento de rochas onde já houve exploração 
de pedras. Esta mata apresenta um mosaico de áreas regeneradas há aproximadamente 
10 anos e áreas onde o corte foi menos intenso. Foi utilizada como pasto no passado, 
mas  ainda  hoje  existem  indícios  da  presença  de  gado  no  local.  A  área  próxima  do 
córrego, que corresponde a sua mata ciliar apresenta-se em melhor estado do que as 
partes mais altas, cuja vegetação é composta de emaranhado de árvores e cipós.

A altura média das árvores foi de 9,3 ± 2,9m e o diâmetro médio de 12,7 ± 7,1 cm. A 
distribuição dos indivíduos por classes de diâmetro mostrou que 45% deles apresenta 
valores de diâmetro entre 5 -10 cm e 28% entre 10 -15 cm (figura 101). Quase 60% dos 
indivíduos amostrados apresentou altura entre 5-10 m e 33% apresentou alturas entre 10 
e 15 m (figura 101).

O  número  de  indivíduos  arbóreos  amostrado  foi  de  173,  sendo  a  densidade  total 
estimada de 1441 ind/ha (tabela  88). Foram amostradas 27 famílias e 61 espécies. O 
índice de diversidade de Shannon foi  de 3,673 com equabilidade de 0,893,  indicando 
uma alta  diversidade com pouca concentração de abundâncias relativas em espécies 
dominantes. 

FIGURA 100: Fisionomia da Mata do Córrego da Guia na área do empreendimento.
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FIGURA 101:  Distribuição dos indivíduos na Mata do Córrego da Guia, em classes de diâmetro 
(cm) e de altura (m), no empreendimento.

Fabaceae foi a família com maior número de indivíduos (52), seguida de Anacardiaceae 
(20), Myrtaceae (19) e Ebenaceae (11) (tabela  85). As famílias com maior número de 
espécies  foram  Fabaceae  (27,87%),  Myrtaceae  (14,75%),  Annonaceae  (6,56%)  e 
Anacardiaceae (4,92%) (tabela 85). O maior valor de importância foi da família Fabaceae 
(28,14% do  VI  das  famílias)  seguida  de  Anacardiaceae  (9,97%),  Myrtaceae  (9,11%), 
Arecaceae (7,8%), Ebenaceae (5,59%) e Sapindaceae (4,28%) (tabela 85).

Tabela 87: Parâmetros das famílias botânicas amostradas na Mata do córrego da Guia, Jaboticatubas, MG 
no empreendimento.

FAMÍLIA No.Ind No.Spp %Spp % VI
Fabaceae 52 17 27,87 28,14
Anacardiaceae 20 3 4,92 9,97
Myrtaceae 19 9 14,75 9,11
Arecaceae 7 1 1,64 7,87
Ebenaceae 11 2 3,28 5,59
Sapindaceae 7 1 1,64 4,28
Apocynaceae 8 1 1,64 3,87
Rubiaceae 8 2 3,28 3,62
Annonaceae 5 4 6,56 3,23
Salicaceae 4 2 3,28 2,95
Bignoniaceae 5 2 3,28 2,81
Vochysiaceae 5 1 1,64 2,62
Meliaceae 2 2 3,28 1,88
Siparunaceae 3 1 1,64 1,66
Malvaceae 2 1 1,64 1,57
Urticaceae 2 1 1,64 1,42
Lauraceae 2 1 1,64 1,28
Boraginaceae 2 1 1,64 1,21
Sapotaceae 1 1 1,64 0,9
Elaeocarpaceae 1 1 1,64 0,88
Hypericaceae 1 1 1,64 0,81
Styracaceae 1 1 1,64 0,76
Moraceae 1 1 1,64 0,74
Chrysobalanaceae 1 1 1,64 0,73
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FAMÍLIA No.Ind No.Spp %Spp % VI
Rutaceae 1 1 1,64 0,72
Melastomataceae 1 1 1,64 0,72
Asteraceae 1 1 1,64 0,7

No = Número de indivíduos; No Spp. = Número de Espécies; % Spp. = % de espécies em relação 
ao total de famílias; % VI = porcentagem do Valor de importância referente à família.

As espécies com maior porcentagem de valor de importância foram Machaerium villosum 
(9,22%), Lithraea molleoides (7,84%), Acrocomia aculeata (7,21%), Copaifera langsdorffii 
(6,53%),  Platypodium  elegans (4,36%),  Aspidosperma sp.  (3,7%),  Cupania  vernalis 
(3,62%),  Guettarda  viburnoides  (2,84%),  Diospyros  inconstans (2,45%)  e  Diospyros 
hispida (2,31%)  (tabela  88).  Machaerium  villosum e  Lithraea  molleoides foram 
importantes na comunidade pelos altos valores de densidade, dominância e frequência 
relativos altos. Acrocomia aculeata e Copaifera langsdorffii apresentaram valores altos de 
dominância relativa, relacionados à sua maior área basal, em comparação com as outras 
espécies  Platypodium  elegans e  Aspidosperma sp.  também  foram  importantes  pela 
dominância  relativa,  mas  também  tiveram  densidade  relativa  alta.  Cupania  vernalis, 
Guettarda  viburnoides,  Diospyros  inconstans e  Diospyros  hispida tiveram  valores  de 
densidade relativa altos e por isso estão entre as espécies de maior valor de importância 
(tabela  88).  Estas  dez  espécies  perfazem  50,08%  do  valor  de  importância  total 
encontrado nesta comunidade.

Tabela  88:  Parâmetros  fitossociológicos  das  espécies  amostradas  na  área  da  Mata  do 
Córrego da Guia, do empreendimento Rio das Velhas Design Resorts, Jaboticatubas – MG

ESPÉCIE No.Ind No.Amo Dens.Re Dom.Rel Freq.Re VI %VI
Machaerium villosum 17 8 9,83 10,21 7,62 27,66 9,22
Lithraea molleoides 18 5 10,4 8,35 4,76 23,52 7,84
Acrocomia aculeata 7 4 4,05 13,76 3,81 21,62 7,21
Copaifera lansgsdorffii 4 3 2,31 14,42 2,86 19,59 6,53
Platypodium elegans 7 3 4,05 6,18 2,86 13,09 4,36
Aspidosperma sp. 8 1 4,62 5,53 0,95 11,1 3,70
Cupania vernalis 7 4 4,05 2,99 3,81 10,85 3,62
Guettarda viburnoides 7 3 4,05 1,61 2,86 8,51 2,84
Diospyros inconstans 5 3 2,89 1,59 2,86 7,34 2,45
Diospyros hispida 6 2 3,47 1,57 1,9 6,94 2,31
Calisthene major 5 2 2,89 2,06 1,9 6,85 2,28
Campomanesia guazumifolia 3 3 1,73 1,46 2,86 6,05 2,02
Peltophorum dubium 4 3 2,31 0,46 2,86 5,63 1,88
Inga vera 3 3 1,73 1,03 2,86 5,62 1,87
Centrolobium tomentosum 2 2 1,16 2,41 1,9 5,47 1,82
Myrcia tomentosa 3 3 1,73 0,71 2,86 5,31 1,77
Campomanesia linearifolia 5 1 2,89 1,45 0,95 5,29 1,76
Casearia sylvestris 3 3 1,73 0,59 2,86 5,18 1,73
Myrcia splendens 3 1 1,73 2,3 0,95 4,99 1,66
Bauhinia longifolia 2 1 1,16 2,42 0,95 4,53 1,51
Machaerium hirtum 2 2 1,16 1,16 1,9 4,22 1,41
Siparuna bifida 3 2 1,73 0,35 1,9 3,99 1,33
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ESPÉCIE No.Ind No.Amo Dens.Re Dom.Rel Freq.Re VI %VI
Luehea grandiflora 2 2 1,16 0,65 1,9 3,71 1,24
Tabebuia serratifolia 3 1 1,73 0,79 0,95 3,47 1,16
Tabebuia heptaphylla 2 2 1,16 0,39 1,9 3,45 1,15
Xylopia aromatica 2 2 1,16 0,33 1,9 3,4 1,13
Swartzia pilulifera 3 1 1,73 0,68 0,95 3,37 1,12
Cryptocarya sp 2 1 1,16 1,24 0,95 3,34 1,11
Cecropia pachystachya 2 2 1,16 0,21 1,9 3,27 1,09
Cordia trichotoma 2 1 1,16 1,03 0,95 3,14 1,05
Machaerium aculeatum 1 1 0,58 1,44 0,95 2,97 0,99
Plathymenia reticulata 1 1 0,58 1,31 0,95 2,84 0,95
Myrciaria glanduliflora 1 1 0,58 1,09 0,95 2,62 0,87
Astronium graveolens 1 1 0,58 1 0,95 2,53 0,84
Trichilia casaretti 1 1 0,58 0,86 0,95 2,39 0,80
Trichilia pallida 1 1 0,58 0,73 0,95 2,26 0,75
Chrysophyllum marginatum 1 1 0,58 0,66 0,95 2,19 0,73
Sloanea garckeana 1 1 0,58 0,6 0,95 2,13 0,71
Cassia ferruginea 1 1 0,58 0,42 0,95 1,95 0,65
Vismia brasiliensis 1 1 0,58 0,4 0,95 1,93 0,64
Annona cacans 1 1 0,58 0,38 0,95 1,91 0,64
Psidium rufum 1 1 0,58 0,34 0,95 1,87 0,62
Mangifera indica 1 1 0,58 0,3 0,95 1,83 0,61
Amaioua guianensis 1 1 0,58 0,27 0,95 1,8 0,60
Styrax acuminatus 1 1 0,58 0,25 0,95 1,78 0,59
Rollinia sylvatica 1 1 0,58 0,19 0,95 1,72 0,57
Ficus sp. 1 1 0,58 0,19 0,95 1,72 0,57
Deguelia costata 1 1 0,58 0,17 0,95 1,7 0,57
Licania kunthiana 1 1 0,58 0,15 0,95 1,68 0,56
Andira fraxinifolia 1 1 0,58 0,15 0,95 1,68 0,56
Citrus sinensis 1 1 0,58 0,13 0,95 1,67 0,56
Casearia decandra 1 1 0,58 0,13 0,95 1,66 0,55
Eugenia florida 1 1 0,58 0,12 0,95 1,65 0,55
Miconia affinis 1 1 0,58 0,12 0,95 1,65 0,55
Machaerium cf lanceolatum 1 1 0,58 0,12 0,95 1,65 0,55
Amburana cearensis 1 1 0,58 0,11 0,95 1,64 0,55
Eugenia involucrata 1 1 0,58 0,1 0,95 1,63 0,54
Rollinia dolabripetala 1 1 0,58 0,09 0,95 1,62 0,54
Piptadenia gonoacantha 1 1 0,58 0,07 0,95 1,6 0,53
Eugenia sp. 1 1 0,58 0,07 0,95 1,6 0,53
Asteraceae sp. 1 1 0,58 0,07 0,95 1,6 0,53

N = Número de indivíduos; N.Amo = Número de amostras em que a espécie foi registrada; Dens.Rel = 
densidade relativa; Dom. rel. = Dominância relativa Freq. rel. = Freqüência relativa; % VI = porcentagem do 
Valor de importância referente à espécie.

10.1.8.6 - Floresta estacional semidecidual em estágio médio de 
regeneração – Área do entorno

No  povoado  de  Boa  Vista,  existe  um  fragmento  de  floresta  em  bom  estado  de 
conservação,  que  segundo  informações  de  moradores,  não  foi  totalmente  explorado 
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como os que ocorrem na área do empreendimento. O terreno apresenta topografia plana 
ao longo da mata ciliar do córrego, mas eleva-se em encostas de média declividade. 

FIGURA 102: Formação florestal amostrada na área de entorno do empreendimento.

A altura média das árvores foi de 9,0 ± 2,5m e o diâmetro médio de 11,2 ± 7,6 cm. A 
distribuição dos indivíduos por classes de diâmetro mostrou que 57,6% deles apresenta 
valores de diâmetro entre 5 -10 cm e 27,3% entre 10 -15 cm (figura 103). Quase 70% dos 
indivíduos amostrados apresentou altura entre 5-10 m e 26,7% apresentou alturas entre 
10 e 15 m (figura 103).
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FIGURA 103: Distribuição dos indivíduos na Mata da Boa Vista, em classes de diâmetro (cm) e de 
altura (m), no entorno empreendimento.

O  número  de  indivíduos  arbóreos  amostrado  foi  de  198,  sendo  a  densidade  total 
estimada de 1650 ind/ha.  Foram amostradas  22 famílias e  54  espécies.  O índice de 
diversidade  de Shannon  foi  de  3,202  com equabilidade de 0,803  indicando uma alta 
diversidade com pouca concentração de abundâncias relativas em espécies dominantes. 

Fabaceae foi a família com maior número de indivíduos (137), seguida de Anacardiaceae 
(8)  e  Myrtaceae  (7)  (tabela  89).  As  famílias  com  maior  número  de  espécies  foram 
Fabaceae  (35,19%),  Myrtaceae  (9,26%),  Urticaceae  e  Rubiaceae  (5,56%  cada  uma) 
(tabela  89). O maior valor de importância foi  da família Fabaceae (52,55% do VI das 
famílias)  seguida  de  Arecaceae  (5%),  Myrtaceae  (4,79%),  Anacardiaceae  (4,54%)  e 
Ebenaceae (3,36%) (tabela 89).

Tabela  89:  Parâmetros  das  famílias  botânicas  amostradas  na  Mata  da  Boa  Vista,  no  entorno  do 
empreendimento Rio das Velhas Design Resorts, Jaboticatubas, MG.

FAMÍLIA N No.Spp %Spp %VI

Fabaceae 137 19 35,19 52,55
Arecaceae 4 1 1,85 5
Myrtaceae 7 5 9,26 4,79
Anacardiaceae 8 2 3,7 4,54
Ebenaceae 4 1 1,85 3,36
Urticaceae 3 1 1,85 2,77
Rubiaceae 3 3 5,56 2,68
Indeterminada 2 2 3,7 2,65
Salicaceae 4 3 5,56 2,27
Rutaceae 3 2 3,7 2,1
Sapindaceae 2 2 3,7 2,03
Malvaceae 3 2 3,7 2,01
Bignoniaceae 2 2 3,7 1,84
Celastraceae 2 1 1,85 1,75
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FAMÍLIA N No.Spp %Spp %VI
Lauraceae 4 1 1,85 1,75
Melastomataceae 2 1 1,85 1,72
Chrysobalanaceae 2 1 1,85 1,4
Annonaceae 2 1 1,85 1,14
Dichapetalaceae 1 1 1,85 0,94
Meliaceae 1 1 1,85 0,91
Lamiaceae 1 1 1,85 0,9
Achariaceae 1 1 1,85 0,89

N = Número de indivíduos; No Spp. = Número de Espécies; % Spp. = % de espécies em 
relação ao total  de famílias; % VI = porcentagem do Valor de importância referente à 
família.

As espécies com maior  porcentagem de valor de importância  foram  Deguelia costata 
(14,75%),  Dalbergia nigra (8,21%),  Machaerium floridum (5,87%),  Copaifera langsdorffii 
(4,96%),  Swartia multijuga (4,77%),  Machaerium villosum (4,42%) e  Acrocomia aculeata 
(4,4%)  (tabela  90).  Deguelia  costata foi  a  espécie  de  maior  VI  pela  alta  densidade 
encontrada nesta floresta, com 53 indivíduos amostrados.  Dalbergia nigra e Copaifera 
langsdorffii foram importantes pela área basal, com indivíduos muito ramificados oriundos 
de rebrota de corte, mas de grande diâmetro. Machaerium floridum apresentou densidade 
e  dominância  relativa  altas,  enquanto  Swartzia  multijuga apresentou  densidade  e 
frequência relativa altas.  Acrocomia aculeata apresentou um valor alto  de dominância 
relativa, relacionado à sua maior área basal. Estas espécies representaram 47,37% do 
Valor de Importância amostrado. 

Tabela 90: Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas na área da Mata de Boa Vista, no 
entorno do empreendimento Rio das Velhas Design Resorts, Jaboticatubas – MG.

ESPÉCIE N N. Amo Dens.Rel Dom.Rel Freq.Rel VI % VI

Deguelia costata 53 7 26,77 9,87 7,61 44,24 14,75
Dalbergia nigra 4 2 2,02 20,43 2,17 24,62 8,21
Machaerium floridum 15 3 7,58 6,77 3,26 17,6 5,87
Copaifera langsdorffii 4 3 2,02 9,59 3,26 14,88 4,96
Swartzia multijuga 12 5 6,06 2,82 5,43 14,31 4,77
Machaerium villosum 6 4 3,03 5,88 4,35 13,26 4,42
Acrocomia aculeata 4 2 2,02 8,99 2,17 13,19 4,40
Bauhinia longifolia 8 4 4,04 3,23 4,35 11,62 3,87
Sweetia fruticosa 9 3 4,55 2,79 3,26 10,6 3,53
Centrolobium tomentosum 7 3 3,54 1,88 3,26 8,68 2,89
Diospyros inconstans 4 3 2,02 2,07 3,26 7,35 2,45
Mangifera indica 3 3 1,52 2,07 3,26 6,85 2,28
Platycyamus regnellii 5 2 2,53 1,59 2,17 6,29 2,10
Lithraea molleoides 5 2 2,53 1,5 2,17 6,2 2,07
Cecropia pachystachya 3 3 1,52 0,8 3,26 5,58 1,86
Ocotea aff macropoda 4 1 2,02 1,22 1,09 4,32 1,44
Piptadenia sp. 1 1 0,51 2,72 1,09 4,31 1,44
Guazuma ulmifolia 2 2 1,01 0,4 2,17 3,58 1,19
Casearia sylvestris 2 2 1,01 0,29 2,17 3,47 1,16
Maytenus gonoclada 2 2 1,01 0,24 2,17 3,42 1,14
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ESPÉCIE N N. Amo Dens.Rel Dom.Rel Freq.Rel VI % VI
Miconia sp.1 2 2 1,01 0,15 2,17 3,33 1,11
Anadenanthera colubrina 1 1 0,51 1,74 1,09 3,33 1,11
Licania humilis 2 1 1,01 1,18 1,09 3,27 1,09
Zollernia ilicifolia 3 1 1,52 0,65 1,09 3,25 1,08
Swartzia pilulifera 3 1 1,52 0,62 1,09 3,22 1,07
Indeterminada 2 1 1 0,51 1,55 1,09 3,14 1,05
Eugenia flavescens 3 1 1,52 0,48 1,09 3,08 1,03
Indeterminada 1 1 1 0,51 1,4 1,09 3 1,00
Pseudopiptadenia warmingii 2 1 1,01 0,86 1,09 2,96 0,99
Rollinia sylvatica 2 1 1,01 0,4 1,09 2,5 0,83
Matayba guianensis 1 1 0,51 0,74 1,09 2,33 0,78
Galipea jasminiflora 2 1 1,01 0,21 1,09 2,3 0,77
Esenbeckia febrifuga 1 1 0,51 0,58 1,09 2,17 0,72
Plathymenia reticulata 1 1 0,51 0,46 1,09 2,05 0,68
Guettarda viburnoides 1 1 0,51 0,38 1,09 1,97 0,66
Sparattosperma leucanthum 1 1 0,51 0,33 1,09 1,92 0,64
Cupania vernalis 1 1 0,51 0,33 1,09 1,92 0,64
Casearia decandra 1 1 0,51 0,33 1,09 1,92 0,64
Peltophorum dubium 1 1 0,51 0,33 1,09 1,92 0,64
Stephanopodium engleri 1 1 0,51 0,32 1,09 1,91 0,64
Cedrela fissilis 1 1 0,51 0,22 1,09 1,81 0,60
Tabebuia serratifolia 1 1 0,51 0,19 1,09 1,78 0,59
Vitex polygama 1 1 0,51 0,19 1,09 1,78 0,59
Carpotroche brasiliensis 1 1 0,51 0,18 1,09 1,77 0,59
Casearia arborea 1 1 0,51 0,17 1,09 1,77 0,59
Campomanesia guazumifolia 1 1 0,51 0,15 1,09 1,74 0,58
Machaerium cf lanceolatum 1 1 0,51 0,12 1,09 1,71 0,57
Pseudobombax grandiflorum 1 1 0,51 0,12 1,09 1,71 0,57
Inga sp.1 1 1 0,51 0,11 1,09 1,7 0,57
Alibertia sessilis 1 1 0,51 0,09 1,09 1,68 0,56
Eugenia florida 1 1 0,51 0,08 1,09 1,67 0,56
Psidium rufum 1 1 0,51 0,08 1,09 1,67 0,56
Amaioua guianensis 1 1 0,51 0,07 1,09 1,66 0,55
Syzygium jambos 1 1 0,51 0,06 1,09 1,65 0,55

N  =  Número  de  indivíduos;  N.Amo  =  Número  de  amostras  em  que  a  espécie  foi 
registrada; Dens.Rel = Densidade relativa; Dom. rel. = Dominância relativa; Freq. rel. = 
Freqüência relativa; %VI = porcentagem do Valor de importância referente à espécie.

10.1.9 - Inventário florestal Básico

A estimativa do rendimento lenhoso foi realizada contemplando toda a área da ADA do 
empreendimento,  onde poderá ocorrer supressão florestal.  As formações florestais  de 
ocorrência compreenderam: Cerrado, Floresta Estacional Semidecidual em estágio Inicial  
de regeneração e Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio e regeneração.
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Para cálculo do rendimento lenhoso do estrato arbóreo das formações florestais nativas 
ocorrentes na ADA do empreendimento foram utilizados os seguintes parâmetros:

VTCC = 0,000074 x DAP1,707348 x HT1,16873
Onde:

VTCC = Volume Total Com Casca (m3)
DAP= Diâmetro a Altura do Peito (cm)
HT= Altura Total (m)

Para a análise estatística foram utilizados os parâmetros apresentados a seguir:

Média por Estrato
Corresponde à média aritmética da variável amostrada para cada estrato.

nh
X

X

nh

i
h

ih
∑

== 1

Desvio Padrão por Estrato
Corresponde à raiz da variância da variável amostrada.

SS hh

2±=

em que:
Sh = Desvio padrão da variável amostrada no estrato h;

S h
2  = variância da variável amostrada no estrato h.

A estimativa do rendimento lenhoso foi realizada contemplando toda a área da ADA do 
empreendimento. Considerou-se que a supressão ocorrerá onde estão as áreas da pista 
de pouso e edificações, campos de golfe, hípica, quadras esportivas, vias pavimentadas 
e a área dos lotes.  Entretanto,  cabe ressaltar  que em algumas destas  áreas,  muitas 
árvores presentes serão mantidas, já que poderão ser aproveitadas no paisagismo.

A  tabela  91 apresenta  a  estimativa  de  volume  lenhoso  em cada  uma  das  tipologias 
encontradas. Para as áreas de floresta, o volume por parcela variou de 3,17 m3 a 11,71 
m3. Para o cerrado, o volume mínimo por parcela foi de 0,39 m3 e o máximo de 0,95 m3. A 
amostragem  de  floresta  estacional  semidecidual  em  estágio  inicial  apresentou  um 
coeficiente de variação alto (53%) em relação à amostra da floresta estacional em estágio 
médio  (16%).  Este  fato  é  devido  às  características  específicas  relacionadas  à 
regeneração após a exploração de cascalho. Possivelmente, durante a exploração não 
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foram cortadas todas as árvores do local e elas hoje representam os indivíduos maiores. 
Pode  ter  havido  também  regeneração  por  rebrotamento.  Árvores  que  rebrotam, 
geralmente  desenvolvem  2  ou  mais  troncos,  resultando  num  diâmetro  final  maior,  e 
conseqüentemente volume também maior. Além disso, em toda a área ocorrem muitas 
macaúbas  (Acrocomia  aculeata),  que  apresentam  grande  diâmetro,  inflando  as 
estimativas de volume.

Tabela 91: Estimativa de volume lenhoso nas tipologias amostradas na ADA do empreendimento Rio 
das Velhas Design Resorts, Jaboticatubas, MG.

Tipologia Parcela Volume/parcela (m3) Volume/ha (m3)
Floresta 
Estacional 
Semidecidual
estágio inicial

1 3,17 105,55
2 11,71 390,42
3 9,18 306,15
4 5,07 169,07

Média ± desvio padrão 7,28 ± 3,88 242,80 ±129,20
Coeficiente de variação 0,53

Floresta 
Estacional 
Semidecidual
estágio médio

9 3,81 126,86
10 5,52 184,08
11 5,30 176,64
12 4,78 159,21
Média ± desvio padrão 4,85 ± 0,76 161,70 ± 25,46
Coeficiente de variação 0,16

Cerrado

5 0,39 12,96
6 0,95 31,80
7 0,52 17,33
8 0,58 19,36
Média ± desvio padrão 0,61 ± 0,24 20,36 ± 8,08
Coeficiente de variação 0,39

Dentre as espécies que ocorrem na área, destacam-se algumas de alto valor comercial 
como o pau de óleo (Copaifera langsdorfii), gonçalo-alves (Astronium graveolens) e os 
angicos (Anadenanthera peregrina), que apresentam madeira utilizada na construção civil 
e  cercamentos.  Os  exemplares  de  jacarandá-caviúna  (Dalbergia  nigra),  vinhático 
(Plathymenia  reticulata)  e  as  espécies  de  sucupira  (Bowdichia  virgiliodes e  Sweetia 
fruticosa)  também  são  madeiras  importantes  na  região  encontrados  nas  áreas 
amostradas. 

De  uma  maneira  geral,  as  espécies  acima  citadas  encontram-se  representadas  por 
indivíduos de baixo valor, cuja principal utilização pode ser feita na forma de lenha ou 
pequenos  usos  domésticos.  Entretanto,  é  possível  que  alguns  indivíduos  tenham 
aproveitamento madeireiro.

Para os cálculos de volume total de madeira que será suprimido pelo empreendimento da 
ADA, foram utilizadas as médias do volume calculado por ha, multiplicado pela área total, 
onde haverá intervenções de qualquer tipo no empreendimento.  A tabela apresenta a 
estimativa  deste  volume  por  área  a  ser  suprimida.  Para  o  cerrado,  a  supressão  foi 
calculada em cerca de 1800 m3, enquanto nas florestas estacionais os valores são de 
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aproximadamente 5600 e 6300 m3 para os estágios inicial e médio respectivamente.

Tabela 92: Estimativa de volume lenhoso presente na área diretamente afetada pelo empreendimento 
Rio das Velhas Design Resorts, Jaboticatubas, MG.

Fisionomia Área afetada 
(ha)

Volume total estimado
(m3)

Cerrado 88,3 1.797,87
Floresta Estacional Semidecidual em Estágio Inicial 23,1 5.606,46
Floresta Estacional Semidecidual em Estágio Médio 39,0 6.303,08
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10.2 - 10.2 - MASTOFAUNAMASTOFAUNA

10.2.1 - Introdução

A mais recente lista taxonômica de mamíferos existentes no mundo cita a ocorrência de 
5.400 espécies (Wilson & Reeder, 2005). O Brasil detém cerca de 530 espécies, sendo o 
país com o maior número de espécies de mamíferos do mundo (Costa et al., 2005). Este 
número corresponde cerca de 10% de todas as espécies mundiais. Além disso, o grau de 
endemismo,  ou  seja,  as  espécies  que  só  ocorrem  no  Brasil,  são  muito  altas,  com 
aproximadamente 25% das espécies. Para alguns grupos como roedores e primatas, este 
número é ainda maior, 37% e 50%, respectivamente (Fonseca et al., 1996).

Mas  esta  grande  diversidade  do  país  vem  sendo  ameaçada  em  conseqüência  da 
destruição  dos  hábitats  naturais.  O  número  de  espécies  de  mamíferos  consideradas 
ameaçadas no Brasil, em 1989, era de 59 espécies (Bernardes et al., 1990), mas, hoje, 
este número é maior, com 69 espécies ameaçadas, 10 a mais do que a lista anterior 
(Machado  et al., 2005). No Estado, 39 (16%) foram classificadas como ameaçadas de 
extinção,  segundo  Machado  et  al.(1998)  e  atualmente  este  número  subiu  para  100 
espécies  de  mamíferos  ameaçados  (RE=1;  CR=7;  EM=21;  VU=16;  NT=11;  DD=44), 
representando 42% do total de espécies avaliadas (N=238) (Biodiversitas, 2007). A maior 
proporção de espécies ameaçadas em Minas Gerais certamente reflete o avançado grau 
de destruição de seus ambientes naturais, especialmente a Mata Atlântica e o Cerrado 
(Machado et al., 1998; Biodiversitas, 2007).

Minas Gerais é um estado, biologicamente, bastante rico, abrigando dezenas de milhares 
de espécies de plantas e animais. Essa riqueza é fruto do grande número de ambientes 
naturais distintos, como áreas de Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga e Campos Rupestres 
(Mendonça & Lins, 2000). O relevo diversificado também contribui para a formação de 
habitats únicos ao longo do eixo norte-sul do Estado (Machado  et al., 1998). O Estado 
contribui, assim, para que o Brasil seja hoje considerado como o país detentor de maior 
biodiversidade em todo o mundo (Mittermeier et al. 1992, Mittermeier et al. 1998).

Os biomas da Mata Atlântica e do Cerrado fazem parte de um conjunto de 25 regiões do 
planeta,  que representam 1,4% da superfície  da  Terra,  conhecidas como ‘hotspots’51. 
Nessas regiões estão concentradas 44% de todas as espécies de plantas vasculares e 
35%  de  todos  os  vertebrados,  excetuando-se  os  peixes  (Myers  et  al. 2000).  Por 
diferentes  fatores,  a  biodiversidade  dessas  áreas  está  em risco  de  desaparecimento, 
sendo por esse motivo considerado áreas críticas para a manutenção da vida em termos 
globais (Silva & Bates, 2002).

O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, ocupando cerca de 2 milhões de km2, 
quase 25% do território  brasileiro.  Compreendem um mosaico de tipos vegetacionais, 
incluindo  as  formações  abertas  do  Brasil  central  (campo  limpo,  campo  sujo,  campo 

51  Hotspots – áreas com grande número de endemismos e forte grau de ameaça (Mittermeier et al. 1998)
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cerrado e campo rupestre)  e as formações florestais  características (vereda,  mata  de 
galeria,  cerradão  e  mata  mesofítica).  Estima-se  que  mais  de  40%  das  espécies  de 
plantas  lenhosas  e  50%  das  espécies  de  abelhas  existentes  nesse  bioma  sejam 
endêmicas (Conservação Internacional, 2005; Scariot et al., 2005).

A  diversidade  de  vertebrados  também é considerável,  ocorrendo  aí  161  espécies  de 
mamíferos, sendo 12% de espécies endêmicas; 837 espécies de aves das quais 3% são 
endêmicas; aproximadamente 120 répteis, sendo 20% endêmicos; e 150 anfíbios com 
30% de endemismo.  Isso  totaliza 1.268  espécies  de  vertebrados,  das  quais  117 são 
endêmicas (Silva & Bates, 2002).

Embora  seja  considerada a savana mais  rica  do  mundo,  o  Cerrado foi  alvo  de  uma 
ocupação  intensa  e  descontrolada.  É  indiscutível  que  a  consolidação  das  atividades 
agrícolas  convencionais  e  a  expansão  da  fronteira  agrícola  na  região  trouxeram 
implicações alarmantes  para  a  integridade dos ecossistemas  e  dos recursos naturais 
renováveis, não existindo estimativas concretas sobre a porcentagem do bioma que já foi 
alterada.

Os mamíferos formam um grupo altamente diversificado de organismos, apresentando 
variações  morfológicas  e  fisiológicas  que  lhes  possibilitam  adaptações  a  uma  ampla 
variedade de estilo  de vida em meios terrestre,  aquático e aéreo,  apresentando uma 
grande quantidade de diversidade ecomorfológica (Câmara & Lessa, 1994, Pough, 2003). 

Os  mamíferos  desempenham  um  papel  importante  no  processo  de  manutenção  da 
diversidade  de  flora,  através  da  dispersão  e  predação  de  sementes  e  plântulas  (De 
Steven & Putz,  1984;  Dirzo & Miranda, 1991),  as espécies frugívoras e/ou herbívoras 
como antas (Tapirus terrestris), veados (Mazama sp.), porcos-do-mato (Tayassu pecari e 
Pecari tajacu) e roedores de grande porte (p. ex. Cuniculus paca e Dasyprocta spp.) tem 
o  papel  de  dispersão,  enquanto  carnívoros  regulam  as  populações  de  herbívoros 
(Emmons, 1987; Terborgh, 1988).

Dirzo  &  Miranda  (1991)  mostraram  que  os  grandes  herbívoros  desempenham  um 
importante papel na manutenção da estrutura e dinâmica de ecossistemas naturais na 
região  tropical.  Onde  não  há  mais  a  fauna  (mamíferos  foi  o  foco  do  estudo),  o 
ecossistema entra em um desequilíbrio ecológico, propiciando a dominância de algumas 
poucas  espécies,  com  reflexos  diretos  e  indiretos  na  sobrevivência,  recrutamento  e 
viabilidade populacional de plantas e animais.

Espécies  de  mamíferos  são  vulneráveis  às  modificações  do  habitat,  sendo  estes 
imprescindíveis para elaboração de estudos de impacto ambiental, planos de manejo, etc. 
(Marques & Ramos, 2001). Existem hoje várias técnicas para inventariar a mastofauna. 
Entre elas está a identificação de indivíduos através de pegadas (Scoss & De Marco, 
2000; Pardini  et al.,  2003),  contagens de pilhas de fezes, radiotelemetria,  marcadores 
moleculares, armadilhas fotográficas (Miranda & Tomas, 2003) e métodos de captura (p. 
ex. Paglia et al., 1995).
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Entre os mamíferos existe uma variação muito grande de tamanho corpóreo, hábitos de 
vida  e  preferências  de  hábitat  (Voss  &  Emmons,  1996).  Devido  aos  requerimentos 
energéticos  serem  maiores,  os  mamíferos  de  médio  e  grande  porte,  normalmente, 
ocorrem em menores números populacionais quando em comparação com espécies de 
pequenos mamíferos terrestres (Begon  et al., 1996). Além disso, são, em sua maioria, 
animais  considerados  crípticos,  ou  seja,  de  difícil  observação  e  demonstram  uma 
variação muito  ampla de hábitos de vida (animais noturnos) e preferências de hábitat 
(Pardini  et al.,  2003). Carnívoros de grande porte que necessitam de grandes áreas e 
vivem  em  baixas  densidades  são  mais  susceptíveis  ainda,  em  particular  quando  os 
ambientes são fragmentados (Noss et al., 1996). Em contrapartida, espécies de grande 
porte  podem  ser  consideradas  ótimas  indicadoras  da  conectividade  e  qualidade  do 
ambiente (Mazzolli, 2005). 

Neste contexto, faz necessária a caracterização da comunidade de mamíferos da região 
de  Jaboticatubas,  MG,  para  subsidiar  o  processo  de  licenciamento  e  elaboração  do 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do empreendimento Rio das Velhas Design Resorts. 
O conhecimento das espécies de mamíferos que ocorrem na área do empreendimento e 
entorno  associado  às  atividades  impactantes  que  o  empreendimento  irá  produzir 
(Avaliação de Impactos Ambientais - AIA), auxiliará o processo de definição de medidas 
de  mitigação  dos  impactos  ambientais,  principalmente  os  classificados  como 
permanentes e irreversíveis, e aqueles de alta magnitude e sinergismo. Pretende-se além 
de  inventariar  a  mastofauna  da  região  de  Jaboticatubas,  obter  dados  primários  que 
possibilitem  a  apresentação  de  diretrizes  específicas  para  a  proteção,  manejo  e 
conservação das populações locais deste importante grupo biológico, em particular para 
as espécies ameaçadas de extinção.

10.2.2 - Objetivos

O  principal  objetivo  do  presente  trabalho  técnico  foi  a  caracterização  da  fauna  de 
mamíferos da região de Jaboticatubas, MG, onde será instalado o empreendimento Rio 
das  Velhas  Design  Resorts,  para  subsidiar  a  elaboração  do  EIA  e  o  processo  de 
licenciamento do referido empreendimento.

Como objetivos específicos podem-se citar:

➢ Coletar dados primários em campo;
➢ Obter  dados secundários através de consultas  aos estudos já realizados e em 

andamento na região da Serra d Cipó, MG;
➢ Identificar espécies de mamíferos ameaçadas de extinção e/ou com distribuição 

geográfica restrita;
➢ Apresentar  recomendações  e  diretrizes  para  a  conservação  dos  mamíferos 

silvestres da região, que devem ser incorporadas no processo de licenciamento do 
empreendimento Rio das Velhas Design Resorts.
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10.2.1 - Área de Estudo

Os pontos de amostragem para a caracterização de mamíferos foram instalados na área 
diretamente afetada e áreas de influência do empreendimento  Rio das Velhas Design 
Resorts,  município  de  Jaboticatubas,  Minas Gerais (figura  104;  tabela  93),  localizado 
entre  as  latitudes  622000S  -  626500N  e  longitudes  7632000E  -  7837000W.  O 
levantamento de mamíferos foi realizado prioritariamente na Área Diretamente Afetada 
(ADA) pelo empreendimento: margem direita do Rio das Velhas (Área de Preservação 
Permanente / APP), fragmentos florestais, diferentes fitofisionomias do bioma Cerrado e 
estradas (figura 105).

A  definição  dos  locais  de  amostragem  foi  posterior  à  visita  de  campo  para 
reconhecimento do local, levando-se em conta: i) vias de acesso (estradas e trilhas); ii) 
rotas de movimentação da fauna local  e sinais típicos de uso das áreas;  iii)  grau de 
exposição  e  nível  de  segurança  dos  locais  para  a  instalação  e  permanência  dos 
equipamentos no campo e iv) remanescentes de vegetação nativa (fragmentos, área de 
preservação permanente, etc.).

As estradas de acesso aos locais situados na AID e ADA, onde está previsto a instalação 
do empreendimento, também serviram de local de amostragem para observação direta 
da mastofauna terrestre, obtenção de registros indiretos (pegadas e fezes) e registro de 
atropelamentos.
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FIGURA 104: Localização da Área de Influência do empreendimento Rio das Velhas Design Resorts, Jaboticatubas, MG. Os pontos de amostragem da 
mastofauna também estão representados no mapa: censo diurno, entrevistas, armadilhas fotográficas (câmeras).



Tabela  93: Métodos de amostragem e coordenadas geográficas dos locais onde foram obtidos os 
dados primários sobre mamíferos, na área de influência do empreendimento Rio das Velhas Design 
Resorts, Jaboticatubas, MG.
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Método

Entrevista
625500 7835000
623798 7835042
622248 7834017
622229 7836467
625500 783500

Armadilha fotográfica
CAM 1 624595 7832821
CAM 2 622001 7834867
CAM 3 622380 7836765
CAM 4 622533 7835097
CAM 5 623870 7834179

Censo diurno
622001 7834867
622554 7836691
622434 7835101
624389 7834417

Censo noturno

Latitude  
(UTM)

Longitude 
(UTM)

QUEST 1
QUEST 2
QUEST 3
QUEST 4
QUEST 5

FRAG 1
FRAG 2
FRAG 3
FRAG 4

Todas as estradas no 
interior do empreendimento 
foram percorridas (90 km)



FIGURA 105: Vista de alguns locais de amostragem para o grupo de mamíferos, na área de influência 
direta (ADA) do empreendimento, Jaboticatubas, MG.

10.2.2 - Metodologia para o Levantamento da Mastofauna

Para  a  elaboração  do  presente  estudo,  a  equipe  responsável  considerou  apenas  os 
grupos de mamíferos que não necessitam de captura e/ou coleta de material biológico 
(médios  e  grandes  mamíferos  e  primatas).  Sendo  assim,  as  Ordens  Rodentia  e 
Didelphimorphia  foram  caracterizadas  a  partir  de  dados  secundários,  tendo  como 
referência o Parque Nacional da Serra do Cipó (PARNA Cipó) (Câmara & Murta, 2003).

Para  o  levantamento  da  mastofauna  foram  utilizados  quatro  métodos  diferentes  de 
registro, a saber: 

➢ censo diurno e noturno; 
➢ uso de armadilhas fotográficas para identificação de espécies de médios e grandes 
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mamíferos terrestres; 
➢ identificação de espécies de primatas, através de trilhas pré-existentes no interior 

e/ou borda dos fragmentos de vegetação nativa;
➢ entrevistas  com  moradores  locais  e  com  posterior  avaliação/verificação  dos 

registros para a área de influência do empreendimento. 

Além  disso,  também  foram  utilizados  dados  secundários  a  partir  de  uma  pesquisa 
bibliográfica na literatura específica sobre a mastofauna da região.

Censo Diurno e Noturno

O esforço de coleta de dados primários durante o período diurno (7:00 as 18:00hs) foi 
empregado na busca ativa por vestígios: pegadas de mamíferos ao longo das estradas e 
substratos  às  margens  dos  cursos  d’água,  observações  diretas  (avistamentos)  e 
localização de fezes e tocas (ou abrigos).  Os resultados obtidos  por  estes  diferentes 
métodos de registro foram denominados de Censo diurno. A unidade amostral utilizada 
foi hora de observação (direta e indireta).

Foram realizados censos noturnos nas estradas de terra no interior e região do entorno 
do empreendimento, com auxilio de veículo motorizado, a uma velocidade de 20 km/h. Os 
censos foram realizados durante quatro noites no período compreendido entre o pôr do 
sol e as 22h00min, totalizando 92 km percorridos. O veículo automotor foi  preferido à 
metodologia  de  transectos  lineares  em  função  da  dificuldade  de  se  estabelecer 
transectos  padronizados  na  região  pela  ausência  de  uma  quantidade  mínima  de 
fragmentos  remanescentes  que  permitissem  uma  amostragem  padronizada,  além  do 
tempo inadequado de amostragem para que as vias de acesso pudessem viabilizar os 
trabalhos de campo, aumentando as chances de detectabilidade da mastofauna local.

Para cada animal avistado foram anotadas informações sobre espécie avistada, número 
de indivíduos; localização geográfica; dia e hora do registro. A unidade amostral utilizada 
foi quilômetro percorrido.

Armadilhas Fotográficas

O sistema fotográfico  utilizado neste  trabalho  consiste,  basicamente,  de  uma câmera 
fotográfica comum, fotômetro, com disparo de flash, foco e avanço do filme automático e 
um  sistema  com  sensor  de  calor  e  movimento.  As  câmeras  são  equipadas  com 
impressão de dia e hora em que cada foto foi tirada, sendo possível monitorar os horários 
de atividades da espécie em estudo. O tempo entre uma foto e outra foi regulado para 30 
segundos de intervalo entre fotos. Foram utilizados filmes ASA400 de 36 poses e pilhas 
pequenas (AA) alcalinas.

As câmeras (N=5) foram distribuídas em pontos que apresentavam sinais de rotas de 
movimentação da fauna local e sinais típicos de uso das áreas de estudo de forma que 
os  dados  obtidos  permitissem  estimar  a  riqueza  de  espécies.  As  câmeras  ficaram 
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instaladas em pontos de amostragem (ver figura 104; figura 106A, B e C) a uma altura de 
aproximadamente 50 cm do solo. Os locais de instalação foram definidos prioritariamente 
próximo aos cursos d’água. No momento da instalação os pontos foram iscados com 
pedaços  de  bacon  e  abacaxi  (figura  106D).  Os filmes  foram  retirados  após, 
aproximadamente, 30 dias de amostragem contínua. Após este período foram revelados 
e os registros fotográficos foram digitalizados para facilitar a elaboração da planilha de 
dados e a análise para compor os resultados do presente relatório.

Para  cada  ponto  de  amostragem com as armadilhas  fotográficas  foram  anotadas  as 
coordenadas geográficas (GPS), a data da instalação e manutenção, e características 
peculiares do hábitat (tabela 94). As espécies que foram registradas foram identificadas, 
quando necessário,  com auxílio  da  literatura  (Fonseca  et  al.,  1996;  Emmons  & Feer, 
1997; Eisenberg & Redford, 1999).

Para a análise do esforço de coleta (curva do coletor), utilizamos o período de 24 horas 
como  unidade  independente.  Assim,  o  tempo  de  permanência  de  cada  armadilha 
fotográfica no campo (~30 dias), multiplicado pelo número de armadilhas distribuídas na 
área de coleta (N=5), representa o esforço total utilizado para o registro fotográfico de 
mamíferos terrestres.

Tabela  94:  Caracterização  dos  pontos  de  amostragem  por  armadilhamento  fotográfico  para  o 
empreendimento localizado no município de Jaboticatubas, Minas Gerais.
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Pontos Latitude Longitude Descrição da área 

Câmera 1 624595 7832821

Câmera 2 622001 7834867

Câmera 3 622380 7836765
Câmera 4 622533 7835097 Mata de Galeria. 

Câmera 5 623870 7834179

Floresta Semidecidual em bom estado de conservação, 
localizada próximo às margens do rio das Velhas.
Floresta Semidecidual próxima a um curso d'água e área de 
pastagem.
Campo Cerrado isolado na paisagem por uma matriz de 
pastagem.

Mancha de Cerradão em estágio secundário, com fortes 
indícios de pressão antrópica.



FIGURA  106:  Representação  do  uso  de  armadilhas  fotográficas  para  o  registro  de  espécies  de 
mamíferos terrestres de médio e grande porte, durante a fase de coleta de dados para a elaboração 
do estudo de impacto ambiental do empreendimento FAZENDA DA GUIA, Jaboticatubas, MG. A – 
Ponto de amostragem Câmera 1; B – Frutas utilizadas como isca atrativa; C - Câmera 2; D – Câmera 
4.

➢ Primatas

A presença / ausência de espécies de primatas nos fragmentos vistoriados na ADA e AI 
do empreendimento, foi verificada durante o percurso realizado nas trilhas já existentes 
em cada uma das áreas (censo diurno). Este procedimento foi realizado no período da 
manhã  (07:00-10:00hs)  e  pela  tarde  (15:00-18:00hs).  O registro  de  primatas  foi  feito 
através de observações visuais diretas e/ou através de vocalizações e, quando possível, 
através de registro fotográfico.

Página: 394 / 786

Arquivo: 001-EIA-R46-081218.odt

A B

C D



➢ Entrevistas

Entrevistas  padronizadas  e  semi-estruturadas  foram realizadas  com moradores  locais 
e/ou funcionários residentes nas propriedades que compõe a área diretamente afetada 
pelo empreendimento. As entrevistas transcorreram de maneira informal, sendo anotadas 
as espécies citadas espontaneamente pelo entrevistado e possíveis locais de ocorrência. 
No caso de dúvida sobre a conformidade entre o nome de um animal citado e a espécie 
correspondente, os mesmos foram solicitados a descreverem o animal,  incluindo suas 
características que o diferem de outros mamíferos semelhantes.

➢ Mamíferos Ameaçados de Extinção

Para a confecção da lista final da mastofauna, as espécies registradas durante o trabalho 
foram enquadradas em categorias de ameaça, conforme a raridade regional (Machado et 
al., 1998; Biodiversitas, 2007), nacional (Machado et al., 2005) e mundial (IUCN - União 
Mundial para a Natureza; IUCN, 2008), além do potencial uso e tráfico de algumas delas, 
conforme  rege  os  padrões  mundiais  estabelecidos  pela  CITES -  Convenção  sobre  o 
Comércio  Internacional  das  Espécies  da  Flora  e  da  Fauna  Selvagens  em Perigo  de 
Extinção, cujos apêndices significam: Apêndice I – inclui todas as espécies ameaçadas 
de  extinção,  em  nível  mundial,  e  que  são  ou  possam  ser  afetadas  pelo  comércio; 
Apêndice II – inclui todas as espécies que, embora não estejam ameaçadas de extinção, 
possam vir a ficar, a menos que o comércio de espécimes de tais espécies esteja sujeito 
à regulamentação rigorosa; Apêndice III  – inclui espécies que requerem algum tipo de 
regulamentação para impedir ou restringir sua exploração (Machado et al., 1998).

➢ Análises dos Dados

Para avaliarmos o esforço de coleta, através do uso de armadilhas fotográficas e busca 
ativa  por  vestígios  (censo  diurno:  primatas,  pegadas  e  fezes),  utilizamos  o  programa 
Estimate S versão 6.0b1 (Colwell, 2000), cujas estimativas geradas pelo procedimento 
Jackknife 1 foram as únicas consideradas (Heltshe & Forrester, 1983). A partir de uma 
matriz binária de presença / ausência das espécies pelos dias de coleta (busca ativa) e 
horas de amostragem (armadilha fotográfica) foi possível gerar uma estimativa da riqueza 
de espécies e a curva do coletor, que possibilitou a discussão sobre esforço de coleta.

Como a amostragem de dados primários foi conduzida em um curto espaço de tempo 
(máximo de 30 dias – armadilhas fotográficas), comparações entre o número de espécies 
registradas em diferentes fitofisionomias ou a intensidade de uso de cada uma destas 
áreas pelas diferentes espécies, foi comprometida. Desta forma, os dados coletados não 
permitem  uma  discussão  sobre  a  abundância  das  espécies  registradas  na  área  de 
influência  do  empreendimento,  ficando  a  discussão  do  presente  relatório  e  o 
desenvolvimento do tópico sobre avaliação de impactos, restrito ao uso dos parâmetros 
riqueza  de  espécies  e  padrão  espacial  de  registro  destas  espécies  na  área  do 
empreendimento e seu entorno.
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10.2.1 - Resultados

Foram registradas a partir  de dados primários, 22 espécies de mamíferos, sendo três 
espécies domésticas  (Canis lupus,  Bos sp.  e  Felis catus) (Tabela  95).  Estas espécies 
representam seis Ordens da Classe Mammalia, sendo a Ordem Carnivora com o maior 
número de espécies (N=11), seguida de Rodentia (N=4), Pilosa (N=3), Artiodactyla (N=2), 
Primates (N=1) e Didelphimorphia (N=1).
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Tabela  95:  Lista  das  espécies  de  mamíferos  e  a  forma  de  obtenção  dos  registros  para  o 
empreendimento, localizado no município de Jaboticatubas, Minas Gerais.

OBS - As espécies estão em destaque são consideradas ameaçadas de extinção em algum nível: global, 
nacional ou regional.
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Taxa Nome Comum

Tipo de registro

Toca

PRIMATES (1)
mico-estrela X X

X X X

gado doméstico X X X
PILOSA (3)

X

tatu-galinha X X

X X

X X X

X X X X

lobo-guará X X X
Eira barbara irara X

gato-doméstico X
jaguatirica X X

gato-do-mato X X
lontra X
quati X

mão-pelada X X X
Puma concolor onça-parda X

X
paca X X

capivara X X X X

caxinguelê X

gambá X

22 15 2 11 4 7 5

Entre
vista 
(N=5)

Pega
da

Fez
es

Observa
ção 

direta

Armadilha 
fotográfica

Callithrix penicillata
ARTIODACTYLA (2)

Mazama sp.
veado-mateiro; 

catingueiro
Bos taurus*

Cabassous unicinctus tatu-do-rabo-
mole

Dasypus novempópulo

Euphractus sexcintus tatu-peba; tatu-
testa-de-ferro

CARNIVORA (11)

Canis lupus* cachorro-
doméstico

Cerdocyon thous cachorro-do-
mato

Chrysocyon brachyurus

Felis catus*
Leopardus pardalis
Leopardus sp.
Lontra longicaudis
Nasua nasua
Procyon cancrivorous

RODENTIA (4)
Coendou prehensilis ouriço-caxeiro
Cuniculus paca
Hydrochaeris 
hydrochaeris
Sciurus ingrami
DIDELPHIMORPHIA (1)
Didelphis sp.

Total de 
registros/espécies



Estes registros foram obtidos a partir do uso de diferentes métodos de amostragem. Das 
15 espécies  indicadas por  moradores  locais  (entrevistas),  67% (N=10)  tiveram a  sua 
ocorrência confirmada para a área de influência do empreendimento através dos demais 
métodos utilizados durante a campanha de campo (Figura  107e  108). Não foi possível 
confirmar  a  presença de cinco espécies citadas nas entrevistas para a AI  e  ADA do 
empreendimento: Cabassous unicinctus, Eira barbara, Coendou prehensilis, Didelphis sp. 
e  Puma  concolor. Entretanto,  todas  estas  espécies  apresentam  área  de  distribuição 
geográfica confirmada para a região (Emmons & Feer, 1997; Câmara & Murta, 2003; Reis 
et al., 2006).

FIGURA  107:  Número  de  espécies  de  mamíferos  registradas  para  a  área  de  influência  do 
empreendimento FAZENDA DA GUIA, Jaboticatubas, MG, através de diferentes métodos de coleta de 
dados primários.

O esforço de coleta total utilizado para a obtenção de dados através do censo diurno foi 
de 32 horas de observação. A curva do coletor que representa a relação entre o número 
acumulado de espécies e o esforço de coleta indica que através dos métodos utilizados 
no  censo  diurno  a  comunidade  de  mamíferos  estaria  bem  representada  (primatas, 
médios e grandes mamíferos terrestres) (figura 109). Foram registradas oito espécies e a 
estimativa final gerada pelo procedimento Jackniffe 1 para o censo diurno foi de 12,90 ± 
1,62 espécies. Vale ressaltar que embora o esforço de coleta tenha sido relativamente 
baixo, a curva do coletor indica que o número de horas de observação destinado para as 
coletas de campo de censo diurno foi suficiente para o registro da maioria das espécies 
de primatas, médios e grandes mamíferos terrestres, com distribuição esperada para a 
região.
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FIGURA 108: Registros diretos de espécies de mamíferos durante a fase de elaboração do estudo de 
impacto  ambiental  do  empreendimento  FAZENDA DA GUIA,  Jaboticatubas,  MG.  A –  Jaguatirica 
Leopardus pardalis; B – Mão-pelada Procyon cancrivorus; C – Capivara Hydrochaeris hydrochaeris; 
D  –  Cachorro-do-mato  Cerdocyon  thous;  E  –  Mico-estrela  Callithrix  penicillata;  F  –  Caxinguelê 
Sciurus ingrami; G – Cachorro-doméstico Canis lupus; H – Gado-nelore Bos taurus.

FIGURA 109: Curva do coletor dos métodos utilizados no censo diurno (primatas, médios e grandes 
mamíferos terrestres) na área de influência do empreendimento, Jaboticatubas, MG.

Já a estimativa  da  riqueza de espécies  de  mamíferos  terrestres,  gerada a  partir  dos 
resultados obtidos pelas armadilhas fotográficas estimou 9,96 ± 2,18 espécies. A partir 
deste método de amostragem, a curva do coletor indica que ainda é necessário aumentar 
o esforço de coleta para o registro de outras espécies de mamíferos terrestres (figura 
110).
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FIGURA 110: Curva do coletor para armadilhas fotográficas (médios e grandes mamíferos terrestres) 
na área de influência do empreendimento, Jaboticatubas, MG.

Embora  as  metodologias  utilizadas  e  o  esforço  amostral  tenham  sido  diferentes  a 
estimativa de riqueza de espécies foi similar entre as mesmas (figura 111), indicando que 
as metodologias adotadas foram complementares. Através do censo diurno é possível 
obter  um número  elevado de registros  em um curto  espaço  de tempo,  porém esses 
registros na maioria das vezes são indiretos (fezes, pegadas, abrigos e carcaças) (figura 
112). Com a metodologia de armadilhamento fotográfico é possível o registro de espécies 
de hábitos noturnos e/ou de difícil observação, além de permitir a confirmação de alguns 
registros indiretos. Além disso, este método permite gerar estimativas mais precisas da 
riqueza de espécies e variação do uso do espaço pelas espécies.
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FIGURA 111: Estimativa da riqueza de espécies de mamíferos na FAZENDA DA GUIA, Jaboticatubas, 
MG,  a  partir  do  uso  de  diferentes  métodos  de  amostragem.  As  barras  indicam  o  intervalo  de 
confiança (inferência por intervalo de confiança; p < 0,05).
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FIGURA 112: Registros indiretos de espécies de mamíferos durante a fase de elaboração do estudo 
de impacto ambiental do empreendimento FAZENDA DA GUIA, Jaboticatubas, MG. A – Pegada de 
mão-pelada  Procyon  cancrivorus;  B  –  Pegada  de  veado  Mazama sp.;  C  –  Pegada  de  capivara 
Hydrochaeris hydrochaeris; D – Pegada de paca Cuniculus paca; E – Pegada de quati Nasua nasua; F 
– Pegada de jaguatirica Leopardus pardalis; G – Toca de Euphractus sexcinctus; H – Fezes de felinos 
Leopardus spp.

Das espécies de mamíferos registradas, cinco são consideradas ameaçadas no “Livro 
Vermelho das Espécies Ameaçadas de Extinção da Fauna de Minas Gerais” (Machado et 
al., 1998; Biodiversitas, 2007):  Chrysocyon brachyurus com registros de fezes e pegada 
obtidos no fragmento florestal próximo às margens do rio das Velhas (ADA) e com citação 
em entrevistas; Leopardus pardalis com registro fotográfico e pegada nas margens do rio 
das  Velhas,  ambos  os  registros  para  o  maior  fragmento  florestal  dentro  da  ADA do 
empreendimento; Leopardus sp. registrada na AI do empreendimento; Lontra longicaudis 
também com registro de pegada nas margens do rio das Velhas e;  Puma concolor que 
não teve seu registro confirmado, mas tem ocorrência esperada para a região, pois é uma 
espécie  de  ampla  distribuição  geográfica,  elevada  plasticidade  ecológica  e  ocorre  no 
Parque Nacional da Serra do Cipó (Câmara & Murta, 2003). 

Destas,  quatro  espécies  estão  ameaçadas  de  extinção  em  nível  nacional,  estando 
presentes na Lista Oficial do IBAMA (Machado  et al.,  2005), sendo  Lontra longicaudis 
classificada  como  quase  ameaçada.  Duas  são  listadas  como  “quase  ameaçadas” 
(Leopardus pardalis e Leopardus sp.), uma possui dados deficientes (Lontra longicaudis) 
e duas são consideradas não ameaçadas (IUCN; 2008). As quatro espécies listadas aqui 
como ameaçadas, também são listadas em um dos três apêndices da CITES, sendo três 
taxa definidos para o apêndice I da CITES (Tabela 96).
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Tabela 96: Espécies de mamíferos ameaçados de extinção registradas na área diretamente afetada 
do empreendimento FAZENDA DA GUIA, segundo as listas: União Mundial para a Natureza (IUCN, 
2007)1, do Brasil (Machado et al., 2005)2, da lista de Minas Gerais (Biodiversitas, 2007)3, e segundo 
os critérios da CITES, quando aplicáveis (ver detalhes no texto).

Legenda das categorias de ameaça: Não ameaçada (NT); Quase ameaçada (LC) e; Vulnerável (Vu).

Era esperada a presença de outra espécie de primata além de C.  penicillata de acordo 
com  o  mapa  de  distribuição  geográfica  para  Allouata  caraya (BDGEOPRIM,  2002; 
Oliveira  et  al,  2003)  com registro  da  espécie  no  Parque  Nacional  da  Serra  do  Cipó 
(Câmra & Murta, 2003). Embora Chiarello (1994) tenha relatado a grande habilidade que 
espécies  do  gênero  Allouata têm em se manter  em pequenas  áreas  degradas  e  de 
florestas  secundárias,  a  mesma  não  foi  registrada  na  ADA  do  empreendimento.  É 
possível que o elevado grau de alteração e fragmentação da paisagem não ofereça mais 
condições de manutenção de populações ecologicamente viáveis na região.

Espera-se que a época do ano exerça um forte efeito sobre a abundância, o padrão de 
deslocamento e uso do território por mamíferos em geral (Voss & Emmons, 1998). Desta 
forma, o número de espécies de mamíferos deve ser maior na região (ver Tabela 97) e a 
continuidade da caracterização da mastofauna no período chuvoso torna-se importante 
para melhor identificar os possíveis impactos que serão gerados pelo empreendimento. 
Ressalta-se que os grupos de pequenos mamíferos, voadores e não-voadores, não foi 
caracterizado, indicando que o número total de espécies de mamíferos para a região do 
empreendimento é ainda maior (ver Tabela  97). Vale ressaltar também que pequenos 
mamíferos  são  considerados  bons  indicadores  da  perturbação  de  hábitats  em várias 
partes do mundo (Fenton et al., 1992), muito embora vários autores considerem a época 
de outubro a março, uma época desfavorável à captura deste grupo de mamíferos (Arita 
et al., 1990, Fonseca & Robinson, 1990; Paglia et al., 1995; Lessa et al., 1999).

Além disso, existe uma grande variação entre os diferentes grupos de mamíferos, sendo 
as respostas comportamentais, fisiológicas e ecológicas destes grupos bastante distintas 
(Begon et al., 1996). Espera-se que na época chuvosa, a disponibilidade de recursos seja 
maior,  tornando  menores  as  exigências  de  deslocamento  em  busca  de  recursos 
alimentares, favorecendo o aumento e a dispersão das populações naturais. Este período 
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Espécie

Ordem Carnivora
Família Canidae
Chrysocyon brachyurus II
Família Mustelidae
Lontra longicaudis I
Família Felidae
Puma concolor I; II

I; II
Leopardus pardalis I; II

Grau de 
Ameaça1, 2, 3 CITES4

NT1; Vu2;Vu3

DD1; LC2; Vu3

NT1; Vu2; Vu3

Leopardus spp. LC1; Vu2; Vu3

LC1; Vu2; Vu3



é o mais propício para o inventário de pequenos mamíferos, voadores e não-voadores, 
em relação ao período de seca. O contrário ocorre com carnívoros em geral já que na 
seca, em função da menor  disponibilidade de recursos,  demandam maiores áreas de 
vida, o que aumenta a probabilidade de detecção de espécies deste grupo.

Tabela  97: Lista comparativa de espécies de mamíferos com ocorrência confirmada para o Parque 
Nacional da Serra do Cipó (Câmara & Murta, 2003) e para a região de influência do empreendimento 
FAZENDA DA GUIA, Jaboticatubas, MG.

ESPÉCIE NOME COMUM Câmara & 
Murta 
(2003)

EIA 
Fazenda 
da Guia

PRIMATES

Alouatta caraya Bugio X

Callithrix geoffroyi Mico-da-cara-branca X

Callithrix penicillata Mico-estrela X X

CARNIVORA

Cerdoyon thous Cachorro-do-mato X X

Chrysocyon brachyurs Lobo-guará X X

Conepatus semistriatus Jaratacaca X

Eira barbara Irara X X

Galictis cuja Furão X

Leopardus pardalis Jaguatirica X X

Leopardus tigrinus Gato-do-mato-pequeno X X

Lontra longicudis Lontra X X

Lycalopex vetulus Raposinha X

Nasua nasua Quati X X

Procyon cancrivorous Mão-pelada X X

Puma concolor Onça-parda X X

Puma yagouarondi Jaguarundi X

ARTIODACTYLA

Mazama americana Veado-mateiro X X

Mazama guazoupira Veado-catingueiro X

Pecari tajacu Catitu X

DIDELPHIMORPHIA

Didelphis albiventris Gambá X X

Gracilinanus agilis Catita X

Marmosops incanus Cuíca X
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ESPÉCIE NOME COMUM Câmara & 
Murta 
(2003)

EIA 
Fazenda 
da Guia

Monodelphis domestica Cuíca-do-rabo-curto X

Philander frenata Cuíca-de-quatro-olhos X

LAGOMORPHA X

Sylvilagus brasiliensis Tapeti X

PILOSA X

Dasypus novemcinctus Tatu-galinha X X

Euphractus sexcintus Tatu-peba X X

Cabassous unicinctus Tatu-do-rabo-mole X X

CINGULATA

Tamandua tetradactyla Tamanduá-de-colete X

RODENTIA

Akodon cursor Rato-de-chão X

Bolomys lasiurus Rato-do-mato X

Calomys tener Rato-do-mato X

Cavia aperea Preá X

Coendou prehensilis Ouriço-caxeiro X X

Cuniculus paca Paca X X

Dasyprocta leporina Cutia X

Hydrochaeris 
hydrochaeris

Capivara X X

Nectomys squamipes Rato-d'água X

Oecomys gr. concolor Rato-do-mato X

Oligoryzomys eliurus Rato-do-mato X

Oryzomys intermedius Rato-do-mato X

Oryzomys subflavus Rato-do-mato X

Oryzomys  gr. subflavus Rato-do-mato X

Oxymycterus roberti Rato-do-mato X

Oxymycterus sp. Rato-do-mato X

Rhipidomys mastacalis Rato-de-arvore X

Sciurus ingrami Esquilo X X

Thalpomys lasiotis Rato X

Trinomys moojeni Rato-de-espinho X
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ESPÉCIE NOME COMUM Câmara & 
Murta 
(2003)

EIA 
Fazenda 
da Guia

Trinomys sp. Rato-de-espinho X

Thrichomys apereoides Rato-de-marinheiro X

Total de espécies 53 19 (36%)
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10.3 - 10.3 - AVIFAUNAAVIFAUNA

10.3.1 - METODOLOGIA

Para a realização dos estudos referentes aos impactos potenciais sobre a fauna de aves 
provocados pela implantação do Rio das Velhas Design Resort  foi  feita  a opção pela 
utilização de uma metodologia de amostragem qualiquantitativa. 

FIGURA 113: Ficha de campo usada para a coleta de dados da ornitofauna.

A metodologia utilizada foi a de “observação em transectos de largura definida” (baseado 
em Ralph, 1993; Eberhardt, 1968 e Hayne, 1940). Para sua aplicação foram traçados oito 
transectos, abrangendo os diversos tipos de vegetação encontrados na Área diretamente 
Afetada (ADA). Estes foram percorridos nas primeiras horas da manhã e últimas horas da 
tarde durante as quais foram registradas, em fichas apropriadas (figura  113), todas as 
aves  observadas  e/ou  ouvidas  além  de  suas  respectivas  distâncias  laterais 
perpendiculares com relação ao transecto.

Para efeito de cálculo da área amostrada as extensões dos transectos foram medidas 
com auxílio de GPS, mapas e imagens de satélites e as larguras definidas pelas maiores 
distâncias laterais mensuráveis com uma razoável precisão (25 metros). 

O erro amostral provocado pela não detecção de aves com o aumento da distância lateral 
foi corrigido pelo método da “regressão quadrática”, proposto por Anderson e Pospahala 
(1970), com o qual se obteve um índice de correção.

Para o calculo das densidades mínimas de cada uma das espécies observadas foi feita a 
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divisão do número de indivíduos detectados no transecto pela área total amostrada no 
mesmo, e este resultado foi multiplicado pelo índice de correção acima mencionado.

A densidade mínima total foi obtida somando-se as densidades mínimas de cada uma 
das espécies detectadas na amostragem dos transectos. Espécies observadas na área 
mas não durante as amostragens foram consideradas como possuindo uma densidade 
mínima inferior à da ave com menor densidade mínima amostrada, e estes valores não 
foram computados para a soma da densidade mínima total.

Os cálculos dos índices de riqueza e diversidade foram feitos de acordo com os métodos 
propostos por Magurran (1988).

10.3.2 - CARACTERIZAÇÃO

O  Rio das Velhas Design  Resort  está  inserido no domínio  zoogeográfico  do Cerrado 
(Sick, 1985), numa região de transição para o domínio da Mata Atlântica. Sua cobertura 
vegetal  original  incluía  formações  típica  dos  cerrados,  como  cerrado  censo  estrito  e 
campo cerrado, além de matas úmidas que acompanhavam drenagens e cursos d’água. 
A  grande  diversidade  de  nichos  presentes  nessas  diferentes  fisionomias  vegetais 
sustentava uma fauna de aves de alta riqueza e diversidade. 

No entanto a região possui um longo histórico de ocupação humana que, com o efeito 
cumulativo  de  suas  ações  no  decorrer  dos  últimos  dois  séculos,  acabou  por  alterar 
significativamente este quadro. Grande parte da cobertura vegetal nativa foi retirada ou 
significativamente  alterada.  Em  seu  lugar  foram  formadas  pastagens  e  implantadas 
pequenas culturas que, por sua baixa diversidade vegetal e maior simplicidade estrutural, 
aliadas ao manejo artificial, acabaram por impactar negativamente a fauna de aves. 

Na ADA e AIs observa-se hoje o predomínio de formações antrópicas, principalmente 
pastagens, entremeadas por manchas de regenerações de matas e cerrados em estados 
diversos de regeneração. 
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FIGURA 114: Vista de parte da área de influência com destaque para o predomínio de pastagens com 
arbustos invasores, árvores esparsas e manchas de vegetação nativa.

Dentro das condições da cobertura vegetal descritas acima a fauna de aves tendeu a 
diferir bastante de sua condição primitiva. Grande parte das espécies que habitavam as 
antigas matas e cerrados encontram-se hoje localmente extintas e mudanças drásticas 
nas  estruturas  e  composições  das  comunidades  de  aves  podem ser  observadas  em 
todas as diferentes fisionomias vegetais. 

Poucas foram as espécies consideradas como mais exigentes quanto à conservação de 
seus habitats  registradas em campo. Dentre estas podemos citar  a Freirinha (Nonula 
rubecula)  (figura  121),  o  Trepador-coleira (Anabazenops  fuscus)  e  o Pica-pau-galo 
(Dryocopus lineatus) (figura 120). 

Dentro das amostragens realizadas a riqueza de espécies mostrou-se baixa, o que está 
de acordo para o alto  grau de descaracterização da cobertura  vegetal.  No entanto  a 
avaliação das características  das comunidades  de aves associadas  a  cada  uma das 
tipologias vegetais da área será feita separadamente. 
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Tabela 98: Parâmetros gerais obtidos para a comunidade de aves da área de estudos.

Número de 
espécies

Densida
de Riqueza Equitabi Divers. Divers.

Áreas total transecto
tot. ind./

ha Margalef lidade Shannon Simpson

Capoeiras 39 30 33,7 7,34 0,96 3,26
22,92 
(0,96)

Pastagens 41 28 13,1 6,54 0,93 3,09
17,16 
(0,94)

Cerrados 37 36 19,0 8,13 0,94 3,35
23,20 
(0,96)

Matas 40 28 18,6 6,90 0,95 3,18
20,16 
(0,95)

Total 88 73

10.3.3 - Pastagens

A caracterização geral das pastagens encontradas na ADA pelo projeto é dificultada pela 
ampla distribuição e a significativa variação observada nestes ambientes em função da 
intensidade de seu uso e da qualidade do manejo realizado por diferentes proprietários 
rurais.  Em função da necessidade de amostrar  uma fauna  de aves mais significativa 
foram definidos para este ambiente dois transectos que percorreram preferencialmente 
áreas  com  maior  volume  de  arbustos  invasores  e  que  possuíssem  manchas  de 
vegetação  nativa  em seu  entorno  direto  ou  em locais  de  relevo  mais  abrupto  como 
vertentes encaixadas ou encostas íngremes (figura 115).
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FIGURA  115: Vista  geral  de uma pastagem artificial  amostrada com destaque para a mancha de 
vegetação nativa que ocupa um vertente.

A fauna  de aves presente  nestas  áreas  apresenta  as  características  esperadas para 
ambientes artificiais de baixa diversidade vegetal. Destacam-se espécies eminentemente 
campestres como a Seriema (Cariama cristata), o Beija-flor-de-orelha (Colibri serrirostris), 
o Beija-flor-de-chifre (Eliachtin bilopha), a Maria-preta-de-topete (Knipolegus lophotes) e o 
Tico-tico (Zonotrichia capensis). 

Neste ambiente foram obtidos os menores resultados para todos os índices calculados 
(tabela  98).  Isto  se  deve  ao  predomínio  de  uma  ou  poucas  espécies  de  gramíneas 
exóticas e à baixa complexidade estrutural da vegetação, que limita a ofertas de nichos e 
recursos disponíveis para a fauna de aves.

Dentro destas condições os índices de diversidade obtidos (H’= 3,09; D= 17,16 (0,94)) 
ainda  podem  ser  considerados  altos.  Estes  resultados  se  devem  às  manchas  de 
vegetação nativa, principalmente capoeiras densas, amostradas ao longo dos transectos. 

Nestes  locais foram registradas aves mais associadas a ambientes  fechados como o 
Picapauzinho-verde (Verniliornis passerinus), o Fura-barreira (Automolus leucophtalmus) 
e o Sabiá-laranjeira (Turdus rufiventris), que de outro modo não estariam presentes em 
pastagens artificiais. 
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10.3.4 - Capoeiras

Para  análise  das  comunidades  de  aves  foram  consideradas  como  capoeiras  as 
regenerações  de  mata  e/ou  cerradão  em  estágio  médio  de  desenvolvimento, 
apresentando uma alta densidade de arbustos e arvoretas com altura máxima variando 
entre  3  e  6  metros.  Estes  ambientes  estão  bem  distribuídos  pela  área  do  projeto 
normalmente  ocupando  locais  onde as condições do relevo  dificultam a formação de 
pastagens ou em alguns trechos de APPs. 

FIGURA  116:  Trilha  no  interior  de  uma área de  capoeira  utilizada  como trecho  do  transecto de 
amostragem.

Nestes  ambientes  a  grande  concentração  de  árvores  jovens  e  arbustos  pioneiros 
oferecem, direta e indiretamente, um grande volume de alimentos para aves que tendem 
assim a manter populações relativamente altas.  A alta densidade total  de aves obtida 
(33,7 indivíduos por hectare) pode ser portanto considerada como típica para ambientes 
em regeneração.

Por  outro  lado  os  índices  de  riqueza  e  diversidade  obtidos  (tabela  98)  podem  ser 
considerados  altos  para  capoeiras  e  provavelmente  refletem  a  significativa  extensão 
deste tipo de vegetação na área estudada. 
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A composição da fauna de aves conta apenas com elementos típicos que normalmente 
estão associados a regenerações em diversos estágios não apenas na região do projeto 
mas em quase todo o estado de Minas Gerais. 

Como exemplos podemos citar a pomba Trocal (Patagioenas picazuro), a Fogo-apagou 
(Columbina  squamata),  o  Periquito-estrela (Aratinga  aurea),  a  Alma-de-gato (Piaya 
cayana),  o Beija-flor-de-garganta-azul (Amazilia lactea),  o Zucli (Synallaxis frontalis),  o 
Bem-te-vi (Pitangus sulphuratus),  o  Risadinha (Camptostoma obsoletum),  o  Gente-de-
fora-vem (Cyclarhis  gujanensis),  a  Saira-amarela (Tangara  cayana),  o  Trinca-ferro 
(Saltator similis) e o Tico-tico-rei (Coryphospingus pileatus).

10.3.5 - Cerrados

Os cerrados  foram os  ambientes  mais  bem conservados  observados  em campo.  As 
formações  campestres,  principalmente  os  campos  cerrados  (figura  117),  são  as 
fisionomias  dominantes  ainda  que  se  observem  trechos  mais  densos  em  locais 
específicos (figura 118).

A boa extensão e melhor estado de conservação dos cerrados se reflete na fauna de 
aves. Nestes ambientes foram obtidos os mais elevados índices de riqueza e diversidade 
para as comunidades de aves da área de estudos (tabela 98). Resultados como os dos 
índices de diversidade de Shannon (H’= 3,35) e de Simpson (D= 23,20 (0,96)) podem ser 
considerados elevados para cerrados descaracterizados mas estão aquém de resultados 
obtidos para ambientes bem conservados como os encontrados no Parque Nacional da 
Serra do Cipó. 

Estão presentes nos cerrados espécies típicas para estes ambientes em Minas Gerais, 
ainda que não tenham sido detectadas aves mais exigentes quanto à conservação de 
seus  habitats.  Como  exemplos  podemos  citar  o  Inhambu-chororó (Crypturellus 
parvirostris),  o  Beija-flor-de-orelha (Colibri  serrirostris),  o  João-graveto (Phacellodomus 
rufifrons), o Papa-formiga (Formicivora grisea), a Maria-cavaleira (Myiarchus tyrannulus), 
o Barulhento (Euscarthmus meloriphus) e a Gralha-do-campo (Cyanocorax cristatellus).
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FIGURA  117:  Vista  geral  de  uma  área  de  campo  cerrado  ao  longo  de  um  dos  transectos  de 
amostragem, com destaque para o solo coberto por gramíneas nativas.

A densidade total  de aves nestes ambientes (19,0 indivíduos por hectare) manteve-se 
dentro  dos  níveis  esperados.  Este  resultado  aliado  aos  bons  índices  de  diversidade 
demonstram a boa capacidade de suporte para a fauna de aves dos cerrados da área de 
estudos e corroboram a idéia de que estes são os ambientes mais significativos da ADA 
quanto à conservação da fauna. 

Além disso é importante destacar que a fauna de aves das pastagens apresenta maior 
similaridade (índice se Sorensen de 0,47) com a dos cerrados, indicando que esse último 
provavelmente  funciona  como  estoque  para  muitas  das  espécies  observadas  nestes 
ambientes artificiais que não poderiam sobreviver unicamente de seus recursos. 

FIGURA  118:  Trilha  utilizada  como transecto de  amostragem numa área de  cerrado  denso  com 
destaque para a ausência de gramíneas.
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10.3.6 - Matas

Estas áreas compreendem regenerações avançadas de matas e cerradões com altura 
das copas superior  a  6 metros  e dossel  parcialmente  fechado (figura  119).  Por  suas 
características de sombreamento e umidade estes ambientes, quanto à utilização pela 
fauna de aves,  diferem significativamente  das capoeiras baixas descritas acima.  Esta 
condição é corroborada pelo índice de similaridade de Sorensen entre suas comunidades 
de aves (0,34) que indica um pequeno compartilhamento de espécies. 

Os resultados dos parâmetros gerais das comunidades de aves (tabela 98) mostraram-se 
inferiores ao esperado para matas secundárias nesta região. Isto provavelmente se deve 
à baixa diversidade vegetal  destes ambientes e a seu relativo isolamento  em meio a 
pastagens artificiais e capoeirinhas, que acabam por limitar sua capacidade de suporte 
para a fauna de aves.

FIGURA  119:  Trecho  de  mata  secundária  com  a  trilha  utilizada  para  a  amostragem  de  um  dos 
transectos.
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Mesmo assim  estão  presentes  espécies  silvícolas  como  o  Rabo-branco (Phaethornis 
ruber), o Trepador-coleira (Anabazenops fuscus), a Papa-taoca (Pyriglena leucoptera), o 
Bico-chato-de-orelha (Tolmomyias sulphurescens), o Patinho (Platyrinchus mystaceus), o 
Abre-asa-de-cabeça-cinzenta (Mionectes  rufiventris),  o  Tangará-dançarino (Chiroxiphia 
caudata) e o Soldadinho (Ilicura militaris), ainda que nenhuma delas seja especialmente 
exigente quanto ao estado de conservação dos ambientes onde vivem.

FIGURA  120:  Aves  observadas  em  campo.  A:  Garça-vaqueira  (Bubulcus  ibis);  B:  Pica-pau-galo 
(Dryocopus lineatus); C: Beija-flor-de-orelha (Colibri serrirostris); D: Beija-flor-tesourão (Eupetomena 
macroura).
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FIGURA  121:  Aves  observadas  em  campo.  A:  Freirinha  (Nonula  rubecula);  B:  Maria-cavaleira 
(Myiarchus tyrannulus); C: João-graveto (Phacellodomus rufifrons); D: Sabiá-barranqueiro (Turdus 
leucomelas).

Desta  forma  as  condições  atuais  das  faunas  de  aves  nas  áreas  afetadas  direta  ou 
indiretamente  pelo  empreendimento  podem  ser  descritas  como  bastante  alteradas  e 
divergentes  daquelas  que originalmente  eram encontradas  na  região.  Poucos  são  os 
elementos  faunísticos  que  ainda  lembram  a  alta  diversidade  das  matas  e  cerrados 
primitivos em sua exuberância que hoje ainda pode ser observada no PN Serra do Cipó - 
Ibama. 
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Tabela 99: Listagem das espécies de aves observadas na área de influência
Espécies Densidade Total de Aves por Ambientes

FAMÍLIA em Indivíduos por Hectares

Nome científico Capoeiras Pastagens Cerrados Matas
Nome popular
TINAMIDAE
Crypturellus parvirostris - - inf. inf.
 Inhambu-chororó
ARDEIDAE
Bubulcus ibis - - 0,3 -
 Garça-vaqueira
CATHARTIDAE
Coragyps atratus - - 0,5 0,7
 Urubu
ACCIPITRIDAE
Buteo albicaudatus - inf. - -
 Gavião-do-rabo-branco
FALCONIDAE
Caracara plancus - 0,4 0,3 inf.
 Caracara
Milvago chimachima 2,6 - 0,3 inf.
 Pinhé
Herpetotheres cachinnans inf. - - -
 Acauã
CARIAMIDAE
Cariama cristata inf. inf. - -
 Seriema
COLUMBIDAE
Patagioenas picazuro 2,6 inf. 0,8 inf.
 Trocal
Patagioenas cayenensis inf. - - -
 Pomba-galega
Leptotila verreauxi inf. - - -
 Juriti
Zenaida auriculata - inf. - -
 Avoante
Columbina squamata 0,6 - - -
 Fogo-apagou
PSITTACIDAE
Aratinga aurea 0,6 - 1,0 -
 Periquito-estrela
Aratinga leucophtalma 1,3 - 0,3 -
 Maritaca
Amazona aestiva - - - inf.
 Papagaio-verdadeiro
Brotogeris chiriri 0,6 - 1,5 0,7
 Periquito-ouro
Forpus xanthopterygius 1,3 1,7 - -
 Tuim
Pionus maximiliani inf. - - inf.
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Espécies Densidade Total de Aves por Ambientes
FAMÍLIA em Indivíduos por Hectares

Nome científico Capoeiras Pastagens Cerrados Matas
 Maitaca
CUCULIDAE
Piaya cayana 0,6 - 0,3 -
 Alma-de-gato
Tapera naevia - inf. - -
 Saci
TROCHILIDAE
Phaethornis pretrei 0,6 - - -
 Beija-flor-da-mata
Phaethornis ruber - - - 0,4
 Rabo-branco
Amazilia lactea 0,6 0,4 0,3 0,4
 Beija-flor-de-garganta-azul
Chlorostilbon aureoventris - - 0,3 -
 Besourinho-verde
Colibri serrirostris - 0,4 0,3 -
 Beija-flor-de-orelha
Eupetomena macroura - 0,2 0,5 -
 Beija-flor-tesourão
Eliachtin bilopha - 0,2 - -
 Beija-flor-de-chifre
Thalurania glaucopis 0,6 - - 0,7
 Beija-flor-tesoura
BUCCONIDAE
Nonula rubecula - 0,2 - -
 Freirinha
RAMPHASTIDAE
Ramphastos toco - inf. - -
 Tucanuçu
PICIDAE
Picumnus cirratus 0,6 - - 0,4
 Pica-pau-anão
Verniliornis passerinus - 0,2 - -
 Picapauzinho-verde
Colaptes melanochlorus - 0,2 - 0,4
 Pica-pau-verde
Colaptes campestris inf. - - -
 Pica-pau-do-campo
Dryocopus lineatus - 0,2 - 0,4
 Pica-pau-galo
FURNARIIDAE
Furnarius rufus - 0,4 - -
 João-de-barro
Anabazenops fuscus - - - 0,4
 Trepador-coleira
Automolus leucophtalmus - inf. - 0,4
 Fura-barreira
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Espécies Densidade Total de Aves por Ambientes
FAMÍLIA em Indivíduos por Hectares

Nome científico Capoeiras Pastagens Cerrados Matas
Phacellodomus rufifrons - 1,5 1,0 -
 João-graveto
Synallaxis frontalis 1,3 0,4 - -
 Zucli
THAMNOPHILIDAE
Mackenziaena severa - 0,2 - -
 Borralhara
Pyriglena leucoptera - - - 0,4
 Papa-taoca
Thamnophilus caerulescens - - - 0,4
 Choca-cinzenta
Herpsilochmus atricapillus 2,6 inf. - 0,7
 Choquinha
Formicivora grisea - - 0,3 -
 Papa-formiga
TYRANNIDAE
Knipolegus lophotes - 0,4 - -
 Maria-preta-de-topete
Megarhynchus pitangua 0,6 - - -
 Bem-te-vi-do-bico-chato
Myiozetetes similis - - 0,3 -
 Bentivizinho
Pitangus sulphuratus inf. inf. - -
 Bem-te-vi
Myiarchus tyrannulus inf. 0,2 0,5 -
 Maria-cavaleira
Myiarchus ferox - - 0,3 0,4
 Maria-cavaleira
Tolmomyias sulphurescens - - - 0,4
 Bico-chato-de-orelha
Lathrotriccus euleri - - - 0,4
 Enferrujadinho
Platyrinchus mystaceus - - - 0,4
 Patinho
Hemitriccus margaritaceiventer 0,6 - 0,5 -
 Sebinho
Poecilotriccus plumbeiceps 1,9 - - -
 Tororó
Sublegatus modestus - - 0,3 -
 Guaravaca
Elaenia flavogaster - 0,6 0,3 -
 Tolinha
Euscarthmus meloriphus - - 0,3 -
 Barulhento
Phaeomyias murina - 0,4 - inf.
 Bagageiro
Camptostoma obsoletum 0,6 inf. 1,3 -
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Espécies Densidade Total de Aves por Ambientes
FAMÍLIA em Indivíduos por Hectares

Nome científico Capoeiras Pastagens Cerrados Matas
 Risadinha
Mionectes rufiventris - - - inf.
 Abre-asa-de-cabeça-cinzenta
PIPRIDAE
Chiroxiphia caudata inf. - - 0,7
 Tangará-dançarino
Ilicura militaris 0,6 - - 1,1
 Soldadinho
Antilophia galeata 1,3 - - 0,7
 Soldadinho 
HIRUNDINIDAE
Stelgidopteryx ruficollis - 0,8 0,3 -
 Andorinha-do-campo
CORVIDAE
Cyanocorax cristatellus - inf. 0,5 -
 Gralha-do-campo
TROGLODYTIDAE
Troglodytes musculus - 0,2 1,0 -
 Garrinchinha
TURDIDAE
Turdus amaurochalinus - 0,2 0,3 0,7
 Sabiá-poca
Turdus leucomelas 0,6 0,6 - inf.
 Sabiá-barranqueiro
Turdus rufiventris - inf. - -
 Sabiá-laranjeira
VIREONIDAE
Cyclarhis gujanensis 0,6 - - inf.
 Gente-de-fora-vem
Hylophilus amaurocephalus - 0,2 - 0,7
 Verdinho-coroado
ICTERIDAE
Psarocolius decumanus 0,6 - - inf.
 Japu
PARULIDAE
Basileuterus flaveolus 1,3 - - inf.
 Canário-da-mata
Basileuterus hypoleucus - - - 0,7
 Pula-pula
COEREBIDAE
Coereba flaveola 1,3 0,8 0,5 2,2
 Cambacica
Dacnis cayana 1,9 0,8 0,3 1,1
 Saí-azul
THRAUPIDAE
Tangara cayana 1,3 0,2 0,3 -
 Saira-amarela
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Espécies Densidade Total de Aves por Ambientes
FAMÍLIA em Indivíduos por Hectares

Nome científico Capoeiras Pastagens Cerrados Matas
Nemosia pileata - - 0,3 -
 Fruteiro
Thraupis sayaca - 0,4 0,8 0,7
 Sanhaço
FRINGILIDAE
Euphonia chlorotica - inf. 1,5 0,4
 Vivi
CARDINALIDAE
Saltator similis 1,3 - - -
 Trinca-ferro
EMBERIZIDAE
Sporophila nigricollis - - 0,5 -
 Papa-capim
Coryphospingus pileatus 1,3 - 1,3 -
 Tico-tico-rei
Arremon franciscanus - - - 0,4
 Tico-tico-da-mata
Zonotrichia capensis - 0,2 0,3 -
 Tico-tico

Total de espécies: 88 38 41 37 40
Densidade total: 33,7 13,1 19,0 18,6
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10.4 - 10.4 - HEPERTOFAUNAHEPERTOFAUNA

10.4.1 - Introdução

Os estudos da herpetofauna visaram ao diagnóstico qualiquantitativo da fauna de anfíbios 
e  répteis  no  empreendimento  Rio  das  Velhas  Design  Resort,  no  município  de 
Jaboticatubas, MG. Os estudos são importantes no diagnostico ambiental, onde fornecem 
relevantes subsídios ao conhecimento do estado de conservação de regiões naturais. 
Estes  animais  funcionam  como  excelentes  bioindicadores  de  primitividade  dos 
ecossistemas ou de diferentes níveis de alteração ambiental. 

A presença de espécies dependentes de algum tipo especial de ambiente (estenóicas), 
bem como a presença de espécies raras e formas endêmicas, são fundamentais para a 
detecção  do  grau  de  primitividade  do  ambiente,  enquanto  a  presença  de  espécies 
tolerantes  a  um  amplo  espectro  de  condições  do  meio  (eurióicas)  pode  determinar 
diferentes níveis de alteração (MOURA-LEITE et al.,1993). 

Além disso, os anfíbios são animais que normalmente ocorrem em altas densidades em 
habitats  florestais  ou  se  congregam em torno  de  corpos  d’água temporários  ou  não, 
principalmente  no  período  reprodutivo,  onde  a  temperatura  do  ar,  as  precipitações 
pluviométricas e a luminosidade da Lua parecem afetar suas atividades (DUELLMAN & 
TRUEB, 1986; De MARIA et al., 2006).

10.4.2 - Metodologia 

De acordo com De MARIA et al. (2006), antes de se iniciar o estudo da fauna de anfíbios 
e répteis, de vários fatores, alguns devem ser considerados, como algumas espécies e 
seus  estágios  de  desenvolvimento  serem  difíceis  de  distinguir,  mesmo  para 
pesquisadores  experientes;  no  campo,  para  a  observação  dos  animais,  deve  ser 
observado o ciclo reprodutivo anual (extenso ou restrito a semanas ou poucos dias, no 
caso  de  espécies  com  reprodução  explosiva);  eventos  sazonais  imprevisíveis  podem 
influenciar os dados finais (frio intenso, calor excessivo, chuvas fortes, seca); períodos de 
atividade noturna e diurna dos animais; condições ideais de temperatura e umidade do 
ambiente e do solo; e a amostragem de répteis é similar à utilizada para o grupo de 
anfíbios, embora alguns lagartos e a maioria das serpentes sejam animais mais discretos 
e difíceis de encontrar por ocorrerem em densidades mais baixas. 

Para os estudos,  visando à abundância relativa de espécies em um curto  espaço de 
tempo,  foram adotados  os procedimentos  metodológicos  padrão para  o inventário  de 
anfíbios e répteis, baseados em MOURA-LEITE et al. (1993), HEYER et al. (1994) e De 
MARIA et al. (2006). Para o registro amostral direto, foi adotada a pesquisa de procura 
ativa,  visual  e auditiva,  limitada por  tempo ou área,  realizada em pontos  amostrais  e 
transectos pré-determinados nas diferentes feições ambientais observadas pela equipe 
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de herpetofauna.  O registro amostral indireto baseou-se em entrevistas com moradores 
locais, cujas atividades também favorecem o conhecimento das espécies encontradas na 
região.

Nas áreas do empreendimento,  as vias de acesso e trilhas sem cursos d’água foram 
percorridas principalmente à procura de serpentes ou lagartos. As trilhas entre vegetação 
de mata,  áreas abertas e próximas aos cursos d’água,  áreas brejosas e os córregos 
foram percorridas com busca ativa pelas margens e no curso d’água. Foram marcados, 
utilizando-se GPS, cinco pontos amostrais, associados às trilhas e acessos percorridos, 
baseados  nas  áreas  propícias  às  atividades  dos  animais,  associadas  às  diferentes 
feições ambientais (figuras 123 a 127).

FIGURA 122: Mapa dos acessos, trilhas e pontos amostrais utilizados no inventário da herpetofauna 
no empreendimento Rio das Velhas Design Resort. As linhas verdes indicam os acessos e trilhas; os 
pontos verdes, os pontos amostrais; e a linha vermelha a área do empreendimento.
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FIGURA 123: Alguns pontos amostrais e transectos referentes às áreas do empreendimento Rio das 
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Velhas Design Resort: Córrego da Guia. A, córrego de fundo pedregoso, sob mata de galeria; B, 
córrego nos fundos da sede da Fazenda da Guia, com margens modificadas; C, ponto de captação 
de água; D, córrego mata de galeria que abastece a captação de água; E, área brejeira lateral ao 
córrego, com vegetação de pastagem; F, porção larga do córrego, de fundo pedregoso, sob mata de 
galeria; G, córrego de captação de água para a Fazenda Minhoca; e H, córrego sob mata de galeria, 
em ambiente sob forte  influência antrópica,  como passagem de gado e ponte (Fotos:  Humberto 
Mello). 

 

 

FIGURA  124:  Alguns  pontos  amostrais  referentes  às  áreas  do  empreendimento  Rio  das  Velhas 
Design Resort:  Córrego da Boa Vista de Baixo. A, lagoa implantada com vegetação de taboas e 
gramíneas marginais, utilizada para dessedentação do gado; B, córrego formado abaixo da barragem 
da lagoa, também utilizado pelo gado; C, antiga captação de água seguida por córrego sob mata de 
galeria; e D, Área brejosa ladeada por mata de galeria e pastagem (Fotos: Humberto Mello).

 

FIGURA 125: Alguns pontos amostrais e transectos referentes às áreas do empreendimento Rio das 
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Velhas Design Resort: Rio das Velhas. A, seguência de brejos implnatados ladeados por mata sob 
forte influência antrópica (pomar e gado); e B, detalhe da trilha lateral aos brejos (Fotos: Humberto 
Mello).

 

 

 

FIGURA 126: Alguns pontos amostrais e transectos referentes às áreas do empreendimento Rio das 
Velhas Design Resort: “Mata do Veneno”. A, lagoa implantada com vegetação de taboas e margem 
sem vegetação, pisoteada pelo gado; B, lagoa implantada, com margens sem vegetação e também 
utilizada pelo gado; C, área brejosa aberta formada abaixo da barragem da lagoa implantada (B); D e 
E, córrego do “Veneno”, sob mata de galeria em estágio inicial de regeneração; e F, interior da mata 
(Fotos: Humberto Mello).
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Foram  realizados  a  avaliação  das  imagens-satélite  disponíveis  e  o  levantamento  de 
informações secundárias, que incluiu a obtenção de material bibliográfico, seguidos da 
amostragem e  coleta  de  dados  em campo,  identificação  dos  espécimes  encontrados 
ocorrentes  nas  áreas  sob  investigação,  processamento  e  análise  dos  dados  para 
apresentação dos resultados em relatório.

Durante os percursos, foram feitos os registros das espécies de anfíbios com o auxílio de 
lanternas de mão, durante a noite,  máquina fotografia para registro visual e gravador, 
para registros sonoros (Figura  127).  Para a busca por répteis,  utilizaram-se ganchos, 
tubos plásticos e pinças para serpentes, bem como a coleta manual de lagartos. Foram 
anotados  dados  referentes  à  data,  horário  e  condições  climáticas,  nome  da  espécie 
constatada, tipo de registro obtido para a espécie (sonoro, visual, vestígios e outros) e 
tipo de ambiente.

 

 

FIGURA 127: Algumas metodologias utilizadas nos estudos da fauna de anfíbios e répteis. A, procura 
ativa por serpentes e lagartos; B e C, procura visual e auditiva por anfíbios, principalmente; e D, 
registro fotográfico de um exemplar observado (Fotos A, B e C, Humberto Mello;  Foto D, Bruno 
Rega).

A comunidade  herpetofaunística  foi  caracterizada  de  acordo  com a  determinação  do 
status das  espécies,  a  saber:  (1)  presença  de  formas  estenóicas:  indicadoras  de 
primitividade ambiental; (2) presença de formas endêmicas, que indicam primitividade do 
ecossistema;  (3) presença significativa de formas arborícolas,  indicadoras do nível  de 
preservação  das  formações  vegetais;  (4)  ocorrência  de  espécies  de  grande  porte, 
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indicadoras de ocorrência  de baixa pressão antrópica;  (5)  predominância de espécies 
sinantrópicas ou aloantrópicas, indicadoras de alteração ambiental; (6) predominância de 
espécies oportunistas,  indicadoras de alteração ambiental;  (7)  ocorrência  de espécies 
peçonhentas,  importantes  nas  ações  preventivas  de  acidentes;  e  (8)  presença  de 
espécies ameaçadas de extinção, relacionadas a programas de conservação de suas 
populações.

Os resultados das amostragens são altamente dependentes das coletas e das variações 
ambientais. Os estudos herpetofaunísticos foram desenvolvidos durante duas campanhas 
de campo realizadas entre os dias 11 a 14 de julho e 24 a 27 de outubro de 2008, 
coincidindo  com  a  estação  fria  e  seca  e  iníncio  da  estação  quente  e  chuvosa, 
respectivamente. 

Conforme  o  uso  do  habitat,  os  animais  registrados  foram  ainda  distribuídos  nas 
categorias:  (A),  de ambiente fechado,  referente às espécies que vivem em formações 
fechadas ou florestais;  (B),  de ambiente  aberto,  referente  às espécies que vivem em 
formações abertas ou brejos;  (C), de ambientes implantados,  relacionados às vias de 
acesso e áreas antropizadas; e (D), generalista, para espécies adaptadas a explorar os 
diversos tipos de ambientes citados.

10.4.3 - Resultados

Na primeira campanha foram registradas uma média umidade relativa do ar de 71% e 
uma média de temperatura ambiente de 9,5ºC. Na segunda, 72,8% de umidade e 17,8ºC 
de  temperatura  ambiente.  Em  ambas  campanhas,  a  umidade  e  a  temperatura 
apresentaram-se  relativamente  baixas,  provavelmente  relacionadas  às  condições 
inerentes às estações do ano, coincidentes com o período de menor atividade reprodutiva 
da grande maioria dos anfíbios anuros neotropicais. O aumento da temperatura ambiente 
e  umidade  do  ar,  relacionados  com  o  início  das  chuvas,  ativam  sua  dinâmica  de 
atividades. 

A  fauna  de  anfíbios  mostrou-se  adaptada  às  condições  de  descaracterização  da 
cobertura  vegetal  em  algumas  áreas,  onde  foram  observadas  extensas  áreas  de 
interferência antrópica, com a presença de pastagens envolvendo nascentes e córregos 
entre matas estacionais semideciduais, e áreas brejosas utilizadas principalmente para 
dessedentação do gato e pontos de captação de água para consumo nas fazendas. De 
acordo com SILVANO e PIMENTA (2003),  em conseqüência dos desmatamentos,  as 
espécies de anuros de áreas abertas, como aquelas originalmente cobertas por cerrados, 
têm expandido geograficamente os seus limites, em detrimento das espécies de mata. 
Em razão deste fato, espécies ecologicamente mais generalistas, de áreas abertas são 
beneficiadas,  passando  a  ocorrer  também  nas  áreas  outrora  cobertas  por  mata.  Ao 
mesmo  tempo,  algumas  espécies  de  mata,  que  ocorrem  em  clareiras  naturais,  se 
adaptaram às novas condições dos ambientes abertos antropizados.
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Registraram-se, de acordo com a tabela 100, por encontro visual e sonoro, um total de 13 
espécies de anfíbios anuros, pertencentes às famílias Bufonidae (2), Craugastoridae (1), 
Hylidae (6), Leiuperidae (1) e Leptodactylidae (3). 

Tabela  100:  Lista  das  Espécies  de  Anfíbios  registradas  no  estudo  de  herpetofauna  para  o 
empreendimento Rio das Velhas Design Resort, durante os períodos de estudo.

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME COMUM AMBIENTE TIPO DE 
REGISTRO

Bufonidae Rhinella pombali Sapo-cururu Mg, Va, Br V
Rhinella schneideri Sapo-boi Aç V

Craugastoridae Haddadus binotatus Rã-do-folhiço Mg V

Hylidae

Dendropsophus minutus Perereca Br S
Hypsiboas albopunctatus Perereca marron Aç, Br V, S
Hypsiboas crepitans Perereca Aç, Br V, S
Hypsiboas faber Sapo-ferreiro Aç, Br, Mg V, S
Hypsiboas lundii Perereca Aç, Br, Mg V, S
Scinax fuscovarius Perereca-de-banheiro Br V

Leiuperidae Physalaemus cuvieri Rã-cachorro Br V, S

Leptodactylidae
Leptodactylus fuscus Rã-assobiadora Br V, S
Leptodactylus labyrinthicus Rã-pimenta Br V, S
Leptodactylus ocellatus Rã-manteiga Aç, Br V

Legenda:  Aç,  ambientes  abertos-açudes;  Br,  ambientes  abertos-brejo;  Mg,  ambientes  fechados-mata  de 
galeria;Va,  vias de acesso;  V, Registro amostral  direto visual;  S, Registro amostral  direto sonoro. Obs.:  os  
nomes científicos utilizados foram baseados na lista de anfíbios do Brasil, fornecida pela Sociedade Brasileira  
de Herpetologia, disponível em: http://www.sbherpetologia.org.br

As espécies encontradas apresentam ampla distribuição geográfica e demonstram, na 
sua  maioria,  hábitos  generalistas  ou  ruderais,  com  boa  adaptabilidade  a  ambientes 
perturbados,  podendo  ocorrer  em  diversos  hábitats  onde  há  água  disponível  para 
reprodução (figura  128). Como exemplo, citam-se  Dendropsophus minutus,  Hypsiboas 
albopunctatus, Hypsiboas lundii, Scinax fuscovarius, Leptodactylus fuscus, Leptodactylus  
labyrinthicus,  Leptodactylus  ocellatus  e  Physalaemus  cuvieri.  Contudo,  o  registro  de 
Haddadus binotatus, espécie restrita ao ambiente florestal, atribue importância das áreas 
marginais aos córregos, no que se refere à sua conservação. H. binotatus é uma espécie 
estritamente florestal, distribuída nas áreas de Mata Atlântica e suas abrangências, da 
Bahia  ao  Rio  Grande  do  Sul.  H.  faber  e  S.  fuscovarius são  espécies  oportunistas, 
adaptam-se a ambientes modificados e geralmente invadem áreas antropizadas (FEIO et 
al., 1998; ETEROVICK e SAZIMA, 2004; SERAFIM et al., 2008). H. crepitans possui uma 
grande  variedade  de  habitats,  sendo  possível  encontrá-la  em  ambientes  muito 
degradados, incluindo áreas urbanas e habitações humanas (IUCN, 2006).
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FIGURA 128: Exemplares de anfíbios registrados durante os períodos de estudo da herpetofauna 
para o empreendimento Rio das Velhas Design Resort. A, Rhinella pombali; B, Rhinella schneideri; C, 
Haddadus binotatus; D, Hypsiboas albopunctatus; E, Hypsiboas crepitans; F, Hypsiboas faber, com 
sítio de reprodução (“panela” com girinos) ao fundo; G, Hypsiboas lundii; H, Scinax fuscovarius; I, 
Physalaemus cuvieri;  J, Leptodactylus fuscus; K, Leptodactylus labyrinthicus; e L, Leptodactylus 
ocellatus, com ovos depositados na margem do lago (Fotos: Humberto Mello; D e K, Bruno Rega).

Como as demais,  Physalaemus cuvieri também se encontra amplamente distribuída e 
bastante  versátil  na  ocupação  de  ambientes,  incluindo áreas  abertas,  campos,  áreas 
alagadas no cerrado e pantanal (FEIO et al., 1998) e formações abertas da caatinga. É 
uma  espécie  que  apresenta  plasticidade  em  ocupação  de  ambientes,  podendo  ser 
encontrada em áreas de pastos, aproveitando depressões provocadas pelo pisoteio de 
gado, como locais para a desova.

Leptodactylus fuscus e Leptodactylus ocellatus são rãs terrestres e diurnas, encontradas 
em áreas abertas, tais como o cerrado, campos, áreas alagadas, matas degradadas e 
habitats  urbanos  (FEIO  et  al.,  1998). Já  Leptodactylus  labyrinthicus  é  uma  espécie 
noturna e bastante flexível quanto ao habitat, sendo comum nas caatingas e cerrados no 
Norte, Nordeste, Centro e Sul do Brasil, além da Venezuela, Bolívia, Paraguai e Argentina 
(ETEROVICK  e  SAZIMA,  2004).  Como  L.  ocellatus,  é  uma  espécie  de  grande  valor 
cinegético, explorada por sua pele e carne. 

Entre os bufonídeos, Rhinella schneideri  apresenta ampla distribuição no cerado e em 
outros tipos de áreas abertas, odorrendono Brasil central, Sudeste e Nordeste, além da 
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Bolívia,  Argentina,  Paraguai  e  Uruguai  (ETEROVICK  e  SAZIMA,  2004).  Já  Rhinella 
pombali ocorre restritamente na Mata Atlântica ou nas áreas de sua transição com os 
Cerrados no Estado de Minas Gerais. Acredita-se ser bastante tolerante às modificações 
ambientais  (BALDISSERA,  F.A.,  CARAMASCHI,  U. e  HADDAD, C.F.B.  2004).  Ambas 
espécies  também  adpatam-se  bem  aos  ambientes  modificados  pela  ação  humana, 
podendo ser encontradas ao redor de habitações.

Os  anfíbios  registrados  são  espécies  comuns,  inclusive  em  outros  domínios 
morfoclimáticos. As espécies registradas são de ampla distribuição e consideradas fora 
de perigo de acordo com a IUCN e estão ausentes  da lista  de espécies ameaçadas 
publicada pelo IBAMA. 

As  espécies  de  répteis  (tabela  101),  que  foram  registradas  através  de  entrevistas, 
agrupam-se nas serpentes, pertencentes à subordem Serpentes (Ophidia),  as famílias 
Boídae (2), Colubridae (5), Elapidae (1) e Viperidae (4). À subordem Sauria (lagartos), 
pertencem as famílias Amphisbaenidae (1), Anguidae (1) e Teiidae (1).

Tabela  101:  Lista  das  Espécies  de  Répteis  registradas  no  estudo  de  herpetofauna  para  o 
empreendimento Rio das Velhas Design Resort, durante os períodos de estudo.

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME COMUM TIPO DE 
REGISTRO

Amphisbenidae Amphisbaena sp. Cobra de duas cabeças E
Anguidae Ophiodes sp. Cobra de vidro E

Boidae Boa constrictor Jibóia E
Epicrates cenchria crassus Salamanta do Sudeste E

Colubridae 

Oxybelis aenus Cobra cipó E
Philodryas olfersii Cobra verde E
Spilotes pullatus Caninana E
Sybinomorphus sp. Jararaquinha, dormideira E
Waglerophis merremii Boipeva E

Elapidae Micrurus sp. Coral verdadeira E
Teiidae Tupinambis merianae Lagarto teiú E

Viperidae 

Bothrops sp. Jararaca E
Bothrops erythromelas Jararaca “mestiço cascavel” E
Bothrops jararacussu Jararacuçu E
Crotalus durissus Cascavel E

Legenda: E, Registro amostral indireto por entrevista. Obs.: (1) por se tratar de entrevista, foi considerasa a 
ADA como ambiente de registro; (2) o nome científico utilizado foi baseado na lista de répteis do Brasil,  
fornecida pela Sociedade Brasileira de Herpetologia, disponível em: http://www.sbherpetologia.org.br

Devido  à  falta  de  conhecimento  específico  sobre  anfíbios  e  répteis  pelos  moradores 
entrevistados,  os  animais  são  identificados  por  nomes  comuns,  muitas  vezes 
generalizados,  o  que  não  permite  a  distinção  de  algumas  espécies.  Como  exemplo, 
citamos o grupo de jararacas, que apesar de possuir 24 espécies, entrevistas registram 
somente jararacas, jararacuçus e urutus, sendo dificultada a identificação específica das 
serpentes.  Além  disto,  são  incluídas  espécies  de  serpentes  não  peçonhentas  neste 
grupo.  Bothrops  erythromelas e  Bothrops  jararacussu foram  assim  identificadas  pelo 
nome  vulgar  e  características  morfológicas  distintas.  Outros  grupos  possuem 
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característics marcantes que tornam fácil sua identificação, como Boa constrictor (jibóia), 
Epicrates  cenchria  crassus  (salamanta  do  Sudeste),  Spilotes  pullatus (caninana), 
Oxybelis  aeneus (cobra  cipó),  Philodryas olfersii (cobra  verde),  Waglerophis  merremii  
(boipeva), Tupinambis merianae (lagarto teiú).

A  jararaca  (gênero  Bothrops)  e  a  cascavel  (Crotalus  durissus)  pertencem  à  família 
Viperidae, que merece destaque por sua importância do ponto de vista médico, uma vez 
que é a principal causadora de acidentes numa vasta área geográfica (MELGAREJO, 
2003). O gênero Bothrops é responsável por cerca de 90% dos 20.000 acidentes ofídicos 
anuais registrados no Brasil (MELGAREJO, 2003). As demais espécies de répteis são de 
ampla  distribuição  e  adaptam-se  bem  a  ambientes  que  vêm  sofrendo  interferência 
humana.

As entrevistas indicaram também que o aparecimento de serpentes é menos freqüente, 
diminuindo com o passar dos anos. O destaque se dá para a cascavel, comum na região. 
C. durissus possui grande capacidade adaptativa, ocupando e colonizando tanto áreas 
silvestres como agrícolas e suburbanas. 

Não houve registro de espécies estenóicas, nem de espécies endêmicas ou ameaçadas 
de extinção. As espécies registradas são consideradas fora de perigo de acordo com a 
IUCN e estão ausentes da lista de espécies ameaçadas publicada pelo IBAMA. 

10.4.4 - Considerações finais

O registro da herpetofauna é dependente de uma série de fatores ambientais como a 
sazonalidade, temperatura e umidade; para os anfíbios e para os répteis, é realizado de 
forma casual devido ao fato de possuírem hábitos mais solitários, fossoriais e coloração 
críptica. 

Por outro lado, entende-se que o presente diagnóstico seja suficiente para, em conjunto 
com os demais estudos de meio biótico, permitir a caracterização da área a ser afetada 
pelo empreendimento, subsidiando a avaliação dos potenciais impactos e a proposição 
de medidas pertinentes de mitigação, compensação e monitoramento. Ressalta-se que 
se deve considerar o potencial  para ocorrência de uma herpetofauna diversificada na 
macro-região  do  empreendimento,  considerando  a  alta  freqüência  de  registros  feitos 
durante os períodos de estudo.

Página: 444 / 786

Arquivo: 001-EIA-R46-081218.odt



10.4.5 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO,  F.A.A.,  SANTALÚCIA,  M.,  CABRAL,  R.F.  Epidemiologia  dos  Acidentes  por 
Animais  Peçonhentos.  In:  CARDOSO,  J.L.C.  et  al.  (Orgs.).  Animais  Peçonhentos  no 
Brasil: Biologia, Clínica e Terapêutica dos Acidentes. São Paulo: Sarvier, 2003. p. 6-12.

BALDISSERA, F.A., CARAMASCHI, U. AND HADDAD, C.F.B. Review of the Bufo crucifer 
species group, with descriptions of two new related species (Amphibia, Anura, Bufonidae). 
Arquivos do Museu Nacional (Rio de Janeiro). 2004. 62:255-282.

DE MARIA, M., SALINO, A., AZEVEDO, C.S., VALE, F.H.A., MELLO, H.E.S., BATISTA, 
J.A.N.,  BARBOSA, P.M.M. & OLIVEIRA, U..  Metodologia de Campo I.  Belo Horizonte: 
UFMG, 2006. 160 p.

DUELLMAN, W.E.  & L.  TRUEB.  Biology of  amphibians.  New York,  McGraw-Hill  Book 
Company, 1986. 670p.

ETEROVICK P.C., SAZIMA, I.  Anfíbios da Serra do Cipó. Belo Horizonte: PUC Minas, 
2004. 152p:il.

FEIO,  R.N.,  BRAGA,  U.M.L.,  WIEDERHEKER,  H.,  SANTOS,  P.S.  Anfíbios do Parque 
Estadual do Rio Doce (Minas Gerais). Viçosa: Universidade Federal de Viçosa: Instituto 
Estadual de Florestas, 1998.

HEYER, W.R., DONELLY, M.A., McDIARMID, R.W. HAYER, L.C. & FOSTER, M.S. (eds.) 
Measuring  and  monitoring  biological  diversity,  standarts  methods  for  amphibians. 
Whashington: Smithsonian Institution Press, 1994. 364 p.

IUCN,  Conservation  International,  and  NatureServe.  2006.  Global  Amphibian 
Assessment. <www.globalamphibians.org>. 

MARQUES  O.A.V.,  ETEROVIC,  A.,  SAZIMA,  I.  Serpentes  da  Mata  Atlântica:  Guia 
Ilustrado para a Serra do Mar. Ribeirão Preto: Holos, 2001. 184p.

MELGAREJO,  A.R.  Serpentes  peçonhentas  do  Brasil.  In:  CARDOSO,  J.  L.C...[et  al.]. 
Animais peçonhentos do Brasil: biologia, clínica e terapêutica dos acidentes. São Paulo: 
Sarvier, 2003: 33-61.

MOURA-LEITE, J.C., BÉRNILS, R.S. & MORATO, S.A.A.. Método para caracterização da 
herpetofauna em estudos ambientais. Maia, 2 ed., 1993. p.1-5.

PRADO, G. M., POMBAL JR., J. P. Distribuição espacial e temporal dos anuros em um 

Página: 445 / 786

Arquivo: 001-EIA-R46-081218.odt



brejo  da  Reserva  Biológica  de  Duas  Bocas,  sudeste  do  Brasil.  Arquivos  do  Museu 
Nacional, Rio de Janeiro, v.63, n.4, p.685-705, 2005.

SERAFIM,  H.,  CICCHI,  P.J.P.,  IENNE,  S.,  JIM,  J.  Anurofauna  de  remanescentes  de 
Floresta Atlântica do município de São José do Barreiro, Estado de São Paulo, Brasil. 
Biota Neotrop. Apr/Jun 2008 vol. 8, no. 2.

SILVANO, D.L., PIMENTA, B.V.S. 2003. Diversidade e distribuição de anfíbios na Mata 
Atlântica do Sul da Bahia.In: Prado P.I., Landau E.C., Moura R.T., Pinto L.P.S., Fonseca 
G.A.B., Alger K. (orgs.) Corredor de  Biodiversidade na Mata Atlântica  do Sul da Bahia. 
CD-ROM, Ilhéus, IESB/CI/CABS/UFMG/UNICAMP.

Página: 446 / 786

Arquivo: 001-EIA-R46-081218.odt



10.5 - 10.5 - LIMNOLOGIALIMNOLOGIA

10.5.1 - Introdução

O crescimento populacional e o aumento da urbanização fazem com que os problemas 
ambientais mais comuns nos ecossistemas aquáticos do mundo sejam o assoreamento e 
o  despejo  de  descargas  antropogênicas  em  águas  correntes  (Rast  et  al.,  1989;  del 
Giorgio et al.,1991). Como resultado das demandas geradas pelas populações humanas, 
os ambientes aquáticos naturais vêem sendo profundamente modificados. Segundo, o 
acompanhamento  do  ciclo  dos  nutrientes,  da  estrutura  e  do  funcionamento  das 
comunidades nos ecossistemas em geral, são estratégias fundamentais para se detectar 
diferentes  formas  de  impacto  se  tornando  uma  ferramenta  de  avaliação  importante 
(Odum, 1985).

Os ambientes  lóticos são ecossistemas que possuem características peculiares como 
uma marcante zonação longitudinal de fatores físico-químicos e biológicos (Cole, 1994). 
Esses ambientes são fortemente influenciados pela sua área de entorno bem como toda 
sua  bacia  de  drenagem e  sua  forma  de  ocupação  e  utilização  do  solo,  fatores  que 
possibilitam uma permanente contribuição de material alóctone aos corpos d’água.

Ainda que as medidas físicas e químicas retratem o “status” de um ecossistema, o ideal é 
a associação desses métodos com métodos biológicos, permitindo uma caracterização 
mais completa, muitas vezes necessária para o manejo adequado dos recursos hídricos 
existentes (Pompeu et al., 2005).

Os métodos biológicos de avaliação de qualidade da água usam como informação a 
resposta dos organismos ou da comunidade às alterações ambientais (Graça, 1985; Buss 
et  al.,  2003).  Dentre as  principais  vantagens  de  realizar  a  qualificação  de  um corpo 
d’água com o uso de parâmetros bióticos, encontram-se (Resh et al., 1996): i) a natureza 
sedentária de algumas espécies, que permite estudar efeitos de distúrbios locais;  ii) a 
existência de um amplo espectro de respostas às perturbações; iii) a relativa simplicidade 
nas amostragens,  o que permite o uso de equipamentos também simples e de baixo 
custo.

Além destas, os métodos biológicos possuem a vantagem de não refletirem apenas uma 
situação  momentânea,  mas  exibirem  características  da  história  de  um  determinado 
ambiente, já que integram e respondem ao conjunto das variações dos parâmetros físicos 
e químicos do meio, sejam elas pontuais ou dispersas, tornando-se, segundo Johnson 
(1995),  uma  das  chaves  mais  sensíveis  na  detecção  de  alterações  em  sistemas 
aquáticos.

O  fitoplâncton  é  caracterizado  como  um  grupo  de  organismos,  em  sua  maioria 
fotoautotróficos, taxonomicamente diverso, mas funcionalmente coerente, caracterizados 
universalmente  pelo tamanho microscópico e pela dependência do meio aquoso para 
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suspensão mecânica e obtenção de recursos (Reynolds,1992). 

Estes  organismos  constituem  a  base  da  cadeia  alimentar  dos  ambientes  aquáticos, 
compreendendo  os  produtores  primários  capazes  de  fotossintetizar  e  transformar  o 
carbono  inorgânico  disponível  na  atmosfera  (CO2),  utilizando  energia  radiante,  em 
carbono orgânico. Apresentam um ciclo de vida rápido (horas ou dias) e são sensíveis a 
variações ambientais,  o  que faz com que possam ser utilizados como indicadores de 
poluição  e  alteração  nos  ambientes  aquáticos  (Round,  1984).  Além disso,  os  efeitos 
oriundos  das  alterações  ambientais  afetam  primeiramente  esta  comunidade  e  são 
refletidos no ecossistema como um todo. 

O zooplâncton constitui  um conjunto extraordinário de pequenos animais que tem em 
comum  a  exploração  do  mesmo  hábitat,  a  coluna  d´água  (Wetzel,  1983).  Os  seus 
principais componentes em águas continentais são protozoários, rotíferos, cladóceros e 
copépodes,  além de larvas de  insetos  e nematódeos.  Esta  comunidade é  de grande 
relevância  ecológica,  uma  vez  que  seus  componentes  atuam  como  um  elo  de 
transferência  energética entre  os produtores e os níveis tróficos  superiores da cadeia 
alimentar aquática (Esteves, 1998). Tal processo de transferência de energia é de suma 
importância para a manutenção da ictiofauna de um dado sistema. Os estudos sobre a 
comunidade zooplanctônica são fundamentais  para a compreensão do funcionamento 
dos  ecossistemas  aquáticos  e  tem  sido  um  importante  instrumento  para  avaliar 
modificações causadas em tais ambientes.

Por  englobar  um  grupo  muito  diversificado  de  organismos  (protozoários,  rotíferos, 
cladóceros  e  copépodes,  principalmente),  muitas  vezes  de  difícil  identificação,  esta 
comunidade  tem  recebido  pouca  atenção  em  ambientes  lóticos  de  regiões  tropicais. 
Apesar  de  o  Brasil  possuir  uma  hidrografia  tipicamente  de  rios,  e  sendo  o 
potamozooplâncton  bem  representado  em  alguns  destes  ambientes,  com  riqueza  e 
densidades  consideráveis  (Eskinazi-Sant’Anna  et  al,  2005),  o  conhecimento  sobre  a 
comunidade  zooplanctônica  desses  ambientes  é  escasso  quando  comparado  aos 
ambientes lênticos (lagos) e semi-lênticos (reservatórios).

A comunidade bentônica caracteriza-se por habitar a superfície do sedimento dos corpos 
d’ água. Destacam-se os organismos conhecidos como macroinvertebrados bentônicos, 
invertebrados retidos em peneira de 1-2 mm de abertura de malha, portanto, visíveis a 
olho nu. Os principais representantes deste grupo são os moluscos, anelídeos, insetos e 
crustáceos (Esteves, 1998).

O presente diagnóstico tem por objetivo realizar a caracterização prévia dos corpos de 
água  presentes  na  área  diretamente  afetada,  bem  como  as  áreas  de  influência  do 
empreendimento, considerando seus aspectos físicos, químicos e biológicos.
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10.5.2 - Metodologia

10.5.2.1 - Definição dos Pontos de coleta

A identificação dos pontos de coleta foi realizada previamente em escritório, com auxílio 
de mapas da rede hidrográfica e mapas da área que engloba o empreendimento Rio das 
Velhas Design Resorts. Foram estabelecidos dez pontos amostrais sendo a viabilidade 
de coleta em cada um deles confirmada após o reconhecimento da área in loco, realizado 
nos  dias  8  e  9  do  mês  de  agosto  de  2008.  A  descrição  e  as  coordenadas  plani-
altimétricas de cada ponto pode ser observada na Tabela 102.

A localização espacial de cada estação de coleta pode ser visualizada na figura 129. Nas 
figuras 130 e 131, estão apresentadas a caracterização visual de cada um dos pontos.

Tabela 102: Coordenadas plano-altimétricas dos pontos de coleta.
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Pontos Coordenadas Plano-altimétricas
23K / UTM

P01  0625104 /  7834051
P02 0624445 /  7834054
P03 0624330 /  7834440
P04 0623975 /  7834111
P05  0622636 /  7835036
P06 0622658 /  7835148
P07 0622362 /  7835014
P08 0621553 /  7834762
P09 0621479 /  7834721
P10 0621441 / 7834745



FIGURA 129: Localização dos pontos de coleta dos estudos limnológicos do empreendimento Rio das Velhas Design Resorts. 
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FIGURA 130: Pontos de coleta (P01 a P05) da amostragem limnológica.
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FIGURA 131: Pontos de coleta (P06 a P10) da amostragem limnológica.
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10.5.2.2 - Protocolo de Avaliação Rápida

A primeira  etapa deste trabalho consistiu na avaliação das condições ambientais  dos 
ecossistemas aquáticos e seu entorno. Para isso, aplicou-se o “Protocolo de avaliação 
rápida  das  condições  ecológicas  e  da  diversidade  de  hábitats  em trechos  de  bacias 
hidrográficas”,  que  busca  avaliar  características  do  ambiente  aquático  e  o  uso  e 
ocupação do solo na região de entorno da bacia de drenagem dos trechos de rio (Callisto 
et  al.,  2002).  Neste  protocolo,  um conjunto  de  parâmetros  em categorias  descritas  é 
apreciado visualmente em campo e estes recebem uma pontuação, sendo o valor final 
obtido a partir do somatório dos valores atribuídos a cada parâmetro independentemente. 
As  pontuações  finais  refletem  o  nível  de  preservação  das  condições  ecológicas  dos 
trechos de bacias estudados (0 a 40 pontos: trechos impactados; 41 a 60 pontos: trechos 
alterados; acima de 61 pontos: trechos naturais).

10.5.2.3 - Coleta e análise dos parâmetros físicos e químicos

A  temperatura  da  água,  pH  e  concentração  de  oxigênio  dissolvido  na  água  foram 
medidos in situ, com auxílio de uma sonda multiparâmetros Yellowspring. Amostras para 
análise da concentração de nutrientes (nitrogênio e fósforo totais) e clorofila-a, bem como 
para determinação da alcalinidade total, da condutividade elétrica e da turbidez, foram 
coletadas em cada ponto, armazenadas em frascos de polietileno e mantidas resfriadas, 
seguindo as recomendações  do Standard  Methods for  the  Examination  of  Water  and 
Wastewater (Clescerl et al., 2005). As análises foram realizadas pelo laboratório Visão 
Ambiental, no município de Belo Horizonte (Figuras 149 e 150 no final deste capítulo).

Os  parâmetros  físico-químicos  dos  corpos  d’água  localizados  na  área  do 
empreendimento  foram  analisada  quanto  ao  seu  enquadramento  dentro  dos  padrões 
previstos na Resolução Nº. 357, de 17 de Março de 2005 do CONAMA, o qual “Dispõe 
sobre  a  classificação  dos  corpos  de  água  e  diretrizes  ambientais  para  o  seu 
enquadramento”.

10.5.2.4 - Coleta e análise dos parâmetros biológicos

Concomitante  à  avaliação  das  condições  ambientais  e  da  diversidade  de  hábitats 
realizaram-se coletas de fitoplâncton, zooplâncton e macroinvertebrados bentônicos na 
ADA e nas áreas de influência do empreendimento Rio das Velhas Design Resorts.

➢ Fitoplâncton

A comunidade fitoplanctônica foi avaliada através de análises qualitativas e quantitativas. 
As coletas para a análise qualitativa foram realizadas com rede de plâncton de 20 µm de 
abertura  de  malha,  a  qual  foi  mantida  na  calha  na  calha  central  dos  corpos  d’água 
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durante cinco minutos para concentração do maior número de espécies. As amostras 
foram posteriormente acondicionadas em frascos de polietileno (200 ml) e fixadas com 
solução de formaldeído a 4%. Em laboratório, dez lâminas para cada ponto amostrado 
foram analisas sob microscópio óptico (aumento de 40 e 1000X), a fim de identificar os 
organismos  comunidade  até  o  menor  nível  taxonômico  possível,  com  auxílio  de 
bibliografia específica (Sant’Anna et al., 2006; Bicudo & Menezes, 2005; Anagnostidis & 
Komárek, 1988; Rodrigues, 1988; Sant’Anna, 1984; Bourrely 1968, 1972, 1985; Prescott 
et al., 1975, 1977, 1981).

Para a análise quantitativa, as amostras foram coletadas diretamente na sub-superfície 
com o frasco de polietileno (500 ml), na calha central do corpo d’água e fixadas com lugol 
acético. A contagem dos indivíduos foi  realizada em microscópio invertido utilizando a 
técnica de sedimentação (Utermöhl 1958). Foi sedimentado um volume de 50mL para 
todos  pontos  P01  a  P08.  Para  os  localizados  no  rio  das  Velhas,  P09  e  P10,  o  foi 
sedimentado  um  volume  de  10mL  devido  à  grande  concentração  de  material  em 
suspensão. O tempo de sedimentação foi calculado segundo Lund et al. (1958). Foram 
fixados  120  campos  aleatórios  para  todos  os  pontos.  O cálculo  da  concentração  de 
organismos  foi  feito  através  de  equações  propostas  por  Vilafañe  &  Reid  (1995)  e 
expressa em organismos/ml. 

Os parâmetros considerados para análise dessa comunidade foram i. riqueza taxonômica 
(n° de taxa), ii. densidade de organismos (Indivíduos/ mL) e iii. índice de diversidade (H’) 
de Shannon-Wiener (Magurran, 1991).

➢ Zooplâncton

Para a análise qualitativa, as amostras foram coletadas com rede de plâncton de 68 μm 
de abertura de malha, através de arrastos verticais e horizontais na calha central  dos 
corpos d’água. As amostras qualitativas, depois de concentradas, foram depositadas em 
lâmina  de  vidro  e  levadas  ao  microscópio  ótico,  para  identificação  dos  organismos, 
visando alcançar o maior rigor taxonômico possível. As análises foram realizadas até que 
a  curva  de  aparecimento  de  espécies  se  estabilizasse.  Para  a  identificação  dos 
organismos  foi  utilizada  bibliografia  específica:  Chardez (1967),  Edmonson  (1959),  El 
Moor-Loureiro (1997), Koste (1978), Ogden & Hedley (1980), Reid (1985), Ruttner-Kolisko 
(1974), Segers (1995) e Sendacz & Kubo (1982).

Para a análise quantitativa da comunidade zooplanctônica, foram coletados 100 litros de 
água, com o auxílio de um balde de 10L, filtrados em rede de plâncton de 68  μm de 
abertura de malha, fixados com formaldeído 4% e corados com o corante vital Rosa de 
Bengala. Na análise quantitativa pelo menos três subamostras de 2mL foram analisadas 
sob  microscópio  óptico  Olympus  CX  41  em  câmaras  de  Sedgewick-Rafter  (com 
coeficiente de variação nunca superior a 10%), ou até que um total de 400 indivíduos for 
obtido.  As  amostras  com  baixa  densidade  de  organismos  foram  contadas  na  sua 
totalidade. As densidades dos taxa foram expressas em organismos/m3.

A riqueza específica foi medida através dos táxons presentes nas amostras qualitativas e 
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quantitativas de cada ponto amostrado. O índice de Diversidade de Shannon-Wienner 
(H’) foi calculado por meio do software BIODAP.

➢ Macroinvertebrados bentônicos

Os macroinvertebrados bentônicos foram amostrados com redes de mão (dip nets), em 
todos os prováveis hábitats encontrados ao longo de um trecho aproximado de 50 metros 
nestes  ambientes  aquáticos,  aplicando-se  um  esforço  amostral  de  30  minutos.  Para 
amostragem da calha central a rede foi  posicionada contra corrente e todo o substrato, 
contido em uma área de aproximadamente 1m2, revolvido com os pés e mãos, fazendo 
com que os organismos deslocados sejam capturados pela rede. As margens dos corpos 
d'água  também  foram  amostradas,  através  de  uma  vigorosa  varredura  com  a  rede 
diretamente nestes hábitats.

Todo o material retido nas redes foi depositado em cubas plásticas e acondicionado em 
sacos plásticos devidamente identificados, fixados em formalina a 10%, para posterior 
triagem em laboratório, em estereomicroscópio. Inicialmente as amostras foram lavadas 
sobre peneiras de 1,00 e 0,50 mm, sendo os macroinvertebrados separados do material 
orgânico, recolhidos com o auxílio de pinças e finalmente fixados em álcool 70o GL. A 
identificação dos macroinvertebrados foi ao nível taxonômico de família, quando possível, 
pelas chaves de identificação propostas por Edmonson, 1959; Borror & De Long, 1969; 
Pennak, 1978 e Merrit & Cummins, 1984.

As  comunidades  de  macroinvertebrados  bentônicos  foram  avaliadas  baseado:  i)  nos 
valores de riqueza taxonômica (n° de táxons),  ii)  abundância (n° de indivíduos/ponto) e 
índice de diversidade (H’) de Shannon-Wienner (Magurran, 1991).

10.5.1 - Resultados e discussão

Condições ecológicas e diversidade de hábitats

Nas tabelas  104 e  105 são apresentados os resultados do protocolo de avaliação da 
diversidade de hábitats nos estações amostrais.

Os pontos  P01,  P04,  P05,  P06,  P07 e P08 foram avaliados como naturais,  portanto, 
poderão ser utilizados como áreas de referência  neste projeto.  Os pontos P02 e P03 
foram avaliados como alterados, enquanto os pontos P09 e P10, localizados no rio das 
Velhas,  foram  avaliados  como  impactados  (tabela  103).  Nas  tabelas  104 e  105 são 
apresentados  os  resultados  da  aplicação do Protocolo,  onde é  possível  identificar  as 
principais  alterações  ecológicas,  comparando  com  as  condições  nestes  pontos  de 
referência.

As principais características que levaram à inclusão dos pontos P02 e P03 na categoria 
“alterado” foram o grau moderado de erosão das margens, a menor diversificação de 
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habitas e o nível de deterioração da mata ciliar. Os pontos P09 e P10 apresentaram a 
qualidade  ambiental  seriamente  comprometida,  tendo  sido  identificados  vários  fatores 
(ocupação residencial/industrial e acentuado grau de erosão das margens, odor orgânico 
e oleosidade abundante) devido à forte influência de atividades antrópicas.

Tabela  103: Pontuação final e classificação dos pontos de coleta obtidos através da aplicação do 
Protocolo de Avaliação Rápida.
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Pontos de coleta Scores Classificação
P01 66 natural
P02 55 alterado
P03 43 alterado
P04 73 natural
P05 81 natural
P06 83 natural
P07 74 natural
P08 72 natural
P09 16 impactado
P10 16 impactado



Tabela 104: Resultados da aplicação do Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de Hábitats 
em trechos de bacias hidrográficas, aplicado nos pontos 1 a 5, (Callisto et al., 2002).

Parâmetros Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5
1.Tipo de 

ocupação das 
margens do 
corpo d’água 

(principal 
atividade)

Vegetação 
natural

Campo de 
pastagem/ 
Agricultura/ 

Monocultura/ 
Reflorestamen

to

Campo de 
pastagem/ 
Agricultura/ 

Monocultura/ 
Reflorestamen

to

Vegetação 
natural

Vegetação 
natural

2. Erosão 
próxima e/ou 
nas margens 

do rio e 
assoreamento

Ausente Moderada Moderada Ausente Ausente

3. Alterações 
antrópicas

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente

4. Cobertura 
vegetal no 

leito

Total Parcial Ausente Parcial Total

5. Odor da 
água

Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum

6. Oleosidade 
da água

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente

7. 
Transparência 

da água

Transparente Transparente Transparente Transparente Transparente

8. Odor do 
sedimento 

(fundo)

Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum Nenhum

9. Oleosidade 
do fundo

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente

10. Tipo de 
fundo

Lama/areia Lama/areia Lama/areia Pedras/cascal
ho

Pedras/cascal
ho

11. Tipos de 
fundo

30 a 50% de 
hábitats 

diversificados; 
hábitats 

adequados 
para a 

manutenção 
das 

populações de 
organismos 
aquáticos.

10 a 30% de 
hábitats 

diversificados; 
disponibilidade 

de hábitats 
insuficiente; 
substratos 

freqüentement
e modificados.

10 a 30% de 
hábitats 

diversificados; 
disponibilidade 

de hábitats 
insuficiente; 
substratos 

freqüentement
e modificados.

30 a 50% de 
hábitats 

diversificados; 
hábitats 

adequados 
para a 

manutenção 
das 

populações de 
organismos 
aquáticos.

Mais de 50% 
de hábitats 

diversificados; 
pedaços de 

troncos 
submersos; 
cascalho ou 

outros hábitats 
estáveis.

12. Extensão Trechos Trechos Rápidos ou Trechos Rápidos com a 
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Parâmetros Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5
de rápidos rápidos podem 

estar 
ausentes; 

rápidos não 
tão largos 

quanto o rio e 
seu 

comprimento 
menor que o 

dobro da 
largura do rio.

rápidos podem 
estar 

ausentes; 
rápidos não 
tão largos 

quanto o rio e 
seu 

comprimento 
menor que o 

dobro da 
largura do rio.

corredeiras 
inexistentes.

rápidos podem 
estar 

ausentes; 
rápidos não 
tão largos 

quanto o rio e 
seu 

comprimento 
menor que o 

dobro da 
largura do rio.

largura igual à 
do rio, mas 

com 
comprimento 
menor que o 

dobro da 
largura do rio.

13. Freqüência 
de rápidos

Rápidos ou 
corredeiras 
ocasionais; 

hábitats 
formados 

pelos 
contornos do 

fundo; 
distância entre 

rápidos 
dividida pela 
largura do rio 
entre 15 e 25.

Rápidos não 
freqüentes; 

distância entre 
rápidos 

dividida pela 
largura do rio 
entre 7 e 15.

Geralmente 
com lâmina 
d’água “lisa” 

ou com 
rápidos rasos; 

pobreza de 
hábitats; 

distância entre 
rápidos 

dividida pela 
largura do rio 
maior que 25.

Rápidos não 
freqüentes; 

distância entre 
rápidos 

dividida pela 
largura do rio 
entre 7 e 15.

Rápidos não 
freqüentes; 

distância entre 
rápidos 

dividida pela 
largura do rio 
entre 7 e 15.

14. Tipos de 
substrato

Fundo 
pedregoso; 
seixos ou 
lamoso.

Fundo 
pedregoso; 
seixos ou 
lamoso.

Fundo 
pedregoso; 
seixos ou 
lamoso.

Fundo 
pedregoso; 
seixos ou 
lamoso.

Fundo 
formado 

predominante
mente por 
cascalho; 

alguns seixos 
presentes.

15. Deposição 
de lama

Entre 50 e 
75% do fundo 

coberto por 
lama.

Entre 25 e 
50% do fundo 

coberto por 
lama.

Mais de 75% 
do fundo 

coberto por 
lama.

Entre 0 e 25% 
do fundo 

coberto por 
lama.

Entre 0 e 25% 
do fundo 

coberto por 
lama.

16. Depósitos 
sedimentares

Deposição 
moderada do 

cascalho novo, 
areia ou lama 
nas margens; 
30 a 50% do 

fundo afetado, 
suave 

deposição 
moderada nos 

remansos.

Alguma 
evidência de 
modificação 

no fundo, 
principalmente 
como aumento 
de cascalho, 

areia ou lama; 
5 a 30% do 

fundo afetado, 
suave 

deposição nos 
remansos.

Deposição 
moderada do 

cascalho novo, 
areia ou lama 
nas margens; 
30 a 50% do 

fundo afetado, 
suave 

deposição 
moderada nos 

remansos.

Alguma 
evidência de 
modificação 

no fundo, 
principalmente 
como aumento 
de cascalho, 

areia ou lama; 
5 a 30% do 

fundo afetado, 
suave 

deposição nos 
remansos.

Alguma 
evidência de 
modificação 

no fundo, 
principalmente 
como aumento 
de cascalho, 

areia ou lama; 
5 a 30% do 

fundo afetado, 
suave 

deposição nos 
remansos.

17. Alterações Alguma Alguma Alguma Canalização Canalização 
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Parâmetros Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5
no canal do rio modificação 

presente nas 
duas margens; 
40 a 80% do 

rio modificado.

modificação 
presente nas 

duas margens; 
40 a 80% do 

rio modificado.

modificação 
presente nas 

duas margens; 
40 a 80% do 

rio modificado.

(retificação) ou 
dragagem 
ausente ou 
mínima; rio 
com padrão 

normal.

(retificação) ou 
dragagem 
ausente ou 
mínima; rio 
com padrão 

normal.
18. 

Características 
do fluxo das 

águas

Fluxo 
relativamente 
igual em toda 
a largura do 
rio; mínima 

quantidade de 
substrato 
exposta.

Lâmina d’água 
entre 25 a 

75% do canal 
do rio; e/ou 

maior parte do 
substrato nos 

“rápidos” 
exposto.

Fluxo 
relativamente 
igual em toda 
a largura do 
rio; mínima 

quantidade de 
substrato 
exposta.

Lâmina d’água 
entre 25 a 

75% do canal 
do rio; e/ou 

maior parte do 
substrato nos 

“rápidos” 
exposto.

Lâmina d’água 
entre 25 a 

75% do canal 
do rio; e/ou 

maior parte do 
substrato nos 

“rápidos” 
exposto.

19. Presença 
de mata ciliar

Entre 70 e 
90% com 
vegetação 

ripária nativa; 
deflorestament

o evidente, 
mas não 

afetando o 
desenvolvimen

to da 
vegetação; 
maioria das 

plantas 
atingindo a 

altura 
“normal”.

Menos de 50% 
da mata ciliar 

nativa; 
deflorestament

o muito 
acentuado.

Menos de 50% 
da mata ciliar 

nativa; 
deflorestament

o muito 
acentuado.

Entre 50 e 
70% com 
vegetação 

ripária nativa; 
deflorestament

o óbvio; 
trechos com 
solo exposto 
ou vegetação 

eliminada; 
menos da 

metade das 
plantas 

atingindo a 
altura 

“normal”.

Entre 70 e 
90% com 
vegetação 

ripária nativa; 
deflorestament

o evidente, 
mas não 

afetando o 
desenvolvimen

to da 
vegetação; 
maioria das 

plantas 
atingindo a 

altura 
“normal”.

20. 
Estabilidade 
das margens

Moderadamen
te estáveis; 
pequenas 
áreas de 
erosão 

freqüentes. 
Entre 5 e 30% 

da margem 
com erosão.

Moderadamen
te estáveis; 
pequenas 
áreas de 
erosão 

freqüentes. 
Entre 5 e 30% 

da margem 
com erosão.

Moderadamen
te instável; 
entre 30 e 

60% da 
margem com 
erosão. Risco 

elevado de 
erosão 
durante 

enchentes.

Margens 
estáveis; 

evidência de 
erosão mínima 

ou ausente; 
pequeno 

potencial para 
problemas 

futuros. Menos 
de 5% da 
margem 
afetada.

Margens 
estáveis; 

evidência de 
erosão mínima 

ou ausente; 
pequeno 

potencial para 
problemas 

futuros. Menos 
de 5% da 
margem 
afetada.

21. Extensão 
de mata ciliar

Largura da 
vegetação 

ripária entre 
12 e 18m; 

mínima 
influência 
antrópica.

Largura da 
vegetação 

ripária entre 
12 e 18m; 

mínima 
influência 
antrópica.

Largura da 
vegetação 

ripária maior 
que 6m; 

vegetação 
restrita ou 
ausente 

Largura da 
vegetação 

ripária entre 
12 e 18m; 

mínima 
influência 
antrópica.

Largura da 
vegetação 

ripária maior 
que 18m; sem 
influência de 

atividades 
antrópicas 
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Parâmetros Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5
devido à ação 

antrópica.
(agropecuária, 
estradas, etc.).

22. Presença 
de plantas 
aquáticas

Macrófitas 
aquáticas ou 

algas 
filamentosas 
ou musgos 

distribuídas no 
rio, substrato 
com perifíton.

Macrófitas 
aquáticas ou 

algas 
filamentosas 
ou musgos 

distribuídas no 
rio, substrato 
com perifíton.

Ausência de 
vegetação 

aquática no 
leito do rio ou 

grandes 
bancos 

macrófitas 
(p.ex. 

aguapé).

Ausência de 
vegetação 

aquática no 
leito do rio ou 

grandes 
bancos 

macrófitas 
(p.ex. 

aguapé).

Ausência de 
vegetação 

aquática no 
leito do rio ou 

grandes 
bancos 

macrófitas 
(p.ex. 

aguapé).
Pontuação 66 (natural) 55 (alterado) 43 (alterado) 73 (natural) 81 (natural)

Tabela 105: Resultados da aplicação do Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de Hábitats 
em trechos de bacias hidrográficas, aplicado nos pontos 6 a 10, (Callisto et al., 2002).

Parâmetros Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 Ponto 9 Ponto 10
1.Tipo de 

ocupação das 
margens do 
corpo d’água 

(principal 
atividade)

Vegetação 
natural

Vegetação 
natural

Campo de 
pastagem/ 
Agricultura/ 

Monocultura/ 
Reflorestam

ento

Residencial/ 
Comercial/ 
Industrial

Residencial/ 
Comercial/ 
Industrial

2. Erosão 
próxima e/ou 
nas margens 

do rio e 
assoreamento

Ausente Ausente Moderada Acentuada Acentuada

3. Alterações 
antrópicas

Ausente Ausente Ausente Alterações de 
origem 

industrial/ 
urbana 

(fábricas, 
siderúrgicas, 
canalização, 
retilização do 
curso do rio)

Alterações de 
origem 

industrial/ 
urbana 

(fábricas, 
siderúrgicas, 
canalização, 
retilização do 
curso do rio)

4. Cobertura 
vegetal no 

leito

Total Parcial Parcial Ausente Ausente

5. Odor da 
água

Nenhum Nenhum Nenhum Esgoto (ovo 
podre)

Esgoto (ovo 
podre)

6. Oleosidade 
da água

Ausente Ausente Ausente Abundante Abundante
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Parâmetros Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 Ponto 9 Ponto 10
7. 

Transparência 
da água

Transparente Transparente Transparent
e

Opaca ou 
colorida

Opaca ou 
colorida

8. Odor do 
sedimento 

(fundo)

Nenhum Nenhum Nenhum Esgoto (ovo 
podre)

Esgoto (ovo 
podre)

9. Oleosidade 
do fundo

Ausente Ausente Ausente Abundante Abundante

10. Tipo de 
fundo

Pedras/cascalh
o

Pedras/cascalh
o

Lama/areia Lama/areia Lama/areia

11. Tipos de 
fundo

Mais de 50% de 
hábitats 

diversificados; 
pedaços de 

troncos 
submersos; 
cascalho ou 

outros hábitats 
estáveis.

Mais de 50% de 
hábitats 

diversificados; 
pedaços de 

troncos 
submersos; 
cascalho ou 

outros hábitats 
estáveis.

30 a 50% de 
hábitats 

diversificado
s; hábitats 
adequados 

para a 
manutenção 

das 
populações 

de 
organismos 
aquáticos.

10 a 30% de 
hábitats 

diversificados; 
disponibilidad
e de hábitats 
insuficiente; 
substratos 

frequentemen
te 

modificados.

10 a 30% de 
hábitats 

diversificados; 
disponibilidade 

de hábitats 
insuficiente; 
substratos 

frequentement
e modificados..

12. Extensão 
de rápidos

Trechos rápidos 
podem estar 

ausentes; 
rápidos não tão 
largos quanto o 

rio e seu 
comprimento 
menor que o 

dobro da 
largura do rio.

Rápidos com a 
largura igual à 

do rio, mas com 
comprimento 
menor que o 

dobro da 
largura do rio.

Trechos 
rápidos 

podem estar 
ausentes; 

rápidos não 
tão largos 

quanto o rio 
e seu 

comprimento 
menor que o 

dobro da 
largura do 

rio.

Rápidos com 
a largura igual 
à do rio, mas 

com 
comprimento 
menor que o 

dobro da 
largura do rio.

Rápidos com a 
largura igual à 

do rio, mas 
com 

comprimento 
menor que o 

dobro da 
largura do rio.

13. Freqüência 
de rápidos

Rápidos não 
freqüentes; 

distância entre 
rápidos dividida 
pela largura do 
rio entre 7 e 15.

Rápidos não 
freqüentes; 

distância entre 
rápidos dividida 
pela largura do 
rio entre 7 e 15.

Rápidos ou 
corredeiras 
ocasionais; 

hábitats 
formados 

pelos 
contornos do 

fundo; 
distância 

entre rápidos 
dividida pela 
largura do 

rio entre 15 

Rápidos ou 
corredeiras 
ocasionais; 

hábitats 
formados 

pelos 
contornos do 

fundo; 
distância 

entre rápidos 
dividida pela 
largura do rio 
entre 15 e 25.

Rápidos ou 
corredeiras 
ocasionais; 

hábitats 
formados pelos 
contornos do 

fundo; 
distância entre 
rápidos dividida 
pela largura do 
rio entre 15 e 

25.
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Parâmetros Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 Ponto 9 Ponto 10
e 25.

14. Tipos de 
substrato

Fundo formado 
predominantem

ente por 
cascalho; 

alguns seixos 
presentes.

Fundo 
pedregoso; 
seixos ou 
lamoso.

Fundo 
pedregoso; 
seixos ou 
lamoso.

Fundo 
formado 

predominante
mente por 
cascalho; 

alguns seixos 
presentes.

Fundo formado 
predominante

mente por 
cascalho; 

alguns seixos 
presentes.

15. Deposição 
de lama

Entre 0 e 25% 
do fundo 

coberto por 
lama.

Entre 0 e 25% 
do fundo 

coberto por 
lama.

Entre 25 e 
50% do 
fundo 

coberto por 
lama.

Entre 51 e 
75% do fundo 

coberto por 
lama.

Entre 51 e 75% 
do fundo 

coberto por 
lama.

16. Depósitos 
sedimentares

Deposição 
moderada do 

cascalho novo, 
areia ou lama 
nas margens; 
30 a 50% do 

fundo afetado, 
suave 

deposição 
moderada nos 

remansos

Alguma 
evidência de 

modificação no 
fundo, 

principalmente 
como aumento 
de cascalho, 

areia ou lama; 5 
a 30% do fundo 
afetado, suave 
deposição nos 

remansos.

Alguma 
evidência de 
modificação 

no fundo, 
principalmen

te como 
aumento de 
cascalho, 
areia ou 
lama; 5 a 
30% do 
fundo 

afetado, 
suave 

deposição 
nos 

remansos.

Grandes 
depósitos de 
lama, maior 

desenvolvime
nto das 

margens; 
mais de 50% 

do fundo 
modificado; 
remansos 
ausentes 
devido à 

significativa 
deposição de 
sedimentos.

Grandes 
depósitos de 
lama, maior 

desenvolviment
o das margens; 

mais de 50% 
do fundo 

modificado; 
remansos 
ausentes 
devido à 

significativa 
deposição de 
sedimentos.

17. Alterações 
no canal do rio

Canalização 
(retificação) ou 

dragagem 
ausente ou 

mínima; rio com 
padrão normal.

Canalização 
(retificação) ou 

dragagem 
ausente ou 

mínima; rio com 
padrão normal.

Canalização 
(retificação) 

ou 
dragagem 
ausente ou 
mínima; rio 
com padrão 

normal.

Alguma 
canalização 
presente, 

normalmente 
próximo à 

construção de 
pontes; 

evidências de 
modificações 
a mais de 20 

anos.

Alguma 
canalização 
presente, 

normalmente 
próximo à 

construção de 
pontes; 

evidências de 
modificações a 

mais de 20 
anos.

18. 
Características 

do fluxo das 
águas

Fluxo 
relativamente 

igual em toda a 
largura do rio; 

mínima 
quantidade de 

substrato 
exposta.

Lâmina d’água 
entre 25 a 75% 
do canal do rio; 

e/ou maior 
parte do 

substrato nos 
“rápidos” 
exposto.

Fluxo 
relativament
e igual em 

toda a 
largura do 
rio; mínima 
quantidade 

de substrato 

Lâmina 
d’água entre 
25 a 75% do 
canal do rio; 
e/ou maior 
parte do 

substrato nos 
“rápidos” 

Lâmina d’água 
entre 25 a 75% 
do canal do rio; 

e/ou maior 
parte do 

substrato nos 
“rápidos” 
exposto.
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Parâmetros Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 Ponto 9 Ponto 10
exposta. exposto.

19. Presença 
de mata ciliar

Acima de 90% 
com vegetação 
ripária nativa, 

incluindo 
árvores, 

arbustos ou 
macrófitas; 

mínima 
evidência de 

deflorestamento
; todas as 

plantas 
atingindo a 

altura “normal”.

Entre 50 e 70% 
com vegetação 
ripária nativa; 

deflorestamento 
óbvio; trechos 

com solo 
exposto ou 
vegetação 
eliminada; 
menos da 

metade das 
plantas 

atingindo a 
altura “normal”.

Menos de 
50% da 

mata ciliar 
nativa; 

deflorestame
nto muito 

acentuado.

Menos de 
50% da mata 
ciliar nativa; 

deflorestamen
to muito 

acentuado.

Menos de 50% 
da mata ciliar 

nativa; 
deflorestament

o muito 
acentuado.

20. 
Estabilidade 
das margens

Margens 
estáveis; 

evidência de 
erosão mínima 

ou ausente; 
pequeno 

potencial para 
problemas 

futuros. Menos 
de 5% da 
margem 
afetada.

Margens 
estáveis; 

evidência de 
erosão mínima 

ou ausente; 
pequeno 

potencial para 
problemas 

futuros. Menos 
de 5% da 
margem 
afetada.

Moderadame
nte estável; 
pequenas 
áreas de 
erosão 

freqüentes. 
Entre 5 a 
30% da 

margem com 
erosão.

Instável; 
muitas áreas 
com erosão; 
freqüentes 

áreas 
descobertas 

nas curvas do 
rio; erosão 

óbvia entre 50 
e 100% da 
margem.

Instável; 
muitas áreas 
com erosão; 
freqüentes 

áreas 
descobertas 

nas curvas do 
rio; erosão 

óbvia entre 50 
e 100% da 
margem.

21. Extensão 
de mata ciliar

Largura da 
vegetação 

ripária maior 
que 18m; sem 
influência de 

atividades 
antrópicas 

(agropecuária, 
estradas, etc.).

Largura da 
vegetação 

ripária entre 12 
e 18m; mínima 

influência 
antrópica.

Largura da 
vegetação 

ripária entre 
6 e 12m; 
influência 
antrópica 
intensa.

Largura da 
vegetação 

ripária menor 
que 6m; 

vegetação 
restrita ou 
ausente 
devido 

atividade 
antrópica.

Largura da 
vegetação 

ripária menor 
que 6m; 

vegetação 
restrita ou 

ausente devido 
atividade 
antrópica.

22. Presença 
de plantas 
aquáticas

Macrófitas 
aquáticas ou 

algas 
filamentosas ou 

musgos 
distribuídas no 
rio, substrato 
com perifíton.

Ausência de 
vegetação 

aquática no 
leito do rio ou 

grandes bancos 
macrófitas 

(p.ex. aguapé).

Ausência de 
vegetação 

aquática no 
leito do rio 
ou grandes 

bancos 
macrófitas 

(p.ex. 
aguapé).

Ausência de 
vegetação 

aquática no 
leito do rio ou 

grandes 
bancos 

macrófitas 
(p.ex. 

aguapé).

Ausência de 
vegetação 

aquática no 
leito do rio ou 

grandes 
bancos 

macrófitas 
(p.ex. aguapé).

Pontuação 83 (natural) 74 (natural) 72 (natural) 16 
(impactado)

16 (impactado)
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➢ Parâmetros físicos e químicos

Os resultados das variáveis físico-químicas analisadas nos dez pontos de amostragem 
estão mostrados na tabela 106. 

Tabela 106: Resultados obtidos para as variáveis físicas e químicas em cada ponto de amostragem 
na ADA e nas áreas de influência do empreendimento Rio das Velhas Design Resorts.

A temperatura da água flutuou entre 17,5 ºC e 23,7 ºC nas estações amostradas nos 
córregos da Guia, Boa Vista e Bamburral e no rio das Velhas. Os maiores valores de 
temperatura foram observados nos pontos onde a mata ciliar não está presente ou se 
apresentam bastante degradadas (Pontos P02, P04, P08, P09 e P10). Tal fato reforça a 
importância desses fragmentos de vegetação para manutenção do microclima em cada 
estação,  oferecendo uma zona de amortecimento que ajuda a minimizar os impactos 
diretos nos corpos d’água (Tundisi, 2008). Deve-se destacar que os maiores valores de 
temperatura observados no rio das Velhas (P09 e P10), podem também estar refletindo a 
elevada concentração de matéria orgânica, uma vez de decomposição é considerada um 
processo exotérmico (tabela 106).

Com  exceção  do  ponto  P01  que  apresentou  um  caráter  levemente  ácido  (6,68),  os 
valores de pH encontrados no estudo sugerem uma tendência levemente alcalina dos 
corpos d’água na área do empreendimento, variando entre 7,41 (P09) e 7,82 (P05). O 
valor encontrado no ponto P01 (levemente ácido) pode ser explicado pelo fato do local 
possuir  uma vazão reduzida,  aporte  considerável  de  matéria  orgânica  proveniente  da 
serrapilheira das margens que são conservadas e presença de bactérias heterotróficas 
que  depuram  esse  material.  O  aporte  de  material  alóctone  na  água  e  a  ação  das 
bactérias heterotróficas ligadas à depuração da matéria orgânica favorecem um aumento 
da  concentração  de  ácidos  orgânicos  aferindo  característica  mais  ácida  ao  ambiente 
(Tundisi, 2008) (tabela 106).

Os valores de alcalinidade se apresentaram mais baixos nos pontos P01 e P02 (29,0 mg 
CaCOз/L  e  45,0  mg CaCOз/L),  fato  que  pode  ser  explicado  por  serem pontos  com 
relativa quantidade de carbonatos e bicarbonatos além da pouca influência de tributários. 
Os valores encontrados nos outros pontos variaram entre 64,0 mg CaCOз/L e 84,0 mg 
CaCOз/L (tabela 106).
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Pontos pH P-total N-total Turbidez
mg/L mg/L P mg /L N µg/L

17,5 6,68 46,8 3,21 29 0,04 2 12,39 1,5
19,4 7,58 121,2 4,3 45 0,01 1 2,66 0,01
18,8 7,55 243 3,16 84 0,02 4 8,96 0,04
19,4 7,55 223 3,3 76 0,04 1 4,74 < 0,01
18,8 7,82 191,3 3,29 68 0,02 < 1,0 2,77 0,02
18,3 7,56 183,2 4,51 64 < 0,01 < 1,0 1,53 0,02
18,4 7,78 187,4 4,08 64 0,05 < 1,0 1,59 0,06
21,7 7,72 192,9 3,15 67 0,03 < 1,0 10,85 0,07
23,7 7,41 304 0,72 65 0,47 < 1,0 19,87 < 0,01

Temp. Cond. O.D. Alcal. Total Clor-a
      °C   µS/cm mg CaCOз/L UNT

P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09



A concentração de oxigênio dissolvido nos trechos dos rios localizados dentro da área do 
empreendimento  variou  entre  3,21  mg/L  (P01)  e  4,51  mg/L  (P06).  Os  pontos  que 
apresentam áreas com corredeiras, P02, P06 e P07, apresentaram águas mais aeradas 
(4,3 mg/L O2; 4,51 mg/L O2 e 4,08 mg/L O2, respectivamente). Como esperado, os dois 
pontos  localizados  no  Rio  das  Velhas  (P09  e  P10),  foram  os  que  apresentaram  os 
menores  valores  de  oxigenação,  respectivamente  0,72  mg/L  e  1,07  mg/L.  Valores 
inferiores os limites estabelecidos pela resolução CONAMA para águas de classe 3 (4,0 
mg/L O2). Os reduzidos teores de oxigênio na água são explicados por se tratarem dos 
pontos  mais  afetados  por  atividades  humanas  e  que  recebem  um grande  aporte  de 
esgoto doméstico e industrial. Bactérias e fungos oportunistas presentes utilizam-se da 
alta carga de matéria orgânica para se multiplicarem rapidamente reduzindo os níveis de 
oxigênio dissolvido (Margaleff, 1983) (tabela 106).

As concentrações de nitrogênio observadas nos pontos localizados dentro da área do 
empreendimento sugerem um aporte de compostos nitrogenados que merece atenção. O 
ponto P03 (4,0 mg /L N) apresentou o maior valor dentre os pontos amostrados, até em 
comparação aos pontos altamente eutrofizados (P09 e P10). Levando em consideração a 
existência de plantios de hortaliças na área próxima a esse trecho de rio, a concentração 
elevada  de  Nitrogênio  nesse  ponto  de  amostragem  pode  estar  refletindo  o  uso  de 
fertilizantes,  uma  vez que  o  uso  indiscriminado  de  tais  produtos  propicia  uma  maior 
absorção do solo e com carreamento proveniente das chuvas, esse material chega até os 
corpos d’água. O registro de 2,0 mg/L N no ponto P01 sugere que este ponto também 
pode  estar  sendo  afetado  pelo  uso  de  fertilizantes  na  região,  apesar  de  ser  o  mais 
protegido pela mata ciliar e o mais elevado, sugerindo que os fertilizantes podem não 
somente  estar  sendo  carreados  diretamente  aos  córregos,  mas  também  estar 
contaminando  o  lençol  freático.  Os pontos  P05,  P06,  P07,  P08  e  P09 apresentaram 
valores abaixo do mínimo de detecção dos aparelhos que é de 1 mg/ L N.

Foram  encontradas  concentrações  relativamente  baixas  de  fósforo  total  nos  pontos 
localizados dentro da área do empreendimento. Os valores variaram entre menos de 0,01 
mg/L P (P06) e 0,05 mg/L P (P07). Os pontos P09 (0,47 mg P/L) e P10 (0,48 mg P/L) 
apresentaram, respectivamente, os maiores valores nas concentrações de fósforo total, 
resultado que também se explica pelo avançado estado de eutrofização artificial desse 
trecho do rio das Velhas. O ponto P06 apresentou concentração muito reduzida desse 
nutriente, abaixo da detecção da metodologia utilizada (<0,01 mg /L P).

A  condutividade  elétrica  está  relacionada  à  presença  de  íons  dissolvidos  na  água 
(Esteves,  1998).  Com  exceção  do  ponto  P01,  os  valores  de  condutividade  elétrica 
mostraram-se relativamente altos, sugerindo que a falta de uma zona de amortecimento 
como a mata ciliar favorece o carreamento de material alóctone rico em sais e íons para 
os córregos. O menor valor no ponto P01(46,8 µS/ cm) pode estar associado à pela falta 
de tributários e sua vegetação ripária um pouco mais preservada. A condutividade elétrica 
elevada  encontrada  nos  pontos  P03  e  P04  (243  µS/cm e  223  µS/cm)  corroboram a 
possibilidade de grande aporte de íons aos córregos possivelmente atribuído à cultura de 
hortaliças e seus compostos químicos utilizados principalmente fertilizantes e adubos. Os 
valores de condutividade elétrica observados nos pontos P09 e P10 (304 e 303 µ S/ cm, 
respectivamente) reforçam a condição eutrofizada do rio das Velhas. 
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A turbidez, que reflete a redução da transparência da água devido a presença de material 
em suspensão, se apresentou relativamente baixa nos pontos P02, P04, P05, P06 e P07 
(2,66; 4,74; 2,77; 1,53; 1,59 UNT, respectivamente). O ponto P01 (12,39 UNT) obteve um 
valor elevado por ser um ponto com pouca vazão e muita matéria foliar proveniente da 
serrapilheira,  enquanto  a  turbidez  observada  no  ponto  P08  (10,85  UNT)  pode  estar 
relacionada aos pulsos de inundação do rio das Velhas. Os maiores valores de turbidez 
foram também foram registrados nos pontos P9 (19,87 UNT) e P10 (24,17 UNT). 

A concentração de clorofila-a oscilou entre menos de 0,01 e 1,5 µg/L cl-a, valores muito 
inferiores  aos estabelecidos  na  resolução 357/05,  mesmo  para  corpos de  água  mais 
conservados (classe 1= 10 µg/L cl-a). Os baixos teores de clorofila-a encontrados nos 
pontos P02 a P08 (0,01; 0,04; <0,01; 0,02; 0,02; 0,06; 0,07 µg/L cl-a, respectivamente) se 
correlacionam  com trechos  de  corredeiras  e  de  grande  sombreamento,  diminuindo  a 
atividade  fotossintética  da  comunidade  fitoplanctônica.  O  ponto  P10  apresentou  uma 
concentração de clorofila (0,50 µg/L cl-a) bastante superior à maioria dos demais pontos 
de amostragem, sugerindo um favorecimento à produção primária fitoplanctônica nesse 
trecho do rio. Nesse sentido os reduzidos teores estimados para esse pigmento no ponto 
P09 parecem contraditórios, uma vez que a distância entre as estações P09 e P10 é 
bastante  reduzida  e  a  contagem  dos  organismos  mostrou  densidades  de  algas 
planctônicas  muito  próximas  entre  as  duas  amostras  coletadas  no  rio  das  Velhas.  A 
elevada  concentração  de  clorofila  a  no  ponto  P01  (1,5  µg/L  cl-a)  pode  estar 
representando algas perifíticas, uma vez que esse ponto foi o que apresentou a menor 
densidade de algas planctônicas.

10.5.1 - Comunidades aquáticas

➢ Fitoplâncton

Foi registrado um total de 92 táxons nas análises qualitativas (tabela 107). Onze classes 
taxonômicas  estiveram  representadas,  sendo  Bacillariophyceae  (24  táxons), 
Conjugatophyceae  (22),  Mixophyceae  (18)  e  Chlorophyceae  (15)  as  que contribuíram 
com o maior número de espécies para a riqueza do fitoplâncton destes ambientes. As 
classes  Chrysophyceae,  Cryptophyceae,  Dinophyceae,  Oedogoniophyceae, 
Rhodophyceae foram representadas por apenas um único táxon (figura 132).
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FIGURA 132: Contribuição das classes taxonômicas para a riqueza total observada nos dez pontos 
de amostragem na área do empreendimento Rio das Velhas Design Resorts.

Considerando cada ponto de amostragem separadamente, os maiores valores de riqueza 
foram observados os pontos P07 e P04, com 36 e 32 espécies, enquanto os pontos P01 
e P09 mostraram-se mais pobres em espécies fitoplanctônicas apresentando 11 e 19 
espécies,  respectivamente.  A  classe  Bacillariophyceae  (diatomáceas)  foi  a  que  mais 
contribuiu para a riqueza em espécies na maioria dos pontos amostrados (P03, P04, P05, 
P07, P08, P09 e P10) (figura 133). Tal resultado já era esperado, pois as espécies desse 
grupo  apresentam  com  elevada  densidade  específica  (pesadas  e  resistentes)  e  se 
adaptam a ambientes turbulentos, sendo comum sua dominância em rios (Mpawenayo & 
Mathooko, 2005).

FIGURA  133:  Riqueza  de  táxons  e  contribuição  das  classes  taxonômicas  em  cada  ponto  de 
amostragem do empreendimento Rio das Velhas Design Resorts.
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Conforme  também  pode  ser  observado  na  Figura  133,  a  classe  Conjugatophyceae 
(desmídeas) foi o grupo dominante em relação à riqueza no ponto 2, apresentando 11 
táxons, seguida das Bacillariophyceae (5) e Mixophyceae (cianobactérias, 2 táxons). A 
classe com maior riqueza no ponto P06 foi Conjugatophyceae (8 espécies), seguida de 
Bacillariophyceae  com  7  espécies  e  Euglenophyceae,  com  5  táxons.  As  classes 
Chrysophyceae,  Oedogoniophyceae  e  Ulotrichophyceae  estiveram  representadas  em 
apenas um sítio  de amostragem, mostrando-se restritas aos pontos  P04,  P07 e P09, 
respectivamente. Enquanto a classe Chlorophyceae mostrou-se mais bem representada 
no ponto P10 (7 espécies).

A maioria das estações apresentou densidade de organismos fitoplanctônicas inferiores a 
100 org.mL-1.  Os pontos localizados no rio das Velhas, P10 (1269,63 org.mL-1) e P09 
(1038,17 org.mL-1), apresentaram as maiores densidades, seguidos do ponto P05 (283,20 
org.mL-1)  e  P03  (131,38  org.mL-1).  Nesses  pontos,  observou-se  o  predomínio  das 
cianobactérias (Classe Mixophyceae).  Merismopedia sp. e  Planktolyngbya sp. foram as 
espécies dominantes no rio das Velhas (figura 134).

FIGURA  134:  Densidade  total  e  contribuição  das  classes  taxonômicas  em  cada  ponto  de 
amostragem.

Os valores de diversidade de espécies, calculados através do Índice de diversidade de 
Shannon-Wienner mostraram-se entre 0,38 e 2,79, sendo a menor diversidade observada 
no ponto P05 e a maior no ponto P07. A baixa diversidade observada no ponto P05 está 
relacionada  à  dominância  de  uma  cianobactéria  não  identificada  da  família 
Pseudanabaenaceae, que correspondeu a mais de 90% dos organismos contados, uma 
vez que esse  ponto  apresentou  uma riqueza relativamente  elevada,  27  táxons,  valor 
superior aos pontos P01, P02 e P09. O valor maior observado para o índice de Shannon-
Wienner  no  ponto  P07,  por  sua  vez,  reflete  sua  elevada  riqueza  (36  táxons)  e  a 
contribuição equitativa desses táxons para a comunidade fitoplanctônica (figura 135).
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FIGURA 135: Valores de diversidade do fitoplâncton obtidos em cada ponto de amostragem através 
do índice de Shannon.
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Tabela 107: Lista de táxons encontrados no fitoplâncton dos dez pontos de amostragem.
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Tabela 107: continuação...
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
CHLOROPHYTA
   Chlorophyceae
Actinastrum  sp. + +
Botryococcus  sp. +
Chlorella sp. + +
Closteriopsis  sp.1 + + + +
Closteriopsis  sp.2 +
Coelastrum microporum + +
Coelastrum reticulatum +
Kirchneriella obesa +
Oocytis sp. +
Pediastrum duplex +
cf. Raphidonema +
Scenedesmus acuminatus +
Scenedesmus bijugus +
Scenedesmus opoliensis +
Scenedesmus ovalternus +
    Conjugatophyceae
Ancylonema  sp.
Closterium kuetzingii + + + + + + +
Closterium lunula + + + + +
Closterium ralfsii +
Closterium  sp.1 + +
Closterium  sp.3 + + + + + + + +
Closterium  sp.4 +
Closterium  sp.5 + +
Cosmarium asphaerosporum +
Cosmarium reniforme + +
Cosmarium pseudoconnatum + + +
Euastrum sp. +
Euastrum cf johnsonii +
Micrasterias depauperata +
Micrasterias laticeps
Micrasterias cf. radiata +
Micrasterias truncata + +
Mougeotia sp. + + + +
Pleurotaenium trabecula + +
Spirogyra sp. + + +
Staurastrum chaetoceras + +
Staurodesmus jaculiferus + +
   Oedogoniophyceae
Oedogonium sp. +
   Ulothrichophyceae
Cladophora  sp. +
Ulotrichophyceae NI +
EUGLENOPHYTA
    Euglenophyceae
Euglenales NI + + +
Euglena  acus + +
Phacus  sp. + + + + +
Phacus cf longicauda +
Trachelomonas volvocina + + + +



Tabela 107: continuação...
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
PYRROPHYTA
    Dinophyceae
Peridinium  cf. pusillum + + +
PYRROPHYTA
   Cryptophyceae
Cryptomonas  sp. + + + + + +
RODOPHYTA
Rhodophyceae
Batrachospermum  sp. + +
Não Identificadas
Fitoflagelado NI + + + + +
Total 11 20 29 32 27 28 36 28 19 28



➢ Zooplâncton
 
A  comunidade  zooplanctônica  foi  representada  por  um  total  de  64  taxa,  sendo 
distribuídos em Protozoa (27), Rotifera (17), Copepoda (7), Cladocera (3), Insecta (3), 
além  de  outros  sete  grupos  de  invertebrados  aquáticos:  Bivalve,  Gastrotrichia, 
Hidroacarina, Nematoda, Oligochaeta, Ostracoda e Tardigrada (figura 136 e tabela 108).

A  comunidade  zooplanctônica  da  região  de  estudo  é  típica  de  ambientes  lóticos, 
apresentando uma fauna diversificada e abundante de rotíferos e protozoários.

FIGURA 136: Composição da comunidade zooplanctônica na área em estudo do empreendimento 
Rio das Velhas Design Resorts.
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Tabela 108: Check-list das espécies componentes da comunidade zooplanctônica dos corpos d’água 
localizados na área em estudo.

Dentre os Protozoa, os gêneros Difflugia e Arcella foram aqueles que mais se destacaram 
contribuindo  com  8  e  5  espécies,  respectivamente.  Entre  os  Rotifera,  o  gênero 
Cephalodella,  apresentou  o  maior  número  de  espécies  congenéricas  (5  espécies), 
seguido de Lecane, Brachionus e Keratella, com 2 espécies cada. Estes gêneros são 
típicos  e  bastante  diversificados  em  ecossistemas  lóticos,  estando  associados  aos 
substratos (Segers, 1995; Lansac-Tôha et al., 1997). Isto demonstra, que a conservação 
de ambientes heterogêneos com vegetação aquática e diferentes tipos de substrato são 
importantes para a fauna zooplanctônica da região desse estudo.

Os pontos P06 e P05, apresentaram a maior riqueza em espécies, com o registro de 22 e 
20  táxons,  respectivamente  (figura  137).Tais  dados  corroboram  os  resultados  do 
Protocolo  de  Avaliação  Rápida  de  Diversidade  de  Hábitats  e  Qualidade  Ambiental 
(Callisto et al. 2002), no qual os pontos P05 e P06 obtiveram maior pontuação (81 e 83 
pontos, respectivamente), sendo classificados como naturais. 
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INSECTA

OUTROS
Alona sp1 Bivalve

Ostracoda

COPEPODA Brachionus mirus Arcella discoides Campanella sp.
Nauplii cyclopoida Cephalodella cf. sterea Arcella hemispherica Epystilis sp.
Nauplii harpacticoida Cephalodella gibba Arcella vulgaris Opercularia sp.
Copepodito cyclopoida Cephalodella sp1 Centropyxis aculeata Paramecium sp.
Harpacticoida NI Cephalodella sp2 Centropyxis ecornes Tokophrya sp.
Mesocyclops meridianus Cephalodella sp3 Centropyxis cf. marsupiformisVorticella spp.
Metacyclops mendocinus Dipleuchlanis sp. Cyclopyxis sp. Zoothamnium/ Carchesium
Microcyclops anceps Euchlanis dilatata Difflugia corona
Microcyclops cf. alius Euchlanis cf. phryne Difflugia cf. distenda Chironomidae
Potamocaris sp. Lepadella sp.1 Difflugia grameen Culicidae
Tropocyclops prasinus Lecane bulla Difflugia cf. elegans Simulidae

CLADOCERA Lecane curvicornis Difflugia lobostoma
Keratella americana Difflugia oblonga

Biapertura cf. intermedia Keratella cochlearis Difflugia sp1 Gastrotrichia
Macrothrix squamosa Mytilinia ventralis Difflugia sp2 Hidroacarina

ROTIFERA PROTOZOA Lesquereusia modesta Nematoda
Bdelloidea Arcella costata Netzelia cf. oviformis Oligochaeta
Brachionus calyciflorus Arcella dentata Phryganella hemisphaerica



FIGURA  137: Riqueza em espécies (S) e composição da comunidade zooplanctônica, nos pontos 
amostrais da região em estudo.

Todos os pontos  amostrados,  exceto P01,  apresentaram a maior  contribuição na sua 
composição do grupo Protozoa (~ 50% da riqueza total em espécies). Tal fato pode ser 
explicado devido ao grupo de protozoários ser típico de águas correntes. Os protozoários 
fazem parte da cadeia trófica, desempenhando o papel de consumidores de organismos 
decompositores,  pois  se  alimentam  dos  principais  atores  da  degradação  da  matéria 
orgânica,  as  bactérias  e  os  fungos.  Desta  forma,  é  explicada  a  proliferação  dos 
protozoários em corpos d´água que recebem cargas de resíduos orgânicos (Souza & Von 
Sperling, 2005).

Os microcrustáceos do grupo Copepoda, foram mais representativos quanto à riqueza em 
espécies e abundância no ponto P01, por ser um trecho de remanso e de características 
naturais, o que possibilita o desenvolvimento de tais organismos. 

O grupo Cladocera, foi pouco representativo nos pontos amostrais na área do estudo. 
Foram registradas duas espécies  Biapertura cf.  intermedia e Macrothrix squamosa no 
ponto P03 e o gênero Alona sp. no ponto P04. Todos três táxons, são típicos de regiões 
litorâneas de ambientes lóticos e lênticos, estando normalmente associados à macrófitas 
aquáticas.

As menores densidades foram observadas nos pontos P02 e P07 (836 e 1400 org. m-3 
respectivamente), enquanto as maiores densidades totais foram observadas nos pontos 
P09 e P10 (1285000 e 2427000 org. m-3, respectivamente), localizados no rio das Velhas 
(figura 138).
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FIGURA 138: Densidade total da comunidade zooplanctônica, nos pontos amostrais da região em 
estudo. Escala logarítimica na base 10.

Os  taxa  que  mais  contribuíram  numericamente  nos  pontos  P09  e  P10  foram  os 
protozoários  ciliados  Zoothamnium /  Carchesium (75  e  49%  da  densidade  total  dos 
pontos  P09  e  P10,  respectivamente)  e  Opercularia  sp.  (40%  no  ponto  P10).  Tal 
dominância é devida a estes organismos serem coloniais e modulares. Estes gêneros 
estão normalmente associados a ambientes impactados com elevadas concentrações de 
matéria orgânica (Beaver & Crisman, 1982), o que é a situação atual do rio das Velhas. 

A presença de organismos típicos de ambientes lênticos e semi-lênticos eutróficos, foi 
observada  nos  pontos  P09  e  P10.  Em  P09  foi  registrada  a  espécie  de  Copopoda 
Cyclopoida Metacyclops mendocinus um indicador de grau de trofia, associada a corpos 
d`água eutróficos, com baixas concentrações de oxigênio dissolvido, altas concentrações 
de nutrientes e clorofila-a, podendo ocorrer após florações algais (Sendacz & Kubo,1982; 
Reid, 1985). No ponto P10 foi registrada a ocorrência de outro Cyclopoida Mesocyclops 
meridianus,  espécie comum em reservatórios eutróficos.  Em ambos os pontos (P09 e 
P10), foi  registrado o rotífero  Brachionus calyciflorus, indicador de grau de elevado de 
trofia.  Tais  dados sugerem a provável  contribuição de espécies oriundas do pequeno 
reservatório  localizado próximo à  área do  estudo,  havendo necessidade de incluir  tal 
corpo d’água entre os pontos amostrais. 

A  figura  139 mostra  a  abundância  relativa  dos  diversos  grupos  constituintes  da 
comunidade zooplanctônica nos pontos amostrais na área em estudo. O grupo Protozoa 
foi o dominante (abundância relativa > 50%) em todos os pontos exceto, nos pontos P01, 
P02 e P08. Em P01 e P02, o grupo Copepoda foi o mais representativo devido à elevada 
abundância  das  fases  naupliares  e  no  P08,  o  grupo  Insecta  e  outros  taxa  de 
invertebrados aquáticos foram os que apresentaram maiores valores de densidade.
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FIGURA 139: Abundância relativa (%) dos grupos componentes da comunidade zooplanctônica, nos 
pontos amostrais da região em estudo.

Quanto mais as condições de vida de um biótopo se afastar das condições ótimas para a 
maioria  dos  organismos,  tanto  mais  pobres  e  uniformes  em  espécies  serão  as 
comunidades (Esteves, 1998). De acordo com Branco (1986), a diversidade de espécies 
também pode ser utilizada como uma importante ferramenta na avaliação da qualidade 
das águas. Segundo esse autor, valores do índice de diversidade superiores a 3 bits/ind 
indicam águas  limpas;  entre  2  e  3,  águas com poluição fraca;  entre  1,5  e  2,  águas 
moderadamente poluídas; e menores do que 1, águas muito  poluídas. Segundo esse 
critério, os pontos P01, P02, P03, P04, P05, P06 e P07, podem ser classificados como 
águas  submetidas  a  um  fraco  impacto  ambiental,  enquanto  P08  apresenta  águas 
moderadamente poluídas. 

O índice de Diversidade de Shannon-Wienner apresentou os valores de 0,88 e 1,12 nos 
pontos P09 e P10,  respectivamente o que os classificam como águas muito poluídas 
(Figura 140).

FIGURA 140: Índices de diversidade de Shannon-Wienner (H’) em bits/ind. nos pontos amostrados na 
região em estudo.
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A análise de agrupamento de Cluster, realizada a partir as densidades das espécies em 
cada  ponto  amostral,  demonstrou  que  os  pontos  se  agruparam corroborando  com  a 
classificação de qualidade das águas, proposta por Branco (1986) (figura 140), baseada 
nos valores de diversidade do índice de Shannon-Wienner (figuras 140 e 141). Os pontos 
P01  a  P07,  classificados  como  águas  com  poluição  fraca,  formaram  um  grupo,  que 
tiveram como grupo irmão P08, classificado como águas moderadamente poluídas. Por 
sua vez os pontos P09 e P10, classificados como águas muito poluídas, formaram um 
grupo irmão dos grupos anteriores.

FIGURA 141: Cladograma da análise de Cluster demonstrando a distância entre os pontos amostrais.

➢ Zoobentos

Coletou-se  nos  diferentes  trechos  de  riacho  amostrados  3433  macroinvertebrados 
bentônicos  distribuídos em 38  táxons  (1  Platyhelminthes;  1  Nematoda;  2  Annelida;  4 
Mollusca; 30 Arthropoda) (Tabela 6).

A  figura  142 apresenta  a  riqueza  de  táxons  dos  macroinvertebrados  bentônicos  nos 
pontos amostrados. A riqueza de táxons apresentou variações conforme os trechos de 
riacho estudados, com valores compreendidos entre 10 (P01) e 20 táxons (P07), sendo 
este último onde se observou a maior riqueza entre todos os pontos amostrados. Nos 
pontos P09 e P10 verificaram-se os menores valores de riqueza, somente 4 e 5 táxons 
respectivamente.

Da  mesma  forma  que  os  resultados  do  Protocolo  de  Avaliação  da  Diversidade  de 
Hábitats,  os  pontos  P07,  P04,  P05  P06  foram considerados  naturais  devido  a  maior 
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variedade de táxons considerados como sensíveis a alterações ambientais,  como por 
exemplos as famílias de Trichoptera, Ephemeroptera, Plecoptera, Odonata, Coleoptera e 
Hemiptera (Figura 142).

FIGURA 142: Riqueza de táxons dos macroinvertebrados bentônicos nos pontos amostrados.

Como pode ser observado na figura 143, os insetos das ordens Trichoptera (7 táxons) e 
Odonata (5 táxons) foram os mais representativos entre todos os pontos amostrados, 
seguidos  de  Ephemeroptera,  Coleoptera,  Hemiptera  e  Diptera,  representados  por  4 
táxons cada.

FIGURA  143:  Número  de  táxons  de  macroinvertebrados  bentônicos  nos  principais  grupos  de 
invertebrados
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A abundância total dos organismos coletados em cada um dos pontos de amostragem 
variou entre 78 indivíduos (P03) e 372 indivíduos (P08) (figura 144). Os organismos mais 
abundantes  encontrados  nos  diferentes  pontos  amostrados  foram  Diptera  (1310 
indivíduos),  seguido  de  Oligochaeta  (470),  Bivalvia  (228 indivíduos)  e  Nematoda  (103 
indivíduos) (figura 145).

FIGURA 144: Abundância total dos macroinvertebrados bentônicos nos pontos amostrados.

FIGURA  145:  Abundância  total  dos  macroinvertebrados  bentônicos  nos  principais  grupos  de 
invertebrados.
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A  abundância  total  e  relativa  dos  macroinvertebrados  bentônicos  nas  principais 
categorias taxonômicas em cada ponto  de coleta  é  mostrada nas figuras  146 e  147, 
respectivamente. 

Do ponto P01 ao P07 observa-se uma maior abundância de insetos da ordem Diptera, 
com uma contribuição que variou entre 52,6% a 90,3% dos organismos coletados nestes 
pontos, sobretudo da família Chironomidae (Figuras 18 e 19). No entanto, no ponto P08 
os  moluscos  da  classe  Bivalvia  (Sphaeriidae),  que  contribuíram  com  58,3%  dos 
organismos coletados, e Gastropoda (Physidae) com 10,7% dos organismos coletados, 
juntamente com o filo Nematoda, com 16,1% dos organismos coletados, foram os grupos 
mais  abundantes.  Já  nos  pontos  P09  e  P10  verificou-se  uma  nítida  dominância  de 
anelídeos  da  ordem  Oligochaeta,  contribuindo  com  93,2%  e  81,8%  dos  organismos 
coletados  nestes  pontos  respectivamente,  seguido  do  filo  Nematoda  e  da  ordem 
Hirudinea (Figuras 146 e 147).

FIGURA  146:  Abundância  total  de  macroinvertebrados  bentônicos  nos  principais  grupos  de 
invertebrados nos pontos amostrados.
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FIGURA  147:  Abundância  relativa  de  macroinvertebrados  bentônicos  nos  principais  grupos  de 
invertebrados nos pontos amostrados.

Os  valores  do  índice  de  diversidade  de  Shannon-Wienner  nos  trechos  de  riachos 
estudados variaram entre 0,28 no ponto P01 e 2,55 no ponto P07 (Figura 148). A baixa 
diversidade  observada  nos  pontos  P01,  P02,  P04,  P05  e  P06  está  relacionada  à 
dominância de larvas de Chironomidae no número de indivíduos que chega a atingir mais 
de 80% da abundância relativa em alguns destes pontos (P02, P04 e P06) (Figura 147 e 
148) (Callisto & Moreno, 2008). No ponto 3, que tem uma dominância menos acentuada 
da família Chironomidae (38,5% dos organismos coletados), observa-se maiores valores 
de diversidade, possivelmente os que poderiam ser esperados nos pontos anteriormente 
mencionados  caso  não  tivessem  a  estrutura  das  comunidades  numericamente 
dominados  por  larvas  de  Chironomidae  (Moreno  &  Callisto,  2006).  O  valor  maior 
observado para o índice de Shannon-Wienner no ponto P07, por sua vez, reflete sua 
elevada riqueza taxonômica (20 táxons) e a contribuição eqüitativa desses táxons para a 
comunidade de macroinvertebrados bentônicos neste ponto (Figura 148).

Página: 482 / 786

Arquivo: 001-EIA-R46-081218.odt

0

25

50

75

100

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

A
bu

nd
ân

ci
a 

re
la

tiv
a 

(%
)

Platyhelminthes Nematoda Oligochaeta Hirudinea Gastropoda

Bivalvia Plecoptera Ephemeroptera Trichoptera Odonata

Coleoptera Hemiptera Diptera Hydracarina



FIGURA 148: Índice de diversidade (Shannon-Wienner) de maroincertebrados bentônicos nos pontos 
amostrados.

Do  ponto  de  vista  da  comunidade  de  macroinvertebrados  bentônicos,  os  diferentes 
trechos de riachos estudados apresentaram um gradiente de variações ecológicas, com 
trechos considerados preservados (pontos P04, P05, P06 e P07) apresentando elevada 
riqueza taxonômica de grupos indicadores de águas de boa qualidade (principalmente 
insetos  das  ordens  Plecoptera,  Ephemeroptera,  Trichoptera  e  Odonata),  trechos 
potencialmente alterados ou de fato alterados (P01, P02 e P03) que apresentaram uma 
mistura  de  grupos de organismos tolerantes  (Oligochaeta,  Hirudinea e  Nematoda)  ou 
sensíveis  (Ephemeroptera,  Trichoptera  e  Odonata),  e  finalmente  trechos  muito 
degradados que apresentaram grupos de organismos tolerantes à poluição em elevadas 
abundâncias relativas (Bivalvia (Sphaeriidae) no ponto P08 e Oligochaeta nos pontos P09 
e P10).
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Tabela  6: Lista  de  táxons  de  macroinvertebrados  bentônicos  encontrados  nos  pontos  de 
amostragem
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Filo Classe Ordem Família P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
+ + +

+ + + + + + +
+ + + + + + + +

+ + +
+ +

+ +
+

+ + + + +
Insecta + +

+ + + +
+ +

+
+ + + + + + +
+ + + + + +

+ +
+ + +

+
+ +

+ + + +
+

Odonata + + + + + +
+ + + + +
+ + + +

+
+

+ + +
+ + + +

+ + +
+ + + +

+
+
+

+ +
+ + + + +

+ + + + + + + + +
+ + + + + + + + +
+ + + + + +

Platyhelminthes Turbellaria Tricladida Planariidae
Nematoda Secernentea
Annelida Oligochaeta

Hirudinea
Mollusca Gastropoda Basommatophora Planorbidae

Physidae
Mesogastropoda Thiaridae

Bivalvia Veneroidea Sphaeriidae
Arthropoda Plecoptera Perlidae

Ephemeroptera Baetidae
Caenidae

Leptohyphidae
Leptophlebiidae

Trichoptera Hydropsychidae
Odontoceridae

Calamoceratidae
Leptoceridae

Philopotamidae
Polycentropodidae

Trichoptera NI
Libellulidae
Gomphidae
Aeshnidae

Calopterygidae
Coenagrionidae

Coleoptera Hydrophilidae
Elmidae

Dryopidae
Coleoptera NI

Hemiptera Naucoridae
Mesoveliidae

Veliidae
Gerridae

Diptera Simuliidae
Chironomidae

Ceratopogonidae
Diptera NI



10.5.1 - Recomendações

Deve se chamar atenção especial para os cultivos de hortaliças às margens de alguns 
córregos,  o  que  pode  facilitar  o  aporte  de  diversas  substâncias,  dentre  elas 
principalmente fertilizantes NPK (Nitrogênio, Fósforo e Potássio), para o leito dos corpos 
d’água.  Isso pode desencadear  um processo de eutrofização (enriquecimento)  nestes 
ambientes.

Alguns trechos de margem dos córregos amostrados neste estudo são utilizados como 
áreas  para  pastagem  animais  (gado),  isso  significa  que  provavelmente  a  mata  ciliar 
destes ambientes foi fragmentada ou até mesmo destruída, para este tipo de uso. Esta 
situação facilita também a entrada desses animais nos corpos d’água, conseqüentemente 
podendo ocorrer a contaminação deste recurso. Mais uma vez vale destacar o grande 
desmatamento  da  mata  ciliar  dos  ambientes  amostrados  neste  estudo,  que  se 
apresentam em alteradas devido ao desmate. Essas áreas funcionam como proteção aos 
córregos uma vez que impossibilitam um impacto direto no recurso hídrico.

A criação de uma rede de monitoramento dos córregos, completando um ciclo hidrológico 
é imprescindível, uma vez que os impactos reconhecidos e posteriormente minimizados 
com intervenções  necessárias  para  o  manejo  desses  ambientes,  nos  padrões  físico-
químicos e comunidades aquáticas. 
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10.5.2 - Anexo

FIGURA 149: Certificado de Análise dos parâmetros das águas superficiais da ADA e das áreas de 
influência do empreendimento Rio das Velhas Design Resorts. 
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FIGURA 150: Certificado de Análise dos parâmetros das águas superficiais da ADA e das áreas de 
influência do empreendimento Rio das Velhas Design Resorts. 
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10.6 - 10.6 - IctiofaunaIctiofauna

10.6.1 - Introdução

O presente trabalho apresenta os resultados preliminares do levantamento da ictiofauna, 
da área do empreendimento Rio das Velhas Design Resorts – Jaboticatubas (MG).

O objetivo geral é o de avaliar estrutura das assembléias de peixes na escala espacial, 
como marco zero para futuras avaliações, em escalas espacial e temporal, em função 
implantação do empreendimento.

10.6.2 - Metodologia

Foram avaliadas:  a  composição e riqueza de espécies,  e  similaridade dos pontos  de 
amostragem.  São  apresentadas  as  amplitudes  de  dados  biométricos  (comprimento 
padrão e biomassa das espécies registradas). Os dados referentes ao rio das Velhas se 
referem a trabalhos já realizados na área nos últimos 10 anos de monitoramento da bacia 
(Alves  &  Pompeu,  2001  e  2005;  Pompeu  et  al.,  2005)  e  comparados  com  dados 
históricos obtidos no século XIX (Lütken, 2001).

As amostragens foram realizadas através do uso de peneiras junto à vegetação marginal 
dos córregos (figura 151) e revolvendo pedras e cascalho no fundo dos córregos, rede de 
arrasto e tarrafa nos poços mais profundos (figura 151).

FIGURA 151: Coleta com peneira junto à vegetação das margens do córrego e captura com tarrafa 
em poço.

Página: 493 / 786

Arquivo: 001-EIA-R46-081218.odt



10.6.3 - Locais de amostragem

Após a realização do workshop 2º  Workshop de Integração dos Estudos  Ambientais, 
optou-se por  realizar  amostragens nos mesmos pontos  da  equipe  de  limnologia,  nos 
locais representados na figura 152.

FIGURA 152: Mapa da região estudada, com os locais aproximados das amostragens de peixes e a 
delimitação da área do futuro empreendimento (Rio das Velhas – Design Resorts).

➢ P1  : No córrego do Veneno (Fazenda do Denis). Leito caracterizado por cascalho e 
folhas. (coordenadas 19º35’03”S / 43º48’26”W, altitude aproximada 725 m). Figura 
153;

➢ P2  : No córrego do Veneno (Fazenda do Denis), a jusante do P2 após receber a 
contribuição de outro pequeno tributário. Leito caracterizado por cascalho, areia e 
folhas. (coordenadas 19º35’03”S / 43º48’48”W, altitude aproximada 686 m). Figura 
153;

➢ P3  :  No  córrego  da  Guia  próximo  ao  limite  da  área  do  empreendimento.  Leito 
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composto de cascalho e folhas, com presença de poços e pequenas corredeiras 
(coordenadas 19º34’51”S / 43º48’53”W, altitude aproximada 687 m). Na primeira 
ponte da estrada de terra entre Jaboticatubas e a Fazenda da Guia. Figura 153.

➢ P4  : No córrego da Guia, após receber as águas do córrego do Veneno. Leito com 
cascalho e folhas. Na segunda ponte da estrada de terra entre Jaboticatubas e a 
Fazenda da Guia. (coordenadas 19º35’02”S / 43º49’05”W, altitude aproximada 668 
m). Figura 153;

➢ P5  : No córrego da Guia, dentro da Fazenda da Guia, a montante do encontro com 
o córrego Boa Vista de Baixo. Leito com pedras maiores, cascalho, areia e folhas, 
com poços intercalados com corredeiras. (coordenadas 19º34’38”S / 43º50’18”W, 
altitude aproximada 660 m). Figura 153.

➢ P6  :  No córrego Boa Vista  de  Baixo.  Também caracterizado por  Lages,  pedras 
grandes e folhas no leito. Talvez seja o ponto de menor porte, comparável apenas 
ao P1. (coordenadas 19º34’29”S / 43º49’50”W, altitude aproximada 662 m. Figura 
153;

➢ P7  : No córrego da Guia, a jusante do encontro com o córrego Boa Vista de Baixo. 
Leito com pedras maiores, cascalho, areia e folhas, com poços intercalados com 
corredeiras. (coordenadas 19º34’40”S / 43º49’51”W, altitude aproximada 659 m). 
Figura 153;

➢ P8  : No córrego da Guia, fora dos limites do empreendimento, próximo à Fazenda 
das Minhocas. Leito com muita areia e folhas, alguns locais de corredeiras com 
cascalho.  (coordenadas  19º34’38”S  /  43º50’16”W,  altitude  aproximada  670  m). 
Figura 153;
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Córrego do Veneno Córrego do Veneno

Córrego da Guia Córrego da Guia

Córrego da Guia Córrego Boa Vista de Baixo

Córrego da Guia Córrego da Guia

FIGURA  153: Registro fotográfico dos pontos de amostragem da ictiofauna:  P1 e P2: córrego do 
Veneno; P3, P4, P5, P7 e P8: Córrego da Guia; P6: Córrego Boa Vista de Baixo.
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➢ Procedimentos em Campo e Laboratório

Em campo, imediatamente após a captura, os peixes serão fixados em solução de formol 
10%, etiquetados em sacos plásticos separados por local de coleta, e acondicionados em 
bombona plástica.

Em laboratório, foram lavados, identificados com uso de chaves taxonômicas (Bristki  et 
al., 1988; Buckup, 1992; Gosse, 1975; Ihering, 1911 e 1931; Kullander & Lucena, 2006; Lucinda, 
2008;  Malabarba,  1998;  Silfvergrip,  1996;  Vari,  1992),  pesados e medidos e mantidos em 
solução de álcool 70%. Os dados foram digitados e conferidos para a realização das 
análises necessárias.

10.6.1 - Resultados

➢ Composição em espécies

Na região do córrego da Guia foram registradas 17 espécies de peixes, distribuídas em 5 
Ordens  e  7  famílias  (tabela  109).  A  maioria  das  espécies  são  características  de 
ambientes de pequeno porte, com águas rasas, geralmente mais frias do que o corpo 
principal. Quando não há perturbações nestes ambientes, o leito dos córregos geralmente 
é de cascalhos, seixos, e areia grossa. A presença de areia fina, terra e silt pode ser 
interpretada como possível interferência humana na área de drenagem.

Entre as espécies coletadas duas são consideradas exóticas à bacia, apesar de já terem 
sido registradas em outros pontos da bacia do rio das Velhas (Alves & Pompeu, 2001) e 
do próprio rio São Francisco (Alves  et al. 2007). Uma espécie de tilápia (Oreochromis 
niloticus), de origem africana utilizada em piscicultura e uma de barrigudinho ou guppy 
(Poecilia reticulata) proveniente da América Central, e usada na aquariofilia.
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Tabela  109:  Lista  das espécies coletadas na área do córrego da Guia,  Jaboticatubas (MG),  com 
respectivos nomes populares 1.

1Nomes  de  espécies  atualizados  conforme  Britski  (2001)  e  Eschmeyer  (2008)  - 
http://www.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/

* = espécies exóticas à bacia do rio São Francisco.
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ORDEM NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR

 lambari-do-rabo-amarelo
 lambari
lambari
piaba
piaba
piaba
piaba
piaba

mocinha

sarapó, tuvira

Ordem Siluriformes
bagrinho
bagrinho

Ordem Perciformes
tilápia
cará

barrigudinho
barrigudinho

SUPERPRDEM

Superordem 
Ostariophysi

Ordem Characiformes FAMÍLIA CHARACIDAE
Astyanax bimaculatus  (Linnaeus, 1758)   
Astyanax scabripinnis  (Jenyns, 1842)
Astyanax sp.  
Hasemania nana  (Lütken 1875)
Phenacogaster franciscoensis  Eigenmann, 1911
Piabina argentea  Reinhardt, 1867
Planaltina sp.
Serrapinnus heterodon  (Eigenmann, 1915)

 FAMÍLIA  CRENUCHIDAE
Characidium cf. zebra  Eigenmann, 1909

 FAMÍLIA  CURIMATIDAE
Cyphocharax gilbert  (Quoy & Gaimard, 1824) saguiru

Ordem Gymnotiformes  FAMÍLIA GYMNOTIDAE
Gymnotus carapo  Linnaeus, 1758

 FAMÍLIA HEPTAPTERIDAE
Imparfinis minutus  (Lütken, 1874)
Phenacorhamdia cf. somnians  (Mees, 1974)

 FAMÍLIA  CICHLIDAE
*Oreochromis niloticus  (Linnaeus, 1758)
Cichlasoma sanctifranciscense  (Kullander 1983 )

Ordem Cyprinodontiformes  FAMÍLIA  POECILIIDAE
Phalloceros uai  (Lucinda, 2008)
*Poecilia reticulata  (Peters, 1859)

http://www.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/


O número de espécies pode ser ainda maior com a intensificação das amostragens na 
área.  Pelo  menos  duas  espécies  não  capturadas  foram mencionadas  por  moradores 
locais: traíra (Hoplias sp) e bagre (Rhamdia sp). Outro indício para um provável aumento 
do número de registros é a ausência de espécies da Família Loricariidae (cascudos) que 
são comuns  em ambientes  como os  amostrados,  especialmente  os  cascudinhos  das 
subfamílias Hypoptopomatinae e Neoplecostominae.

Algumas espécies estão preliminarmente identificadas ao nível de gênero. A confirmação 
destas e de outras espécies ainda poderá ser alterada, com envio de exemplares para 
especialistas  e  consulta  de  bibliografia  mais  recente.  O  barrigudinho  Phalloceros 
caudimaculatus,  por exemplo, passou por recente revisão (Lucinda, 2008) e o que se 
considerava  como  apenas  uma  espécie  foi  desmembrado  em  21  novas  espécies, 
separadas por caracteres morfológicos e de distribuição geográfica. O grupo proveniente 
da bacia do São Francisco foi designado Phalloceros uai, com exemplares da série-tipo 
coletados em Lagoa Santa e Jaboticatubas.

10.6.1 - Informações Biométricas

As amplitudes de dados biométricos (comprimento padrão e peso corporal) das espécies 
registradas constam na tabela 110. Conforme esperado, a fauna é caracteristicamente de 
pequeno porte.  Os maiores indivíduos alcançaram pouco mais de 16,0 cm e algo em 
torno de 50 g. Apenas como ponto de comparação, a bacia do rio São Francisco possui 
várias espécies de grande porte  (CP > 50 cm e PC > 5 kg), e o dourado e surubim 
alcançam  mais  de  1  m  de  comprimento  e  chegar  a  pesar  até  25  e  100  kg, 
respectivamente.
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Tabela 110: Número de indivíduos, amplitudes de comprimento padrão e peso corporal e biomassa 
total das espécies de peixes coletadas na área do córrego da Guia, Jaboticatubas (MG), em setembro 
de 2008.

➢ Distribuição espacial das espécies

As  17  espécies  se  distribuíram  de  maneira  desigual  pelos  pontos  de  amostragem. 
Geralmente a distribuição das espécies de peixes, e de outros organismos aquáticos, é 
regida por uma série de fatores do ambiente, como velocidade de água, tipo de substrato, 
profundidade,  temperatura  e  oxigênio  (Allan,  1995;  Gorman  &  Karr  1978;  Ibarra  & 
Stewart, 1989; Schlosser, 1982) e pela diversidade de hábitats representado por esses 
fatores  abióticos e estruturais  do ambiente  (Angermeier  & Karr,  1994;  Barbour  et  al., 
1999; Mérigoux et al., 1998).

A Tabela 111 demonstra a ocorrência das espécies registradas por local de amostragem. 
A piaba Planaltina sp. ocorreu em 7 dos 8 pontos amostrados. Em seguida, outras duas 
espécies  ocorreram  em  6  pontos  (Astyanax  scabripinnis e  Phalloceros  uai).  Essas 
representaram as espécies de mais ampla distribuição.
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Espécies N CP (cm) PC (g) PC Total

1 1 5,6 5,6 5,69 5,69 5,69
2 64 2,3 8,5 0,19 14,71 208,33
3 131 1,8 6,3 0,12 6,67 115,09
4 3 3,2 3,7 0,8 1,26 3,18
5 3 7,4 10 19,98 50,04 92,08
6 15 7,9 12,4 12,58 49,53 492,44
7 2 14 16,3 16,62 18,98 35,6
8 20 2,2 2,7 0,18 0,41 7,27
9 6 3,5 6,5 0,7 3,38 10,67
10 1 8,8 8,8 22,35 22,35 22,35
11 125 1,5 4 0,02 10,4 45,06
12 1 3,7 3,7 1,34 1,34 1,34
13 8 2,8 6,5 0,29 2,34 7,33
14 128 1,7 6,2 0,11 4,03 93,05
15 346 1,5 4,4 0,02 1,25 152,84
16 17 1,5 2,7 0,04 0,58 3,5
17 50 2,6 4,3 0,4 1,6 49,55

921 1,5 16,3 0,02 50,04 1345,37

mín máx mín máx
Astyanax bimaculatus
Astyanax scabripinnis
Astyanax sp.
Characidium cf. zebra
Cichlasoma sanctifranciscense
Cyphocharax gilbert
Gymnotus carapo
Hasemania nana
Imparfinnis minutus
Oreochromis niloticus
Phalloceros uai
Phenacogaster franciscoensis
Phenacorhamdia somnians
Piabina argentea
Planaltina sp.
Poecilia reticulata
Serrapinnus heterodon



Sete espécies foram registradas em apenas 1 ponto de coleta.  Esse quando deve se 
alterar com a realização da próxima campanha de amostragem.

Tabela 111: Distribuição das espécies de peixes coletadas na área do córrego da Guia, Jaboticatubas 
(MG), por local de amostragem, em setembro de 2008.

Espécie P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Total

Astyanax bimaculatus 1 1
Astyanax scabripinnis 3 18 24 2 8 9 64
Astyanax sp. 55 66 4 4 2 131
Characidium cf. zebra 3 3
Cichlasoma sanctifranciscense 3 3
Cyphocharax gilbert 15 15
Gymnotus carapo 2 2
Hasemania nana 7 12 1 20
Imparfinnis minutus 5 1 6
Oreochromis niloticus 1 1
Phalloceros uai 35 15 10 8 3 54 125
Phenacogaster franciscoensis 1 1
Phenacorhamdia somnians 7 1 8
Piabina argentea 44 8 36 40 128
Planaltina sp. 72 90 56 47 1 48 32 346
Poecilia reticulata 4 12 1 17
Serrapinnus heterodon 41 4 4 1 50

Total de indivíduos 58 206 232 100 78 11 97 139 921

Total de espécies 2 7 11 7 6 3 6 8 17

➢ Riqueza, Abundância e Similaridade

Os pontos de menor vazão, localizados próximos às nascentes (P1 e P6) apresentaram o 
menor  número  de  registros,  como esperado.  Todos  os  demais  apresentaram riqueza 
entre 6 e 8 espécies, exceto o ponto P3. Esse local apresentou um poço mais profundo 
outros  trechos  que  alternaram  pequenos  poços  e  áreas  de  corredeiras.  A  maior 
diversidade de hábitats, como ressaltado anteriormente, se fez refletir na ocorrência de 
maior número de espécies (11). O ponto P3, também foi o que apresentou maior número 
de indivíduos coletados (232), seguido pelos pontos P2 e P8, com 206 e 139 exemplares 
respectivamente.  Essas  informações  são apresentadas  graficamente  na  figura  154,  a 
seguir.
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FIGURA 154: Riqueza espécies de peixes e abundância de indivíduos por local de amostragem na 
área do futuro empreendimento (Rio das Velhas – Design Resorts), em setembro de 2008.

A  similaridade  da  composição  em  espécies  entre  os  pontos  de  amostragem  é 
apresentada  na  figura  155.  Foi  utilizada a  análise  de  cluster,  através dos índices  de 
similaridade de Jaccard, com método de ligação simples.

Os resultados demonstraram que o ponto P1 foi o de menor similaridade em relação aos 
demais. Os pontos localizados na área média e baixa do Córrego da Guia foram mais 
similares entre si e, juntos, menos similares com os pontos P2 e P3. Os resultados são 
preliminares e ainda não podem ser considerados definitivos.
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FIGURA 155: Similaridade de composição da fauna de peixes, entre os locais de amostragem na área 
do futuro  empreendimento  (Rio  das  Velhas –  Design Resorts),  em setembro de  2008 (índice de 
Jaccard e método de ligação simples).

Prognóstico de impactos

Os cursos d’água amostrados  apresentam influência  das atividades desenvolvidas na 
bacia  de  drenagem do entorno,  com áreas de  pastos  e  de  antigas  plantações  muito 
próximas.  A  vegetação  desta  área  de  entorno,  bem  como  a  mata  ciliar,  pode  ser 
considerada alterada em relação ao que deveria ser no passado. Ainda, a expressiva 
atividade de horticultura também é fator de potencial influência na qualidade das águas 
da região.
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Com a implantação  do empreendimento,  deve ser  dada especial  atenção aos cursos 
d’água,  no  sentido  de  evitar  carreamento  de  solo  e  o  seu  assoreamento.  Caso  os 
ambientes percam a atual condição, certamente haverá efeitos na qualidade da água e 
em conseqüência na biota aquática. O assoreamento pode homogeneizar o substrato e 
diminuir a diversidade de hábitats, fator preponderante na estruturação das comunidades 
de peixes e outros organismos aquáticos.

A  área  de  estudos  não  consta  especificamente  entre  as  áreas  prioritárias  para 
conservação de Minas Gerais (Drumond et al., 2005). Nesse estudo, na bacia do rio das 
Velhas, alguns de seus tributários de maior porte foram enquadrados na categoria de 
importância biológica muito alta.  Brooks  et al. (2006) propõem o uso do termo “áreas 
importantes” para designar o caráter de insubstituibilidade de espécies (no caso de perda 
de cada ambiente), de acordo com a ocorrência das espécies de peixes, as coordenadas 
geográficas  dos  locais  amostrados,  as  bacias  hidrográficas,  status  de  conservação  e 
endemismo.  Na  prática,  nem  sempre  áreas  importantes  para  conservação  são 
respeitadas como prioritárias!

O  estado  atual  de  degradação  do  rio  das  Velhas  é  preocupante  ao  ponto  de  sua 
despoluição  ter  se  transformado  em  meta  de  governo  do  Estado  de  Minas  Gerais. 
Lançada pelo Projeto Manuelzão em 2003, a META 2010 que propõe “Navegar, Pescar e 
Nadar no Rio das Velhas em sua passagem pela RMBH”, foi incorporada pelo governo de 
Estado e hoje é um de seus projetos estruturantes (Matta-Machado, 2008). O ritmo atual 
de implantação de estações de tratamento de esgotos (ETE) e as respostas dos peixes a 
essas intervenções (Alves & Pompeu, 2008), nos permitem avaliar que em breve o ritmo 
de degradação diminua e que a área do  Rio das Velhas – Design Resorts possa ter a 
possibilidade de pesca local e de contato primário com as águas do rio das Velhas.
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10.6.1 - Registro Fotográfico
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Fotografia 17 – Serrapinnus heterodon Fotografia 18 – Characidium cf. zebra
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Fotografia 23 – Cichlasoma sanctifranciscense Fotografia 24 – Oreochromis niloticus

Fotografia 25 – Phalloceros uai Fotografia 26 – Poecilia reticulata
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11 - 11 - DIAGNOSTICO AMBIENTAL DO MEIO FÍSICODIAGNOSTICO AMBIENTAL DO MEIO FÍSICO

11.1 - 11.1 - CLIMA E CONDIÇÕES METEREOLÓGICASCLIMA E CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS

O  clima  é  o  ambiente  atmosférico  constituído  pelo  conjunto  de  características 
meteorológicas que prevalecem numa determinada região, como temperatura, pressão, 
ventos, umidade e chuvas. Para a determinação do clima de uma certa região, os dados 
utilizados em um estudo devem determinar o estado médio da atmosfera e sua evolução 
por  um  período  de  20  anos.  Diferente  da  definição  de  “tempo”,  referente  às 
características dos estados instantâneos da atmosfera, ou num curto período de tempo. 
(MMA 2008).

“O conhecimento das influências dos fatores estáticos ou geográficos que atuam 
sobre o clima de determinada região,  por  mais completos  que sejam, não é o 
suficiente para a compreensão de seu clima.” (Nimer 1989).

Pela ausência de dados climatológicos e meteorológicos do município de Jaboticatubas 
para a realização desse estudo, serão utilizados os dados do município de Lagoa Santa. 
Além dos municípios serem fronteiriços, Lagoa Santa possui uma estação de estudos 
meteorológicos  do  Sistema  de  Meteorologia  e  Recursos  Hídrico  de  Minas  Gerais  – 
SIMGE e dispõe de estudos climatológicos realizados pelo Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e pelo Serviço Geológico do 
Brasil – CPRM.

Os dados fornecidos pelo SIMGE, através da estação meteorológica que está a 8,5 km 
(em linha reta) de distância do empreendimento (figura 156), facilitam a compreensão da 
evolução dos estudos referentes a precipitação na região de Lagoa Santa. Esses dados, 
juntamente  com  os  estudos  climatológicos  referentes  a  APA  Carste  fornecidos  pelo 
IBAMA/CPRM, demonstram que os mesmos dados podem ser utilizados também para 
Jaboticatubas,  afinal  são  municípios  que  fazem  parte  da  mesma  micro-região.  Essa 
micro-região está inserida em um mesoclima, que engloba uma área 10 a 100 km de 
largura.  Assim  sendo,  esses  dois  municípios  possuem  dados  climatológicos 
extremamente  próximos.  Essas  informações  facilitaram  a  analise  das  modificações 
sofridas pelo clima ao longo dos anos na região.

Cabe ressaltar que foram encontrados dados referentes aos índices pluviométricos de 
Jaboticatubas,  através  do  site da  Agência  Nacional  de  Águas  -  ANA  (HIDROWEB). 
Entretanto,  a  estação  climatológica  geradora  de  tais  dados  está  localizada  na  parte 
central do município, a uma maior distância da área do empreendimento, se comparada a 
estação de Lagoa Santa. Diante disso, optou-se por utilizar os dados referentes a estação 
meteorológica desta última, pela sua proximidade com o local do empreendimento e por 
possuirmos  outros  dados  referentes  ao  clima  da  mesma,  gerando  um  estudo  mais 
acurado e atendendo aos objetivos do projeto.
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De acordo com Nimer (1989), o Sudeste do Brasil possui uma notável diversificação de 
clima. Isto se deve a sua topografia muito acidentada, com vasto litoral soprado quase 
que constantemente pelos alísios de E e NE. Além disso, trata-se de um território de 
importantes variações de latitude e longitude, localizado sob a trajetória preferida pelas 
frentes polares (correntes perturbadas S), onde frequentemente o sistema de circulação 
do  anticiclone  polar  das  altas  latitudes  e  o  sistema  de  circulação  do  anticiclone  do 
Atlântico Sul das latitudes baixas se opõem em equilíbrio dinâmico. 

A região supracitada constitui uma inegável unidade climatológica, advinda do fato desta 
região estar sob a zona onde mais frequentemente o choque entre o sistema de altas 
tropicais e o de altas polares se dá em equilíbrio dinâmico. Desta circunstância decorre o 
caráter de transição na climatologia do Sudeste, o qual é expresso, principalmente, no 
seu regime térmico. De fato, o que mais o caracteriza é o clima subquente. 

Em larga escala, a região de Lagoa Santa, como toda região tropical brasileira, encontra-
se durante todo o ano sob o domínio do sistema estacionário denominado de Anticiclone 
Subtropical  do  Atlântico  Sul  (ASAS),  centro  bárico  de  alta  pressão.  Este  sistema 
apresenta  um elevado  grau  de  umidade  absoluta  e  temperatura  interior  elevada,  em 
função da intensa radiação solar incidente. Entretanto, apesar de ser quente e úmido, 
ocorre a predominância das condições de estabilidade atmosférica devido aos efeitos de 
subsidência (correntes verticais descendentes). No verão, o ASA atua sobre a parte leste 
do continente sul-americano, apresentando um limite latitudinal de 14ºS a 33ºS, incluindo, 
portanto,  grande parte do estado de Minas Gerais.  No inverno, a influência  do ASAS 
sobre  o  Estado  é  intensificada  devido  à  sua  maior  penetração  continental,  impondo 
condições  predominantemente  de  pouca  ou  nenhuma  nebulosidade  e  ausência  de 
precipitação, caracterizando assim o período seco. (IBAMA/CPRM 1998)

Segundo IBAMA/CPRM (1998), em mesoescala, no inverno, as massas polares são mais 
intensas e de maior dimensão que nas demais épocas do ano, apresentando também 
maior freqüência.  Elas atingem a região sudeste  principalmente  pelo  oeste.  Devido à 
pouca umidade, as frentes frias, formadas a partir do deslocamento das massas polares, 
embora  causem  queda  na  temperatura,  não  geram  precipitações  expressivas  nessa 
estação. 
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Figura 156: Mapa de direção dos ventos com a localização da estação pluviométrica. Destaca-se a 
ausência de barreiras físicas naturais que possam interferir na dinâmica da circulação dos ventos. 
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Para  a  avaliação  dos  parâmetros  climatológicos  de  Lagoa  Santa  foram  utilizados  as 
séries de dados da estação climatológica (ver tabela 112), fornecidas pelo IBAMA/CPRM 
através do Instituto Nacional de Meteorologia - INMET para o período de 1961-1990, com 
interrupção entre 1971 e 1986. Um total de 14 anos de dados.

Tabela 112: Normais climatológicas da estação de Lagoa Santa - Período:1961-1990.

11.1.1 - Temperatura 

Segundo Ayoade (2001), a temperatura é a condição que determina o fluxo de calor que 
passa de uma substância para outra. A temperatura varia de lugar e com o decorrer do 
tempo em uma determinada localidade. Os fatores que influenciam são:

➢ Insolação recebida;
➢ Natureza da superfície;
➢ Distância dos corpos hídricos;
➢ Relevo;
➢ Natureza dos ventos;
➢ Correntes oceânicas. 
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PARÂMETRO Jan. Fev. Mar. Abr. Maio. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Ano.

23,0 23,3 23,2 22,2 20,0 18,3 18,1 19,6 21,5 22,3 22,6 22,5 21,4

28,8 29,1 29,3 28,5 26,6 25,6 25,1 27,1 29,0 28,6 28,8 28,5 27,9

18,7 19,1 18,4 17,0 14,4 12,6 12,5 13,7 15,9 17,8 18,3 18,5 16,4

36,2 34,9 37,1 33,6 31,2 31,0 31,2 34,4 36,0 39,0 36,3 36,2 39,0

14,5 14,5 12,3 9,1 8,3 6,2 6,7 8,4 10,1 13,2 21,1 12,8 6,2

75,4 75,5 72,7 71,2 70,4 68,8 67,0 61,1 59,9 68,2 72,1 75,1 69,8

6,5 6,5 4,9 4,3 3,9 3,0 3,1 3,0 4,2 6,2 6,5 6,8 4,9

169,6 170,7 215,4 221,5 227,5 224,7 243,6 248,8 221,4 176,9 179,7 165,1 2464,9

58,7 54,9 69,6 68,1 69,0 69,0 76,1 105,7 113,6 87,5 71,6 68,2 912,0

925,9 926,5 927,9 928,9 930,4 932,7 933,5 932,2 928,0 927,5 926,0 926,0 928,8

1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,0 1,4 1,5 1,8 1,7 1,3 1,3 1,4

Temperatura média 
compensada (°C)

Temperatura média 
das máximas (°C)

Temperatura média 
das mínimas(°C)

Temperatura máxima 
absoluta (°C)

Temperatura mínima 
absoluta (°C)

Umidade relativa 
média compensada 

mensal (%)

Nebulosidade média 
mensal (décimos)

Insolação total 
mensal

Evaporação total 
mensal tubo Piché¹ 

(mm)

Pressão atmosférica 
média mensal¹ (mb)
Velocidade média 

dos ventos (m/s)



As maiores temperaturas na região Sudeste são observadas nas estações primavera-
verão. Trata-se do período em que a incidência dos raios solares se verifica em maiores 
ângulos e o tempo de radiação é mais longo (os dias são maiores que as noite).  As 
temperaturas são mais amenas de maio a agosto,  atingindo o mínimo nos meses de 
junho e julho. O mínimo desses meses decorre de uma superposição de fatores. Durante 
este período o sol encontra-se cerca do zênite do trópico de câncer e, por isso, seus raios 
incidem sobre o hemisfério sul com máximo de inclinação, formando, por conseguinte 
seus menores ângulos em relação à superfície deste hemisfério. (Nimer 1989).

Figura 157: Temperatura média mensal e Temperatura absoluta mensal.

Lagoa Santa apresentou, no período de (1961-1990), temperatura média compensada 
anual de 21,4ºC (ver figura  157). O inverno é ameno, sendo que as temperaturas mais 
baixas  ocorrem  normalmente  devido  à  invasão  das  frentes  frias,  associadas  ao 
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anticiclone polar. As temperaturas do período mais frio do ano, julho, a ordem era de 
18,1ºC em média e 12,5ºC média mínima. Já a estação quente é longa, normalmente se 
estende de outubro a março. Março é o mês mais quente, máxima na ordem de 29,3ºC e 
média da máxima de 23,2ºC. A amplitude térmica anual foi em média de 5,2ºC. Com os 
valores absolutos, a temperatura máxima registrada no período ocorreu em outubro de 
1987, da ordem de 39ºC. Já a mínima absoluta, ocorrida em junho de 1963, foi de 6,2ºC. 
(IBAMA/CPRM 1998).

11.1.1 - Circulação Atmosférica (ventos)

De acordo com Ayoade (2001), a atmosfera está em constante movimento, ocorrendo em 
várias escalas temporais e espaciais. Afetam o tempo e o clima em qualquer região. A 
causa básica e fundamental do movimento atmosférico:

➢ Topografia;
➢ Distribuição das superfícies continentais e oceânicas;
➢ Correntes oceânicas.

“Durante todo o ano nas regiões tropicais, sopram frequentemente ventos de E a 
NE oriundos das altas pressões subtropicais ou seja do anticiclone semifixo do 
atlântico sul, ou ventos de componente variável de ocasionais núcleos de alta do 
inferior.” (Nimer 1989).
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Figura 158: Velocidade média dos ventos e direção predominante dos ventos.

“A topografia acidentada da região Sudeste, entre 500 e 1.200 metros, favorece as 
precipitações, uma vez que ela atua no sentido de aumentar a turbulência do ar  
pela  ascendência  orográfica,  notadamente  durante  a  passagem  de  correntes  
perturbadas.” (Nimer 1989).

Os dados de ventos são relativos aos períodos 1961-1990 para velocidades e 1961-1969 
para direções (ver figura  158). A direção predominante dos ventos na região foi  a SE 
(ventos provenientes de sudeste), representando 65% do total das observações diárias 
efetuadas no período estudado. Seguiu em ocorrência a direção NE, representando 13% 
do total  observado.  Os ventos provenientes de oeste (W,  NW e SW) ocorreram com 
menor freqüência. ( IBAMA/CPRM 1998).

Com relação à velocidade dos ventos, a média anual foi da ordem de 1,4 m/s, os maiores 
valores mensais foram verificados em setembro, alcançando em média 1,8 m/s. Por outro 
lado, a menor velocidade média mensal, da ordem de 1,0 m/s, ocorreu no mês de junho. 
(IBAMA/CPRM 1998). 
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11.1.1 - Balanço Hídrico

Segundo  Ayoade  (2001),  a  quantidade de água que é armazenada no solo  funciona 
como um reservatório fixo até atingir a sua capacidade máxima. Esse volume é perdido 
pelo  processo  de  evapotranspiração  realizado  pelas  plantas.  É  determinada  pelos 
seguintes fatores:

➢ Evapotranspiração potencial (evaporação e evapotranspiração máxima possível);
➢ Evapotranspiração real (em condições reais o que evapora do solo e das plantas);
➢ Deficiência Hídrica (diferença entre a evapotranspiração potencial e a real);
➢ Excedente Hídrico (diferença entre a precipitação e a evapotranspiração potencial, 

quando o solo atinge a sua capacidade máxima de retenção de água).

A partir da evapotranspiração potencial calculada para a estação climatológica de Lagoa 
Santa e das precipitações médias mensais avaliadas para a região, foi  determinado o 
balanço hídrico mensal relativo ao período 1961-1990. Para Lagoa Santa obtiveram os 
seguintes valores para o período (IBAMA/CPRM 1998).

Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
Tm (ºC) 23,0 23,3 23,2 22,2 20,0 18,3 18,1 19,6 21,5 22,3 22,6 22,5

ETo 

(mm)
123,0 110,1 115,0 92,0 66,0 51,6 52,4 65,9 84,0 105,0 112,5 116,8

Tm= Temperatura média mensal (ºC);
Eto= Evapotranspiração potencial (mm/mês)

11.1.1 - Umidade Atmosférica

De acordo com Ayoade (2001), o vapor d'água representa somente 2% da massa total da 
atmosfera e 4% de seu volume, sendo o componente mais importante para determinar o 
tempo e o clima. A atmosfera recebe umidade da superfície terrestre através evaporação 
da água de:

➢ Solo desnudo;
➢ Superfícies aquáticas;
➢ Transpiração de plantas.

O anticiclone polar, por seu trajeto continental,  após transpor os Andes, possui pouca 
umidade,  e tende a se estabilizar pela base,  em virtude do contato com a superfície 
continental intensamente resfriada pela radiação noturna. E o principal responsável pela 
abundante  precipitação  no  verão  da  região  Sudeste  e  pelos  aguaceiros  de  grande 
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concentração/hora que, nesta época do ano ocorrem com muita freqüência nas áreas 
serranas e suas proximidades (Nimer 1989).

Figura 159: Umidade relativa média compensada mensal.

A umidade relativa média compensada anual  no período 1961-1990 foi  da ordem de 
69,8% (ver  figura  159).  Os meses  úmidos foram dezembro,  janeiro  e  fevereiro  cujas 
médias mensais foram de 75,1, 75,4 e 75,5%, respectivamente. Nos anos muito úmidos, 
as médias nesses meses chegaram a atingir valores da ordem de 87%. Os meses mais 
secos foram agosto e setembro, com médias mensais de 61,1 e 59,9%, respectivamente 
(IBAMA/CPRM 1998).

11.1.1 - Nebulosidade

As nuvens são agregados de gotículas d'água muito pequenas, de cristais de gelo ou da 
mistura  de ambos.  As  nuvens são formadas  principalmente  por  causa do movimento 
vertical de ar úmido, como na convecção, ou em ascensão forçada sobre áreas elevadas, 
ou no movimento vertical em larga escala, associado a frentes e depressões. (Ayoade 
2001). São classificadas pelo tipo de acordo com dois critérios:

➢ Aspecto, estrutura e forma ou aparência;
➢ Altura da nuvem na atmosférica.
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Figura 160: Nebulosidade média mensal e Insolação total mensal.

A nebulosidade média anual em Lagoa Santa para o período 1961-1990 foi cerca de 4,9 
décimos (ver figura 160). Os maiores índices ocorreram no mês de dezembro, da ordem 
de 6,8 décimos. O mês de agosto foi o de menor ocorrências de nuvens, com média de 
3,0 décimos. A insolação teve o seu anual médio no período de1961-1990 foi da ordem 
de 2.465 horas. De forma inversa á nebulosidade, o mês de maior insolação é agosto, 
com média de 248,8 horas. O mês de dezembro apresentou a menos insolação média, 
com valores da ordem de 165,1 horas (IBAMA/CPRM 1998).

11.1.1 - Precipitação

De acordo com Ayoade (2001), o padrão de distribuição da precipitação sobre o globo é, 
bastante complexo devido à influência de vários fatores, tais com:

➢ Topografia;
➢ Distância entre os corpos hídricos;
➢ Direção e caráter das massas de ar.

A precipitação não varia somente quanto à quantidade de um ano, estação ou mês para 
outro, como pode também mostrar uma tendência de declínio ou de ascensão durante 
um determinado período. As quantidades de precipitação para o mês, estação ou ano, 
dificilmente indicam a regularidade ou a confiabilidade com as determinadas esperadas. 
(Ayoade 2001). 

“Por se tratar de uma região tropical, a repartição das precipitações do Sudeste do  
Brasil  se  caracteriza  por  sua  grande  concentração  em poucos  meses.”  (Nimer 
1989). 

Segundo Ayoade (2001), os maiores índices pluviométricos se dá no solstício de verão, 
enquanto que o mínimo verifica-se no solstício de inverno, caracterizando como um clima 
tipicamente tropical, um vez que os sistemas de circulação atmosférica na região Sudeste 
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predominam os de origem tropical.  A região é bem regrada por chuvas, no entanto a 
distribuição deste fenômeno se faz de modo muito desigual ao longo do espaço regional 
e do ano.

“A  região  Sudeste  está  localizada  na  zona  intertropical,  possuindo  máximos 
pluviométricos no verão e mínimos no inverno.” (Nimer 1989).

A  maior  desvantagem  no  regime  de  chuvas  na  região  Sudeste  não  reside  em  sua 
distribuição média no espaço geográficos e no ano, mas no tempo, isto é, através dos 
anos.  Com  efeito,  a  irregularidade  das  precipitações,  expressa  em  notáveis  desvios 
anuais, constitui seu maior problema.

Em muitas parte dos trópicos, a precipitação ocorre principalmente durante o verão e 
abrange metade do ano, sendo a outra estação relativamente seca, principalmente no 
inverno. Quanto menos variável é a precipitação pluvial, mais confiável ela é. Nos trópicos 
a precipitação tende a ser mais intensa e sazonal. 

Figura 161: Totais pluviométricos mensais e número de dias de chuva.
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De acordo com Nimer (1989), algumas áreas da região Sudeste possuem pluviometria de 
pouca  significância,  outras  registram  as  maiores  precipitações  do  Brasil.  Outro  fator 
importante é como as precipitações se distribuem durante o ano. 

“A sua posição geográfica em relação à influência  marítima e às correntes  de  
circulação perturbadas, e dos contrastes morfológicos de seu relevo, advêm todas  
as características de seu regime de chuvas.” (Nimer 1989).

Os municípios de  Lagoa Santa  e  Jaboticatubas  estão  divididos pelo  Rio  das Velhas. 
Nesta área de divisa não há uma topografia acentuada, variando entre 600 e 800 metros 
de  altitude.  Assim sendo,  a  direção  dos ventos,  como não há barreiras naturais  que 
possam ocasionar a sua dispersão e, conseqüentemente, a mudança na disposição das 
nuvens, e um fator importante para que o regime das chuvas sejam parecidos ou até o 
mesmo nos municípios fronteiriços. Baseado nisso, os dados relativos a precipitação de 
Lagoa Santa podem ser utilizados para Jaboticatubas, esboçando um bom resultado no 
estudo da precipitação para o município em questão.

Os dados pluviométricos do período de 1961-1990, com interrupção entre 1971 e 1986, 
foram  fornecidos  pelo  INMET  através  do  estudo  realizado  IBAMA/CPRM.  Os  dados 
referentes a precipitação do período de 1972-2007 foram fornecidos pelo SIMGE (ver 
tabela 113).

Tabela 113: Normais pluviométricas mensais e número médio de dias de chuvas.

NDC – Número de dias com chuva

A precipitação média anual para a região em estudo no período de 1961-1990, foi de 
1.348,7mm para o período considerado.  Os anos mais chuvosos foram 1979 e 1983, 
cujos os totais, foram da ordem de até 2.000mm. Por outro lado, os menores registros 
anuais ocorrem em 1963, cujo os totais, não excederam 500mm (ver figura 161). 
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Estação Lagoa Santa (1941-1971) Estação Lagoa Santa (1972-2007)
Mês P(mm) Mês P(mm)
Jan. 275,6 13,0 Jan. 247,9 19,0
Fev. 169,8 10,0 Fev. 140,7 15,0
Mar. 139,9 9,0 Mar. 178,7 17,0
Abr. 56,2 4,0 Abr. 54,8 10,0
Mai. 18,5 2,0 Mai. 25,7 5,0
Jun. 7,9 1,0 Jun. 8,1 2,0
Jul. 6,9 1,0 Jul. 11,9 3,0

Ago. 5,8 1,0 Ago. 9,6 3,0
Set. 29,8 2,0 Set. 36,6 8,0
Out. 120,6 8,0 Out. 92,2 11,0
Nov. 200,7 11,0 Nov. 204,6 15,0
Dez. 317,0 15,0 Dez. 293,6 19,0

Total Anual 1348,7 77,0 Total Anual 1304,4 127,0

NDC NDC



O número médio anual de dias de chuva na região foram de 77 dias no período estudado. 
O número de dias de chuva máximo anual ocorreu em 1983. Já os mínimos ocorreram no 
ano de 1963.

A precipitação média anual no período de 1972-2007 foi de 1.304,4mm. Os anos mais 
chuvosos foram 1973 e 1983, cujo os índices ficaram entorno de 2.000mm. E os menores 
registros foram observados nos anos 1974 e 1997, sendo o menor índice em torno de 
700mm.

O número médio anual de dias com chuva de 127 dias no período. O número de dias de 
chuva máximo anual ocorreu 1973. Já os mínimos ocorreram no ano de 1997.

Quanto  à  distribuição  anual  das  precipitações,  a  região  possui  regime pluviométricos 
tipicamente tropical, uma vez que ocorre uma grande concentração de chuvas no verão e 
seca no inverno.  Os meses mais chuvosos são os meses de novembro,  dezembro e 
janeiro. O período seco se estende normalmente por 5 meses, de maio a setembro.

A distribuição e a ocorrência  de inundações  e  secas é profundamente  afetada  pelos 
eventos El Nino, particularmente na região tropical da América do Sul. Mudanças locais e 
regionais da precipitação dependem de padrões de circulação atmosférica determinados 
também pelo El Nino. 
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11.2 - 11.2 - RUÍDORUÍDO

11.2.1 - Objetivos

O objetivo  deste  trabalho  é  simular  as  curvas  de  ruído  produzidas,  em volta  de  um 
aeródromo  privado,  pela  futura  operação  de  um  determinado  “mix”  de  aeronaves, 
utilizando-se para isso um modelo computacional especializado chamado INM (Integrated 
Noise Model) desenvolvido pela FAA – Federal Aviation Administration. 

A simulação deverá levar em conta as condições físicas e operacionais do aeródromo, 
especialmente aquelas ligadas ao porte (pequeno/médio porte) das aeronaves que vão 
operar no aeródromo, às previsões futuras de movimentação de aeronaves (baixa/média 
densidade), às características físicas do aeródromo (dimensões da pista de pouso, etc.), 
condições  de  ventos,  procedimentos  de  pouso  e  decolagem,  topografia  do  terreno, 
horários de operação, temperatura média, altitude, etc. 

Uma vez simuladas as curvas de ruído, o trabalho analisará, para diversos cenários, o 
impacto sonoro dessas curvas num loteamento do tipo "fly-in" (condomínio residencial 
destinado à moradia do público ligado à aviação), a ser implantado nas áreas adjacentes 
ao  aeródromo.  A  análise  do  impacto  sonoro  levará  em  conta  os  parâmetros  de 
aproveitamento do entorno em áreas pertencentes às Curvas de Ruído 1 (75 dB) e Curva 
de Ruído 2 (65 dB), conforme definidos na Portaria 1.141/GM5 de 08 de dezembro de 
1987.

Espera-se com esse trabalho desenvolver curvas de ruído mais realísticas que aquelas 
propostas nos Planos Básicos de Zona de Proteção de Ruído da Portaria 1.141, e, dessa 
forma, estabelecer o que passaremos a chamar de Plano Específico de Zoneamento de 
Ruído do Aeródromo Rio das Velhas Design Resorts, que abrangerá os limites sonoros 
produzidos no entorno do aeródromo pela operação de aeronaves, considerando-se um
horizonte de 20 (vinte) anos. Em resumo:

➢ Apresentar os resultados de diferentes cenários. Os cenários são definidos pelo 
fluxo  de  aeronaves e  tem por  base as  previsões futuras  da  movimentação  do 
aeroporto;

➢ Analisar  o  impacto  de  ruído  provocado pela futura  operação do aeródromo no 
entorno do empreendimento; 

➢ Propor medidas mitigadoras, caso sejam necessárias.
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11.2.2 - Documentos de referência

1 - FAA – Integrated Noise Model: User’s Guide v7.0. Washington, 2008 198p.

2 - FAA – Integrated Noise Model: Technical Manual v7.0. Washington, 2008 198p.

3 - Portaria 1.141/GM5, de 08 de dezembro de 1987 - Ministério da Aeronáutica;

4 - Projeto Aeronáutico do Aeródromo Rio das Velhas Design Resort, desenvolvido pela 
empresa Dumont Engenharia Aeroportuária,  para fins de aprovação da construção 
junto a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil).

11.2.3 - Metodologia

Para  este  trabalho,  foi  utilizado  modelo  computacional  gerado  pelo  software  INM 
(Integrated  Noise  Model)  versão  7.0,  desenvolvido  pela  FAA  (Federal  Aviation 
Administration) para determinar o ruído nos arredores de aeroportos. Desde 1978, o FAA 
utiliza a metodologia do INM para estimar ruído aeroportuário. O software INM é utilizado 
por mais de 1000 instituições em mais de 65 paises. O programa de computador pode 
ser utilizado diretamente para cálculo de métricas e situações variadas, como previsão de 
novas configurações de tráfego, modificações em pistas, revisão de rotas e estruturas 
locais etc.

Os  perfis  das  aeronaves  bem  como  os  procedimentos  dos  cálculos  envolvidos  na 
modelagem estão descritos nos manuais citados acima.

11.2.4 - Parâmetros utilizados

O aeródromo em questão é classificado como do tipo privado (uso autorizado apenas 
pelo  proprietário,  no  caso  o  condomínio),  para  uso  de  aeronaves  de  pequeno/médio 
porte, com baixa densidade de operações (pousos e decolagens). O aeroporto em estudo 
tem suas cabeceiras localizadas pelas seguintes coordenadas.

Tabela 114: Localização e elevação das cabeceiras da pista.

Latitude (º)  Longitude (º)  Elevação (m)

Cabeceira 30 (SE)  -19.592222  -43.806944 785

Cabeceira 12 (NE)  -19.590162  -43.835242 755

Página: 525 / 786

Arquivo: 001-EIA-R46-081218.odt



A pista tem 1600m de extensão e 23m de largura. O gradiente de altitude, na pista, é 
levado em consideração durante os cálculos de ruído. As condições ambientes utilizadas 
estão resumidas na tabela abaixo.
Tabela 115: Condições ambientais.

Temperatura (ºC)  Pressão (mmHg)  Velocidade do Vento (Km/h)*

28  693.93 14

*Média padrão utilizadas para SAE-AIR-1845 (FAA).

11.2.5 - Aeronaves

A predição do ruído para a vizinhança do aeroporto  foi  feita  levando-se em conta as 
aeronaves descritas na tabela abaixo. Foi utilizado o banco de dados do software para 
determinar  os  perfis  de  pousos  e  decolagens,  bem  como  velocidade  e  empuxo  dos 
motores durante os procedimentos.

Tabela 116: Aeronaves utilizadas

Aeronave Peso Tipo de 
Motor

Peso máximo de 
deoclagem

King Air C90* S T 9900
Learjet 35A L J 18300
Citation II L J 14100
Hawker 800* L J 18300
Falcon 2000 L J 30000
EMB 145 L J 45420
Fokker 27 L T 46500

*As aeronaves King Air C90 e Hawker 800 não fazem parte do bando de dados inicial 
do INM 7.0, mas podem ser substituídas pelas respectivas aeronaves Conquest II e 
Learjet 35. Essas substituições são aprovadas pelo FAA.

Categoria de Peso: 
S ≤ 12.500 Lb 

12.500 < L < 300.000 Lb

Tipo de motor: 
T – turboélice

J - jato
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11.2.6 - Condições de operação

Devidos ao vento local, é determinado que 70% dos pousos são feitos na cabeceira 30 
(SE)  e  80% das decolagens  partem desta  mesma cabeceira.  Conseqüentemente,  na 
cabeceira 12 NE são realizados 50% dos pousos e 20% das decolagens.

Além disso, é considerada uma rota em linha reta,  numa extensão de 5 km em cada 
cabeceira, como sendo o caminho utilizado para as movimentações no aeroporto, como 
mostrado na figura abaixo.

FIGURA 162: Rotas de pouso e decolagem utilizadas na simulação.

11.2.7 - Critérios de Avaliação

No estudo foram consideradas 3 situações distintas, chamadas de cenários. Cada um 
destes cenários difere-se pela quantidade de operações no aeroporto e tem por base a 
estimativa de operações futuras. O número de operações semanais de cada cenário é 
mostrado abaixo.
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Tabela 117: Cenário 1 – Horizonte de 5 anos

Tabela 118: Cenário 2 – Horizonte de 10 anos.

Tabela 119: Cenário 3 - Horizonte de 20 anos
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Aeronave

Operações Semanais

TotalManhã Tarde Noite

1 4 4 4 1 14
0 1 1 1 0 3
1 1 1 1 1 5
1 1 1 1 1 5
1 1 1 1 1 5

EMB 145 0 1 0 1 0 2
0 2 0 2 0 4

Total 15 8 15 38

06:00 às 
07:00

07:00 às 
12:00

12:00 às 
18:00

18:00 às 
22:00

22:00 às 
23:00

King Air C90
Learjet 35A
Citation II
Hawker 800
Falcon 2000

Fokker 27

Aeronave

Operações Semanais

TotalManhã Tarde Noite

2 4 4 4 2 16
0 2 2 2 0 6
1 2 2 2 1 8
1 2 1 2 1 7
1 2 1 2 1 7

EMB 145 0 2 0 2 0 4
0 2 0 2 0 4

Total 21 10 21 52

06:00 às 
07:00

07:00 às 
12:00

12:00 às 
18:00

18:00 às 
22:00

22:00 às 
23:00

King Air C90
Learjet 35A
Citation II
Hawker 800
Falcon 2000

Fokker 27

Aeronave

Operações Semanais

TotalManhã Tarde Noite

3 5 5 5 3 21
1 2 2 2 1 8
2 3 3 3 2 13
1 2 2 2 1 8
1 2 1 2 1 7

EMB 145 0 2 0 2 0 4
1 3 1 3 1 9

Total 28 14 28 70

06:00 às 
07:00

07:00 às 
12:00

12:00 às 
18:00

18:00 às 
22:00

22:00 às 
23:00

King Air C90
Learjet 35A
Citation II
Hawker 800
Falcon 2000

Fokker 27



Nos mapas para os 3 cenários, são exibidos o nível sonoro equivalente, ponderado A 
(LAeq). Para o cálculo de tais níveis, é considerada uma ponderação unitária do ruído 
gerado nos períodos diurno, tarde e noite*, com base diária de 24h.

*O software INM utiliza os períodos  day,  evening  e  night,  ao invés  dos períodos manhã, tarde e  noite 
adotados. Esta divergência não gera problemas, pois a ponderação feita em cada período é unitária, isto é, o 
ruído gerado em qualquer dos períodos tem a mesma relevância.

11.2.8 - Resultados

Na seqüência são mostradas as curvas de ruído obtidas para cada cenário (figuras 163, 
164 e  165) e uma síntese com as curvas 1 e 2 para os três cenários (figura  166) e o 
mapa do Plano Específico de Zoneamento de Ruído (figura 167) do Aeródromo Rio das 
Velhas Design Resorts (curvas 1 e 2 do horizonte de 20 anos).

FIGURA 163: Ruído causado pelo tráfego aéreo do Cenário 1.
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FIGURA 164: Ruído causado pelo tráfego aéreo do Cenário 2.
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FIGURA 165: Ruído causado pelo tráfego aéreo do Cenário 3.
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FIGURA 166: Curvas 1 (75dB) e 2 (65dB) para os três cenários descritos.
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FIGURA 167: Plano específico de Zoneamento de ruídos do aeródromo.
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11.2.9 - Conclusão

A análise dos 3 cenários mostra um acréscimo da área de influência do ruído com o 
incremento dos números de vôos, como era de se esperar.

No cenário 3 (horizonte de 20 anos), o mais crítico, vê-se que o ruído acima de 65 dB fica 
quase totalmente confinado à área operacional do aeródromo, isto  é,  pista de pouso, 
pista  de  taxi,  áreas de acostamento,  pátio  de estacionamento  de  aeronaves,  vias de 
acesso, etc.

Apenas 02 (dois) lotes pertencentes ao condomínio “fly-in” (lotes voltado para o público 
de afinidade aeronáutica) foram afetados parcialmente pelas curvas de ruído acima de 65 
dB (figura  166). Nesses casos, recomenda-se, como solução mitigadora, que as áreas 
sob influência da Curva 2 (65 dB) sejam destinadas apenas para jardins ou áreas de lazer 
(não edificável).

Nos condomínios de maior adensamento (Bio Vilas), nota-se, pelo cenário 3 (pior cenário 
- 20 anos) que as curvas de ruído que afetam estas áreas são de baixo impacto, ou seja, 
menor que 60dB, numa pequena área que abrange cerca de 5 (cinco) lotes e abaixo de 
55 dB numa área que abrange algumas dezenas de lotes.

Nas áreas comuns (vias de acesso, praças, parques, etc.) também não foram constados 
níveis de ruído incompatíveis com esses tipos de aproveitamentos.

Por último vale observar que nas áreas de preservação de matas, os níveis de ruído 
provocados pela  operação do aeródromo foram considerados desprezíveis,  haja  vista 
estarem bem abaixo de 55 dB.

Em resumo, pode-se concluir que a implantação de um aeródromo de pequeno/médio 
porte, com baixa densidade de operações, conforme descritas nos cenários 1, 2 e 3 deste 
trabalho, não causam impacto sonoro relevante no entorno da pista de pouso, quer seja 
nas áreas de loteamento, áreas comuns ou de preservação ambiental.
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11.3 - 11.3 - Estudos GeológicosEstudos Geológicos

11.3.1 - Introdução

A  geologia  é  ciência  a  ser  descoberta  em  suas  possibilidades  mais  amplas  pela 
humanidade e mesmo por alguns membros da comunidade geológica. Poderá parecer 
exagero o que segue: Em matéria de planejamento urbano (e de qualquer outra atividade 
de impacto territorial), este autor já disse: “Reconhecida, a geologia revela possibilidades; 
não reconhecida, determina desempenhos”.  O suposto exagero poderá ainda crescer, 
quando o mesmo diz: Todo fenômeno ocorrente no domínio geográfico do planeta Terra 
é geológico. Embora pareça exagero, esta frase vem do fato evidente, mas esquecido por 
muitos, inclusive geólogos, de que é a terra o objeto total da geologia e sobre ela inexiste 
fenômeno físico, químico ou biológico puro, no sentido de ser inteiramente independente 
da ambiência geológica em que se desenvolve: Uma aurora boreal não é apenas um 
fenômeno  físico,  assim  como  o  germinar  de  uma  semente.  Destarte,  senão  para 
conveniências gerenciais, não faz sentido separar físico de biótico no campo da ciência. 

Esse físico e biótico são a rigor faces interpenetrantes do material, em oposição ao que 
poderíamos  chamar  espiritual  (?),  social  (?),  consciencial  (?).  Ora,  se  são  faces 
interpenetrantes,  não  têm  fronteiras  a  rigor  definidas.  Não  podemos,  por  exemplo, 
separar numa baleia uma fisiologia biológica de uma massa tão evidentemente geológica. 
Nem deixa o pequeno fóssil  piritizado de um gasterópodo, uma das maravilhas que o 
geólogo de poço detecta à lupa nas amostras de calha dos poços de petróleo, de ser 
biológico, apenas porque morto há milhões de anos e voltado às cinzas de que fora feito 
na ilimitada reciclagem geológica da biosfera.

A  humanidade  não  tem  conhecimento  minimamente  sofrível  das  possibilidades  da 
geologia,  que determina  o  desempenho  do  assentamento  geologicamente  inviável  de 
New Orleans, não obstante seja New Orleans uma das bases da indústria petrolífera do 
golfo do México por onde transitam e onde talvez morem muitos geólogos. É essa mesma 
humanidade  que  trata  de  temas  evidentemente  geológicos,  centralmente  geológicos, 
como  o  do  suposto  e  possível  aquecimento  global,  sem  buscar  qualquer  recurso 
geológico, como, por exemplo, sem querer saber se existe uma pulsação na emissão de 
calor interno da terra nos assoalhos oceânicos e continentais para determinarem alguns 
fenômenos dotados de certa ciclicidade como os eventos correntemente chamados  El 
niño e La niña.

Este diagnóstico começa com a preocupação de endereçar o leitor,  menos para uma 
jornada pretensamente erudita ao longo de uma geologia regional como se fora para uma 
apresentação de tese acadêmica, onde a erudição na medida certa é cabível e desejável. 
Pelo contrário,  a geologia regional aqui apresentada é concisa dentro de abrangência 
necessária,  e  objetiva,  evitando  uma  prolixidade  que  desvie  o  interesse  do  leitor  de 
questões  centrais  tratadas  nos  itens  seguintes  para  questões  periféricas  quanto  à 
influência  urbanística,  mas  suficiente  para  que  ele  veja  um  enquadramento  regional 
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consistente. 

11.3.1.1 - O Quadro Regional

O  quadro  regional  exibe  relevâncias  indiscutíveis  conforme  a  natureza  dos 
empreendimentos para os quais é descrito. No presente caso a localização do projeto 
urbanístico, à margem direita do rio das Velhas, estende o interesse objetivo sobre o 
aspecto regional às cabeceiras do rio das Velhas na região de Ouro Preto, onde nasce o 
rio (a propósito, onde tem início o curso do rio, considerando que, do ponto de vista do 
processo geológico que os criou, os rios nascem na foz comum da bacia hidrográfica, no 
caso a do São Francisco). 

Para  evitar  pedantismo  desnecessário,  daqui  para  a  frente  será  usado  o  conceito 
convencional de nascente. Na cabeceira principal em Ouro Preto o rio das Velhas tem 
uma  disputa  de  áreas  com  tributário  local  do  rio  Doce,  parecendo  este  estar  bem 
posicionado  para  uma  possível  captura  do  trecho  a  montante  da  cachoeira  das 
Andorinhas,  precisamente  pela  presença  do  corpo  de  quartzito  que  sustenta  essa 
cachoeira  e  pelo  fato  de  o  tributário  do  rio  Doce já  ter  rompido  as  rochas duras  de 
quartzito e itabirito na região apical do anticlinal de Mariana (chamado também de São 
Bartolomeu). Outra nascente importante é a do ribeirão Mata Porcos, capturado pelo rio 
das Velhas, subtraído à sua filiação anterior ao Paraopeba. 

Essas circunstâncias determinam que o processo geológico influencie o empreendimento, 
não  diretamente  pela  condição  do  substrato,  mas  pela  condição  da  posição  do 
empreendimento às margens do rio das Velhas. Com efeito, o empreendimento está à 
margem da faixa  de passagem dos materiais  erodidos nas cabeceiras.  Estas  são de 
formações  graníticas  e  de  gnaisses,  quartzito,  filito,  xisto  e  formação  ferrífera.  A 
contribuição  do  sedimento  de  origem  granito-gnáissica  e  de  quartzitos  é  de  areias 
quartzosas e de siltes micromicáceos principalmente, enquanto a da formação ferrífera é 
de  sesquióxidos  de  ferro,  hematita  especular  e  outros  minerais  da  paragênese  das 
formações ferríferas. Os primeiros, na classe silicosa, dão boas areias de construção que 
poderiam estar sendo buscadas no reservatório assoreado do Rio de Pedras em Itabirito, 
enquanto os segundos vêm sendo objeto de experimentos de confecção de tijolos sem 
queima,  com  materiais  buscados  em  vales  assoreados  a  sul  de  Belo  Horizonte.  O 
reservatório de rio de Pedras não bloqueia mais a passagem dos sedimentos gerados por 
erosão na bacia a montante, deixando passar o que chega, porque o reservatório está 
esgotado. O Empreendimento seria beneficiado se houvesse o aproveitamento da areia 
desse reservatório,  gerando espaço adicional de acomodação de sedimentos, porque, 
naturalmente, o substrato das cabeceiras determina o que chega de assoreamento ao rio 
das Velas na altura do Empreendimento.

Descendo pelo eixo do Velhas, com pequeno desvio à esquerda, podem-se observar as 
calhas do Arrudas, do Pampulha-Isidoro-Onça e do ribeirão da Mata, cujas descargas 
impactam  fortemente  o  Velhas  ainda  a  montante  do  Empreendimento.  Os  materiais 
geológicos  continuam sendo  de  filiação litológica  semelhante,  acrescendo  já  calcário, 
metapelitos,  formações  de  cobertura  terciárias,  sem a  entrada  de  grandes  variações 
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mineralógicas nos sedimentos produzidos, mas acompanhados de materiais constituintes 
de resíduos manufaturados, que, naturalmente, trazem papéis, tecidos, componentes da 
indústria petroquímica e metais pesados integrantes dos resíduos urbanos descarregados 
sobre o rio. A estes somam-se os materiais geológicos naturais dos dejetos humanos 
coletados, mas não totalmente tratados, oriundos da grande conurbação metropolitana.

Na direção transversal,  o  sentido  do  quadro  regional  relevante  persiste  em extensão 
muito menor, e evidentemente mais importante pela margem direita, onde se submete a 
dois limites naturais importantes: O contato do Grupo Bambuí com os quartzitos e filitos 
do Supergrupo Espinhaço na serra localmente chamada do Cipó, que marca a transição 
de  uma  morfologia  de  formas  mais  propriamente  determinadas  pela  litologia 
predominantemente de metapelitos para as formas lineares com cristas e vales extensos 
da serra, de direção geral norte-sul, cuja influência remota na área do Empreendimento 
apenas formalmente poderia ser considerada limitada ao divisor de águas com tributários 
regionais do rio Doce. 

No sentido oeste persiste a monotonia da calha central do rio das Velhas, ainda com 
predomínio  de  exposições  de  substrato  do  Grupo  Bambuí,  com  as  exposições  de 
calcários do grande carste Lagoa Santa – Sete Lagoas,  envolvidas por metapelitos e 
coberturas  terciário-quaternárias;  os  limites  ocidentais  da  bacia  do  Velhas  com a  do 
Paraopeba  no  meridiano  do  Empreendimento  ocorrem  já  sobre  o  substrato  granito-
gnáissico  do  Complexo  Belo  Horizonte,  com  morfologia  típica  de  relevo  colinoso, 
encostas policonvexas (formas do tipo superfícies de topo, dispersoras de escoamento) e 
anfiteatros  (formas  côncavas  do  tipo  superfícies  de  transição,  concentradoras  de 
escoamento).

A Geologia regional no conceito da total bacia do rio das Velhas foi objeto de trabalho 
recente  de  Carvalho,  com  a  colaboração  de  Aguiar  e  Chaves,  em  trabalho,  inédito, 
elaborado para a FEAM cujo foco foi a caracterização do risco geológico na bacia, onde 
se pontificou a diferença, e a complementaridade, entre risco geológico de posição e risco 
geológico de constituição.

Essa geologia foi ainda objeto de compilação por Nassif, Nogueira e Leite, de onde parte 
do material seguinte foi extraída.

As  grandes  unidades  geológicas  da  bacia  são  as  abaixo  relacionadas,  com  suas 
respectivas áreas geográficas principais de ocorrência:

➢ Complexos  Metamórficos  Arqueanos,  incluindo  o  Complexo  de  Bação  a  sul, 
regiões de Cachoeira do Campo e Itabirito; Complexo Belo Horizonte, a norte da 
serra do Curral,  ocupando grande parte da RMBH, e Complexo de Gouvêa, de 
pequena extensão geográfica, a sul de Diamantina;
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➢ Seqüências  metassedimentares  paleoproterozóicas,  representadas  pelos 
Supergrupos Rio das Velhas e Minas e Grupo Itacolomi a sul de Belo Horizonte e 
Supergrupo Espinhaço na cadeia do mesmo nome a leste do Empreendimento;

➢ Seqüência  neoproterozóica  do  Supergrupo  São  Francisco,  representado 
regionalmente pelo Grupo Bambuí;

➢ Coberturas  cretáceas  dos  Grupos  Areado,  Mata  da  Corda  e  Urucuia,  estas 
ocorrendo na bacia do Velhas no divisor com a bacia do São Francisco a sul de 
Pirapora.

A  seqüência  Bambuí,  que  constitui  o  substrato  do  Empreendimento,  tem  a  seguinte 
estratigrafia,  de  maior  difusão  entre  os  especialistas  na  geologia  do  craton  do  São 
Francisco (extraído de Nassif, Nogueira e Leite), da base para o topo:

➢ Formação Carrancas, de ocorrência geograficamente circunscrita e sem relevância 
direta para o empreendimento. Como no caso desta e das formações Lagoa do 
Jacaré, Serra da Saudade e Três Marias, por não terem influência mesmo remoto 
para  o  empreendimento,  suas  descrições  são  aqui  omitidas  por  economia 
processual.

➢ Formação  Sete  Lagoas:  dividida  em  dois  membros,  um  inferior  denominado 
Membro  Pedro  Leopoldo,  e  um  superior  denominado  Membro  Lagoa  Santa 
(Projeto Vida, 1991). O Membro Pedro Leopoldo é formado por um calcilutito e/ou 
microesparitos/esparitos, micritas, subordinadamente metacalcarenitos muito finos 
e  margas (Projeto  Vida,  1991).  Esta  unidade  apresenta  passagem lateral  para 
siltitos e filitos às vezes carbonáticos, sendo estes inseparáveis dos clásticos da 
Formação Serra de Santa Helena. O Membro Lagoa Santa é composto de forma 
geral por metacalcarenitos, espatitos e metacalcilutitos subordinados (Projeto Vida, 
1991). 

11.3.1 - Substrato geológico

Conforme acima visto, a área está incluída no Grupo Bambuí da literatura geológica. As 
unidades  do  grupo  Bambuí  presentes  são  a  formação  serra  de  Santa  Helena, 
francamente predominante, ocorrente da baixa encosta até o topo. Em pelo menos três 
locais  foram  encontrados  tipos  litológicos  pertencentes  à  Formação  Sete  Lagoas, 
Membro Pedro Leopoldo, todos em baixas vertentes expostos um em escarpa natural à 
margem do rio das Velhas e os outros em exposições ao longo do córrego da Guia.numa 
delas houve lavra artesanal para a obtenção de lajes para calçamento rústico.

O  metassiltito  exibe  uma  foliação  muito  penetrativa  que,  nas  exposições 
predominantemente  decompostas  encontradas  nas  estradas  e  fundos  de  vales,  lhe 
confere uma alta fissilidade manifestada pela tendência de desplacamento paralelo de 
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extensão  só  limitada  em  confinamento.  O  solo  residual  é  de  um  amarelo  claro 
característico, mais para os tons mortiços de palha seca que para os tons vivazes das 
flores de ipê. 

Esse  pacote  amplamente  dominante  na  paisagem  repousa  sobre  o  membro  Pedro 
Leopoldo  da  Formação  Sete  Lagoas,  de  ocorrência  apenas  pontual  descontínua  em 
superfície, constituída por leitos delgados de carbonato psamítico com intercalações de 
finas  lâminas  pelíticas.  Sob  a  cobertura  arbórea,  localmente  expressiva,  serão 
provavelmente  encontradas  outras  ocorrências  no  futuro  A  identificação  petrográfica, 
limitada pelos recursos macroscópicos, encerra um certo grau de incerteza. Contudo uma 
coloração discretamente puxada ao tom de mel e a escassa efervescência ao contato 
com ácido  clorídrico faz supor  que a parte  psamítica  seja  essencialmente  dolomitica, 
enquanto  a  reação  pronta  ao  ácido  denuncia  nas  lâminas  pelíticas  a  presença  do 
carbonato calcífero.

Ambas as formações dispõem-se à semelhança de camadas sub-horizontais, de modo 
que a formação  calcífera  só se expõe em janelas  no fundo  de vales e em parte  da 
margem direita do rio das Velhas, à semelhança do que ocorre na margem esquerda 
(CPRM, Projeto Vida, 1992).

11.3.2 - Aspectos Geomorfológicos

Trata-se  de  área  de  relevo  de  colinas  alongadas  de  topos  suavemente  abaulados  e 
declividades suaves nas altas vertentes passando a mais abruptas nas médias e baixas 
vertentes,  às  vezes  exibindo  rupturas  de  declives  bruscas.  As  conformações  das 
vertentes  individuais  são  predominantemente  convexas  em  planta  e  perfil,  podendo 
ocorrer  formas  planas  mais  ou  menos  extensas.  Em  baixas  vertente  não  é  rara  a 
presença de rampas de colúvio mais ou menos planas aproveitadas para a cultura de 
capim de corte ou pisoteio por sua maior trabalhabilidade agrícola e maior proximidade 
com a água.

O  nível  de  base  local  é  o  rio  das  Velhas,  que  banha,  por  sua  margem  direita,  a 
extremidade  sul  da  área do  empreendimento.  Seu papel  na  evolução do relevo será 
comentado mais abaixo. 

Merecem  ainda  referência,  do  ponto  de  vista  estritamente  morfológico  as  baixas 
densidades de drenagem observadas nas partes mais altas das colinas, sendo raras as 
incisões naturais de talvegues que se aproximam dos topos.
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11.3.3 - Formações superficiais

 As formações superficiais mais expressivas são:

➢ Capa coluvial de solo argiloso vermelho, ocorrente sob a forma de manchas mais 
ou  menos  extensas  e  mais  ou  menos  espessas,  em muitos  locais  cobrindo  o 
segundo tipo de formação superficial aqui tratado;

➢ lençóis de seixos e blocos rolados até decimétricos predominantemente de quartzo 
de veios, que representam massas residuais de terraços aluviais, misturados em 
proporções variáveis a fragmentos angulosos também de quartzo de veios; 

➢ com  ocorrência  limitada  às  baixas  vertentes  ocorrem  rampas  de  colúvio  mais 
recentes;

➢  finalmente aluviões atuais com alguma expressão local à margem direita do rio 
das velhas.

O  papel  geoambiental  das  formações  superficiais  é  muito  variado  e  importante.  Um 
exemplo interessante desse papel é representado pelo bloqueio à evaporação exercido 
pelas cascalheiras  naturais,  como se vê  na  Figura  168.  A cartografia  das  formações 
superficiais  depende  crucialmente  de  levantamento  topográfico  de  pormenor,  em 
execução. Essas formações, por sua extensão total, são importantes para a urbanização 
e serão objeto de comentários mais à frente.

FIGURA  168: À  esquerda  vegetação 
natural  em  solo  pedregulhoso  sobre 
saprólito de metapelito. 
Ambos  (vegetação  e  seixos)  favorecem a 
infiltração  pelo  efeito  da  rugosidade.  Nas 
áreas  decapeadas,  removida  a  porção 
pedregulhosa juntamente com a vegetação 
rasteira,  a  taxa  de  infiltração  cai 
dramaticamente. 
Na parte inferior da figura detalhe do solo 
de cobertura mostrando  que o pedregulho 
em  nada  impede  a  infiltração,  mas  a 
evaporação,  que  não  é  muito  dificultada 
pelos seixos rolados, pode ser eficazmente 
bloqueada pelos angulosos. 
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11.3.1 - Geodinâmica natural cenozóica

A Terra, mesmo nos núcleos continentais estabilizados, como no chamado craton do São 
Francisco, encontra-se em permanente evolução, que normalmente só é percebida pelas 
pessoas nos eventos sísmicos ou vulcânicos ostensivos. Na área podem ser observadas 
evidências ou pelo menos indícios de evolução do relevo em tempos geológicos recentes, 
aqui  referidos  como cenozóicos sem excessivo apego ao rigor  cronológico,  mas com 
apoio na hipótese de uma superfície de aplainamento dita Sulamericana (Lester King) de 
idade terciária. Esta, por conseqüência de um soerguimento continental  (epirogênese), 
passa  a  sofrer  os  efeitos  de  um  ciclo  geomórfico  novo  cujo  fenômeno  central  é  o 
rejuvenescimento  da  paisagem  e  instalação  dos  processos  erosivos  centrados  no 
entalhamento revigorado dos cursos d’água, entalhamento este que busca a acomodação 
a um novo nível de base. 

Os indícios ou evidências são:

➢ Existências de massas de seixos e blocos rolados acima dos níveis de base locais. 
Tais ocorrências testemunham a existência de terraços aluviais antigos associados 
a cursos d’água que os transportaram e depositaram e que, ao entalharem mais 
profundamente seus leitos,  abandonaram-nos a cotas mais altas de superfícies 
que sobreviveram (Fotos 5, 9, 11 e 21).

➢ Forte  truncamento  das  vertentes  onde  houve  o  entalhamento,  marcado 
principalmente por rupturas de declive acentuadas, como se pode ver na Foto 16. 

➢ Rampas de colúvio ao pé de vertentes truncadas,  formadas por erosão ou por 
deslizamentos.

Os diagnósticos geológicos às vezes não devem limitar-se à descrição de presenças, 
mas  também  chamar  atenção  para  as  ausências.  No  caso  atual,  em  área 
reconhecidamente  portadora  de  formações  calcárias,  onde  se  encontra  o  exocarste? 
Existirá  um  endocarste?  O  exocarste,  normalmente  denotado  por  um  conjunto  de 
componentes da paisagem como dolinas, penhascos, janelões e outros observados, por 
exemplo, entre Lagoa Santa e Sete Lagoas, não está presente em termos ostensivos. É 
possível que, mesmo havendo calcário, não haja um endocarste, porque se este existisse 
e fosse expressivo, dificilmente deixaria de haver o exocarste. O fato é que o processo de 
carstificação, desenvolvido pela lenta dissulução do calcário pelas águas subterrâneas, 
requer uma boa abertura física do maciço para isto de modo que a solubilização ocorra 
em todos os níveis. No caso as intercalações de materiais terrígenos não solúveis pode 
bloquear a continuidade dos canais formados por dissolução e a carstificação é abortada. 
A carstificação ainda pode deixar de ocorrer se não houver escoamento eficaz. Se a zona 
do maciço que teria de sofrer processo de dissolução se mantiver abaixo do nível de base 
ao  longo  de  sua  história  geológica,  a  carstificação  também  não  ocorrerá  ou  será 
extremamente atenuada.
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11.3.1 - Geodinâmica antrópica contemporânea

Desenvolve-se por meio de processos fenomenologicamente naturais, mas deflagrados 
ou induzidos por ações antrópicas. Os principais estão relacionados às formas adotadas 
de ocupação e uso do solo. São os seguintes:

• Erosão laminar ou linear difusa provocada por pisoteio extensivo que tem por uma 
de suas  conseqüências  a  remoção  do  solo  fino  e  a  concentração  vertical  dos 
fragmentos  de  quartzo  angular  formando  pavimentos  pedregulhosos  às  vezes 
extensos;

• Erosão em sulcos provocada por trilhas de gado e pelo sistema viário acentuando 
o ressecamento da terra;

• Rebaixamento  do  piso  de  estradas  rurais  nas  passagens  de  corte  em  caixão 
principalmente nas áreas de solos litólicos de metassiltito.

A geodinâmica antrópica, espontânea, que ocorre como efeito colateral negativo (impacto 
negativo)  de  ações  humanas  descuidadas,  pode  ser  contida,  e  substituída,  por  uma 
geodinâmica construtiva, concebida para extrair das possibilidades que o conhecimento 
fatual e o método geológico oferecem ao empreendedor previdente o máximo benefício 
de um empreendimento conduzido de maneira esclarecida. 

11.3.1 - Aptidões e Restrições

A  área  apresenta  características  de  aptidão  na  generalidade  suficientes  para  o 
empreendimento  em  estudos.  Essas  aptidões  provêm  essencialmente  dos  seguintes 
atributos:

➢ Conformação do relevo, suavemente ondulado a plano nas altas vertentes e nos 
topos;

➢ Características  mecânicas  dos  solos  superficiais  e  do  substrato  predominante 
compatíveis com as solicitações inerentes às edificações previstas e relativamente 
homogêneas  e  portanto  receptivas  a  soluções  com  acentuado  grau  de 
padronização;

➢ Características de permeabilidade do terreno estimativamente baixa (< 10-5  cm/s) 
para a componente vertical do tensor permeabilidade, significando isto por um lado 
uma  taxa  de  infiltração  moderada  a  baixa,  mas  por  outro  lado  baixa 
penetratividade de poluentes;
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➢ Restrições para urbanização e edificações, sem serem intransponíveis, em alguns 
locais  de  baixas  vertentes  com altas  declividades  e  possibilidades  de  terrenos 
brejosos com solos compressíveis;

➢ Restrições em áreas de alta declividade em geral, especialmente acima de 45%, 
devendo-se  contudo  comparar  as  extensões  de  terrenos  afetadas  por  altas 
declividades em geral com a proposta de uso.

11.3.1 - PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS

Correlação entre destinações funcionais e aptidão do terreno e usos seqüenciais

As  cidades  que  escolhem  suas  destinações  funcionais  de  acordo  com  as  aptidões 
reveladas  no  diagnóstico  geológico-geotécnico  e  ambiental  tiram  bom  proveito  de 
possibilidades nele  reveladas.  Na implantação  da meso-estrutura  viária,  por  exemplo, 
considerando a relativa regularidade do terreno,  diretrizes de vias longas segundo as 
curvas de nível podem proporcionar soluções boas para a drenagem urbana.

Áreas  naturalmente  de  densa  cobertura  vegetal  natural,  mal  conformadas,  de  alta 
declividade, degradadas por erosão ou mal drenadas como em certos fundos de vale, 
devem ser  destinadas  à  preservação  na  condição  em  que  se  encontrem  ou  a  usos 
seqüenciais, estes compreendidos da seguinte forma: Uso de área erodida ou anfiteatro 
de alta declividade, preferencialmente sem águas perenes, para a recepção dos RCC 
inertes  (bota-fora  geológico,  sobras  de  materiais  de  construção,  escombros  de 
demolições),  configurando  o  primeiro  uso,  que  é,  em  verdade,  uma  operação  de 
reabilitação ou de melhoria da plataforma geológica; em seguida a área reabilitada ou 
melhorada em suas qualificações  naturais  é  destinada  ao uso definitivo  conforme as 
qualificações que tenha adquirido (habitação, áreas de lazer e esportes, por exemplo). 

A delimitação final de áreas dos tipos citados deverá ser feita com base em aerofotos 
com estereoscopia (Vôo CEMIG 1989, 1:30.000), a imagem já em uso e topografia de 
pormenor.

11.3.1 - Impactos físicos da implantação do sistema viário e edificações

Esses  impactos  são  universalmente  conhecidos  em  suas  respectivas  generalidades. 
Serão aqui referidos apenas aspectos de impactos intimamente vinculados com a forma 
de ocupação e uso prevista e os aspectos constitutivos e comportamentais do sistema 
geológico  local  à  luz  do  princípio  dos  assentamentos  geossuportados  (Carvalho  & 
Prandini, 1998; Carvalho, 1999, a, b; 2000; 2005a, b.), que tem por fórmula matemática a 
equação  da  interação  antrópica,  cuja  forma  mais  geral  é  a  equação  constitutiva  do 
ambiente tecnogênico abaixo:
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Ambiente Geológico + Intervenção Antrópica → Ambiente Tecnogênico (1)

que, aplicada a um terreno que já tenha sido impactado por outras formas de ocupação e 
uso, adquire a forma a rigor mais compatível com a realidade abaixo escrita;

Ambiente Tecnogênico 1 + Intervenção Antrópica → Ambiente Tecnogênico 2 (2)

O impacto que, no caso, tende a assumir relevância especial é o das impermeabilizações 
superficiais  sem  compensação  ambiental  (o  antropostroma  ou  placa  tecnogênica,  de 
Passerini,  citado  por  Rohde,  1996,  típica  das  cidades  ocidentais  (onde  começam  a 
pontificar as soluções de coleta das águas pluviais, dos telhados verdes, das infiltrações 
forçadas e similares).

No caso em questão este impacto é tão mais importante quanto seja o solo saprolítico de 
metassiltito muito erodível, não resistente a potências erosivas moderadas, e quão mais 
alta seja a cota de implantação do equipamento urbano. A erosão ravinosa em sulcos que 
se aprofundam gradualmente constitui um processo de realimentação positiva, altamente 
indesejável do ponto de vista da gestão. Com efeito, admitindo que não seja atingida uma 
soleira resistente no fundo do sulco, à medida que este se aprofunda, as paredes tendem 
a instabilizar-se, deixando material solto para as próximas enxurradas; por outro lado, nas 
áreas-fontes,  o  material  poroso  removido  é  reservatório  geológico  removido,  o  que 
significa  mais  água  a  escoar,  e  mais  erosão.  Então  um  aumento  do  escoamento 
corresponde a um aumento da erosão, que provoca um novo aumento do escoamento, 
em ciclos de realimentação positiva. Um tal ciclo, como se vê, só se atenua quando surgir 
uma soleira resistente no fundo do sulco, ou um crescimento gradual da resisência ao 
escoamento  torrencial.  Um  ciclo  de  realimentação  negativa  pode  ser  exemplificado 
tipicamente por um lago sem sangradouro: Se chove, o nível do lago sobe, a área do 
espelho d’água aumenta, a evaporação aumenta e o nível do lago pára de subir; se falta 
chuva, o nível do lago baixa, a área do espelho d’água diminui, a evaporação diminui e o 
nível d’água pára de baixar. 

As  soluções  compensatórias  do  conjunto  de  características  degradadas  do  Ambiente 
Tecnogênico 2 acima são exatamente as acima citadas coleta das águas pluviais, dos 
telhados verdes, das infiltrações forçadas, e, possivelmente o retorno das fossas sépticas 
nos ambientes geológicos favoráveis da meia-encosta para o topo.

Naturalmente a intensificação da erosão impacta fortemente os fundos de vales e tendem 
a destruir o que a Lei tenta proteger – a APP de nascente ou de fundo de vale. Para 
garantir essa proteção a única possibilidade tecnicamente promissora é a contrução dos 
colares protetores formados por aterros-diques, aterros de resíduos, valetas de infiltração, 
muretas  e  outros  dispositivos  a  serem escolhidos  de  acordo com as  particularidades 
locais.

Outro impacto físico importante da urbanização é o relacionado ao transporte de resíduos 
inertes do grupo RCC cujos impactos ambientais negativos principais são: Exportação do 
reservatório  geológico  representado  pelo  respectivo  espaço  poroso  (provavelmente  o 
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impacto  globalmente  mais  danoso  da  urbanização  convencional,  do  ponto  de  vista 
geológico);  custo  do  transporte  e  impactos  ambientais  inerentes;  necessidade  de 
identificar e aprovar ambientalmente áreas de recepção externas. Daí a razão principal de 
duas medidas geologicamente recomendadas: reduzir ao mínimo os resíduos por via de 
reciclagem;  definir  áreas  de  recepção  no  perímetro  da  área  destinada  ao 
empreendimento. 

11.3.1 - Aspectos do risco geológico relacionados a possibilidades de erosão,  
deslizamentos, colapsos, poluição

Regionalmente  essas  aspectos  foram abordados  por  Carvalho  (in  Carvalho,  Aguiar  e 
Chaves,  2001),  tendo  sido  para  a  grande  área  onde  se  situa  o  empreendimento  a 
classificação seguinte (A letra M representa Modalidade):

“AGRUPAMENTO 4 – Supergrupo São Francisco

Grupo Macaúbas
......................................

Grupo Bambuí

Risco dependente de constituição:

M1 – Erosão linear e laminar, implicando perda de solo, invasão de leitos viários,  
assoreamento e potencialmente inundações a jusante.

Distribuição:  Toda a  faixa  de  afloramento  dos metapelitos  incluídos no  Grupo 
Paraopeba desde o extremo sul da área de ocorrência na Região Metropolitana 
de Belo Horizonte até o extremo norte, próximo à foz do rio das Velhas e faixas  
de ocorrência da Formação Três Marias em terrenos constituídos de metargilito e  
metassiltito.

Deflagração:  As  intervenções  dominantes  na  deflagração  do  processo  são  a 
retirada definitiva da cobertura vegetal original (cerrado em suas configurações 
fitológicas regionais)  e manutenção de atividades agropecuárias incompatíveis  
com  a  susceptibilidade  local  à  erosão  dos  solos  litólicos,  desprotegidos  de  
coberturas; em seqüência decrescente quanto à extensão atingida comparece a 
atividade de lavra (senso lato) mais predatória, que é a relacionada à retirada de  
delgada  capa  de  cobertura  superficial  constituída  predominantemente  de  
fragmentos  angulosos de  quartzo.  Essa remoção sem medida compensatória,  
tem provocado  o  surgimento  de  inúmeros  focos  de  erosão  ravinosa  e  linear  
difusa ao lado das rodovias e vias locais para cujos pavimentos os materiais são  
tomados. São também importantes as chamadas caixas de empréstimo, muito  
comuns  nas  rodovias  que  cortam a  região  a  norte  de  Curvelo  e  em muitas 
estradas rurais.  Essas caixas de empréstimos assumem a forma de extensas  
valas  paralelas  às  vias.  Onde  são  sub-horizontais,  as  valas  não  provocaram 
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erosão e funcionam como coletores pluviais facilitando a infiltração. Onde têm 
declividade correspondente à rampa longitudinal da via, foram observados sulcos  
de erosão profundos, que eventualmente podem evoluir lateralmente em direção 
ao  leito  estradal.  Integram  ainda  as  atividades  deflagradoras  as  descargas  
pluviais  do  sistema  viário;  a  urbanização;  a  lavra  de  quartzo  para  fins  
metalúrgicos.

M2 – Escorregamentos naturais não são eventos freqüentes nos metapelitos do  
Grupo Bambuí. Processos de instabilização são observados em taludes viários,  
em geral  limitados a erosão diferencial  e conseqüente destaque de pequenos 
volumes,  que  desmoronam.  Taludes  com  alturas  até  superiores  a  20m  são 
observados na RMBH, na estrada para a serra do Cipó e outras áreas,  sem 
qualquer  indício  de  mau  comportamento.  Nesses  mesmos  locais  e  nas  
proximidades  de  Curvelo  e  Inimutaba,  observam-se,  todavia,  taludes  com 
instabilidades  localizadas  de  porte  mais  significativo,  aparentemente  sempre 
predominando o processo erosivo ao escorregamento.

A partir de Corinto para o norte em direção a Pirapora, observam-se fenômenos 
de desagregação superficial dos metapelitos, que podem ser classificados como 
processos de empastilhamento, em que as pastilhas formadas ora são tabulares,  
de formatos semelhantes a borrachas de escolares, ora são muito finas (micro-
empastilhamento)  e  susceptíveis  às  ventanias.  Esses  processos  de 
desagregação  superficial  são  conseqüentes  ao  descarregamento  vertical  
proporcionado  pela  erosão  natural  e  lateral,  pela  escavação  da  via,  e  são  
ativados  pela  insolação,  devendo  à  disposição  sub-horizontal  dos  estratos  à  
baixa restrição natural ao seu desenvolvimento.
 
As  superfícies  recobertas  pelos  materiais  empastilhados  ficam  relativamente 
protegidas da insolação.

M3 – assoreamento e inundações são processos e eventos que devem merecer 
cuidados  especiais  no  Baixo  e  Médio  rio  das  Velhas.  Com efeito,  sendo  os 
metapelitos rochas pouco permeáveis, apresentam baixa capacidade coletora de  
águas pluviais, de modo que os vales recebem grandes acréscimos de caudais  
nas chuvas fortes e períodos de estiagem relativamente curtos são suficientes  
para reduzir os cursos d’água a pequenas vazões de base ou secamento total. 

Nesses metapelitos,  naturalmente  pouco  permeáveis,  torna-se  particularmente 
relevante o papel das formações de cobertura na absorção dos caudais pluviais,  
e da vegetação, conferindo ao sistema rugosidade capaz de auxiliar no controle  
do escoamento superficial, protegendo o solo contra a erosão.

Por outro lado, o rio das Velhas e seus afluentes procedentes das áreas dos 
agrupamentos 1, 2 e 3 enfrentam o risco dependente da posição. Na foz o nível  
do  Velhas  passa  a  depender  do  São  Francisco  e,  portanto,  diretamente  de  
descargas de Três Marias.

M4 – Colapso, abatimentos, recalques são processos típicos de áreas cársticas.  
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Tendem a ocorrer nas áreas de afloramento de rochas solúveis (calcários) em 
condições de submersão pelo menos parcial, ou sub-aflorantes, a profundidades  
baixas a moderadas.  Feições de exocarste como funis (sink holes),  dolinas e  
similares são indicativos da existência de rochas calcárias em profundidade, com 
processos  de  carstificação  suficientemente  avançados  para  acomodarem  os  
materiais terrosos envolvidos nos processos que geram tais feições. Há registro 
de ocorrência de recalques na cidade de Sete Lagoas associados ao fenômeno  
há pelo menos 10 anos, retomados próximo ao centro da cidade no final do ano  
de 1999 (declaração de moradores atingidos). Em Vespasiano, próximo à via de  
acesso ao Aeroporto de Confins ocorreu recentemente um evento que ultrapassa  
o  mero  recalque  para  classificar-se  mais  propriamente  como  abatimento  ou 
colapso tal o porte da cavidade formada e extensão dos danos em moradias,  
como partes de pisos e paredes tragadas e na própria via pública. Há cerca de  
20  anos houve  recalques acentuados  em certos  pontos  da  igreja  de  Curvelo 
(Santuário São Geraldo) não obstante tal edificação esteja situada em área de 
ocorrência, à superfície, de metapelitos.

Das questões expostas resulta que toda a faixa de ocorrência de rochas calcárias  
expostas deve, em princípio, ser considerada área de risco; quando a formação  
calcária estiver encoberta, todavia com a presença de funis e outras feições de 
abatimento afetando a formação superficial; mesmo em áreas não afetadas por 
tais feições, onde sabidamente ocorra em profundidade a formação calcária.

Distribuição:  A  distribuição  de  formações  calcárias  afetadas  por  intensos  
processos de carstificação é bem conhecida no limite sul da área de ocorrência  
do  Agrupamento  4,  correspondendo  a  endo  e  exocarste  dispostos  em  área 
grosseiramente  retangular  mais  ou  menos  limitada  pelas  localidades  de 
Vespasiano e Lagoa Santa a sudeste e Sete Lagoas e Funilândia a noroeste.

Em direção norte é também conhecida a localidade de Cordisburgo com famosa 
gruta.  Numerosas outras ocorrências de formações calcárias estão  presentes.  
Ora  estão  associadas  a  formações  individualizadas  como as  formações  Sete  
Lagoas e Lagoa do Jacaré, da literatura geológica regional, ora ocorrem como  
corpos lenticulares nas formações pelíticas do Grupo Paraopeba. A distribuição 
restante  de corpos calcários é sumariada:  a  oeste  do rio  das Velhas,  corpos 
relativamente pequenos a norte de Curvelo, a noroeste de Lassance; uma faixa  
extensa, de ocorrências descontínuas, tem início 20 km a nordeste de Santana 
de Pirapama, estendendo-se em geral a leste do rio das velhas por Presidente  
Juscelino,  Monjolos  e  Santo  Hipólito  até  a  terminação  da  bacia  a  leste  de  
Buenópolis;  finalmente  uma  extensa  faixa  de  calcário  estende-se 
descontinuamente da área turística da serra do Cipó até cerca de 20 km a norte  
de Rodeador, na zona de contato por falha entre o Supergrupo Espinhaço e o 
Supergrupo São Francisco (Agrupamentos 3 e 4). Grande parte das áreas de 
ocorrência citadas são rurais ou com urbanizações inicipientes, para as quais,  
portanto,  não  se  colocam,  de  imediato,  questões  como  as  vividas  por  Sete  
Lagoas e Vespasiano.

Deflagração: Os colapsos, abatimentos, recalques, fenômenos de erosão interna  
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característicos  da  construção  e  evolução  das  paisagens  cársticas  são  
inteiramente naturais, independentes da ação antrópica. Qualquer coisa que esta 
possa fazer é muito pequena diante da natural. Todavia expõe-se ao risco de ser 
envolvido em processo de abatimento o que constrói na área e pode também a  
ação antrópica acelerar o processo de recalque que pode levar a abatimentos  
bombeando  água  do  subsolo  através  de  poços  tubulares.  O sistema cárstico 
também pode ser afetado pela introdução de sedimento transportados e afetado  
por detonações, que podem provocar desabamentos.”

O risco geológico urbano constitui por si um dos mais amplos objetos da geologia urbana 
ou  de  meios  urbanos.  Por  risco  entende-se  qualquer  tipo  de  ameaça  formalmente 
reconhecida à vida e à propriedade. Sem o reconhecimento formal da ameaça, o conceito 
de  risco  inexiste,  pois  não  há  como  tomar  medidas  a  respeito.  Por  outro  lado,  e 
considerando que o reconhecimento de situações de risco implica a adoção de medidas 
de prevenção, é grande a responsabilidade dos responsáveis pelas declarações de risco 
por  causa  das  conseqüências  econômicas,  sociais  e  ambientais  relacionadas.  Com 
efeito, a prevenção contra modalidades ou intensidades de risco implica investimentos 
em proteção ou a desistência em relação a certos empreendimentos, o que pode trazer 
repercussões negativas quanto àqueles aspectos se as declarações não corresponderem 
à realidade quanto ao fato ou quanto à intensidade.

Risco  geológico  é  o  tipo  de  risco  a  que  pode  ser  exposta  a  sociedade  em  áreas 
alcançadas por efeitos diretos ou indiretos de eventos ou processos geológicos naturais 
da geodinâmica interna, externa ou de suas combinações52, ou em áreas afetadas por 
eventos  ou  processos  ativados  pela  ação  humana.  Quando  uma  situação  de  risco 
encontra-se bem caracterizada, quer por condições naturais, quer por condições criadas, 
diz-se  que  há  risco  efetivo,  diante  do  qual  as  ações  de  prevenção  podem  ter  sua 
necessidade mais claramente reconhecida. Quando a situação de risco não se encontra 
ostensivamente implantada, diz-se que o risco declarado é potencial ou que o conjunto 
dos fatores geológicos presentes define uma predisposição ao risco geológico. Justifica-
se trabalhar com predisposição ao risco, assumindo essa forma de trabalhar o risco o 
caráter de um aviso fundamentado de que eventos ou processos podem ocorrer.

O risco geológico é um dos temas mais profundamente identificados com os contextos 
geológicos  próprios  de  cada  área.  É  assim  que  certas  regiões  do  mundo, 
indiferentemente das rochas em superfície, são afetadas por risco sísmico, de vulcanismo 
e outros, enquanto outras regiões são caracterizadas por riscos relacionados a aspectos 
fisiográficos,  como  as  declividades  do  relevo,  ou  por  aspectos  comportamentais  dos 
materiais de que são constituídos os terrenos. Às vezes uma estrutura geológica pode ser 
tão importante ou até mais importante localmente do que a composição mineralógica das 
rochas. È o que acontece, por exemplo, nas rochas xistosas do município de Nova Lima, 
onde às vezes a direção e mergulho da xistosidade podem ser determinantes.

52  A destruição da cidade de Armero na Colômbia,  com cerca de 30.000  mortos,  foi  conseqüência  da combinação de erupção 
vulcânica (dinâmica interna) com a existência na ocasião de um capuz de gelo sobre o vulcão, cuja fusão gerou o  lahar que 
submergiu toda a cidade sob um lençol de lama e detritos. Parte das mortes em Pompéia (erupção do Vesúvio), deveu-se à direção 
assumida pelos ventos na ocasião (dinâmica externa), conduzindo as cinzas da erupção para a cidade. 
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Naturalmente o conjunto dos fatores geológicos presentes, em primeiro lugar, determina 
a feição que deve assumir um mapa de risco geológico. Contudo um elemento muito 
importante na cartografia do risco repousa no caráter da ocupação e uso implantados ou 
previstos.  Por  exemplo,  um  mapa  de  risco  para  uma  área  destinada  a  habitações 
unifamiliares  de  pequeno  porte  será  mais  conservador  em termos  de  segurança  em 
comparação com o mapa que se faria se a área fosse destinada ao multifamiliar vertical.

Devem ser privilegiadas nas declarações de risco as modalidades de maior incidência 
efetiva,  as  modalidades  que  apresentem  mais  claras  conexões  com  intervenções 
humanas  típicas  e  as  modalidades  que  tenham  vinculações  exclusivas  com  certos 
domínios geológicos. Deve ser evitado o excessivo detalhamento das modalidades de 
risco,  porque  esse  excessivo  detalhamento  pode  conduzir  a  um obscurecimento  das 
relevâncias relativas entre as diversas modalidades. As modalidades de risco que tendem 
a ocorrer trivialmente devem ser objeto de cartografação física apenas quando tenham 
associações geográficas bem caracterizadas.

 A área do projeto tem em níveis moderados a desprezíveis o risco geológico. Do ponto 
de  vista  do  ordenamento  do  uso e  ocupação  do  solo  as  áreas a  que se  atribuiriam 
intensidades de risco maiores já são naturalmente excluídas da urbanização, como as de 
declividades mais elevadas que 47% e as APP’s marginais. A apropriação sistemática 
das condições de risco na área será promovida na fase futura dos estudos. 

11.3.2 - Contribuição geológica à destinação de resíduos inertes e não 
perigosos

Contrariamente ao senso comum pelo qual os resíduos, mesmo inertes, constituem um 
problema a resolver,  em verdade,  e especialmente em terrenos de relevo ondulado a 
montanhoso, eles podem ser a matéria prima de soluções para a implantação de projetos 
de grande interesse das cidades.

O impulso lógico que se pode dar à gestão deve provir do seguinte axioma:
 

Resíduos, tratados como tais, não pagam passagem.

Com efeito, nas cidades convencionais, os resíduos costumam ser descartados de forma 
indiscriminada e muitas vezes clandestina. Este cenário ainda sobrevive lamentavelmente 
porque  a  sociedade  elegeu  dispositivos  legais  equivocados  ou  fez  deles  leituras 
contrárias a princípios científicos perenes e universais. O transporte para disposição em 
área distante das fontes de geração é dispendioso e tem custos ambientais e sociais 
expressivos, como formação de pó, ruído, trânsito e sobrecarga aos pavimentos. 

Tendo  privilegiado  os  princípios  científicos  aqui  referidos,  a  cidade  de  Contagem 
(Carvalho,  2002,  2005),  desenvolveu  um  intenso  programa  de  disposição  de  inertes 
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combinado com a reabilitação de áreas degradadas ou naturalmente mal conformadas. 
As imagens incluídas neste texto à guisa de ilustrações são bastante eloqüentes quanto 
às possibilidades que a solução proposta encerra (Fotos 22 a 24). Sem a necessidade de 
apelar  a  imagens  a  quem  conheça  a  RMBH,  a  memória  dos  que  conhecem  ou  as 
aerofotos das décadas de 1980 e 1990 dissipam qualquer dúvida se o olhar for dirigido 
para a região limítrofe com Belo Horizonte nas imediações da CEASA, onde um grande 
conjunto de áreas erodidas foi sensivelmente beneficiado pela disposição de resíduos em 
fundos de vale, inclusive com a presença de água. 

11.3.3 - Possibilidades da contribuição geológica para a destinação do 
esgoto doméstico

A solução ambientalmente mais interessante para o esgoto doméstico é a do sanitário 
belga desenvolvido na universidade de Mons. Suas vantagens principais em comparação 
com os sistemas convencionais são: Economia de cerca de 30% do consumo doméstico 
de água;  transformação dos dejetos em compostos  orgânicos utilizáveis  em jardins e 
hortas;  ausência  de  contato  com  o  solo,  eliminando  hipóteses  frequentemente 
infundadas, mas persistentes, de poluição do lençol freático.

FIGURA  169:  Perfil  geológico 
típico  de  vertente  da  área.  O 
percolado  proveniente  de  fossas 
ou  túmulos  é  gradualmente 
destituído  das  substâncias 
poluentes  na  pluma  de 
contaminação,  chegando  água 
pura ao curso d’água.

A  ocorrência  predominante  na  área  do  substrato  de  metassiltito  com  solo  de 
permeabilidade moderada a baixa, combinada com a urbanização preferencial das áreas 
de  altas  encostas  e  de  topos,  com predomínio  de  residências  unifamiliares,  constitui 
circunstância  geológica  perfeitamente  favorável  à  opção  aqui  comentada.  Além  da 
baixíssima  penetração  previsível  da  pluma  de  contaminação,  a  adoção  da  solução 
constitui  medida compensatória para o bloqueio à infiltração já referido como impacto 
negativo da urbanização pela criação da placa tecnogênica.

As fossas transferem ao terreno cargas orgânicas que, nos terrenos de permeabilidades 
intermediárias,  são  totalmente  contidas,  ainda  fertilizando  o  solo.  Algo  em  tudo 
semelhante  se  passa  com  os  cemitérios  de  inumação  direta,  podendo  este  ser  um 
equipamento incluído no projeto. Na hipótese de haver uma opção precoce por estudar 
as possibilidades relacionadas para o empreendimento como um todo, ou para setores 
urbanos cuja articulação com o restante seja problemática, pode ser investigada a pluma 
de contaminação de fossas existentes na região em condições geológica e topográficas 
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semelhantes.  Essas  condições  topográficas  e  geológicas  semelhantes,  no  caso, 
significam  posições  suficientemente  afastadas  dos  cursos  d’água,  da  meia-encosta, 
equivalendo isto a dizer pelo menos a largura das APP marginais e desnível  de pelo 
menos 10 metros (garantindo uma profundidade mínima de lençol freático,  em tempo 
chuvoso, da ordem de 5 metros). 

11.3.4 - Possibilidades de solução local de suprimento de materiais de 
construção

A  área  tem,  em  ocorrências  disseminadas,  extensas  cascalheiras  de  fragmentos 
angulares e rolados de quartzo que podem ser aproveitados NE formação das camadas 
de sub-base e de base dos pavimentos. Pelo menos um dos afloramentos de rochas 
carbonáticas pode fornecer lajes para a construção de pisos e revestimentos rústicos, 
muretas e assemelhados. 

11.3.1 - Temas especiais associados com descobertas proporcionadas 
pelas investigações

São ocorrências freqüentes na área cristais de quartzo com partes das faces naturais 
típicas e seixos rolados de quartzo de tamanhos variados, que podem ser utilizados em 
funções ornamentais em jardins, em ornamentação doméstica e em coleções educativas.
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DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO

FIGURA  170:  Visão  panorâmica 
de  parte  da  área  de  implantação 
do  projeto,  destacando-se  formas 
de  relevo  recorrentes  em  toda  a 
área,  como  colinas  de  topos 
levemente  abaulados,  ao  fundo, 
vertentes  de  declividades 
moderadas  em  solos  litólicos  de 
cores  creme-amareladas,  no 
primeiro plano, rampas de colúvio 
nas baixas vertentes de latossolos 
vermelho-amarelos,  fundos  de 
vales cobertos de matas ciliares. 

FIGURA  171: Exposição típica de 
metassiltito da Formação Serra de 
Santa Helena em estrada rural. O 
terreno,  de  textura  siltosa,  é 
caracteristicamente  pouco 
coerente,  macio  ao  tato, 
pulverulento  quando  seco, 
exibindo uma discreta anisotropia 
de  resistência  mecânica,  muito 
maior  na  direção  transversal  à 
foliação que em direção paralela a 
ela. 
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FIGURA  172: Pormenor  da foto 
anterior,  notando-se  o 
desplacamento  em  lâminas  e 
também  ao  longo  de  diaclases 
de  extensão  e  freqüência 
variáveis.  Sob  esforços  trativos 
ou  cisalhantes  (taludes, 
solapamentos),  a  rocha  no 
estado atual é pouco resistente. 
Sob  esforços  compressivos, 
confinada (em fundações, p. ex., 
a  resistência  cresce 
consideravelmente). 

FIGURA  173:  Propriedade  rural 
típica  da  região  cuja  posição  é 
em  larga  medida  determinada 
pelo  fator  geológico  (áreas  de 
declividade  moderada  da  baixa 
vertente, proximidade das águas 
perenes  e  maior  fertilidade  dos 
solos das rampas de colúvio em 
comparação  com  os  solos 
eluviais). 
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FIGURA  174:  Uma  das  marcas 
mais notáveis da geologia local é 
a presença de massas residuais 
de  terraços  aluviais  antigos, 
preservados sob capas coluviais 
em  muitos  pontos  da  área,  em 
alguns  locais  a  considerável 
distância  vertical  dos  principais 
drenos  naturais.  Essas  massas, 
principalmente  onde  espessas, 
sem  constituírem  obstáculo 
importante  à  infiltração, 
constituem  providencial  barreira 
física à evaporação. 

FIGURA 175: 
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FIGURA  176:  Bacia  de 
acumulação  de  águas  pluviais 
usada  como  aguada  para 
bovinos nos períodos chuvosos.

FIGURA  177:  Exposição  de 
metassiltito,  substrato 
amplamente  predominante  na 
área.
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FIGURA  178:  Superfície 
abundantemente  coberta  de 
material  pedregulhoso  no  qual 
se  nota  quantidade  significativa 
de  seixos  rolados,  localmente 
mais  abundantes  que  os 
fragmentos angulares de quartzo 
de veios.

FIGURA  179:  Barranco  com 
acumulação  de  seixos  rolados 
diretamente  apoiados  sobre  o 
substrato de metassiltito.
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FIGURA  180:  Fundo  de  vale 
com delgada camada aluvial.

FIGURA  181:  Represa  em 
cabeceira de córrego com cerca 
de  0,5  litro  por  segundo  de 
vazão.
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FIGURA  182:  Escoamento 
concentrado  reduz 
significativamente  a  infiltração 
conduzindo a um ressecamento 
precoce do terreno

FIGURA  183:  Erosão  de  corpo 
de aterro em via rural.
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FIGURA  184: No primeiro plano 
pasto  degradado  e  ao  fundo 
encosta  onde  se  observa  o 
rebordo  resultante  do 
truncamento  de  uma  superfície 
de  topo  pelo  aprofundamento 
rápido  (em  termos  geológicos) 
da rede de drenagem local. 

FIGURA  185:  Bacia  de 
acumulação  de  águas  pluviais 
no  limite  norte  da  área,  mas 
praticamente no topo, de modo 
que  a  bacia  de  contribuição  é 
pequena.
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FIGURA 186: Pequena bacia de 
acumulação situada ao lado da 
anterior.

FIGURA  187:  depósito  de 
resíduos  urbanos  irregularmente 
descartados,  a  montante  das 
bacias  de  acumulação  da  foto 
seguinte 
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FIGURA  188:  Pequenas  bacias 
de  acumulação  a  jusante  do 
depósito de resíduos anterior.

FIGURA  189:  Corte  viário  nas 
proximidades  da  área,  em  que 
se observa uma extensa linha de 
cascalho  rolado  abaixo  de  solo 
coluvial argiloso vermelho.
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11.4 - 11.4 - Recursos HídricosRecursos Hídricos

11.4.1 - Introdução

Os recursos hídricos na área do empreendimento foram analisados sob dois aspectos. 
Primeiramente  foram  investigados  como  possíveis  mananciais  para  as  demandas 
decorrentes da implantação e operação do parcelamento. Nesse sentido cabe ressaltar 
além  do  consumo  domiciliar  previsto  há  que  considerar  o  volume  necessário  para 
irrigação das áreas verdes, especialmente para os dois campos de golfe.

Os  cursos  d´água  também foram  considerados  sob  o  enfoque  ambiental  no  que  diz 
respeito à qualidade de suas águas. Com efeito, todos os recursos hídricos na área em 
estudo pertencem à bacia  hidrográfica  do Rio das Velhas,  num trecho especialmente 
crítico, uma vez que classificado como de classe 3. Como é sabido, há um protocolo para 
melhorar tal classificação, o que equivale a dizer que o empreendimento em tela deve 
não apenas evitar  maiores degradações nos cursos em sua área de influência,  mas, 
sobretudo, contribuir para sua recuperação.

A região do empreendimento possui diversos cursos d’água em seu interior, assim como 
no entorno. O mais importante a ser citado, devido à sua dimensão e área de influência é 
evidentemente o Rio das Velhas que limita a área do terreno em sua porção sul.

A  seguir  o  Rio  Taquaraçu,  afluente  do  Rio  das  Velhas  pela  margem  direita,  é  um 
manancial de grande importância devido à qualidade de suas águas e vazão. 

Menos volumosos mas não menos importantes, os Córregos do Estreito e Bamburral se 
encontram às margens do empreendimento, e deságuam no Córrego da Guia, este por 
sua  vez,  encontra-se  dentro  do  empreendimento.  O  Córrego  da  Guia  localiza-se  à 
Nordeste  do  empreendimento,  sendo  abastecido  por  diversas  pequenas  nascentes  e 
pelos dois córregos citados acima, atravessando boa parte da área até encontrar-se com 
o Córrego da Boa Vista de Baixo e desaguar no Rio das Velhas, que se encontra, nesse 
local, afastado da área em estudo. O Córrego da Boa Vista de Baixo localiza-se mais à 
Noroeste do empreendimento, onde suas nascentes também estão.

Além desses córregos, dentro da área em estudo, constatou-se a presença de diversas 
pequenas nascentes. À Noroeste do empreendimento, além das nascentes do Córrego 
da Boa Vista de Baixo, encontram-se as nascentes do Córrego do Paiol  que também 
deságua no Rio das Velhas.  À Sul,  Sudoeste  e  Sudeste  existem nascentes  que são 
contribuintes diretas do Rio das Velhas
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Para sua identificação foram denominadas e numeradas como sub-bacias: 14, 16, 17, 18 
e 19. Apenas a sub-bacia 19 não pertence à área do empreendimento, mas contida em 
área de preservação. A seguir apresenta-se o mapa de localização dos recursos hídricos.

FIGURA  190:  Mapa de  localização dos recursos hídricos na região do  empreendimento Rio  das 
Velhas Design Resorts.

11.4.2 - Mananciais Analisados

As  análises  dos  recursos  hídricos  foram  elaboradas  a  partir  dos  mananciais  mais 
significativos,  o  seja,  iniciando  pelo  Rio  das  Velhas,  passando  a  seguir  pelo  Rio 
Taquaraçu e depois pelos córregos locais. 

11.4.2.1 - Bacia do Rio das Velhas

A bacia do Rio das Velhas está localizada na região central do estado de Minas Gerais, 
orientada no sentido sudeste para noroeste,  conforme figura adiante.  Suas nascentes 
estão  localizadas no município  de Ouro Preto  (MG) nos limites  da Área de Proteção 
Ambiental da Cachoeira das Andorinhas, na uma cota de 1.520 m. Sua foz, no Rio São 
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Francisco,  está  localizada no povoado denominado Barra do Guaicuí,  pertencente  ao 
município de Várzea da Palma (MG), na cota de 478m. O Rio das Velhas é o maior 
afluente do Rio São Francisco em extensão.

FIGURA  191: Localização da bacia do Rio das Velhas no estado de Minas Gerais. Fonte: IGAM - 
Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Monitoramento da qualidade das águas superficiais na Bacia 
do Rio das Velhas em 2006, 2007.

Segundo a literatura especializada e comum dividir-se o curso do Rio das Velhas em três 
partes:

➢ ALTO RIO DAS VELHAS: abrange a região denominada “Quadrilátero Ferrífero”, 
sendo que o limite sul dessa região é o Município de Ouro Preto e o limite norte 
compreende os Municípios de Belo Horizonte, Contagem e Sabará. Uma porção 
do Município de Caeté faz parte do alto rio das Velhas, tendo a Serra da Piedade 
como limite leste.

➢ MÉDIO RIO DAS VELHAS:  ao norte traça-se a linha de limite desse trecho da 
bacia coincidindo com o rio Paraúna, o principal afluente do rio das Velhas e, a 
partir de sua barra, segue-se para oeste, na mesma latitude do divisor de águas ao 
norte  do córrego Salobinho,  continuando pela linha divisória dos Municípios de 
Curvelo e Corinto. Nesse trecho localiza-se o empreendimento em estudo.

➢ BAIXO  RIO  DAS  VELHAS:  compreende,  ao  sul,  a  linha  divisória  entre  os 
Municípios de Curvelo (apenas o Distrito de Thomaz Gonzaga), Corinto, Monjolos, 
Gouveia  e  Presidente  Kubitscheck  e,  ao  norte,  os  Municípios  de  Buenópolis, 
Joaquim Várzea da Palma, Pirapora e Felício. 
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Os principais tributários da bacia do Rio das Velhas são os Rios Paraúna, Cipó, Itabirito, 
Taquaraçú,  Bicudo,  Ribeirões  da  Mata,  Arrudas e  Onça,  estando  o  Rio  Taquaraçu a 
montante do empreendimento. Sua bacia compreende uma população total de 4.406.190 
de habitantes (IBGE, 2000), distribuída em 51 municípios, drenando uma área de 29.173 
km2  (FEAM,  1998)  com  uma  extensão  de  curso  principal  de  801  km 
(MANUELZÃO/UFMG).

A região metropolitana de Belo Horizonte - RMBH, apesar de ocupar apenas 10% da área 
territorial  desta  bacia,  possui  alto  índice  de  urbanização  (mais  de  70,8%  de  toda  a 
população  da  bacia)  e  expressiva  atividade  industrial,  sendo  responsável  pela 
degradação que o rio das Velhas vem passando ao longo das últimas décadas. 

No  entanto,  o  principal  problema  do  Rio  das  Velhas  reside  numa  outra  dinâmica 
subjacente à ocupação urbana do território: o lançamento de esgotos domésticos na rede 
hidrográfica (78% dos efluentes gerados na bacia). A atividade de mineração e a indústria 
também contribuem para esta situação, mas são responsáveis por apenas 14% e 6% do 
total dos efluentes, respectivamente.

No seu percurso ao longo da RMBH, o decréscimo da qualidade das águas ocorre após o 
rio  das  Velhas ter  recebido  os  afluentes  ribeirões  Sabará  e  Arrudas,  sendo  bastante 
agravada após a contribuição do ribeirão da Onça, e dos ribeirões da Mata e das Neves, 
que recebem os esgotos sanitários de Vespasiano e Pedro Leopoldo. Nesses trechos do 
rio das Velhas houve a predominância do IQA – Índice de Qualidade das Águas, Ruim. 
Assim, a piora significativa da qualidade das águas do rio das Velhas, em seu alto-médio 
curso (área da Meta 2010), é notável a partir da sua confluência com o Ribeirão Arrudas 
e do Onça,  que contribuem com o aumento  da carga orgânica (DBO),  contaminação 
fecal, nutrientes, sólidos em suspensão, além de outros contaminantes.

À medida que o rio das Velhas se afasta da RMBH e recebe águas de melhor qualidade, 
como  o  rio  Jaboticatubas,  Taquaraçu  e  Paraúna,  observa-se  a  redução  da  matéria 
orgânica, e conseqüentemente, uma melhoria dos níveis de oxigênio dissolvido.

Devido  ao  alto  índice  de  poluição  da  bacia  em  estudo,  vê-se  a  necessidade  de 
revitalização  do  rio  das  Velhas.  De  acordo  com  a  resolução  CONAMA  n°  357/2005 
(IGAM,  Relatório  Anual,  2007,  p.50),  o  trecho  do  Rio  das  Velhas  próximo  ao 
empreendimento  possui  águas classe 3,  que permite  o  abastecimento  para consumo 
humano  após  tratamento  convencional  ou  avançado;  irrigação  de  culturas  arbóreas, 
cerealíferas e forrageiras; pesca amadora; e recreação de contato secundário.

Baseado nesta necessidade o Projeto Manuelzão/UFMG propôs, e o Governo do Estado 
de Minas Gerais assumiu o compromisso como META 2010: navegar, pescar e nadar no 
rio das Velhas, em sua passagem pela Região Metropolitana de Belo Horizonte, até 2010.

O foco da Meta 2010 é a região mais poluída da bacia do Rio das Velhas, que vai da foz 
do  rio  Itabirito  até  o  ribeirão  Jequitibá,  priorizando  a  implantação  e  otimização  dos 
sistemas de esgotamento sanitário e disposição de resíduos sólidos dos municípios da 
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bacia do rio das Velhas.

As ações de revitalização neste trecho são fundamentais para a recuperação de toda a 
bacia.  Dessa forma,  o  projeto  tem como eixo  de  atuação  a  promoção  da  saúde,  do 
ambiente e da cidadania.

11.4.2.1.1 - Projeto Manuelzão/UFMG

De acordo com o documento: “PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS - 2004 – 2010 - DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 
DA  BACIA  HIDROGRÁFICA  E  CENÁRIOS  DE  DESENVOLVIMENTO  -ESTUDO 
TÉCNICO DE APOIO” PARTE II - de autoria de PABLO MORENO SOUZA PAULA, MSC. 
CRBIO – 30943/4-D, Doutorando em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre 
Qualidade da Água, “O Programa de Biomonitoramento realizado pelo Projeto Manuelzão 
(Lab. Ecologia de Bentos, Depto. Biologia Geral, ICB)/UFMG desde 2002 também conta 
atualmente com uma rede de 37 estações de monitoramento ao longo da bacia do rio das 
Velhas. Este estudo faz parte do “Projeto Manuelzão - Subprojeto: S.O.S. Rio das Velhas: 
Uso  de  Bioindicadores  para  Monitorar  a  Qualidade  das  Águas  na  Bacia  do  Rio  das 
Velhas (MG)” que conta com o apoio e financiamento da Companhia de Saneamento de 
Minas  Gerais  (COPASA),  da  Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  de  Minas 
Gerais  (FAPEMIG),  Conselho  Nacional  de  Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico 
(CNPq),  Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível  Superior  (CAPES)  e 
apoio da US Fish and Wildlife Service.

Sua área de estudos compreende toda a bacia do rio das Velhas, localizada na região 
central do estado de Minas Gerais, entre as latitudes 17o 15’e 20o 25’ S e longitudes 43o 
25’ e 44o 50’ W. O rio das Velhas possui 761 km de extensão e 38,4 m de largura média, 
drenando uma área de 29.173 km2 (Polignano et al., 2001).”

11.4.2.1.2 - Qualidade das Águas

Segundo o trabalho: “MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICAIS 
NA BACIA DO RIO DAS VELHAS EM 2006 - RELATÓRIO ANUAL DO IGAM” O Projeto 
“Águas de Minas” adota o IQA – Índice de Qualidade das Águas, a CT – Contaminação 
por  Tóxicos  e  os  Testes  Ecotoxicológicos  como  indicadores  para  refletir  a  situação 
ambiental dos corpos hídricos nas UPGRHs de Minas Gerais de maneira acessível aos 
não técnicos.

O IQA,  por  reunir  em um único  resultado  os  valores  de  nove diferentes  parâmetros, 
oferece  ao  mesmo  tempo  vantagens  e  limitações.  A  vantagem  reside  no  fato  de 
sumarizar  a  interpretação  de  nove  variáveis  em  um  único  número,  facilitando  a 
compreensão  da  situação  para  o  público  leigo.  A  limitação  relaciona-se  à  perda  na 
interpretação das variáveis individuais e da relação destas com as demais. Soma-se a 
isto o fato de que este índice foi  desenvolvido visando avaliar o impacto dos esgotos 
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domésticos nas águas utilizadas para abastecimento público, não representando efeitos 
originários de outras fontes poluentes.
Como uma forma de minimizar a parcialidade do IQA, foram adotados em Minas Gerais a 
CT  –  Contaminação  por  Tóxicos  e  os  Testes  Ecotoxicológicos,  de  maneira  a 
complementar  as  informações  do  IQA,  conferindo  importância  a  outros  fatores  que 
afetam usos  diversos  da  água.  Os  valores  limites  em relação  a  12  parâmetros  para 
contaminantes de origem industrial,  minerária e difusa são os definidos na Resolução 
CONAMA  357/2005.  Para  determinação  do  IQU  são  considerados  os  seguintes 
parâmetros:

 PARÃMETRO PESO RELATIVO

Oxigênio dissolvido – OD (%ODSat).......................................... 0,17
Coliformes termotolerantes (NMP/100mL)................................. 0,15
pH............................................................................................... 0,12
Demanda bioquímica de oxigênio – DBO (mg/L)........................ 0,10
Nitratos (mg/L NO3-)...................................................................0,10
Fosfato total (mg/L PO4-)............................................................0,10
Variação na temperatura (°C)......................................................0,10
Turbidez (UNT)............................................................................0,08
Resíduos totais (mg/L).................................................................0,08

O IQA pode variar de 0 (zero) a 100 (cem) de acordo com a seguinte classificação:

Nível de Qualidade..................................Faixa
Excelente..............................................90 < IQA < 100
Bom.......................................................70 < IQA < 90
Médio.................................................... 50 < IQA < 70
Ruim..................................................... 25 < IQA < 50
Muito Ruim............................................ 0 < IQA < 25

Assim definido,  o IQA reflete  a  interferência  por esgotos sanitários e outros materiais 
orgânicos, nutrientes e sólidos

Na bacia do rio das Velhas houve a permanência da ocorrência de IQA Muito Ruim em 
6,1% das estações de monitoramento em 2006. Observou-se aumento do IQA Ruim de 
24% em 2005 para 28% em 2006.  Foi  verificado a diminuição da ocorrência  de IQA 
Médio de 45% em 2005 para 29,5% em 2006 e a diminuição na ocorrência de IQA Bom, 
de 24% em 2005 para 23,5% em 2006. Destaca-se ainda na sub-bacia do rio das Velhas 
em 2006 a ocorrência de IQA Excelente em 2,3% das estações e de IQA não calculado, 
devido à perda de amostras do parâmetro coliformes, em 10,6% das estações. 

Ainda  de  acordo  com  o  citado  Plano  Diretor,  concluiu-se  que  ”As  comunidades 
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bentônicas indicaram um gradiente da qualidade das águas da região do alto rio das 
Velhas. Onde foi observado que no período de coletas de 2003 as estações puderam ser 
agrupadas em:

✔ Estações pouco impactadas na região próxima à nascente;
✔ Estações com um maior grau de degradação próximo à RMBH;
✔ Estações em situação de extrema degradação ambiental na RMBH;
✔ Estações com uma sutil melhora após a RMBH.

Além  destas  observações  ficou  evidente  que  a  utilização  de  informações  biológicas 
associadas à caracterização abiótica e microbiológica da qualidade das águas permitiu 
uma avaliação integrada dos efeitos ecológicos causados por múltiplas fontes de poluição 
no trecho do alto rio das Velhas (MG).”

11.4.2.1.3 - META 2010

A  partir  da  constatação  de  que  era  preciso  revitalizar  o  rio  das  Velhas  o  Projeto 
Manuelzão/UFMG  propôs  e  o  Governo  do  Estado  de  Minas  Gerais  assumiu  o 
compromisso como META 2010:  navegar,  pescar e nadar no rio das Velhas, em sua 
passagem pela Região Metropolitana de Belo Horizonte, até 2010.

O foco da Meta 2010 é a região mais poluída da bacia do Velhas, que vai da foz do rio 
Itabirito até o ribeirão Jequitibá. As ações de revitalização neste trecho são fundamentais 
para a recuperação de toda a bacia. Esse trecho do médio Rio das Velhas corresponde 
exatamente ao percurso onde se localiza o empreendimento em estudo.

Em 2007, a Meta 2010 passou a ser um dos Projetos Estruturadores do Governo de 
Minas,  que  por  meio  da  Secretaria  Estadual  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento 
Sustentável – SEMAD, tem articulado ações com vários parceiros: prefeituras municipais 
da  bacia,  CBH  Velhas,  COPASA,  secretárias  de  Estado,  ONGs,  Projeto 
Manuelzão/UFMG, comunidades e empresas.

A Meta 2010 foi a base para elaboração do Plano Diretor do Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Rio das Velhas, aprovado em outubro de 2004, no qual estão definidas várias ações 
específicas  de saneamento  e recuperação ambiental,  visando alcançar  a melhoria da 
qualidade das águas da bacia e o retorno do peixe ao rio.

A Meta 2010 foi assumida, em 22 de março de 2004, como compromisso de governo pelo 
governador  Aécio  Neves.  Um  importante  passo  para  a  concretização  da  Meta  foi  a 
elaboração do Plano Diretor de Recursos Hídricos da bacia do Rio das Velhas. O Plano é 
um documento  que reúne  um diagnóstico  sobre  as  atuais  condições  da  bacia  e  um 
conjunto de propostas  para a gestão e recuperação das águas.  O Plano do Rio das 
Velhas foi aprovado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH-Velhas) 
no dia 10 de dezembro de 2004 e teve como foco a Meta 2010
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11.4.3 - BACIA DO RIO TAQUARAÇÚ

O Rio Taquaraçu nasce em Minas Gerais na cidade de Caeté, atravessa os municípios 
de Nova União e Taquaraçu de Minas e deságua no Rio das Velhas, em Santa Luzia 
(MG). A população estimada da bacia é de 45.217 habitantes, a maior parte concentrada 
em Caeté,  com 36.299,  segundo dados do IBGE - Instituto  Brasileiro de Geografia  e 
Estatística,  de  2000  (SILVEIRA,  s/d).  Os  municípios  da  bacia  somam  uma  área  de 
1.041,91 km2.  Caeté apresenta o maior índice de urbanização: 87,21%. Taquaraçu de 
Minas, por sua vez, aparece como o município menos urbanizado, com um índice de 
39,47%.
Os valores referentes à população e a serviços básicos, como distribuição de água e 
tratamento  de  esgoto,  revelam  grandes  contrastes  entre  os  municípios  que  o  Rio 
Taquaraçu atravessa. Em Caeté, a densidade demográfica chega a 66,94 habitantes por 
km2, ao passo que, em Taquaraçu de Minas, esse índice fica em 10,61, como mostram os 
dados do IBGE de 2000. 

De acordo com dados do IGAM - Instituto Mineiro de Gestão das Águas, as águas do Rio 
Taquaraçu, próximo de sua foz no Rio das Velhas, apresentaram uma média anual do 
IQA - Índice de Qualidade das Águas, boa, conforme ilustração da figura abaixo. Este 
resultado apontou boas condições sanitárias do rio Taquaraçu que na maior parte do 
tempo manteve-se bem oxigenado, com pouca matéria orgânica e baixas contagens de 
coliformes termotolerantes no ano de 2006.

A  Contaminação  por  Tóxicos  foi  considerada  Baixa  no  rio  Taquaraçu  em  virtude  da 
inobservância de metais pesados ou outras substâncias tóxicas nas amostras de água 
coletadas em 2006.

Uma das melhores condições de oxigênio dissolvido na água da bacia do Rio das Velhas 
é encontrada no Rio Taquaraçu, como apontam dados do IGAM. O oxigênio se manteve 
dentro  dos  limites  em  todas  as  campanhas  ao  longo  dos  anos  e  o  Rio  Taquaraçu 
apresentou  também  melhoria  na  taxa  de  contaminação  por  tóxicos.  Apesar  disso, 
ressalta-se nesta região a agricultura com utilização de agro químicos.

O Rio Taquaraçu possui águas classe 1, conforme resolução CONAMA n° 357/2005, que 
são consideradas apropriadas ao abastecimento doméstico com tratamento simplificado, 
“à recreação de contato primário (nadar); e à irrigação de hortaliças que são consumidas 
cruas e de frutas que se desenvolvem rentes ao solo”. (IGAM, Relatório Anual,  2007, 
p.50)

O  destino  dos  esgotos  nos  municípios  revela  contrastes  que  marcam  a  bacia  do 
Taquaraçu. Em Caeté, 77,70% dos domicílios são atendidos pela rede geral de coleta de 
esgoto. Em Taquaraçu de Minas, esse percentual é de 26,55%, ao passo que 49,40% 
dos domicílios utilizam fossa rudimentar, segundo os dados do Datasus de 2000  apud 
Silveira, s/d.
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FIGURA 192: Qualidade das águas superficiais da bacia do rio das Velhas no primeiro 
trimestre  de  2006.  Fonte:  IGAM  -  Instituto  Mineiro  de  Gestão  das  Águas. 
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Monitoramento da qualidade das águas superficiais na Bacia do Rio das Velhas em 
2006, 2007.

11.4.4 - Bacias que se localizam no interior do empreendimento

Córrego da Boa Vista de Baixo

✔ Nascente encontra-se dentro do próprio empreendimento à Noroeste e deságua no 
Rio  das  Velhas  (Latitude:  19°34'46.20"S  e  Longitude:  43°50'29.94"O).  Cota  da 
Nascente  734  m.  Cota  da  Foz:  654  m.  Latitude  19°33'51.12"S  e  Longitude 
43°49'22.52"O.

✔ No relatório de limnologia foram coletadas amostras desse córrego nos ponto 6, 7 
e  8.  De  acordo  com  o  protocolo  de  avaliação  rápida  os  três  locais  foram 
considerados naturais, ou seja, pontuação máxima, acima de 61 pontos.

Córrego do Paiol

✔ Nascente encontra-se dentro do próprio empreendimento à Noroeste e deságua no 
Rio  das  Velhas  (Latitude:  19°34'35.85"S  e  Longitude:  43°50'44.04"O).  Cota  da 
Nascente  715  m.  Cota  da  Foz:  653  m.  Latitude  19°33'40.85"S  e  Longitude 
43°49'42.71"O.

Córrego da Guia

✔ Algumas de suas nascentes encontram-se dentro do próprio empreendimento à 
Nordeste  e  Leste,  sendo  abastecido  também  pelos  Córregos  do  Estreito  e 
Bamburral, que não estão nas dimensões do empreendimento, mas permeiam o 
mesmo à Nordeste. O Córrego da Guia deságua no Córrego da Boa Vista de Baixo 
que por sua vez, deságua no Rio das Velhas (Latitude: 19°34'46.20"S e Longitude: 
43°50'29.94"O). Cota da Nascente 1: 786 m. Latitude 19°35'15.14"S e Longitude 
43°47'56.48"O. Cota da Nascente 2: 735 m. Latitude 19°34'53.48"S e Longitude 
43°48'5.77"O. Cota da Foz: 675 m.

✔ No relatório de limnologia foram coletadas amostras desse córrego nos ponto 1, 2, 
3 E 4. De acordo com o protocolo de avaliação rápida os pontos P1 e P4 foram 
considerados naturais,  ou seja,  pontuação máxima,  acima de 61 pontos.  Já os 
pontos  P2  e  P3  foram  considerados  alterados,  ou  seja,  com  pontuação 
intermediária.
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11.4.5 - SUB BACIAS LOCAIS

✔ Sub-bacia 19:   Nascente encontra-se próximo às margens do empreendimento à 
Sudoeste  e  deságua  no  Rio  das  Velhas  (Latitude:  19°35'31.02"S  e  Longitude: 
43°50'24.98"O).  Cota  da  Nascente:  684  m.  Cota  da  Foz:  654  m.  Latitude 
19°35'28.39"S e Longitude 43°50'4.20"O. 

✔ Sub-bacia 18:   Nascente encontra-se dentro do próprio empreendimento à Sul e 
deságua no Rio das Velhas (Latitude: 19°35'47.34"S e Longitude: 43°49'29.60"O). 
Cota da Nascente: 694 m. Cota da Foz: 673 m. Latitude 19°35'35.07"S e Longitude 
43°49'17.52"O.

✔ Sub-bacia 17:   Nascente encontra-se dentro do próprio empreendimento à Sul e 
deságua no Rio das Velhas (Latitude: 19°35'48.13"S e Longitude: 43°48'54.77"O). 
Cota da Nascente: 717 m. Cota da Foz: 666 m. Latitude 19°35'37.28"S e Longitude 
43°48'57.09"O.

✔ Sub-bacia 16:   Nascente encontra-se dentro do próprio empreendimento à Sul e 
deságua no Rio das Velhas (Latitude: 19°35'49.21"S e Longitude: 43°48'47.18"O). 
Cota da Nascente: 719 m. Cota da Foz: 665 m. Latitude 19°35'38.26"S e Longitude 
43°48'41.28"O

✔ Sub-bacia 14:   Nascente encontra-se dentro do próprio empreendimento à Sudeste 
e  deságua  direto  no  Rio  das  Velhas  (Latitude:  19°35'57.76"S  e  Longitude: 
43°48'39.49"O).  Cota  da  Nascente:  705  m.  Cota  da  Foz:  658  m.  Latitude 
19°35'38.89"S e Longitude 43°48'18.28"O. 

11.4.6 - HIDROGEOLOGIA

De acordo com Camargos (2005), três grandes grupos de rochas configuram a base geral 
de todos os sistemas aqüíferos presentes na área da bacia:

➢ Granulares:  Neste  grupo  encontram-se  Aluviões  Quaternários  e  as  coberturas 
dentríticas Terciário -  Quaternárias.  Os aluviões ocorrem, preferencialmente,  na 
porção leste da bacia, ao longo das calhas de tributários e em manchas dispersas 
às  margens  do  rio  das  Velhas.  Em  geral,  esses  depósitos  aluviais  estão 
conectados hidraulicamente aos leitos fluviais, mantendo, assim, uma relação de 
influência entre o rio e o aqüífero, em diversos locais. Tais aqüíferos são propícios 
à exploração por poços rasos e de grande diâmetro, devido à pouca profundidade 
do lençol freático.
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➢ Fraturados (ou fissurados):  Neste grupo, encontram-se as rochas fraturadas (ou 
fissuradas),  compondo  os  aqüíferos  dependentes  da  atuação  de  mecanismos 
adicionais ou secundários,  desenvolvidos a partir  de estruturas  de deformação, 
originando as fendas (fraturas), por onde se dá a circulação e o armazenamento 
da água subterrânea.

➢ Cárstico e cárstico-fissurado: O terceiro grupo possui as características aqüíferas 
dos  terrenos  cársticos  e  cársticos  fissurados,  representados  pelas  rochas 
carbonáticas do Grupo Bambuí, nas formações Sete Lagoas e Lagoa do Jacaré. 
Estas formações ocupam uma porção restrita nos centro-sul  e são importantes 
reservatórios para o abastecimento de várias cidades, no norte da bacia. O Grupo 
Bambuí,  representado  pela  Formação  Serra  de  Santa  Helena,  apresenta,  em 
geral,  aqüíferos  de  expressividade  reduzida,  principalmente  devido  à  grande 
predominância  de  materiais  argilosos,  aos  quais  podem  ser  atribuídas  baixas 
permeabilidades, salvo nas zonas de contato com calcários lenticulares.

A figura abaixo ilustra a composição de diferentes complexos hidrogeológicos presentes 
na bacia do rio das Velhas.

FIGURA 193: Complexos hidrogeológicos da bacia do rio das Velhas. Fonte: PINTO, 2006, p.74.
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Na área em estudo, onde predominam os solos calcáreos, há expectativa de boa recarga 
do aqüífero  o que possibilita  a  utilização de poços tubulares para abastecimento  nas 
fases iniciais do empreendimento.

As condições hidrogeológicas foram avaliadas com a utilização do índice de escoamento 
de base, geralmente representado por IEB.

O índice de escoamento de base é a relação entre o volume de escoamento de base 
proveniente da água armazenada no aqüífero, e o volume de escoamento total. O IEB 
vem  sendo  considerado  uma  importante  variável  nos  estudos  de  análise  regional, 
principalmente  envolvendo  estudos  de  vazões  mínimas.  O  cálculo  do  IEB  é  muito 
influenciado pela técnica utilizada para a separação do escoamento de base em relação 
ao escoamento total em um hidrograma. 

Para a região do médio Rio das Velhas e Rio Taquaraçu o valor do IEB

LOCALIDADE IEB

Vespasiano 0,6593

Pinhões 0,7094

José de Melo 0,7263

Taquaraçu 0,6754

Ponte Raul Soares 0,5519

Ainda de acordo com o Plano Diretor: 

“verifica-se  que as  reservas explotáveis  consideradas,  de  8,25  x  108  m3/ano  
(26,2 m3/s), são maiores que as disponibilidades hídricas superficiais outorgáveis  
atualmente  em Minas  Gerais,  que  correspondem a 14,7  m3/s.  No entanto,  a  
explotação dessas reservas não pode ser feita de modo indiscriminado, pois isto  
pode  influenciar  o  regime  de  vazões  mínimas  do  escoamento  superficial  ou 
provocar outros efeitos indesejáveis localmente. A identificação destes efeitos só  
pode ser realizada por meio de estudos criteriosos e específicos para cada área,  
considerando a sua caracterização hidrológica, hidrogeológica, as relações entre  
ambas, as características de todos os pontos de captação de água existentes e  
futuros e todos os demais fatores que possam influenciar o regime hídrico.”

Foi feito então um grupamento das bacias que integram o Rio das Velhas obtendo-se 
para o trecho do médio Rio das Velhas os valores:

✔ Volume anual renovável – 1,31 109 m3 / ano
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✔ Volume anual explotável – 3,26 108 m3 / ano
✔ Captação de águas subterrâneas em 2.004 – 6,59 107 m3 / ano
✔ Captação de águas subterrâneas em 2.010 – 8,20 107 m3 / ano

A vazão explotável 3,26 108 m3 / ano corresponde a 10,33 m3/s ou 10.330 litros / segundo 
ou ainda 37210 m3 / hora. Os poços tubulares existentes e outorgados em Jaboticatubas 
permitem uma avaliação do potencial subterrâneo. 

Tabela 120: Outorgas de águas subterrâneas em Jaboticatubas – Fonte: IGAM

Vazão total - Q = 119,18 m3 / h
Vazão média Q = 12,63 m3 / h
Ou Q = 3,51 l/s 

11.4.7 - USOS DA ÁGUA

➢ RIO DAS VELHAS

Na bacia do Rio das Velhas, em seu curso médio o abastecimento é o uso de água mais 
relevante.  Os  principais  usuários  das  águas  da  bacia  relacionam-se  aos  setores 
doméstico, agropecuário e industrial. O uso mais significativo da água é demandado pelo 
setor doméstico. Para este setor são captados cerca de 12,9 m3/s (cerca de 60 % do 
total). Em seguida, identifica-se o setor agropecuário, com uma captação de águas da 
ordem de 7,0 m3/s (cerca de 33% do total). O setor industrial é responsável por 1,62 m3/s 
ou, aproximadamente, 7 % do total.

Com relação ao uso "Lançamentos", os estudos também mostram que o setor doméstico 
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Empreendimento Vazão[m3/h]
NRG EMPREENDIMENTOS LTDA - FAZENDA SANTA ISABEL12,78
FAZENDAS ENGENHO VELHO 5,6
CONDOMÍNIO CANTO DA SIRIEMA 4,5
CONDOMÍNIO CANTO DA SIRIEMA 7,5
CONDOMINIO VALE DO LUAR 15
CONDOMINIO VALE DO LUAR 7
CONDOMÍNIO CANTO DA SIRIEMA 16
FAZENDA DE LAZER CANTO DA SIRIEMA 10
CONDOMÍNIO VILLA MONTE VERDE 5
FLÁVIO DA FONSECA VIANA JÚNIOR 1,5
FRANCISCO JACINTO ALVES DE SOUZA MENDONÇA 8
LEONARDO PENIDO BARRETO 2
MARCOS AURÉLIO ASSUNÇÃO 1
FÁBRICA DE DOCES JABOTICATUBAS LTDA 2,3
RECANTO DAS ARARAS I E II 10,7
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS 5,8
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS 4,5



é responsável  por  cerca  de  73  % do total  de  lançamentos  em superfície.  Dentre  os 
municípios da bacia, poucos são responsáveis pela grande maioria dos usos da água. 
Apenas Belo Horizonte, Contagem e Sete Lagoas respondem por cerca de 57% de toda a 
captação da bacia, e 70% de todo o lançamento. Os maiores usuários do setor doméstico 
são  as  concessionárias  de  saneamento,  representadas  pela  COPASA  e  pelas 
Prefeituras, que são assessoradas tecnicamente, por meio de convênios, por Serviços 
Autônomos de Água e Esgoto - SAAE e pela Fundação Nacional de Saúde. 

A irrigação constitui também atividade expressiva no trecho médio da bacia hidrográfica 
do rio das Velhas, com maior percentual de área mecanizada, responsável pela utilização 
de maior volume de insumos agrícolas - fertilizantes e pesticidas - e pela intensificação do 
potencial  de erodibilidade, causando a degradação dos solos e graves problemas aos 
cursos  d'água.  Do  ponto  de  vista  da  utilização  da  água,  a  irrigação  é  ainda  pouco 
expressiva  e  não  se  dispõe  de  informações  mais  atuais  sobre  os  volumes  e  áreas 
irrigadas. Os estudos do PROSAM, realizados por meio de projeção tendencial para o 
setor agrícola, estimaram para o ano de 2018 uma área plantada de 193.567 hectares e 
uma área irrigada de 6.074 hectares.

Várias tentativas  de implantar  a atividade de navegação comercial  regular  no rio das 
Velhas foram registradas, principalmente em meados do século XIX.

Embora o rio das Velhas faça parte do "Sistema Hidroviário Nacional", de acordo com o 
"Plano Nacional de Viação", a implantação de uma navegação comercial realizada por 
meio de comboios e barcaças em um trecho economicamente viável deverá requerer um 
conjunto de obras de derrocamento e de transposição de desníveis, o que apresentará 
um custo excessivamente elevado.

Entretanto, a navegação de cunho turístico no trecho de 135 km, de Sabará a Jaguará 
Velha,  no  Distrito  de  Mocambeiro,  por  meio  de  barcos  de  médio  porte,  de  até  50 
passageiros,  em  calado  de  60  cm,  afigura-se  como  viável,  de  vez  que  não  existem 
obstáculos  acentuados  em  sua  extensão  e  a  qualidade  da  água  foi  sensivelmente 
melhorada. Sua implantação requer, contudo, uma análise batimétrica para identificação 
de rochas, bancos de areia e da declividade de todo o trecho.

Os demais usos assim se distribuem:

USOS VAZÕES (m3/s)

Doméstico 11,93

Industrial 1,32

Mineral 1,51

Pecuária 0,73

Agricultura 3,35
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TOTAL 18,83 m3/s.

➢ RIO TAQUARAÇU

A bacia  do  Rio  Taquaraçu  possui  características  mais  rurais  em oposição  à  Região 
Metropolitana de Belo Horizonte atravessada pelo médio Rio das Velhas.

Não obstante, Dados do IBGE de 2000 apontam que, em Caeté, 87,70% dos domicílios 
são atendidos pelo sistema de abastecimento de água, que é feito pelo SAAE (Serviço 
Autônomo  de  Água  e  Esgoto).  Taquaraçu  de  Minas  apresenta  o  menor  percentual: 
37,21% da população é atendida pelo serviço, que é prestado pela Copasa (Companhia 
de Saneamento de Minas Gerais).

Existem ao longo da bacia  atividades agropecuárias  e irrigação em menor  escala.  O 
esgoto  é  lançado  in  natura  nos  cursos  d´água  em todos  os  municípios  da  bacia  do 
Taquaraçu.  No  município  de  Taquaraçu  de  Minas,  o  esgoto  é  lançado  in  natura  no 
córrego Sudero, como mostram os dados da Feam de 2002.

O destino  dos  esgotos  nos  municípios  revela  os  contrastes  que marcam a  bacia  do 
Taquaraçu. Em Caeté, 77,70% dos domicílios são atendidos pela rede geral de coleta de 
esgoto. Em Taquaraçu de Minas, esse percentual é de 26,55%, ao passo que 49,40% 
dos domicílios utilizam fossa rudimentar, segundo os dados do Datasus de 2000.

Uma das melhores condições de oxigênio dissolvido na água da bacia do Rio das Velhas 
é encontrada no Rio Taquaraçu, como apontam dados do IGAM. Segundo os dados da 
Feam (Fundação Estadual do Meio Ambiente), o Rio Taquaraçu possui águas classe 1, 
que  são  consideradas  apropriadas  ao  abastecimento  doméstico,  com  tratamento 
simplificado. O oxigênio se manteve dentro dos limites em todas as campanhas ao longo 
dos anos e o Rio Taquaraçu apresentou também melhoria na taxa de contaminação por 
tóxicos.  Apesar  disso,  ressalta-se  nesta  região  a  agricultura  com  utilização  de 
agroquímicos. (Jornal Manuelzão)

➢ CÓRREGOS LOCAIS

As nascentes e córregos locais têm uso predominantemente agrícola como atestam as 
incursões de campo, exames de fotos e análises da água realizadas. Nos oito pontos 
pesquisados verificou-se a ausência de alterações antrópicas significativas.

Segundo as conclusões do relatório de limnologia: “Deve se chamar atenção especial 
para os cultivos de hortaliças às margens de alguns córregos,  o  que pode facilitar  o 
aporte de diversas substâncias, dentre elas principalmente fertilizantes NPK (Nitrogênio, 
Fósforo e Potássio), para o leito dos corpos d’água. Isso pode desencadear um processo 
de eutrofização (enriquecimento) nestes ambientes”.
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“Alguns trechos de margem dos córregos amostrados neste estudo são utilizados 
como áreas para pastagem animais (gado), isso significa que provavelmente a  
mata ciliar destes ambientes foi fragmentada ou até mesmo destruída, para este  
tipo de uso. Esta situação facilita também a entrada desses animais nos corpos  
d’água, conseqüentemente podendo ocorrer a contaminação deste recurso. Mais  
uma vez vale  destacar  o  grande desmatamento  da mata ciliar  dos ambientes  
amostrados neste estudo, que se apresentam em alteradas devido ao desmate.  
Essas áreas funcionam como proteção aos córregos uma vez que impossibilitam 
um impacto direto no recurso hídrico.”

11.4.8 - ESTUDO DAS VAZÕES MÍNIMAS

O  conhecimento  da  variabilidade  dos  recursos  hídricos  de  uma  bacia  hidrográfica  é 
essencial para estudos sobre o planejamento e o gerenciamento de sua disponibilidade 
hídrica.  Com  o  aumento  da  demanda  pelo  uso  da  água  devido  ao  crescimento 
populacional, industrialização, expansão das fronteiras agrícolas, tornou-se necessário o 
desenvolvimento  de  ferramentas  de  análise  e  simulação,  como  suporte  para  o 
planejamento  e  gerenciamento  e,  conseqüentemente,  tomadas  de decisão quanto  ao 
uso, ou aos múltiplos usos dos recursos hídricos, de uma bacia hidrográfica.

No que concerne ao conhecimento sobre o comportamento hidrológico de uma bacia, é 
importante  o  conhecimento  das  vazões  mínimas,  que  são  caracterizadas  pelos 
escoamentos superficiais que ocorrem em períodos de uma série histórica, nos quais as 
disponibilidades hídricas podem não atender as necessidades regionais de consumo de 
água.  Esta  definição  não  é  consensual  e,  de  fato,  as  vazões  mínimas  podem  ter 
diferentes significados, dependendo da finalidade dos estudos hidrológicos. 

O objetivo principal dos estudos das vazões é a determinação da disponibilidade hídrica 
para  cada  uma  das  bacias  e  sub-bacias,  para  que  possa  ser  comparado  com  as 
demandas  revistas  pelo  empreendimento  e  com  os  cenários  de  crescimento  e 
desenvolvimento da região.

As vazões características calculadas são, em geral as seguintes: 

Vazão Característica

Vazão  média 
(Qm)

Vazão média (Qm), que apresenta uma permanência natural em torno de 30% 
do tempo, ou seja em aproximadamente 30% do tempo as vazões dos cursos 
d’água são iguais ou maiores que a vazão media.

Q50
Vazão com 50% de permanência (Q50), vazão que é superada ou igualada 
em 50% do tempo. Essa vazão é ligeiramente menor que a vazão média.

Q80

Vazão com 80% de permanência (Q80),  vazão que é superada ou igualada 
em 80% do tempo. Essa vazão apresenta valor intermediário entre a vazão 
média e a mínima.
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Q90

Vazão com 90% de permanência (Q90), vazão que é superada ou igualada 
em 90% do tempo, que corresponde a uma vazão com 90% de garantia de 
ocorrência.

Q95

Vazão com 95% de permanência (Q95),  vazão que é superada ou igualada 
em 95% do tempo. Essa vazão é ligeiramente menor que a vazão com 90% 
de permanência, mas apresenta uma maior garantia de ocorrência (95%).

Vazão  de 
Estiagem (Q7,10)

Vazão mínima com 7 dias de duração e 10 anos de tempo de retorno 
(Q7,10),  menor valor anual  da vazão média de 7 dias consecutivos,  com a 
probabilidade de ocorrência de, em média, uma vez a cada 10 anos. Essa é a 
menor e a mais restritiva das vazões de referência, porém é a que apresenta 
maior garantia de ocorrência (próxima de 100%).

As vazões Q95, Q90, Q50 são vazões de permanência, ou seja, são vazões que durante 
determinado percentual do tempo são igualadas ou excedidas, no caso 95%, 90% e 50% 
do  tempo,  respectivamente.  Estas  vazões  são  normalmente  calculadas  a  partir  do 
software Hidro versão 1.04, disponível no site da ANA (Agência Nacional de Águas) no 
link http://hidroweb.ana.gov.br.

A vazão média de longo termo Qmlt é calculada por meio da média de todas as vazões 
disponíveis de cada série histórica.

A  vazão  Q7,10  por  ser  a  mais  restritiva,  pode  ser  adotada  como  parâmetro  para 
determinação  da  utilização  dos  mananciais  em  estudo.  Entretanto  o  Plano  Diretor 
estabelece um limite outorgável com descrito a seguir

➢ VAZÃO ESPECÍFICA MÉDIA

A vazão específica é definida pela vazão por unidade de área, ou seja 

onde q é a vazão específica em l/s/km2; Qm é a vazão média de longo período em m3/s; 
A é a área da bacia  km2. Esta  variável  que pode ser obtida facilmente numa região 
devido  à  pequena  variação  quando  as  isoietas  de  precipitação  apresentam  também, 
pequena alteração espacial. 

➢ RELAÇÕES DA VAZÃO DA CURVA DE PERMANÊNCIA

Relação rcp95 e rcp50
A primeira relação é definida por:

onde Q95 é a vazão de 95% da curva de permanência em m3/s. 
A segunda relação é definida por:
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onde Q50 é a vazão com 50% da curva de permanência. 

A relação entre a vazão de 95% da curva de permanência e a vazão média de longo 
período, permite estimar a primeira em função da vazão média, à medida que este índice 
é conhecido. A vazão de 95% é um valor característico do comportamento em estiagem 
de uma bacia e a vazão média é síntese de todas as vazões ao longo do tempo. Este 
índice pode apresentar pequena variação numa região, à medida que as características 
que determinam a sua proporcionalidade tenham pequena variabilidade de um local para 
outro. 

➢ ÍNDICES DE ENCHENTE

Relação r100 
A vazão Q100 que corresponde ao tempo de retorno de 100 anos geralmente representa 
o limite superior da faixa de inundação ribeirinha. O fator para a enchente de tempo de 
retorno de 100 anos fica:

Este fator indica a variação de vazão que delimita a várzea do rio no local em estudo. 
Quando este fator se mantém constante, indica aproximadamente, a proporção da vazão 
que atinge as margens e a topografia local deve delimitar espacialmente a cota que será 
atingida.
 
Estes fatores devem variar principalmente em função do seguinte:

➢ Características  das  precipitações  máximas  da  bacia:  intensidade,  distribuição 
temporal e espacial, que dependem dos tipos predominantes das precipitações; 

➢ Características  geomorfológicas  dos rios:  leito  menor  e  leito  maior  (planície  de 
inundação).

11.4.9 - ÍNDICES DE VAZÕES MÍNIMAS 

Anteriormente, foi apresentada a relação entre a vazão da curva de permanência para 
95% do tempo e a vazão média rcp95. Este é um índice relativo à estiagem, já que a 
vazão corresponde aos períodos de seca. Outra vazão utilizada na prática para estimativa 
das condições de vazão mínima é a vazão de duração de 7 dias com risco de 10 anos 
(Q7,10). Neste caso, dois índices podem ser analisados:
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O  primeiro  identifica  a  variabilidade  entre  a  vazão  média  e  uma  vazão  mínima 
característica  e  permite  obter  uma  idéia  da  vazão  mínima  com  relação  a  média.  O 
segundo permite identificar a relação entre as duas condições usualmente utilizadas de 
vazão mínima. A vazão mínima Q95 caracteriza uma situação de permanência, enquanto 
que a Q7,10 indica uma situação de estado mínimo. 

➢ OUTORGA VERSUS CAPACIDADE DOS MANANCIAIS 

Os procedimentos aplicáveis aos processos de outorga em cursos de água de domínio do 
Estado  de  Minas  Gerais  são  determinados  pela  Portaria  Administrativa  do  IGAM  nº 
010/98, que alterou a redação da Portaria nº 030/93 e Portaria Administrativa nº 007/99. 

Essas  Portarias  determinam  que,  até  que  se  estabeleçam  as  diversas  vazões  de 
referência a serem utilizadas nas bacias hidrográficas, a vazão de referência adotada em 
todo o Estado de Minas Gerais é a Q7,10 (vazão mínima média de sete dias de duração 
e dez anos de recorrência).  As  Portarias determinam ainda o  percentual  de  30% da 
Q7,10 como o limite máximo de derivações consuntivas, a serem outorgadas em cada 
seção da bacia hidrográfica considerada, devendo ficar garantidos em todos os casos, 
fluxos  residuais  mínimos  a  jusante  equivalentes  a  70% da Q7,10.  No caso de haver 
regularização do curso de água, com a construção de barragens, e em casos de uso 
prioritário para abastecimento humano, poderá haver autorizações que superem àquele 
limite estabelecido.

De acordo com relatório do IGAM as outorgas concedidas na região são as seguintes:

Tabela 121: Outorgas em Jaboticatubas
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Empreendedor Empreendimento Município Recurso Hídrico Bacia Vazão[m3/s] Modo de Uso Tipo Finalidades

RIO DAS VELHAS 0 Superficial Irrigação

RIO DAS VELHAS 0 Superficial Aqüicultura

RIO DAS VELHAS 0,01 Superficial Irrigação

RIO DAS VELHAS RIO DAS VELHAS 0,05 Superficial Irrigação

CENTRO DE 
RECUPERAÇÃO 
REVIVER - CRER

CENTRO DE 
RECUPERAÇÃO 

REVIVER - CRER - 
FAZENDA 

COMUNIDADE 
REVIVER

JABOTICATUBA
S

AFLUENTE DO 
CÓRREGO SÃO 

JOSÉ ME

CAPTAÇÃO EM CORPO DE 
ÁGUA (RIOS, LAGOAS 

NATURAIS ETC)

LAÉRCIO DE 
FREITAS

LAÉRCIO DE 
FREITAS - FAZENDA 

CANTO DO 
UIRAPURU

JABOTICATUBA
S

CÓRREGO DO 
ENGENHO

CAPTAÇÃO EM CORPO DE 
ÁGUA (RIOS, LAGOAS 

NATURAIS ETC)

VISTA ALEGRE 
AGROPECUÁRIA 

LTDA

VISTA ALEGRE 
AGROPECUÁRIA 
LTDA - FAZENDA 
VISTA ALEGRE

JABOTICATUBA
S

CÓRREGO DO 
PAIOL

CAPTAÇÃO EM CORPO DE 
ÁGUA (RIOS, LAGOAS 

NATURAIS ETC)

VISTA ALEGRE 
AGROPECUÁRIA 

LTDA

VISTA ALEGRE 
AGROPECUÁRIA 
LTDA - FAZENDA 
VISTA ALEGRE

JABOTICATUBA
S

CAPTAÇÃO EM CORPO DE 
ÁGUA (RIOS, LAGOAS 

NATURAIS ETC)



Tabela 122: Outorgas em Taquaraçu

Tabela 123: Outorgas em Lagoa Santa

Tabela 124: Outorgas em Santa Luzia

➢ CRITÉRIO DO LIMITE DE OUTORGA PARA ESTUDO DOS MANANCIAIS

O Plano Diretor utiliza o critério de vazão ecológica pelo Método de Tennant. A vazão 
outorgável é igual à vazão de permanência Q95 menos a vazão ecológica. A partir do 
estudo realizado no Plano Diretor, verifica-se que o rendimento mínimo, considerando-se 
a vazão máxima outorgável proposta (60% Q95), é de:

➢ 3,8 l/s.km², para o alto rio das Velhas;
➢ 2,1 l/s.km², para o médio;
➢ 1,0 l/s.km², para o baixo, e;
➢ 1,8 l/s.km², para o total da bacia.

11.4.10 - CAPACIDADE DOS RECUSROS HÍDRICOS

Considerando-se as áreas das bacias as vazões outorgáveis para os mananciais são as 
seguintes.
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Empreendedor Empreendimento Município Recurso Hídrico Bacia Vazão[m3/s] Modo de Uso Tipo Finalidades

SANTA LUZIA RIO DAS VELHAS RIO DAS VELHAS 0 Superficial

SANTA LUZIA RIO DAS VELHAS RIO DAS VELHAS 0 Superficial

SANTA LUZIA RIBEIRÃO DA ONÇA RIO DAS VELHAS Superficial

PC MINERAÇÃO 
LTDA

PC MINERAÇÃO 
LTDA

DRAGAGEM DE CURSO DE 
ÁGUA PARA FINS DE 
EXTRAÇÃO MINERAL

Extração 
mineral

PC MINERAÇÃO 
LTDA

PC MINERAÇÃO 
LTDA

DRAGAGEM DE CURSO DE 
ÁGUA PARA FINS DE 
EXTRAÇÃO MINERAL

Extração 
mineral

CECRISA 
REVESTIMENTOS 
CERAMICOS S/A

CECRISA 
REVESTIMENTOS 
CERAMICOS S.A

DRAGAGEM DE CURSO DE 
ÁGUA PARA FINS DE 
EXTRAÇÃO MINERAL

Extração 
mineral

Empreendedor Empreendimento Município Recurso Hídrico Bacia Vazão[m3/s] Modo de Uso Tipo Finalidades

LAGOA SANTA RIO DAS VELHAS RIO DAS VELHAS 0,03 Superficial Irrigação

LAGOA SANTA RIO DAS VELHAS RIO DAS VELHAS 0 Superficial

LAGOA SANTA Superficial

JOSÉ AVELAR DE 
SOUZA

JOSÉ AVELAR DE 
SOUZA - FAZENDA 

SANTA MARGARIDA

CAPTAÇÃO EM CORPO DE 
ÁGUA (RIOS, LAGOAS 

NATURAIS ETC)

PC MINERAÇÃO 
LTDA

PC MINERAÇÃO 
LTDA - 

DRAGAGEM DE CURSO DE 
ÁGUA PARA FINS DE 
EXTRAÇÃO MINERAL

Extração 
mineral

DEPARTAMENTO DE 
ESTRADAS DE 
RODAGEM DO 

ESTADO DE MINAS 
GERAIS

ROD.MG10 - 
EXECUÇÃO DE 

ALARGAMENTO DE 
PONTE SOBRE O 

RIO JABOTICATUBAS
RIO 

JABOTICATUBAS
RIO 

JABOTICATUBAS

TRAVESSIA RODO-
FERROVIÁRIA (PONTES E 

BUEIROS)

Transposição 
de corpo de 

água

Empreendedor Empreendimento Município Recurso Hídrico Bacia Vazão[m3/s] Modo de Uso Tipo Finalidades

RIO DAS VELHAS 0 Superficial

EUCAPRES 
EUCALIPTO 

PRESERVADO LTDA
FAZENDA DO 

MACUCO
TAQUARAÇU 

DE MINAS
CÓRREGO DO 

MACUCO

CAPTAÇÃO EM CORPO DE 
ÁGUA (RIOS, LAGOAS 

NATURAIS ETC)
Consumo 

agroindustrial



Tabela 125: Capacidade dos mananciais da região do empreendimento.

Por outro lado pode-se fazer uma simulação preliminar do consumo para as condições de 
plena ocupação do empreendimento.

Tabela  126:  Estimativas  do  consumo  de  água  para  o  empreendimento  Rio  das  Velhas  Design 
Resorts.
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RECURSOS HÍDRICOS - CAPACIDADE DOS MANANCIAIS
VAZÃO ESPECÍFICA 2,1 l/s/km2

MANANCIAL LOCAL ÁREA (km2)

RIO DAS VELHAS PINHÕES 3.727,00 7.826,70
RIO TAQUARAÇU FOZ 800,00 1.680,00
CÓRREGO BOA VISTA PONTO B 2,45 5,15
CÓRREGO DA GUIA PONTO A 3,46 7,27
CÓRREGO DA GUIA PONTO C 8,46 17,76

VAZÃO DISPONÍVEL 
(l/s)

ESTIMATIVA DE CONSUMO – DOMICILIAR
HABITANTES 30.000,00

COTA PER CAPITA 250 l/hab/dia

VAZÃO DOMICILIAR 86,81 l/s

VAZÃO DOMICILIAR 104,17 l/s

IRRIGAÇÃO

GOLFE 1 359.593,98 m2
GOLFE 2 400.127,19 m2
HÍPICA 184.232,18 m2
CLUBES 98.518,84 m2
ÁREAS DE LAZER 313.296,94 m2
ÁREAS VERDES 118.747,77 m2

TOTAL 1.474.516,90 m2

TAXA DE CONSUMO 3,00 l/m2/dia

CONSUMO 4.423.550,70 l/dia

VAZÃO DE IRRIGAÇÃO 51,20 l/s



Considere-se a hipótese de reutilização de 50% das águas servidas. Teremos então o 
seguinte cenário:

Com base nas tabelas apresentadas pode-se inferir com relação aos recursos hídricos 
que:

➢ Para a vazão máxima de captação, domiciliar tanto o Rio das Velhas quanto o 
Taquaraçu atendem a demanda com folga. Os estudos econômicos devem 
indicar a melhor alternativa.

➢ O córrego da Guia pode atender à cerca de 17% da demanda domiciliar, valor 
bastante significativo dado que sua captação é mais econômica. Pode ainda 
suprir a irrigação em sua fase inicial (Golfe 1, por exemplo) com folga.

➢ A irrigação  poderá  ser  100% suprida  pela  água  reutilizada,  mas  somente 
quando o empreendimento tiver uma ocupação significativa. 

Página: 586 / 786

Arquivo: 001-EIA-R46-081218.odt

VAZÃO DOMICILIAR 104,17 l/s
VAZÃO A REUTILIZAR 52,08 l/s

HIPÓTESE: ADMITIR QUE 50% DA ÁGUA DE CONSUMO DOMICILIAR 
SEJA TRATADA E REUTILIZADA

NESSAS CONDIÇÕES NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DE SE CAPTAR 
ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO
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11.5 - 11.5 - Infra-Estrutura Infra-Estrutura :::: Transporte, Trânsito & Infra Estrutura Viária Transporte, Trânsito & Infra Estrutura Viária

11.5.1 - Introdução

O presente diagnóstico visa oferecer aos envolvidos com o processo de licenciamento 
ambiental, um quadro referencial que lhes permita conhecer os impactos potenciais sobre 
o  sistema  viário  e  sua  área  de  influência,  com  a  implantação  do  empreendimento 
localizado  em  área  situada  entre  as  rodovia  MG10  e  MG20,  no  município  de 
Jaboticatubas, em Minas Gerais.

Devido a uma melhor sinergia de áreas de influência da infra-estrutura de transporte com 
o meio físico, apresentamos aqui todos os detalhamentos de diagnóstico, infra-estrutura e 
recomendações para esta disciplina. 

O relatório esta estruturado em quatro partes básicas. A primeira parte tem por objetivo 
descrever o empreendimento e a área de influencia direta do mesmo.

A segunda visa analisar e descrever as possíveis rotas de acesso, do ponto de vista do 
sistema  viário,  incluindo  os  centros  urbanos  de  Santa  Luzia  e  Lagoa  Santa,  o  perfil 
volumétrico  das  rodovias  MG  010  e  MG  020,  obtidas  através  de  uma  pesquisa  de 
contagem classificada volumétrica, o sistema de transporte coletivo de passageiros que 
atendem à região do Empreendimento.

Na terceira parte, destacam-se os projetos previstos para a área, como o Rodoanel Norte, 
o Arco Viário de Lagoa Santa, e algumas vias estabelecidas no Plano Diretor de Lagoa 
Santa. 

Finalmente  no  quarto  e  último item,  as  considerações finais,  relativos ao  Diagnóstico 
apresentado.

11.5.2 - Descrição viária do Empreendimento 

O  empreendimento  denominado  Rio  das  Velhas  Design  Resorts está  localizado  a 
sudoeste do município de Jaboticatubas. Conforme pode ser observado na  Figura 194, 
estão  previstos  três  acessos  mais  expressivos  para  o  empreendimento,  sendo  um 
localizado na porção sul (via Lagoa Santa), outro na porção leste (via Santa Luzia) e o 
terceiro  localizado  na  porção  oeste  (via  Lagoa  Santa)  do  empreendimento.  Outros 
acessos  de  menor  expressão  são  viabilizados  a  partir  de  comunidades  do  entorno: 
Bamburral, Boa Vista e Cachoeira dos Palmares.

No  que  diz  respeito  ao  sistema  viário  da  área  interna,  segundo  informações  dos 
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empreendedores, está prevista a implantação de uma via de 14 metros com a função de 
Rodovia Municipal, que vai perdendo esta característica funcional, à medida que adentra 
ao empreendimento. A linha em vermelho na Figura 194 ilustra a Rodovia Municipal, no 
sentido leste-oeste do empreendimento.

Além disso, cada Biovila e Área de Golf será acessada por uma via coletora, variando 
entre 10 e 14 metros de largura, que circulará toda a área, interligando todas as vias 
internas que apresentam 10 metros de largura e terminam em cul-de-sac, minimizando o 
de tráfego de passagem nessas áreas.

Como não existirão lotes com frente para a Rodovia Municipal ou para as vias coletoras, 
nestas não serão permitido que se estacione veículos, contribuindo para a segurança e 
fluidez da circulação.

Figura  194: Lay-out interno do empreendimento com a indicação da possível entrada principal do 
empreendimento.

De forma a  encurtar  as  distâncias  dos caminhamentos  não motorizados (a  pé  e por 
bicicletas) cada área residencial terá ‘vias de pedestre’, entre os lotes, com 3 metros de 
largura, articulando as vias locais existentes, conforme pode ser exemplificado na Figura
195 a seguir.
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Figura 195: Vias de pedestres dentro das áreas do empreendimento.

11.5.3 - Área de Influência

O município  de  Jaboticatubas  faz  limite,  dentre  outros,  com os municípios  de  Lagoa 
Santa e Santa Luzia. Desta forma, as principais vias de acesso ao Empreendimento, a 
partir do município Belo Horizonte, são as rodovias MG 010 e MG 020. Vale destacar que 
as  referidas  vias  atravessam  as  áreas  urbanas  de  Lagoa  Santa  e  Santa  Luzia, 
respectivamente, utilizando-se da malha urbana das mesmas que, em muitos locais, não 
tem qualquer tipo de preparo para tráfego de passagem rodoviário. 

Será considerado, portanto, como área de influencia direta do Empreendimento, além das 
rodovias MG 010 e MG 020, o perímetro urbano dos municípios de Lagoa Santa e Santa 
Luzia. O perímetro urbano de Jaboticatubas não será considerado área de influencia do 
ponto de vista do sistema viário, uma vez que as principais rotas de acesso e as que 
concentram maior fluxo de veículos, não utilizam o sistema viário urbano do município.

11.5.4 - Diagnóstico da Área de Influência

Neste  item  estão  apresentadas  as  condições  atuais  do  sistema  viário,  dos  acessos 
previstos, o perfil volumétrico das rodovias MG 010 e MG 020, bem com das áreas de 
influência viária do empreendimento e a cobertura do sistema de transporte coletivo.

11.5.4.1 - Acessibilidade

A partir  de  discussões  com os  representantes  dos  empreendedores,  foram  previstos 
vários entradas (Figura 194), possibilitando assim, diversas alternativas de acesso, além 
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de  distribuir  o  fluxo  de  veículos  gerados  e  minimizar  os  impactos  provocados  pelo 
empreendimento.

Desta forma, considerando os acessos mais expressivos do empreendimento, este será 
acessado através das rodovias MG 010 e MG 020, para quem vem de Belo Horizonte, 
que, por sua vez, cruzam os municípios de Lagoa Santa e Santa Luzia, respectivamente, 
conforme já mencionado.

As  rotas  de  acesso  considerando  as  entradas  ao  leste,  ao  oeste  e  ao  sul  do 
empreendimento são descritas e seguir e posteriormente detalhadas nos itens seguintes:

✔ Pela  MG  020,  passando  pela  área  urbana  de  Santa  Luzia,  acessando  o 
empreendimento na sua porção leste;

✔ Pela MG 010 (Linha Verde),  passando pela área urbana de Lagoa Santa,  pela 
rodovia (não pavimentada) que interliga as rodovias MG 010 e MG 020, acessando 
o empreendimento na sua porção oeste;

✔ Pela MG 010 (Linha Verde), passando pela área urbana de Lagoa Santa, pelas 
estradas vicinais (não pavimentadas) que ligam a área central de Lagoa Santa às 
proximidades do Rio das Velhas.

11.5.1 - Rotas de acesso

A seguir são apresentadas, de forma sucinta, informações das rotas de acesso utilizando 
os  eixos  rodoviários  das  rodovias  MG  010  e  MG  020,  estabelecidas  a  partir  da 
consideração  da  existência  dos  acessos  nas  porções  leste,  oeste  e  sul  do 
empreendimento.

11.5.1.1 - Rota 1 – Leste do Empreendimento/Santa Luzia

Considerando o acesso previsto na porção leste do empreendimento (Figura 194), esta 
estará diretamente ligada à Rodovia MG 020. O acesso a ser considerado percorre esta 
rodovia desde a área urbana de Belo Horizonte, passando por Santa Luzia, em direção 
ao município de Jaboticatubas. Na Figura 3 é apresentada, esquematicamente, esta rota 
de acesso que será detalhada a seguir.
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Figura 196: Rota de Acesso 1

Para  a  descrição  da  rota  1,  seu  início  será  considerado  na  interseção  entre  a  Av. 
Cristiano Machado, Anel Rodoviário e Av. Benedito Xavier, sendo chamada de Via 240, 
que se desenvolve margeando o Ribeirão do Onça, até a Estrada para Santa Luzia, onde 
passa a se chamar rodovia MG 020.

O trecho da Via 240 entre a interseção com a Av. Cristiano Machado até o trevo com a 
antiga  Estrada  para  Santa  Luzia,  com 7  km de  extensão,  apresenta  duas  pistas  de 
tráfego asfaltadas, separadas por canteiro central, passeios laterais, com fluxo intenso de 
veículos durante todo o dia (Figura 197).
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Figura 197: Trecho inicial da Rota 1 (Via 240), sentido Santa Luzia

Do trevo com a antiga Estrada para Santa Luzia até o trevo de acesso à Estrada do 
Sanatório, com aproximadamente 1 km de extensão, a via ainda é composta por uma 
pista,  com  pavimento  asfáltico  bastante  desgastado  e  danificado,  com uma  faixa  de 
tráfego por sentido de circulação. O trecho está em processo de duplicação, incluindo a 
ponte sobre o ‘Córrego do Isidoro’, conforme ilustrado na figura 593

 
Figura 198: Via 240, sentido Santa Luzia. Trecho em duplicação

A figura 199 ilustra a Via 240, desde seu início até a Estrada do Sanatório. Destaca-se 
que a linha tracejada em azul, que corresponde ao trecho em processo de duplicação.
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Figura 199: Via 240

Da  Estrada  do  Sanatório  em  diante,  sentido  Santa  Luzia,  a  via  240  já  se  encontra 
duplicada, acompanhando o leito do ‘Ribeirão Arrudas’, até a divisa entre os municípios 
de Belo Horizonte e Santa Luzia, identificada por um pórtico, implantado pela Prefeitura 
Municipal de Santa Luzia, apresentado na figura 200.
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Figura 200: Av. das Indústrias, junto ao Portal de Segurança de Santa Luzia

Após o pórtico,  o  eixo desenvolve-se pela Av.  das Indústrias,  que apresenta  canteiro 
central separando as duas pistas asfaltadas, com passeios nas laterais, conforme pode 
ser visto na Figura 201.

Figura 201: Av. das Indústrias, sentido Santa Luzia

Em frente ao espaço para grandes eventos, denominado ‘Mega Space’, o canteiro central 
é inexistente, apresentando duas pistas laterais, separadas por canteiro (figura 202). 
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Figura 202: Av. das Indústrias, próximo ao Mega Space, sentido Santa Luzia

O trecho  entre  o  portal  e  o  trevo  de  acesso  à  região  central  de  Santa  Luzia  possui 
aproximadamente 5,3 km de extensão.

Após o trevo de acesso à região central de Santa Luzia, a rodovia MG 020 se sobrepõe 
ao  sistema  viário  urbano.  O caminhamento  torna-se  desconfortável,  com velocidades 
reduzidas, devido ao estreitamento das vias e a quantidade de pedestres nas ruas, que 
apresentam passeios bastante estreitos. Este trecho urbano equivale a 5,6 km. Na figura 
a seguir é apresentada a situação típica das vias de atravessamento da área urbana de 
Santa Luzia.

Figura 203: Via da área central de Santa Luzia

Após o trecho urbano, a rota 1 desenvolve-se pela rodovia MG-020, que apresenta uma 
pista com uma faixa de tráfego por sentido de circulação, conforme pode ser observado 
na Figura 204.
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Figura 204: Rodovia MG 020, sentido Santa Luzia – Jaboticatubas

Após 22,6 km de asfalto, contados a partir do final do trecho urbano de Santa Luzia, no 
km 51 da MG-020,  estaria o ponto de acesso imediato à região do empreendimento, 
atualmente sinalizado como Bairro Cachoeira dos Palmares. A partir deste ponto, a rota 1 
se desenvolve, atualmente, por aproximadamente 1,5 km de estrada de terra.

Figura 205: Entrada para o empreendimento a partir da MG 020, sentido Santa Luzia – Jaboticatubas.

Assim, a Rota 1,  caracterizada pelo acesso Leste  ao empreendimento,  passando por 
Santa Luzia, totaliza aproximadamente 43 km de extensão, a partir de Belo Horizonte 
(interseção entre Via 240, Av. Cristiano Machado e Anel Rodoviário), sendo 41,5 km de 
asfalto, incluindo parte urbana, e 1,5 km de estrada de terra.

Na  Tabela  127 é  apresentada  as  extensões  estimadas  de  cada  trecho  viário  que 
apresenta  características,  relativamente,  homogêneas.  Para  todas  as  rotas,  foi 
considerada como ponto de partida das medições a interseção da Av. Cristiano Machado 
(Linha Verde) com o Anel Rodoviário e com a MG 020.
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Tabela 127: Extensão da Rota 1 por trecho

Trecho Extensão
Via 240 (duplicada) 7,0
Via 240 (não duplicada) 1,0
Av. das Indústrias 5,3
Travessia Urbana 5,6
MG 020 22,6
Trecho em Terra 
(estimativa) 1,5
Total Aproximado 43

Embora  a  travessia  da  área  urbana  do  município  de  Santa  Luzia,  em  termos  da 
quilometragem  percorrida,  não  seja  tão  representativa  (13%),  quando  comparada  à 
extensão total desta rota, esta acontece de forma precária, a baixas velocidades, com 
redutores  de  velocidade,  conversões  e  mudanças  de  vias.  Esta  situação  acaba  por 
contribuir para tornar este atravessamento bastante ‘desgastante’.

Apenas após o final da área urbana de Santa Luzia são encontradas situações favoráveis 
de segurança, fluidez e velocidade para os veículos. Este trecho corresponde a cerca de 
52% da extensão total da rota.

11.5.1.2 - Rota 2 – Oeste do Empreendimento/Lagoa Santa

Outro aspecto a ser considerado para a implantação do empreendimento consiste na 
sinergia entre as suas características e a sua proximidade com a região da Serra do Cipó. 
Atualmente, a parcela mais significativa do tráfego que se destina à esta região, passa 
pela “Linha Verde”, atravessando a área urbana de Lagoa Santa e continuando pela MG 
010, no seu trecho não duplicado.

Além disso, torna-se importante avaliar as condições de acesso para o empreendimento 
a  partir  da  MG  010,  desde  que  considere  um  possível  acesso  pelo  lado  oeste  do 
empreendimento. Na Figura 206 é apresentada, esquematicamente, a referida rota, que 
será detalhada a seguir.
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Figura 206: Rota de Acesso 2

Neste  contexto,  parte  significativa  desta  rota  esta  inserida  na  Linha  Verde, 
desenvolvendo-se pela Av. Cristiano Machado e posteriormente pela rodovia MG-010, até 
o trevo de acesso à cidade de Lagoa Santa.

A Linha Verde é formada  por  um conjunto  de  vias  que ligam o  Hipercentro  de  Belo 
Horizonte ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins. A sua implantação 
pelo  Governo  do Estado  de Minas Gerais  requereu  a  ampliação  e  melhoramento  da 
infraestrutura da Av. Cristiano Machado e sua continuação, a MG 010, contando ainda 
com um conjunto de outras obras viárias que têm por objetivo a melhoria do acesso à 
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região norte da capital e aos municípios localizados no vetor norte da RMBH.

Os principais impactos “positivos” esperados a partir da implantação da Linha Verde na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte são: 

➢ Indução do aumento populacional dos municípios do Setor Norte da RMBH; 

➢ Consolidação  do  Aeroporto  Internacional  Tancredo  Neves,  como  Aeroporto 
Industrial; 

➢ Criação de Pólo de Comércio Exterior em Minas; acréscimo do volume de tráfego 
do eixo Norte-Sul (Centro de BH ao Aeroporto); 

➢ Aumento da competitividade e desempenho do exportador mineiro e incremento do 
turismo de negócios em BH.

Embora “oficialmente” a Linha Verde esteja dividida em três partes é possível considerar 
outra divisão, em cinco partes, tomando como critério as características de ocupação das 
margens  e  do  entorno,  cujos  limites  se  aproximam  da  divisão  das  Regiões  de  Belo 
Horizonte, conforme observado na Figura 207. 

De maneira geral, pode-se descrever esta divisão da seguinte forma:

➢ Boulevard Arrudas: situado na área central de Belo Horizonte, apresenta ocupação 
e uso característicos dos centros urbanos, com áreas de grande concentração de 
comércio e prestação de serviços;

➢ 1ª parte  da Av.  Cristiano Machado:  trecho entre  o túnel  da Lagoinha e o Anel 
Rodoviário, inserido na Região Nordeste e que corta uma área de ocupação mais 
consolidada de moradia e atividades econômicas voltadas para a classe média;

➢ 2ª parte  da  Av.  Cristiano Machado:  trecho entre  o  Anel  Rodoviário  e  o  fim da 
avenida, caracterizado por baixa densidade construtiva;

➢ 1ª parte da Rodovia MG 010: trecho entre o final da Av. Cristiano Machado e o fim 
da  malha  urbana  em  Vespasiano,  que  apresenta  uma  paisagem  com  poucas 
construções, grandes vazios ou grandes equipamentos;

➢ 2ª parte da Rodovia MG 010: trecho entre o fim da área urbana de Vespasiano e o 
Aeroporto de Confins, caracterizada por uma paisagem típica de áreas rurais com 
raras ocupações voltadas para atividade industrial.
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Figura 207: Linha Verde

A Av. Cristiano Machado apresenta pavimento asfáltico, com duas pistas separadas pela 
busway (pista exclusiva para o sistema de transporte coletivo de passageiros) e pela linha 
de metrô,que representa uma barreira física, dificultando a articulação dos dois lados da 
avenida, conforme observado na Figura 208.
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Figura 208: Vista da Avenida Cristiano Machado (sentido bairro – centro)

Após o termino da Av. Cristiano machado, o eixo se desenvolve pela rodovia MG 010, 
que  apresenta  duas  pistas  em  concreto,  separadas  por  canteiro  central,  conforme 
observado na Figura 209.

Figura 209: Trecho inicial da MG 010 (Linha Verde), sentido Lagoa Santa

A partir de sua interseção com o Anel Rodoviário e Via 240 até o trevo de acesso ao 
município de Lagoa Santa, o trecho da Linha Verde totaliza aproximadamente 24 km de 
extensão. Após o trevo, até o semáforo já dentro de Lagoa Santa, a via, denominada Av. 
Salgado Filho e posteriormente R. Nilo Figueiredo, apresenta duas pistas separadas por 
canteiro central, ilustrada na figura 210.
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Figura 210: Av.Salgado Filho e R. Nilo Figueiredo, em Lagoa Santa. Semáforo

Após  o  semáforo,  a  via  apresenta  apenas  uma pista,  com uma faixa  de  tráfego  por 
sentido de circulação, estacionamento nas laterais e comércio bastante intenso, conforme 
pode ser observado na Figura 211.

 
Figura 211: Início do trecho urbano de Lagoa Santa. Comércio intenso

Seguindo o caminhamento,  chega-se a um trevo, que permite através da Av. Prefeito 
João Oaher,  evitar  a passagem pelo centro de Lagoa Santa,  em direção à região da 
Serra do Cipó. Este trecho (Figura 212), com melhores características físicas (largura, 
velocidade e segurança),  desenvolve-se por  uma via  com duas pistas  separadas por 
canteiro central.
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Figura 212: Trecho da área urbana com duas faixas por sentido

A seguir, a rota desenvolver-se-ia por uma estrada, ainda na área urbana, até a ponte 
sobre o Rio das Velhas. A estrada com características de via urbana apresenta uma faixa 
de tráfego por sentido de circulação e sinalização horizontal desgastada (Figura 213). Ao 
longo deste trecho existem vários centros comerciais e grande número de redutores de 
velocidade.

Figura 213: Trecho da Rodovia MG 010, dentro do perímetro urbano de Lagoa Santa

O final do trecho urbano da MG 010 corresponde à ponte sobre o Rio das Velhas. Esta 
ponte,  com aproximadamente  100 metros de extensão é constituída por apenas uma 
faixa de tráfego, não permitindo, fisicamente, a passagem de dois veículos lado a lado.
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Figura 214: Ponte sobre o Rio das Velhas

Após a ponte sobre o Rio das Velhas, aproximadamente 2 km de distância, encontra-se o 
trevo  em “T”que  dá  acesso  ao  município  de  Jaboticatubas  e  ao  possível  acesso  na 
porção oeste  do  empreendimento.  A  Figura  215 apresenta  uma  vista  deste  trevo  de 
acesso.

Figura 215: Rodovia MG 010 junto ao trevo de acesso à Jaboticatubas

Após o trevo, esta rota desenvolver-se-ia por uma estrada de terra, por cerca de 10 km, 
até o possível acesso pela porção oeste do empreendimento. Esta ligação, que na sua 
totalidade  apresenta  cerca  de  20  km,  conecta  as  rodovias  MG 010  e  MG 020,  com 
pavimento  do tipo “cascalho solto”,  pista  estreita  e  sinuosa e,  atualmente,  com baixa 
utilização  por  parte  dos  veículos  dando  acesso  a  algumas  propriedades  rurais  e 
condomínios residenciais. A figura a seguir apresenta tal contexto.
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Figura 216: Estrada de terra que interligas as Rodovias MG 010 e MG 020

Assim, a Rota 2, caracterizada pelo acesso a oeste do empreendimento, passando por 
Lagoa Santa, totaliza aproximadamente 50,2 km de extensão, a partir de Belo Horizonte 
(interseção entre Via 240, Av. Cristiano Machado e Anel Rodoviário), sendo 41,2 km de 
asfalto, incluindo parte urbana, e 10 km de estrada de terra.

Na  Tabela  128 é  apresentada  as  extensões  estimadas  de  cada  trecho  viário  que 
apresenta  características,  aproximadamente,  homogêneas.  Assim como na rota  1,  foi 
considerada como ponto de partida das medições a interseção da Av. Cristiano Machado 
(Linha Verde) com o Anel Rodoviário e com a MG 020.

Tabela 128: Extensão da Rota 2 por trecho.

recho Extensão
Cristiano Machado 6,4
MG 010 (Linha Verde) 17,4
Entrada de Lagoa Santa 3,5
Trecho Urbano (Lagoa Santa) 13,9
Trecho em Terra (estimativa 10,0
Total Aproximado 50,2

Embora a travessia da área urbana do município de Lagoa Santa, não apresente a maior 
extensão  total,  representando  cerca  de  28%  de  toda  extensão,  é  o  trecho  de  pior 
‘desempenho  operacional’  devido  aos  grandes  volumes,  principalmente  nos  finais  de 
semana,  que se destinam à região da Serra  do  Cipó,  conforme será  abordado mais 
adiante. 

Outro  aspecto  que  merece  destaque  diz  respeito  ao  trecho  da  rota  apresentada 
correspondente à estrada de terra que interliga as rodovias MG 010 e MG 020. A estrada 
não apresenta características viárias que permitam, com segurança e fluidez, a circulação 
de volumes de veículos mais significativos. 
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11.5.1.1 - Rota 3 – Sul do Empreendimento/Lagoa Santa

Após  um  levantamento  preliminar  das  imagens  aéreas  de  todo  entorno  imediato  do 
empreendimento, percebeu-se a existência de vias rurais não pavimentadas ao sul do Rio 
das Velhas que permitem o acesso às propriedades rurais da região nordeste de Lagoa 
Santa a partir da orla da lagoa que se situa na área central do município.

Desta forma, como o empreendimento tem limite na porção sul margeando o curso do 
Rio  das  Velhas,  será  considerado,  também,  um  acesso  pela  porção  sul  do 
empreendimento,  apresentado  esquematicamente  na  Figura  217,  e  caracterizado  a 
seguir.
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Figura 217: Rota de Acesso 3 para o empreendimento Rio das Velhas Design Resorts.

Esta  rota  assemelha com a  Rota  2,  partido  da  Av.  Cristiano Machado/MG-010 até  o 
semáforo de Lagoa Santa. Após o semáforo, a rota desenvolve-se, a leste, no sentido da 
orla  da  lagoa,  pela  R.  Cabo  Júlio.  Este  trecho,  como  pode  ser  visto  na  Figura  218, 
apresenta uma faixa por sentido de tráfego.
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Figura 218: Vista do trecho inicial da orla da lagoa

Circulando a Lagoa, cerca de 1,3 km após o semáforo, a rota passaria no interior da Vila 
Militar da Aeronáutica, com os acessos demarcados por portais (Figura 219), sem que 
haja impedimentos ao atravessamento da área pela orla da lagoa.

Figura 219: Início do trecho dentro da Vila Militar de Lagoa Santa

Após o trecho da Lagoa, a rota desenvolve-se-ia pela Av. Carlos Orleans Guimarães, que 
apresenta uma faixa de tráfego por sentido de circulação e passeios (não urbanizados) 
nas laterais, conforme pode ser visto na  Figura 220. A via possui o primeiro trecho em 
pavimento asfáltico e depois em poliedro (Figura 221).
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Figura 220: Vista do trecho inicial da Rua Carlos Orleans Guimarães

Figura 221: Vista do trecho final da Rua Carlos Orleans Guimarães

Próximo ao final  da avenida deve-se acessar a Av. Carlos Dias Ribeiro,  por uma rua 
perpendicular. Já na Av. Carlos Dias Ribeiro, a rota desenvolve-se por uma estrada de 
terra (Figura 222), até uma possível transposição do Rio das Velhas que atualmente é 
inexistente. Esta transposição já está no limite da área do empreendimento, pela parte 
Sul.

Figura 222: Vista de um trecho da estrada de terra em Lagoa Santa 

Na  Tabela  129 é  apresentada  as  extensões  estimadas  de  cada  trecho  viário  que 
apresenta  características,  aproximadamente,  homogêneas.  Assim  como  nas  rotas 
anteriores,  foi  considerada como ponto  de  partida das medições a interseção da Av. 
Cristiano Machado (Linha Verde) com o Anel Rodoviário e com a MG 020.
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Tabela 129: Extensão da Rota 3 por trecho

Trecho Extensão
Cristiano Machado 6,4
MG 010 (Linha Verde) 17,4
Entrada de Lagoa Santa 3,5
Trecho Urbano 5,0
Trecho em Terra (estimativa) 8,0

Total Aproximado 40,3

Embora também esteja previsto o atravessamento da área urbana do município de Lagoa 
Santa, na rota 3 a extensão deste trecho é de apenas cinco quilômetros (cerca de 12%). 
Além disto,  nesta  rota,  o  futuro  tráfego  destinado  ao  empreendimento  não  circulará, 
dentro da área urbana de Lagoa Santa, juntamente com o tráfego para a Serra do Cipó, o 
que contribuirá para uma melhoria das condições operacionais desta rota.

11.5.1.2 - Perfil Volumétrico

Para que se consiga estimar, quantitativamente, as condições de tráfego foi necessária a 
realização  de  pesquisas  de  Contagens  Classificadas  Volumétricas  –  CCV  nas  duas 
principais rodovias de acesso: MG 020 (Santa Luzia) e na MG 010 (Lagoa Santa).

As CCV’s foram realizadas nos dias 05/09/08 (sexta-feira), entre 17:00 e 22:00 horas e 
07/09/08 (domingo), entre 14:00 e 22:00 horas. Estes horários foram definidos de forma a 
obter uma amostra do fluxo de veículos de ida e volta, mesmo sabendo que a ida na 
sexta-feira,  no  ‘final  do  expediente’,  volume  de  tráfego  é  menos  expressivo  que  no 
sábado.

A pesquisa na MG 020 foi realizada no trevo de acesso ao Bairro Pinhões (Santa Luzia) 
enquanto a pesquisa na MG 010 aconteceu junto à ponte sobre o Rio das Velhas. Estes 
locais e foram definidos uma vez que as pontes, nos dois casos, encontram-se após o 
perímetro  urbano  de  Santa  Luzia  e  Lagoa  Santa,  respectivamente,  e  que  todos  os 
veículos que passam pelo local, passaram ou irão passar pelo sistema viário das cidades.
Os valores atuais obtidos destas pesquisas, serão, no momento oportuno, considerados 
na  avaliação  dos  impactos  decorrentes  do  tráfego  incremental  gerado  pelo 
empreendimento.

Analisando a Figura 22353 e a Figura 224 percebe-se que os volumes que circulam pela 
Rodovia MG 020, na sexta-feira é sensivelmente menor  do que aquele observado no 
domingo. No sentido de acesso ao empreendimento (Santa Luzia – Jaboticatubas) o pico 
horário  da  sexta  feira  aconteceu  entre  19:45  e  20:45  horas,  quando  passaram  160 
veículos.

53  O volume horário em UVP/hora de maior intensidade (1241) ocorreu na MG 010, no domingo (Figura 226). Desta forma, todos os 
gráficos foram elaborados, utilizando a mesma escala no eixo y. 
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Figura 223: Perfil Volumétrico da MG 020 – Sexta Feira

No domingo, no sentido contrário (Jaboticatubas – Santa Luzia), os volumes começam a 
ser significativamente acrescidos a partir  das 15:00 horas alcançando o valor máximo 
registrado de 632 veículos entre as 16:45 e 17:45 horas. A partir  das 19:00 horas os 
volumes que circularam pelo local de pesquisa já se mostraram reduzidos.
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Figura 224: Perfil Volumétrico da MG 020 – Domingo 

Durante  todo  período  de  pesquisa  na  sexta  feira,  foram  registrados  1700  veículos 
circulando entre  Santa  Luzia  e Jaboticatubas.  No domingo,  no sentido inverso,  foram 
registrados cerca de 9100 veículos. Desta forma, pode-se afirmar que a parcela mais 
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significativa  de  veículos  que  circulam  no  sentido  Santa  Luzia  –  Jaboticatubas  não 
corresponde à sexta-feira a tarde, pois este volume corresponde a apenas 18% do total 
que ‘retorna’ durante o domingo.

Na MG 010 o comportamento é bastante similar àquele observado na MG 020: na sexta 
os volumes de ‘saída’ de Belo Horizonte são ligeiramente superiores àqueles observados 
no  sentido  contrário,  enquanto  no  domingo  existe  um  pico  de  demanda  bastante 
característico no sentido de ‘chegada’ para Belo Horizonte, enquanto o sentido inverso 
apresenta valores bastante reduzidos. 

Desta forma, percebe-se que, tanto na MG 010 quanto na MG 020, existe uma parcela de 
veículos com interesse principal  aos condomínios e sítios da região, além do turismo 
ecológico, na sexta-feira à noite, e outra, mais significativa, no sábado pela manhã. Estas 
duas parcelas se somam no retorno, no domingo à tarde.

Em termos numéricos, na MG 010 durante sexta-feira pesquisada, os volumes começam 
a  crescer  a  partir  das  18:30  horas,  estabilizando  próximo  ao  patamar  dos  300 
veículos/hora até o final da pesquisa, conforme observado na Figura 225.

O  comportamento  observado  no  domingo,  na  MG  010,  também  apresenta  um  pico 
bastante característico no final da tarde (17:30-18:30), quando passaram mais de 1200 
veículos pelo ponto de pesquisa, no sentido Serra do Cipó – Belo Horizonte.

Este movimento se mostra bastante intenso ao longo de todo período pesquisado, não 
sendo inferior ao patamar dos 300 veículos por hora durante todo período pesquisado, 
conforme pode ser observado na Figura 226.
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Figura 225: Perfil Volumétrico da MG 010 – Sexta Feira
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Figura 226: Perfil Volumétrico da MG 010 – Domingo 

Durante  todo  período  de  pesquisa  na  sexta  feira,  foram  registrados  cerca  de  3500 
veículos  circulando  entre  Lagoa  Santa  e  a  Serra  do  Cipó.  No  domingo,  no  sentido 
inverso, foram registrados cerca de 21.500 veículos. Desta forma, analogamente à MG 
10, pode-se afirmar que a parcela mais significativa de veículos que circulam no sentido 
Lagoa Santa – Serra do Cipó não corresponde à sexta-feira a tarde, pois este volume 
corresponde a apenas 16% do total que ‘retorna’ durante o domingo.

Considerando as duas rodovias, a MG 010 é bem mais solicitada, do ponto de vista do 
número de veículos, principalmente no domingo, com cerca de 11.000 veículos a mais, 
circulando pela rodovia. Desta forma, o sistema viário urbano de Lagoa Santa tende a ser 
bem mais utilizado e impactado por este motivo.

11.5.2 - Centros Urbanos Próximos

Considerando a possibilidade de que grande parte de demanda do empreendimento virá 
principalmente  nos  fins  de  semana,  de  várias  partes  dos  Estados  Brasileiros  e  de 
diversos países, e que, desta forma, utilizarão a cidade de Belo Horizonte como rota de 
passagem para modos de transporte como aviões, ônibus e veículos particulares. 

Desta forma, em qualquer alternativa de acesso ao Empreendimento, devem-se levar em 
conta  os impactos  causados  pela  demanda  de viagens gerada pelo  empreendimento 
principalmente do ponto de vista do sistema viário, uma vez que todas as rotas devem, 
obrigatoriamente,  utilizar  o  sistema  viário  urbano  dos  municípios  de  Lagoa  Santa  ou 
Santa Luzia.
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Assim, o presente item caracteriza de forma simplificada os centros urbanos que podem 
vir a sofrer impactos advindos da implantação do empreendimento ora em estudo.

11.5.2.1 - Lagoa Santa

Atualmente, a área urbana do município é significativamente impactada pelo tráfego de 
passagem gerado pelo entorno da Serra do Cipó. O aumento do fluxo de veículos a ser 
gerado  com  o  funcionamento  do  empreendimento  em  estudo  poderá  trazer  mais 
transtornos  e  agravar  a  situação  observada,  principalmente  devido  ao  tráfego  de 
passagem.

Dentro  da  área  urbana  os  principais  impactos  se  dariam em dois  trechos,  conforme 
apresentados a seguir apresentados a seguir.

O primeiro segmento corresponde ao trecho entre o semáforo e o trevo que permite a 
passagem dos veículos sem a circulação pelo centro  da cidade,  apresenta  ocupação 
lindeira bastante comercial, com atividades diversificadas do tipo padaria, supermercado, 
sacolão, loja de materiais de construção, hotel, bares e restaurantes, postos de gasolina. 
A Figura 227 ilustra essa diversidade comercial.

Figura 227: Ocupação lindeira comercial – Lagoa Santa

Considerando este quadro e o intenso fluxo de veículos com interesse nesta região, bem 
como de passagem, principalmente nos finais de semana e feriados, o trecho apresenta 
problemas do ponto de vista da circulação e segurança viária. São observadas, de forma 
recorrente,  grandes  retenções  de  fluxo  de  veículos  durante  os  horários  em  que  a 
movimentação entre Belo Horizonte e a Serra do Cipó se mostra mais intensa.

O trecho urbano da MG 010 (Rua Pinto Alves -Figura 228 e Av. São Sebastião), entre a 
Av. Pref. João Daher e a ponte sobre o Rio das Velhas também receberá incremento de 
tráfego, devido ao empreendimento. Como apresenta apenas uma faixa de sentido, com 
intensa  ocupação  lindeira  e  grande  número  de  redutores  de  velocidade  o  seu 
desempenho operacional se mostra bastante comprometido.
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Figura 228: Rua Pinto Alves

A  ponte  sobre  o  Rio  das  Velhas  também  pode  ser  considerado  um  ponto  de 
estrangulamento (gargalo) do ponto de vista do sistema viário. A ponte, por apresentar 
apenas uma faixa de rolamento, não permite a circulação de veículos nos dois sentidos 
simultaneamente.  Atualmente,  nos  fins  de  semana,  filas  podem  ser  observadas  nas 
cabeceiras da ponte e veículo em espera para sua transposição.

11.5.2.2 - Santa Luzia

O  município  de  Santa  Luzia  é  passagem  obrigatória  de  todos  os  veículos  que  se 
destinam  ao  município  de  Jaboticatubas.  Nesta  região  existem  vários  condomínios 
residenciais de uso predominante aos fins de semana.
Considerando que o sistema viário na área central da cidade é bastante estreito e que a 
ocupação lindeira é bastante diversificada, as velocidades de percurso neste trecho são 
baixas.

A  Figura  229 ilustra  a  R.  Santa  Luzia,  que  sobrepões  a  linha  férrea,  confirmando  a 
situação apresentada no parágrafo anterior.

Figura 229: Exemplo de rua estreita e ocupação diversificada em Santa Luzia
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Assim como em Lagoa Santa, o impacto deste tráfego de passagem por dentro da área 
urbana é bastante significativo e qualquer incremento nestes volumes de atravessamento 
contribuirá para o agravamento da situação existente.

Ao contrário do município de Lagoa Santa, a extensão do atravessamento da área urbana 
é  relativamente  curta,  mas,  em  contrapartida  apresenta  grande  descontinuidade  do 
sistema viário.

Este atravessamento da área urbana consiste no percurso entre a Rua Santa Luzia e a 
Av. Barão de Macaúbas (MG 020), incluindo a transposição, em nível, da linha férrea, a 
ponte sobre o Rio das Velhas (uma faixa de circulação por sentido) e a passagem pelo 
centro histórico. 

A  Figura  230 ilustra  o  caminhamento  dentro  do  perímetro  urbano  de  Santa  Luzia, 
desenvolvendo-se  por  várias  ruas  e  avenidas,  com  ocupação  lindeira  diversificada  e 
características físicas (largura, passeios, canteiro central) distintas.

Belo 
Horizonte

Jaboticatubas

Figura 230: Sistema viário urbano de Santa Luzia

11.5.3 - Transporte Coletivo no Entorno

Atualmente existem apenas duas opções de acesso, por transporte coletivo, entre Belo 
Horizonte  e  Jaboticatubas.  Estas  duas  opções  de  acesso  correspondem  as  duas 
sublinhas da linha 5582, Belo Horizonte – Jaboticatubas, gerenciada pelo DER, antiga 
linha 1038, sendo operada pela Viação Duque de Caxias.
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Nos itens seguintes, serão apresentadas as linhas de transporte coletivo que atendem o 
município  de  Jaboticatubas,  e  conseqüentemente  a  possível  demanda  do 
empreendimento, a partir da Belo Horizonte, passando por Santa Luzia e Lagoa Santa. 
Além dessas, será apresentado também a linha que atende o Aeroporto de Confins, a 
partir de Lagoa Santa.

11.5.3.1 - Belo Horizonte x Jaboticatubas – Via Santa Luzia

A  linha  Belo  Horizonte  –  Jaboticatubas,  via  Santa  Luzia,  apresenta  ônibus  com 
característica urbano, com embarque na Rua Rio Grande do Sul (Shopping Tupinambás) 
e na Rua Guaicurus (Em frente ao prédio do INSS). Seu itinerário principal se faz pela Av. 
Cristiano Machado >> Via 240 >> MG 020 >> área urbana de Santa Luzia >> MG 020 >> 
Jaboticatubas.

A tarifa cobrada pelo deslocamento de todo o trecho é de R$ 8,00 (oito reais), enquanto 
as  ‘seções’  Belo  Horizonte  –  Santa  Luzia  e  Santa  Luzia  –  Jaboticatubas  custam, 
respectivamente, R$ 3,45 (três reais e quarenta e cinco centavos) e R$ 4,80 (quatro reais 
e oitenta centavos). O tempo médio de viagem entre Belo Horizonte e Jaboticatubas é de 
aproximadamente uma hora e trinta minutos. 

A Tabela 130 apresenta os horários de saída de Belo Horizonte e de Jaboticatubas, nos 
dias úteis, sábado, domingo e feriados, considerando o sistema urbano (via Santa Luzia).

Tabela 130: Quadro de Horários da Linha 5582, via Santa Luzia

Via Santa Luzia (Urbano)
Saída de JABOTICATUBAS Saída de BELO HORIZONTE

Dias úteis = 12 viagens Dias úteis = 12 viagens
05:00:00 6:00 7:00 8:00 5:10 7:00 9:00 11:00

9:00 11:00 13:00 14:00 12:00 13:00 15:00 16:00

15:00 17:00 18:00 19:00 17:00 18:00 19:00 20:00

Sábado = 8 viagens Sábado = 9 viagens
5:00 6:30 9:00 11:00 7:00 9:00 11:00 12:20

12:50 15:00 17:00 19:00 14:00 16:00 17:00 18:45

    20:00    

Domingo = 10 viagens Domingo = 10 viagens
6:45 8:50 10:30 12:20 7:00 9:00 10:40 12:20

13:20 15:15 17:10 18:10 14:10 15:20 17:05 19:00

19:00 20:45   20:00 21:00   

Feriados = 8 viagens Feriados = 8 viagens
6:45 8:50 10:30 12:20 7:00 9:00 10:40 12:20

13:20 15:15 17:10 19:00 15:20 17:05 19:00 20:00

11.5.3.2 - Belo Horizonte x Jaboticatubas – Via Lagoa Santa

A  linha  Belo  Horizonte  –  Jaboticatubas  via  Lagoa  Santa  apresenta  ônibus  do  tipo 
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rodoviário, com saída da Rodoviária de Belo Horizonte. Seu itinerário principal se faz pela 
Av. Antônio Carlos >> MG 010 >> área urbana de Lagoa Santa >> ponte sobre o Rio das 
Velhas  >>  trevo  de  acesso  para  Jaboticatubas  >>  estrada  de  terra  que  conecta  as 
rodovias MG 010 e MG 020 >> MG 020 >> Jaboticatubas. 

A tarifa cobrada para todo o trecho é de R$ 13,40 (treze reais e quarenta centavos). As 
tarifas  cobradas  para  as  ‘seções’  Belo  Horizonte  –  Lagoa  Santa  e  Lagoa  Santa  – 
Jaboticatubas correspondem à R$ 12,40 (doze reais e  quarenta centavos)  e R$ 7,10 
(sete reais e dez centavos).  O tempo médio de viagem entre Belo Horizonte e Santa 
Luzia, passando por Lagoa Santa é de cerca de duas horas.

A Tabela 131, apresenta os horários de saída de Belo Horizonte e de Jaboticatubas, nos 
dias úteis,  sábado,  domingo e feriados,  considerando o sistema rodoviário (via Lagoa 
Santa).

Tabela 131: Quadro de Horários da Linha 5582, via Lagoa Santa

Via Lagoa Santa (Rodoviário)
Saída de 

JABOTICATUBAS 
Saída de BELO 

HORIZONTE
Dias úteis = 3 viagens Dias úteis = 3 viagens

6:00 11:00 17:30 7:00 13:00 17:30

Sábado = 3 viagens Sábado = 3 viagens
6:00 11:00 17:30 7:00 13:00 17:30

Domingo = 3 viagens Domingo = 3 viagens
6:00 15:00 18:30 7:00 14:00 18:00

Feriados = 3 viagens Feriados = 3 viagens
6:00 15:00 18:30 7:00 14:00 18:00

11.5.3.3 - Aeroporto Internacional x Lagoa Santa 

A linha Pedro Leopoldo / Confins / Aeroporto / Lagoa Santa (5110), operada pela Expreso 
Unir  e  gerenciada  pelo  DER,  faz  o  atendimento  do  Aeroporto  de  Confins,  além dos 
municípios de Pedro Leopoldo, Confins e Lagoa Santa.

A tarifa cobrada para todo o trecho é de R$ 3,10 (três reais e dez centavos). As tarifas 
cobradas  para  as  ‘seções’  Lagoa  Santa  –  Aeroporto  e  Pedro  Leopoldo  –  Aeroporto 
corresponde a R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), com tempo médio de viagem de 
aproximadamente trinta minutos.

A Tabela 132 apresenta os horários de saída de Pedro Leopoldo e Lagoa Santa, nos dias 
úteis, sábado, domingo e feriados, com sentido ao Aeroporto de Confins.

Tabela 132: Quadro de Horários da Linha 5110.
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4:10 4:50 5:35 6:00 0:30 5:15 6:00 6:25
6:20 7:00 7:20 8:50 7:00 7:20 8:00 8:30
9:30 10:50 11:15 12:20 10:00 11:30 11:50 12:30

13:00 14:15 15:00 16:00 13:35 14:35 15:30 16:35
16:35 17:20 18:10 19:00 17:30 18:00 19:20 19:55
19:30 20:55 21:30 22:25 20:40 21:20 22:00 22:35
23:40 23:30

4:10 4:50 5:35 6:00 0:30 5:15 6:00 6:25
6:20 7:00 7:20 8:50 7:00 7:20 8:00 8:30
9:30 10:50 11:15 12:20 10:00 11:30 11:50 12:30

13:00 14:15 15:00 16:00 13:35 14:35 15:30 16:35
16:35 17:20 18:10 19:00 17:30 18:00 19:20 19:55
19:30 20:55 21:30 22:25 20:40 21:20 22:00 22:35
23:40 23:30

4:10 4:50 5:30 6:30 0:30 5:15 6:00 6:25
7:00 7:30 9:30 10:30 7:00 7:20 8:00 8:30

11:30 12:30 13:10 14:50 10:30 11:30 12:30 13:35
16:30 17:00 18:00 19:10 15:00 16:00 17:30 18:00
20:00 21:40 22:20 23:40 19:30 20:10 21:35 22:35

23:30

Saída de PEDRO LEOPOLDO
Dias úteis = 25 viagens

Sábado = 25 viagens

Domingo = 20 viagens

Sábado = 25 viagens

Domingo e Feriado = 21 viagens

Pedro Leopoldo / Confins/ AEROPORTO / LAGOA SANTA
Saída de LAGOA SANTA
Dias úteis = 25 viagens

11.5.4 - Projetos de Infra-Estrutura Viária Afins

Embora  o  empreendimento  possa  ser  viabilizado  a  partir  das  vias  existentes 
(pavimentadas ou não)  e  de pequenas intervenções pontuais,  a  existência  de  alguns 
outros projetos de infra-estrutura viária no vetor norte da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte podem, e devem, ser considerados. 

No que dizem respeito, diretamente, às características do empreendimento, devem ser 
considerados,  a  priori,  a  implantação  do  Rodoanel  Norte  e  do  Arco  Viário  de  Lagoa 
Santa, que são apresentados nos itens que se seguem.

11.5.4.1 - Rodoanel Norte

O Anel Rodoviário de Belo Horizonte, que já foi apenas uma rodovia de ligação entre as 
demais  rodovias  que  convergem  para  Belo  Horizonte,  se  tornou  uma  via  com  fluxo 
eminentemente urbano e com sérios problemas de capacidade, fluidez e segurança.

Neste contexto, o Rodoanel Norte, com perspectiva de implantação em um horizonte de 5 
a 10 anos, visa, basicamente, ser uma nova alternativa de caminho para os fluxos viários 
que  circulam  entre  rodovias  BR381  (São  Paulo),  BR040  (Brasília),  MG424  (Pedro 
Leopoldo), MG010 (Confins e Serra do Cipó), BR381 (Governador Valadares) e BR262 
(Vitória) e atualmente utilizam o sistema viário de Belo Horizonte para isso.
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Figura 231: Proposta de traçado para o Rodoanel Norte. Fonte:FUNDEP (2008).

Com a implantação  do Rodoanel  Norte,  este  assumiria  a  função  de ligação regional, 
aliviando parte do fluxo do Anel Rodoviário. Além disso, com Rodoanel Norte surgiria uma 
alternativa para acesso à região da Serra do Cipó, e conseqüentemente uma nova Rota, 
sem utilizar os sistemas viários urbano dos municípios de Lagoa Santa e Santa Luzia, 
diminuindo os impactos devido ao fluxo de veículos de passagem pelas cidades.

11.5.4.2 - Arco Viário de Lagoa Santa

A área urbana de Lagoa Santa é bastante  impactada pelo tráfego de passagem que 
atravessa o seu perímetro urbano com destino (ou origem) na Região da Serra do Cipó. 
Com  o  intuito  de  se  eliminar  este  impacto  urbano,  foi  previsto  no  Plano  Diretor  de 
Desenvolvimento  Municipal  de  Lagoa  Santa  a  implantação  de  uma  nova  via  que 
interligará  a  LMG  800  (Linha  Verde),  próximo  a  entrada  do  Aeroporto  Internacional 
Tancredo Neves à Rodovia MG 010, próximo à ponte sobre o Rio das Velhas.

O traçado previsto para o Arco Viário de Lagoa Santa é apresentado na Figura 232. Esta 
nova ligação rodoviária (em verde) retiraria grande parte do tráfego de passagem que 
atualmente circula pela área urbana através das vias já existentes (em vermelho). Desta 
forma, criaria uma alternativa para a Rota 2, cuja concepção, não utilizara o sistema viário 
urbano de Lagoa Santa, reduzindo o trafego de passagem pelo município.
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Figura 232: Traçado previsto para o Arco Viário de Lagoa Santa (em verde)
Fonte:Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal de Lagoa Santa (MG)

Como ainda está em fase de planejamento, ainda não existem maiores informações a 
respeito desta nova ligação.

11.5.5 - Possibilidade de outras rotas considerando os projetos 
previstos para área

Conforme dito anteriormente, caso estas ligações sejam efetivadas, as rotas avaliadas 
deverão sofrer sensíveis alterações, principalmente a partir da implantação do Rodoanel 
Norte. 

Esta implantação possibilitará a interligação da MG 010 (Linha Verde) e a MG 020 (ao 
Norte da área urbana de Santa Luzia), possibilitando a livre circulação de veículos com 
destino ao empreendimento, sem que seja necessária a transposição de nenhuma área 
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urbana.

Embora o Arco Viário de Lagoa Santa seja uma ótima opção para o tráfego “da Serra do 
Cipó”,  o  mesmo  impacto  positivo  somente  seria  observado  no  tráfego  gerado  pelo 
empreendimento caso a Rota 2 (página  598), fosse responsável pela maior parte das 
viagens realizadas.

Cabe aqui  ressaltar  que,  embora  não se tenha notícia  dos respectivos horizontes  de 
implantação, na  Figura 232 estão previstas várias ligações viárias norte-sul à leste do 
município  de  Lagoa  Santa  que  viabilizariam  o  acesso  pela  entrada  sul  do 
empreendimento (prevista pela Rota 3).

11.5.6 - Considerações Finais

Considerando  as  análises  realizadas  neste  documento,  bem como a  envergadura  do 
empreendimento que deverá alcançar, no seu ápice, cerca de 26 mil moradores, além da 
população  flutuante  (visitantes)  torna-se  fundamental  o  estudo  de  melhorias  das 
condições  de  acesso  por  automóvel  e  por  transporte  coletivo  a  partir  das  cidades 
vizinhas, principalmente Belo Horizonte, Lagoa Santa, Santa Luzia e Jaboticatubas, para 
que sejam atendidas estas demandas.

Dentre as rotas de acesso,  num primeiro  momento,  todas devem ser viabilizadas,  de 
modo  a  distribuir  a  demanda  de  veículos  gerada  pelo  empreendimento,  além  de 
possibilitar várias alternativas de acesso a partir de vários pontos do município de Belo 
Horizonte.

Quanto  às  melhorias  de  infra-estrutura  viárias  consideradas  (Rodoanel  Norte  e  Arco 
Viário de Lagoa Santa) contribuirão, de sobremaneira, para criação de novos cenários no 
que diz respeito aos volumes de tráfego considerados, bem como para a ‘re-estruturação’ 
das rotas de acesso ao empreendimento.

Estas melhorias possibilitarão a significativa redução do principal impacto viário provável 
pelo empreendimento: o incremento dos volumes de tráfego dentro das áreas urbanas de 
Santa Luzia e Lagoa Santa.

A partir do início da implantação deverá ser estruturado um sistema de transporte coletivo 
que permita o deslocamento da mão de obra que trabalhará dentro do empreendimento, 
oriundos das cidades vizinhas.
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12 - 12 - IMPACTOS AMBIENTAISIMPACTOS AMBIENTAIS

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), versão 
resumida e com linguagem acessível ao grande público, são instrumentos de avaliação 
de  impacto,  exigidos  por  lei  para  empreendimentos  /  atividades  modificadores  do 
ambiente  (Silva,  1994).  Foram  instituídos  pela  Política  Nacional  do  Meio  Ambiente, 
através da resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) N.º 001/86.

Baseados na literatura disponível e nos diagnósticos ambinetais das áreas diretamente 
afetadas e nas áreas de influência realizados, prevê-se uma lista de impactos ambinetais 
positivos  e  adversos  para  as  fases  de  planejamento,  implantação  e  operação  do 
empreendimento Rio das Velhas Design Resorts. Estes impactos são aqui apresentados 
detalhadamente  por  fase  (planejamento,  implantação  e  operação),  representados  a 
posteriori no quadro sintético por meios (antrópico, biótico e físico).

Para a avaliação dos impactos potenciais gerados pelo empreendimento foram usados os 
parâmetros de avaliação explicitados na tabela 133, de forma a se atingir a magnitude do 
impacto ambiental. A escolha desta metodologia é explicitada pelo seu caráter pontual-
global, pois permite uma avaliação de cada impacto em suas minúcias, como também 
permite uma análise integrada de todos os impactos relacionados ao empreendimento, 
colaborando desta forma para a formulação do prognóstico. 

Tabela 133: Atributos utilizados para a avaliação dos impactos ambientais.

Atributo Parâmetro para Avaliação

Periodicidade

Expressa o  intervalo  de  tempo que os  efeitos  ambientais  são 
observados:  Temporária –  quando os efeitos  são observados 
somente durante a unidade de tempo (horas, dias ou meses) em 
que ocorre a atividade geradora do impacto; 
Permanente – quando os efeitos são observados também após 
o encerramento da atividade que gerou o impacto;

Causa Expressa se o impacto é resultante Direto da ação que o causou 
ou resultante Indireto de sua implantação.

Tempo de 
ocorrência

Expressa  o  momento  que  o  impacto  ocorre  tendo  como 
referência o início da fase em que ele se encontre:  Imediato– 
impacto com início imediato após a ação que o causou;  Médio 
Prazo  -  impacto  com início  intermediário  após  a  ação  que  o 
causou; Longo Prazo – impacto com o intervalo de tempo longo 
em relação a ação que o causou.

Reflexo sobre o 
ambiente

Positivo - representa um ganho; 
Negativo - representa um prejuízo para o ambiente;
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Atributo Parâmetro para Avaliação

Abrangência 
Espacial

Local – expressa um impacto incidente apenas onde se dá a 
ação; 
Regional – expressa um impacto incidente em áreas além da 
comunidade vizinha, sendo arbitrado e justificado pelo consultor 
para cada tema tratado;

Magnitude 
Relativa

expressa a intensidade da alteração promovida no ambiente pelo 
impacto,  podendo  ser  qualificada,  em  escala  relativa,  Baixa, 
Média e Alta;

Reversibilidade

Reversível – expressa a possibilidade de um impacto ser evitado 
eficazmente por uma ação do sistema de gestão ambiental do 
empreendimento; 
Irreversível –  expressa  a  impossibilidade  de  um  impacto  ser 
evitado ou revertido.

Após a identificação e avaliação dos impactos, segue-se a consolidação da matriz e no 
continuum a proposição dos programas. Estas medidas possuem o objetivo de reduzir, ou 
até  mesmo  neutralizar  os  impactos  negativos,  além  de  potencializar  os  impactos 
positivos, gerados pela realização do empreendimento em questão.

Portanto,  visando uma melhor avaliação,  os impactos foram divididos por fases e em 
seguida por meios, a saber:

➢ Impactos na fase de Planejamento;

➢ Impactos na fase de Implantação;

➢ Impactos na fase de Operação.
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12.1 - 12.1 - Descrição dos impactos na fase de planejamentoDescrição dos impactos na fase de planejamento

Durante a etapa de planejamento de um empreendimento do porte do  Rio das Velhas 
Design  Resorts,  várias  ações  de  impacto  (positivos  e  negativos)  com  a  interface 
ambiental  podem ser  descritas.  O momento  do  planejamento  agrega profissionais  de 
diversas disciplinas que visam elucubrar e otimizar os processos de desenvolvimento do 
projeto,  gerando  conhecimentos  novos  para  a  região  em  estudo,  bem  como  gera 
expectativas para a população local e regional com o planejamento do projeto.

➢ Contratação de trabalhos temporários & treinamento de novos profissionais

Uma das primeiras ações pertinentes a um empreendimento diz respeito a mobilização 
de técnicos para o desenvolvimento dos diversos projetos necessários à sua implantação. 
A  geração  de  postos  de  trabalhos  temporários  tem início  ainda  na fase  de  estudos, 
quando da análise de viabilidade técnica, econômica-financeira e ambiental da obra e dos 
projetos técnicos. Além da contratação direta o treinamento de recursos humanos como 
estagiários e novos profissionais, são diferenciais para a inserção destes no mercado.

Nesta  etapa  a  geração  de  conhecimento  através  da  análise  das  várias  informações 
levantadas, pode ser considerada de alta relevância visto a grande lacuna de dados que 
existe para a região de Jaboticatubas. Durante as discussões realizadas nos workshops 
de  integração  dos  estudos  ambinetais,  todos  os  pontos  levantados  pelos  analistas  e 
consultores ambinetais eram avalaiados pelo empreendedor, que buscou ao máximo a 
compatibilização do projeto com a realizadade ambinetal da área em estudo.

Impacto  Ambiental:  Contratação  de  trabalhos  temporários  &  treinamento  de  novos 
profissionais

Indicador para aferição/apontamento: Número de empregos temporários ofertados

Meio(s) de propagação (fator): Meio Socioeconômico

Ação  causadora:  Início  dos 
levantamentos,  projetos  e  estudos 
preliminares

Aspecto ambiental: Trabalho e renda

Descrição:  Como  o  início  das  atividades  surge  a  demanda  por  estagiários  e 
profissionais de alta qualificação para compor equipes de campo e projetos.

Avaliação do Impacto

Reflexo: Positivo Reversibilidade: Reversível

Causa: Direto Periodicidade: Temporário

Tempo de Ocorrência: Médio prazo Abrangência: Regional

Sinergismo: Não cumulativo

Magnitude: Alta magnitude

Medida(s) proposta(s): Programa de Comunicação Social
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➢ Geração de Expectativas por parte do Poder Público da AII

Em contatos  estabelecidos  com o  prefeito  de  Jaboticatubas,  o  mesmo manifestou-se 
favorável  à  possível  implantação  do  empreendimento,  posição  essa  assumida, 
principalmente, em decorrência da limitada base econômica do município. Dessa forma, 
acredita que a efetivação do empreendimento representará a geração de empregos para 
as famílias locais, assim como contribuirá para a expansão da economia do município, 
dentro de uma perspectiva de desenvolvimento como reflexo dessa implantação. 

Apresenta-se a seguir o quadro de avaliação deste impacto, considerando as distintas 
variáveis de mensuração associadas.

Impacto Ambiental: Geração de expectativas por parte do poder público da AII

Indicador para aferição/apontamento: Posicionamento da Prefeitura de Jaboticatubas 
frente ao empreendimento

Meio(s) de propagação (fator): Meio Socioeconômico e Cultural

Ação  causadora:  Divulgação  do 
empreendimento

Aspecto  ambiental: Receptividade  do 
poder  público  municipal  frente  ao 
empreendimento

Descrição: Sentimentos do poder público do município de Jaboticatubas relacionados à 
possibilidade  de  implantação  do  empreendimento  e  expectativas  positivas  quanto  a 
possíveis conseqüências e ganhos para o município e seus habitantes.

Avaliação do Impacto

Reflexo: Positivo Reversibilidade: Reversível

Causa: Direto Periodicidade: Temporário

Tempo de Ocorrência: Médio prazo Abrangência: Regional

Sinergismo: Não cumulativo

Magnitude: Média magnitude

Medida(s) proposta(s): Programa de Comunicação Social

➢ Identificação de bens culturais imóveis e imateriais localizados na ADA e AID

Esse impacto foi identificado a partir da consulta do Inventário de Proteção do Acervo 
Cultural produzido nos últimos anos pela Prefeitura Municipal de Jaboticatubas. Através 
dessa consulta, verificou-se que o setor responsável pela proteção do patrimônio cultural 
dentro  da administração municipal  não havia  identificado uma série  de bens culturais 
imóveis e imateriais significativos para o município e que se encontram inseridos na ADA 
e  AID do empreendimento.  Em relação  à  ADA,  identificamos  somente  bens  imóveis, 
sendo eles: a antiga sede e o antigo engenho da Fazenda da Guia. 

No que se refere à AID, identificamos os seguintes bens imóveis, cuja descrição textual e 
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fotográfica pode ser observada no diagnóstico: a residência do senhor Joaquim Borges 
de  Araújo,  localizada  no  povoado  de  Boa  Vista;  uma  residência  que  encontrava-se 
fechada  durante  a  visita  de  campo,  situada  no  povoado  de  Bamburral;  a  sede  da 
Fazenda do Dunga; e a sede da Fazenda do seu Nico. 

Além dos bens imóveis, foram identificados bens imateriais de importância destacada. 
São eles:

➢ Produção artesanal de derivados de cana-de-açúcar, especialmente da rapadura e 
da cachaça (dispersa por toda AID);

➢ Tradição de corais: no povoado de Boa Vista, coral de Santa Terezinha e coral de 
São Vicente; no povoado de Bamburral, coral de Nossa Senhora das Graças;

➢ Grupo teatral Lobos e Lobinhos, em Açudinho;

➢ Até meados do século XX, existia forte tradição de Folia de Reis e da realização 
das “festas de bandeiras” do mês de junho.  Essas manifestações,  aos poucos, 
foram abandonadas pela comunidade de Boa Vista e, atualmente, encontram-se 
em risco de desaparecimento;

➢ Tradicional festa dedicada à Santa Terezinha no povoado de Boa Vista.

➢ Tradição de produzir artesanalmente fios e tecidos de algodão no povoado de Boa 
Vista (tradição não mais praticada);

➢ Tradição de extração da casca de árvore conhecida popularmente como “baba-
timão” utilizada para tingir tecidos no povoado de Boa Vista. (tradição não mais 
praticada);

➢ Tradicional  festa  de  Nossa  Senhora  das  Graças  e  São  Vicente  de  Paulo  no 
povoado de Bamburral;

➢ Tradicional festa da “Queima do Judas” que acontece no sábado de Aleluia no 
povoado de Bamburral;

➢  Tradicional Bandeira de São Pedro que se realiza no mês de junho no povoado de 
Bamburral;

➢ Tradição  de  produção  literária  e  teatral  da  família  do  senhor  Elmo  Fonseca 
Marques e da senhora Nadir Torres, região do Açudinho (Fazenda do Dunga).

Página: 628 / 786

Arquivo: 001-EIA-R46-081218.odt



Deve-se  ressaltar  que  essa  é  apenas  uma  listagem  prévia  dos  bens  culturais  ainda 
desconhecidos oficialmente pela administração municipal e que outros bens poderão ser 
identificados com o aprofundamento  das pesquisas.  Os bens culturais  já cadastrados 
pela Prefeitura  de Jaboticatubas,  através de inventário  ou tombamento,  encontram-se 
descritos no diagnóstico.

Impacto Ambiental:  Identificação de bens culturais imóveis e imateriais localizados 
na ADA e AID.

Indicador  para  aferição/apontamento:  Quantidade  de  bens  culturais  imóveis  e 
imateriais identificados pelo setor da Prefeitura Municipal responsável pela proteção 
do patrimônio cultural na ADA e AID do empreendimento,

Meio(s) de propagação (fator): Meio Socioeconômico e Cultural

Ação causadora: Planejamento Aspecto ambiental: Patrimônio Cultural 

Descrição:  Identificação de bens culturais imóveis e imateriais na ADA e AID,  até 
então não identificados oficialmente pelo setor de proteção do patrimônio cultural da 
Prefeitura de Jaboticatubas.

Avaliação do Impacto

Reflexo: Positivo Reversibilidade: Irreversível

Causa: Indireto Periodicidade: Permanente

Tempo de Ocorrência: Curto prazo Abrangência: Regional

Sinergismo: Não cumulativo

Magnitude: Alta magnitude

Medida(s) proposta(s): Programa de Inventário e Promoção dos Bens Culturais.

➢ Sentimentos de Apreensão por parte da População Residente na ADA e AID

Conforme  descrito  no  diagnóstico,  nas  propriedades  que  compõem  a  área  a  ser 
diretamente atingida pelo empreendimento residem apenas três famílias de trabalhadores 
permanentes, das quais duas encontram-se dentro do perímetro onde será instalado o 
empreendimento.  Dentre  estas  cabe  destacar  o  casal  residente  na  propriedade  P01 
(proprietário: Cide Orlando Coelho Moreira), Sr. Filinto e sra. Ângela, que possuem um 
modo de vida peculiar e tradicional, onde sobressai a forte identidade com a terra e com 
o lugar, provocando, portanto, reação quanto a qualquer interferência nesse quadro, pelo 
potencial representado de quebra de uma situação consolidada. 

Em relação à AID, o entorno da região onde o empreendimento será instalado é bastante 
habitado, destacando as comunidades rurais de Boa Vista, Bamburral e Açudinho, objeto 
de estudo neste EIA.

Dessa forma, o contato mantido junto aos moradores da ADA e AID para a elaboração 
dos estudos ambientais, provocou a transformação de sentimentos até então de dúvidas 
por  parte  deste  público,  em possibilidade  de viabilização  do  empreendimento.  Diante 
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disso,  a  simples  divulgação de notícias  sobre  a possibilidade desta  implantação  vem 
provocando  sentimentos  de  expectativas,  incerteza  e  insegurança,  associados  às 
mudanças passíveis de ocorrer no seu modo de vida e no seu cotidiano, tendo em vista 
as peculiaridades acima ressaltadas.

Por outro lado, apesar de, a princípio e de forma geral, a população residente na AID não 
apresentar  uma  posição  desfavorável  ao  empreendimento,  a  falta  de  informações 
precisas sobre a extensão da área necessária aos objetivos da obra, as características do 
futuro Condomínio e as ações que serão desenvolvidas leva este público a externalizar 
preocupações e incertezas diversas quanto ao futuro.

Neste  contexto,  apresenta-se  a  seguir  o  quadro  de  avaliação  deste  impacto, 
considerando as distintas variáveis de mensuração associadas.

Impacto Ambiental:  Sentimentos de Apreensão por parte da população residente na 
ADA e AID

Indicador para aferição/apontamento: Expectativas e incertezas da população local 

Meio(s) de propagação (fator): Meio Socioeconômico e Cultural

Ação  causadora:  Divulgação  do 
empreendimento

Aspecto  ambiental:  Modo  de  vida  da 
população local

Descrição: Sentimentos de incerteza e expectativa da população residente na ADA e 
AID relacionados à possíveis interferências da implantação do empreendimento sobre 
o seu modo de vida.

Avaliação do Impacto
Reflexo: Negativo Reversibilidade: Reversível

Causa: Direto Periodicidade: Temporário

Tempo de Ocorrência: Curto prazo Abrangência: Local

Sinergismo: Não cumulativo

Magnitude: Média magnitude

Medida(s) proposta(s): Programa de Comunicação Social
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12.1 - 12.1 - Descrição impactos na fase de Descrição impactos na fase de ImplantaçãoImplantação

➢ Fortalecimento do Processo de Organização Social

Conforme  ressaltado  no  diagnóstico  da  AID,  registra-se  a  participação  da  população 
presente  nas  comunidades  rurais  ali  localizadas  em  entidades  formalizadas,  como 
Associações de Moradores e Produtores Rurais. Além disso, são intensas as relações 
sociais  estabelecidas  entre  os  moradores,  quer  por  vínculos de  parentesco,  quer  por 
vizinhança.

Possivelmente a concretização do empreendimento poderá contribuir como importante 
fator  mobilizador  da  população  de  sua  área  de  abrangência,  tendo  em  vista  a 
convergência para a discussão e defesa de interesses comuns, gerando, dessa forma, o 
fortalecimento do processo de organização social. Espera-se ainda que as ações a serem 
desenvolvidas  no  âmbito  dos Programas do Meio Socioeconômico e Cultural  possam 
potencializar  esse  efeito,  contribuindo  para  a  maior  articulação  e  participação  da 
população  na  discussão  dos  temas  afetos  à  dinâmica  socioeconômica  local  e  sua 
interligação com o empreendimento.

Impacto Ambiental: Fortalecimento do Processo de Organização Social 

Indicador para aferição/apontamento:  Participação e mobilização da população local 
durante a implantação do empreendimento.

Meio(s) de propagação (fator): Meio Socioeconômico e Cultural

Ação  causadora:  Implantação  do 
empreendimento

Aspecto  ambiental:  Organização 
Social 

Descrição: Fortalecimento dos níveis de organização social e mobilização da população 
da AID frente às questões afetas às interfaces entre sua realidade socioeconômica e a 
implantação do empreendimento.

Avaliação do Impacto

Reflexo: Positivo Reversibilidade: Irreversível 

Causa: Direto Periodicidade: Permanente 

Tempo  de  Ocorrência:  Curto  e  Médio 
prazo

Abrangência: Regional 

Sinergismo: Cumulativo

Magnitude: Alta magnitude

Medida(s) proposta(s):  Programas de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos, 
Programa  de  Comunicação  Social,  Programa  de  Educação  Ambiental,  Programa  de 
Apoio  e  Fomento  ao  Turismo,  Inventário  e  Promoção  dos  Bens  Culturais  Imóveis  e 
Imateriais da ADA e AID.
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➢ Criação de novo vetor urbano no município

A imensa extensão territorial de Jaboticatubas e a existência de dezenas de pequenos 
povoados no município, sob o prisma da gestão do território, são dificuldades adicionais a 
implantação de políticas públicas. A instalação do empreendimento em área não continua 
a sede de Jaboticatubas  deverá  representar  a  inauguração de novo vetor  urbano de 
crescimento. Ressalta-se, porém, que o empreendimento encontra-se em conformidade 
com o Plano Diretor do Município e sua lei  de uso e ocupação do solo.  No entanto, 
considera-se  que este  impacto  criará a  necessidade de maior  estruturação  do Poder 
Público municipal em relação a necessidade de adoção de ações voltadas a gestão do 
território.

Impacto Ambiental: Criação de novo vetor urbano no município

Indicador para aferição/apontamento:  Ocupação urbana associada a implantação do 
Condomínio

Meio(s) de propagação (fator): Meio Socioeconômico e Cultural

Ação  causadora:  Implantação  do 
empreendimento

Aspecto  ambiental:  Organização 
Territorial 

Descrição: A implantação do empreendimento inaugurará novo vetor de crescimento em 
faixa descontínua à sede do município.

Avaliação do Impacto
Reflexo: Negativo Reversibilidade: Irreversível 

Causa: Direto Periodicidade: Permanente 

Tempo  de  Ocorrência:  Curto  e  Médio 
prazo

Abrangência: Regional 

Sinergismo: Cumulativo

Magnitude: Média magnitude

Medida(s) proposta(s): Programas de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos.

➢ Risco de Acidentes Ocupacionais (Acidentes de Trabalho) 

A  implantação  do  empreendimento  ocasionará  risco  de  ocorrência  de  acidentes  de 
trabalho  relacionados  aos  trabalhadores  a  serem alocados  durante  as  obras.  Para  a 
minimização  deste  impacto  faz-se  necessário  que  a(s)  empreiteira(s)  responsável(is) 
pelas  obras  desenvolvam,  em  atendimento  à  legislação  vigente,  ações  adequadas  e 
permanentes de medicina e segurança do trabalho, como PCMSO (Programa de Controle 
Médico  e  Saúde  Ocupacional)  e  PPRA  (Programa  de  Prevenção  de  Riscos  de 
Acidentes). A seguir apresenta-se a mensuração deste impacto.

Impacto Ambiental: Risco de acidentes ocupacionais

Indicador para aferição/apontamento: Número de acidentes de trabalho
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Meio(s) de propagação (fator): Meio Socioeconômico e Cultural

Ação  causadora:  Implantação  do 
empreendimento

Aspecto  ambiental:  Saúde  do 
trabalhador

Descrição: Risco de acidentes de trabalho com os trabalhadores alocados nas obras de 
construção do empreendimento 

Avaliação do Impacto
Reflexo: Negativo Reversibilidade: Irreversível 

Causa: Direto Periodicidade: Permanente 

Tempo de Ocorrência: Curto prazo Abrangência: Local 

Sinergismo: Não cumulativo

Magnitude: Baixa magnitude

Medida(s)  proposta(s):  Programa  Ambiental  para  a  construção  (PAC)  com  a 
implantação de ações de segurança e medicina do trabalho pela empreiteira

➢ Risco potencial  de  supressão  ou modificação  de bens  culturais  imóveis  e  seu 
entorno

Esse impacto potencial foi identificado a partir da possibilidade de loteamento, construção 
de edificações, implantação de vias e demais equipamentos infra-estruturais em áreas da 
ADA que comportam bens culturais  imóveis.  Durante  os levantamentos  realizados no 
diagnóstico foram identificados dois bens que poderão sofrer esse impacto. Ambos estão 
relacionados  à  Fazenda  da  Guia,  que  foi  uma  propriedade  de  extrema  importância 
socioeconômica para a região na primeira metade do século XX, conforme detalhado no 
diagnóstico. Esses bens são a sede original da Fazenda da Guia e seu antigo engenho, 
cuja descrição e fotos podem ser observados no diagnóstico do Meio Socioeconômico e 
Cultural - ADA. O impacto pode ocorrer diretamente sobre os bens ou sobre seu entorno 
imediato.

Cabe reiterar que a Fazenda da Guia marcou enormemente a memória da população 
local,  sendo extremamente  significativa para a história da região no século XX. Além 
disso, tanto a residência como o antigo engenho apresentam características estilísticas e 
técnico-construtivas  de  destaque  para  a  arquitetura  rural  da  região,  o  que  indica  a 
necessidade  de  preservação  desses  bens  culturais  imóveis  de  modo  a  preservar  e 
enaltecer sua importância histórica. 

Impacto Ambiental:  Risco potencial de supressão ou modificação de bens culturais 
imóveis e seu entorno.

Indicador para aferição/apontamento: Presença de bem cultural imóvel na ADA do 
empreendimento

Meio(s) de propagação (fator): Meio Socioeconômico e Cultural

Ação  causadora:  Implantação  do 
empreendimento

Aspecto ambiental: Patrimônio Cultural 
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Descrição:  Risco  de  supressão  de  bens  culturais  imóveis  pela  implantação  do 
empreendimento,  representados  pela  sede  da  Fazenda  da  Guia  e  seu  antigo 
Engenho, de relevante importância histórica para a região. 

Avaliação do Impacto
Reflexo: Negativo Reversibilidade: Reversível

Causa: Direto Periodicidade: Permanente

Tempo de Ocorrência: Curto Prazo Abrangência: Local

Sinergismo: Não cumulativo

Magnitude: Alta Magnitude

Medida(s)  proposta(s): Programa  de  Restauração  da  Sede  e  Engenho  da 
Antiga Fazenda da Guia

➢ Redução de Habitat para a Fauna de Répteis e Anfíbios

No processo de implantação do empreendimento, a mobilização e operação do canteiro 
de  obras,  terraplenagem  e  retirada  da  cobertura  vegetal,  ocasionarão  um 
comprometimento  na  sobrevivência  das  espécies  locais  dependentes  dos  ambientes 
abertos e dos cursos d’água. As conseqüências imediatas da supressão das paisagens 
são a remoção das populações e o seu isolamento nos fragmentos remanescentes. A 
redução ou eliminação de habitat e, especialmente, a sua fragmentação em pequenos 
remanescentes  impõem  mudanças  nas  estratégias  adaptativas  de  muitas  espécies 
associadas,  que  passarão  por  um  processo  de  readaptação  a  um  novo  habitat  de 
destino, nas áreas em conectividade. Somado a isto, serão necessárias intervenções que 
poderão  ocasionar  processos  erosivos  e  o  assoreamento  dos  cursos  d’água.  O 
assoreamento  e  os  processos  sucessivos  vem comprometer  a  diversidade  associada 
com a diminuição de áreas para dessedentação, abrigo, busca de alimento e sítios de 
reprodução. 

Dos grupos faunísticos direta ou indiretamente atingidos, destacam-se os anfíbios por 
possuírem características fisiológicas e ecológicas, associadas à sua baixa mobilidade, 
especificidade de habitat, que os tornam fortemente dependentes da água, pelo menos 
durante a fase larval. Desta forma, a sobrevivência do grupo estará comprometida caso 
não ocorra o manejo e manutenção das matas de galeria, bem como um projeto sanitário 
adequado.

Uma  vez  que  esse  impacto  é  classificado  como  negativo  e  irreversível,  devido  à 
modificações definitivas nas características locais,  deve ser  dada maior  atenção para 
espécies dificuldade de se dispersar por longas distâncias, que são as mais afetadas na 
perda e fragmentação de remanescentes vegetacionais. O impacto é ainda considerado 
como de abrangência local e moderada magnitude. Quanto aos critérios complementares 
este impacto é permanente, sendo a forma de manifestação contínua, real, direta e de 
curto prazo.
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Impacto Ambiental: Redução de Habitat para a Fauna de Répteis e Anfíbios

Indicador para aferição/apontamento: Área total a ser desmatada

Meio(s) de propagação (fator): Meio Biótico

Ação  causadora:  Implantação  do 
Empreendimento

Aspecto  ambiental:  Influência  na 
Biodiversidade local

Descrição: Durante a mobilização e operação do canteiro de obras, terraplenagem e 
retirada  da  cobertura  vegetal,  haverá  um  comprometimento  na  sobrevivência  das 
espécies locais dependentes dos ambientes abertos e dos cursos d’água.

Avaliação do Impacto

Reflexo: Negativo Reversibilidade: Irreversível 

Causa: Direto Periodicidade: Permanente

Tempo de Ocorrência: Curto Prazo Abrangência: Local

Sinergismo: Cumulativo

Magnitude: Média magnitude

Medida(s)  proposta(s):  Programa  de  Conectividade  da  Paisagem;  Programa  de 
Pesquisa e Monitoramento da Fauna Silvestre.

➢ Aumento da Incidência de Acidentes Ofídicos

A  perda  de  ambientes  naturais,  mesmo  que  degradados,  bem  como  a  retirada  da 
cobertura vegetal, gera um número elevado de animais em situação de fuga e busca de 
novos abrigos mais seguros. Qualquer alteração na cadeia biológica, seja de natureza 
qualitativa ou quantitativa, acarreta conseqüências para os sistemas ecológicos, e estas 
alterações  podem  ser  desde  sutis  e  efêmeras,  a  degradantes  e  irreversíveis.  Nesta 
situação, haverá um aumento dos riscos de acidentes com animais peçonhentos sempre 
que  ocorrer  intervenções  diretas  em  seu  habitat.  Embora  serpentes,  principalmente 
peçonhentas, não sejam animais encontrados facilmente, um encontro em condições de 
ausência de cuidados e prevenção, possivelmente resultará em acidente. Os acidentes 
são  causados  principalmente  quando  há  descuido  nos  procedimentos  e  utilização 
inadequada ou ausência dos equipamentos de segurança. 

O aumento da incidência de acidentes ofídicos foi  categorizado como um impacto de 
natureza negativa, uma vez que está relacionado à integridade física dos funcionários e 
futuros moradores em questão; de magnitude baixa, sendo reversível, desde que sejam 
realizados os procedimentos e utilização adequada dos equipamentos de segurança; de 
abrangência pontual,  onde poderá ocorrer somente  na área diretamente  afetada pelo 
empreendimento,  quando  na  abertura  do  acesso  e  retirada  da  cobertura  vegetal;  e 
moderadamente relevante. Como critérios complementares, o impacto foi caracterizado 
como de periodicidade temporária,  descontínua e potencial ocorrência, podendo haver 
intervenção  direta  com  a  implantação  de  um  programa  e  aparecimento  de  casos 
esporádicos;  a incidência é direta,  decorrente da intervenção no habitat  das espécies 
peçonhentas; e de curto prazo, uma vez que esta alteração se manifesta imediatamente 
após o início das atividades.
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A seguir descreve-se a mensuração deste impacto e os Programas propostos para sua 
mitigação.

Impacto Ambiental: Aumento da Incidência de Acidentes Ofídicos

Indicador  para  aferição/apontamento:  Número  de  Acidentes  com  animais 
peçonhentos

Meio(s) de propagação (fator): Meio Socioeconômico e Cultural

Ação  causadora:  Implantação  do 
empreendimento

Aspecto ambiental: Saúde 

Descrição: Risco do aumento de acidentes com animais peçonhentos na AID durante 
a implantação do empreendimento

Avaliação do Impacto
Reflexo: Negativo Reversibilidade: Reversível 

Causa: Indireto Periodicidade: Temporário 

Tempo de Ocorrência: Curto prazo Abrangência: Local

Sinergismo: Não cumulativo

Magnitude: Baixa magnitude

Medida(s)  proposta(s):  Programa Ambiental  da Construção  -  PAC,  Monitoramento 
dos Aspectos Socioeconômicos e Comunicação Social

➢ Alteração da paisagem

A efetivação do empreendimento ocasionará alteração drástica na paisagem da ADA, 
através  da  implantação  das  estruturas  do  Condomínio  em  uma  região  atualmente 
marcada pela paisagem eminentemente rural, ocorrendo mudança do uso e ocupação do 
solo desta região, de rural para urbano. Pelo seu caráter permanente e irreversível, este é 
considerado um impacto de alta magnitude. No entanto, medidas para a sua mitigação e 
minimização perpassam pelo conceito ecológico implícito no projeto, através de medidas 
como  implantação  de  redes  de  energia  elétrica  e  telecomunicações  subterrâneas, 
definição e preservação de 25 % da área do projeto definida como áreas verdes, taxa de 
ocupação de 30 a 40 %, adoção de espécies nativas para o paisagismo, dentre outras, 
como pode ser observado na caracterização do empreendimento.

Impacto Ambiental: Alteração da paisagem 

Indicador para aferição/apontamento: Uso e ocupação do solo

Meio(s) de propagação (fator): Meio Biótico e Socioeconômico e Cultural

Ação causadora: Implantação e operação do 
empreendimento

Aspecto  ambiental:  Paisagem  rural 
da região 

Descrição:  Alteração da paisagem da ADA, ocasionando mudanças compulsórias de 
uma região rural e atualmente sem ocupação intensiva.
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Avaliação do Impacto

Reflexo: Negativo Reversibilidade: Irreversível 

Causa: Direto Periodicidade: Permanente 

Tempo de Ocorrência: Médio prazo Abrangência: Local 

Sinergismo: Cumulativo

Magnitude: Alta magnitude

Medida(s) proposta(s): Programa de Conectividade da Paisagem; Programa 
Ambiental  da  Construção  –  PAC  com  adoção  de  medidas  ecológicas  para 
implantação  do  Condomínio,  como  preservação  de  áreas  verdes  dentro  do 
Condomínio,  instalação  de  redes  de  energia  elétrica  e  de  telecomunicações 
subterrâneas, dentre outras.

➢ Perda de ambientes naturais e perda de biodiversidade

A implantação  do empreendimento  promoverá  a supressão de indivíduos arbóreos já 
estabelecidos  e  suas  respectivas  interações.  O  corte  de  árvores  leva  à  perda  de 
biomassa vegetal  e  diminuição de recursos de abrigo e alimento  para fauna.  Toda a 
perda sinérgica dos elementos bióticos levam a uma perda dos ambientes  naturais  e 
conseqüentemente a biodiversidade local. 

Devido as caractéristicas locais na atualidade, este impacto torna-se menos expressivo, 
uma vez que a área é composta em sua maioria por pastagens. Apesar da efetividade do 
Programa  de  Conectividade  da  Paisagem,  prevendo  o  incremento  na  riqueza  das 
espécies locais identificadas nos diagnósticos, este impacto ainda pode ser classificado 
como de alta magnitude. Abaixo segue o quadro de avaliação deste impacto.

Impacto Ambiental: Perda de ambientes naturais e perda de biodiversidade 
Indicador  para  aferição/apontamento:  Área  total  a  ser  desmatada,  número  de 
espécies ameaçadas de extinção na ADA

Meio(s) de propagação: Meio Biótico

Ação  causadora:  Implantação  do 
empreendimento

Aspecto  ambiental:  Alteração  da 
Biodiversidade Local 

Descrição:  Com  a  supressão  de  indivíduos  arbóreos  nativos  haverá  a  perda  de 
ambientes naturais e fauna associada, ocasionando em perdas de biodiversidade local. 

Avaliação do Impacto

Reflexo: Negativo Reversibilidade: Irrereversível 

Causa: Direto Periodicidade: Permanente 

Tempo de Ocorrência: Curto prazo Abrangência: Local 

Sinergismo: Cumulativo

Magnitude: Alta magnitude
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Medida(s)  proposta(s):  Programa  Ambiental  da  Construção,  Programa  de 
Conectividade da Paisagem e Programa de Educação Ambiental

➢ Supressão da vegetação

Na fase de implantação do empreendimento, serão implantadas as vias de acesso, obras 
de  infra-estrutura  e  residências.  Uma  parte  da  vegetação  será  suprimida  sendo 
substituída por superfícies impermeáveis como avenidas e ruas pavimentadas, a pista de 
pouso e as edificações. Isto acarreta em perda de indivíduos arbustivos e arbóreos e 
habitats para fauna. Além disso, diminui a penetração de água no solo, pela mudança de 
substrato.

Este impacto deverá ser compensado pela implantação de uma área de conservação e 
com a manutenção de corredores de ligação entre as áreas de proteção permanente ao 
longo dos córregos presentes no local. Também poderá ser mitigado com o plantio de 
espécies arbóreas e  arbustivas  nativas  entre  as  ecovilas e  no  paisagismo das áreas 
comuns.

Outra medida mitigadora importante refere-se à utilização de pavimentação intertravada 
vazada nas vias de acesso secundárias, permitindo assim maior penetração de água no 
solo.

Impacto Ambiental: Supressão da vegetação

Indicador para aferição/apontamento: cobertura vegetal atual (ha)

Meio(s) de propagação (fator): Biótico

Ação  causadora:  construção  do 
empreendimento

Aspecto  ambiental: Alterações  na 
flora/vegetação.

Descrição:  Com a construção das vias de acesso, obras de infra-estrutura e 
residências,  parte  da  vegetação  será  suprimida  sendo  substituída  por 
superfícies impermeáveis. Isto acarreta em perda de indivíduos arbustivos e 
arbóreos,  além da redução de habitats  de disponibilidade de alimento  para 
fauna.  Diminui  também  a  penetração  de  água  no  solo,  pela  mudança  de 
substrato.

Avaliação do Impacto
Reflexo: Negativo Reversibilidade: irreversível

Causa: direto Periodicidade: temporário

Tempo de ocorrência: Curto Prazo Abrangência: Local 
Magnitude: Alta Magnitude

Medida(s) proposta(s)
Programa de Conectividade da Paisagem com a seleção e implantação de 
áreas protegida para conservação; Manutenção de corredores de ligação entre 
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as áreas de proteção permanente; Plantio de espécies nativas nos espaços 
disponíveis entre as ecovilas e no paisagismo.

➢ Corte de pequizeiros

O pequizeiro (Caryocar brasiliensis) é árvore imune de corte segundo a Lei 10883 de 
1992,  alterada  pelo  projeto  de  lei  725/07.  Sendo  necessário  cortá-los,  fica  o 
empreendedor obrigado a replantar 25 mudas para cada indivíduo perdido. A coleta de 
sementes deve começar ainda no ano de 2008, na fase de frutificação que começa em 
dezembro.  Devem ser coletadas sementes dos indivíduos que serão suprimidos e de 
outros  presentes  na  área  do  empreendimento,  buscando  resguardar  a  variabilidade 
genética dos indivíduos presentes. Se necessário, mudas de outros locais poderão ser 
adquiridas.  As  mudas  serão  monitoradas  pelo  período  de  1  ano,  sendo  substituídas 
quando necessário. 

Impacto Ambiental: Corte de pequizeiros

Indicador para aferição/apontamento: número de pequizeiros na área

Meio(s) de propagação (fator): biótico

Ação  causadora:  Implantação  do 
empreendimento.

Aspecto  ambiental: Alterações  na 
flora

Descrição:  Os pequizeiros são árvores imunes de corte e serão suprimidos 
pela construção da pista de pouso em uma área de pasto com remanescentes 
arbóreos, onde ocorrem muitos indivíduos.

Avaliação do Impacto
Reflexo: negativo Reversibilidade: reversível

Causa: direta Periodicidade: temporário

Tempo de ocorrência: Curto prazo Abrangência: Local

Magnitude: Média Magnitude

Medida(s) proposta(s)
Programa de replantio dos Pequizeiros; A legislação estabelece que para cada 
pequizeiro  cortado  é  necessário  replantar  25  indivíduos.  Portanto,  após  a 
contagem dos  indivíduos  suprimidos,  serão  plantadas  o  número  de  mudas 
necessário para atender à legislação. O plantio será monitorado, garantindo a 
sobrevivência das mudas no estágio inicial de desenvolvimento.

➢ Aumento de partículas sólidas suspensas no ar

Este  impacto  tem baixa  magnitude  pois  ocorre  somente  na  fase  de  construção  com 
movimentação  de  terra.  Seu  efeito  é  aumentado  na  estação  seca,  pela  ausência  de 
chuvas nesta época. Portanto, se houver movimentação de terra nesta época do ano, 
deve-se  implantar  a  aspersão  de  água,  em periodicidade  a  ser  definida  segundo  os 
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critérios técnicos e a ocorrência de precipitação no local. 

Impacto Ambiental: aumento de partículas sólidas suspensas no ar

Indicador para aferição/apontamento: qualidade do ar

Meio(s) de propagação (fator): físico

Ação causadora: construção Aspecto  ambiental: Alteração  na 
qualidade do ar

Descrição:  Com a movimentação de veículos e movimentação de terra para 
construção  haverá  uma  aumento  de  partículas  sólidas  no  ar,  que  serão 
depositadas  sobre  as  folhas  da  vegetação  próxima  dos  locais  onde  a 
movimentação  ocorre.  A  poeira  sobre  as  folhas  diminui  a  capacidade 
fotossintética das plantas, pois recobre a superfície de absorção de luz.

Avaliação do Impacto
Reflexo: negativo Reversibilidade: reversível

Causa: Indireto Periodicidade: temporário

Tempo de ocorrência: Curto Prazo Abrangência: Regional

Magnitude: Baixa Magnitude

Medida(s) proposta(s)
Programa  Ambiental  da  Construção  e  Programa  de  Monitoramento  da 
Qualidade do ar; Aspersão de água nas estradas de terra em periodicidade a 
ser definida, para diminuir a quantidade de partículas sólidas no ar. 

➢ Modificação nos níveis de ruídos e vibrações

Os maiores níveis de ruídos foram observados no período diurno, de 07:00 às 18:59, 
onde os maiores geradores foram:  o tráfego de veículos na rua Manila e na avenida 
Costa do Marfim e a unidade de reciclagem de materiais da construção civil do bairro 
Estoril.

Impacto Ambiental: Modificação dos níveis de ruídos e vibrações.

Indicador para aferição/apontamento: Índices de ruídos e vibrações.

Meio(s) de propagação (fator): Físico 

Ação  causadora: Implantação  e 
operação do Empreendimento.

Aspecto  ambiental: Alteração  dos 
índices de ruídos e vibrações.

Descrição:  Com  a  implantação  do  empreendimento  pode  ser  gerado  um 
aumento  no  ruído  e  nas  vibrações  oriundos  das  obras  de  construção,  do 
trânsito de caminhões e maquinário pesado,  como também dos funcionários 
envolvidos  nas obras.  Durante  a  operação  também haverá  modificação  dos 
níveis de ruídos pelo montante de pessoas e carros que passarão a transitar 
pelo local.
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Avaliação do Impacto
Reflexo: Negativo Reversibilidade: Reversível

Causa: Direto Periodicidade: Permanente

Tempo de Ocorrência: Curto prazo Abrangência: Local

Magnitude: Baixa magnitude

Medida(s) proposta(s)
➢ Programa de controle de ruídos e vibrações;  Monitoramento dos ruídos e das 

vibrações durante a implantação e operação do empreendimento;
➢ Plano de controle de ruídos dentro dos horários previstos por lei.

➢ Afugentamento da Fauna Silvestre

Prtaicamente todo empreendimento implica em impactos ambinetais inerentes ao meio 
ambinete. Durante a fase de implantação do Rio das Velhas Design Resorts haverá o 
afugentamento de parte  da fauna silvetre,  residente em refúgios de vegetação.  Estes 
animais tendem a se refugiar em outros fragmentos florestais à busca de novos abrigos. 

Este impacto tende a se reduzir, uma vez que a implantação do empreendimento se dará 
por etapas em um período de cerca de 10 anos. Quando houver a interferência em uma 
área para o início das atividades as outras se mantiverão intactas funcionado como o 
refúgio necessário. 

Impacto Ambiental: Afugentamento da Fauna Silvestre.
Indicador para aferição/apontamento:  Número de pessoas / veículos na ADA e 
AE do empreendimento.
Meio(s) de propagação (fator): Meio Biótico

Ação  causadora:  1  -  Movimentação  de 
veículos  e  máquinas;  2  -  Trânsito  de 
pessoas na região do empreendimento; 3 
-  Instalação  das  obras  previstas  pelo 
empreendimento.

Aspecto ambiental:  MASTOFAUNA 
e demais grupos do meio biótico

Descrição:  O  início  das  obras,  assim  como  dos  estudos  da  fase  de 
planejamento, provocam afugentamento da fauna silvestre dos hábitats naturais 
na  região  do  empreendimento.  Na fase  de  instalação  e  operação,  veículos, 
máquinas e o trânsito de pessoas também.

Avaliação do Impacto
Reflexo: Negativo Reversibilidade: Reversível 

Causa: Indireto Periodicidade: Temporário 

Tempo de Ocorrência: Curto prazo Abrangência: Local 
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Sinergismo: Cumulativo

Magnitude: Média magnitude

Medida(s) proposta(s): Programa Ambiental da Construção, Programa de Pesquisa e 
Monitoramento da Fauna Silvestre com Sub-Programas, Programa de Conectividade 
da Paisagem e Programa de Educação Ambiental

➢ Caça e apanha (captura) de animais silvestres.

A melhoria do acesso à região de influência do empreendimento, pode intensificar um 
processo já conhecido no meio rural de utilização de animais silvestres como animais de 
estimação  (p.  ex.  Saguis  e  aves).  Este  impacto  poderá  se  manifestar  na  fase  de 
supressão da vegetação e na instalação do empreendimento, já que espera-se que nesta 
fase o trânsito de pessoas seja maior, assim como a fauna estará mais vulnerável em 
função da perda de hábitat (supressão da vegetação, isolamento, etc.).

Impacto Ambiental: Caça e apanha (captura) de animais silvestres.
Indicador para aferição/apontamento: número de ocorrências de caça e apanha 
de  fauna  silvestre  na  região  de  influência  do  empreendimento  (registros  da 
Polícia Militar e/ou da equipe de fiscalização do empreendimento).
Meio(s) de propagação (fator): Meio Biótico

Ação causadora:  1 - Aumento do trânsito 
de  pessoas  na  área;  2  -  Melhoria  do 
acesso às margens do Rio das Velhas e 
remanescentes  de vegetação nativa;  3  - 
Demanda  por  atividades  de  "lazer" 
(cultura da caça) e animais de estimação 
(saguis, aves, etc.); 4 – Uso Indevido da 
área – práticas ilegais.

Aspecto  ambiental:  Mastofauna  e 
Avifauna

Descrição:  A melhoria do acesso à região de influência  do empreendimento, 
pode  intensificar  um  processo  já  conhecido  no  meio  rural  de  utilização  de 
animais  silvestres  como  animais  de  estimação  (p.  ex.  Saguis  e  aves).  Este 
impacto  poderá  se  manifestar  na  fase  de  supressão  da  vegetação  e  na 
instalação do empreendimento, já que espera-se que nesta fase o trânsito de 
pessoas seja maior, assim como a fauna estará mais vulnerável em função da 
perda de hábitat (supressão da vegetação, isolamento, etc.).
Avaliação do Impacto

Reflexo: Negativo Reversibilidade: Irreversível 
Causa: Direto Periodicidade: Permanente

Tempo de Ocorrência: Curto prazo Abrangência: Local 

Sinergismo: Cumulativo

Magnitude: Média magnitude
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Medida(s)  proposta(s):  Programa  de  Conectividade  da  Paisagem,  Programa  de 
Pesquisa e Monitoramento da Fauna Silvestre e Programa de Educação Ambiental.
Ação:  1  -  Inibir  fortemente  a  prática  de  ações  ilegais  (caça  e  apanha  de  fauna 
silvestre), previstas em lei; 2 - Inserir ações efetivas sobre este impacto no Programa 
de Educação Ambiental, com as equipes envolvidas na instalação do empreendimento, 
assim  como  com  a  população  do  entorno;  3  –  Considerar  no  Sub-Programa  de 
Segurança e Fiscalização ações e procedimentos que permitam a inibição de práticas 
ilegais  na  região,  o  registro  de  ocorrências  e  a  integração  com  programas  de 
monitoramento da fauna. 

➢ Mortalidade de fauna silvestre por atropelamento

Impacto Ambiental: Mortalidade de fauna silvestre por atropelamento
Indicador  para  aferição/apontamento:  número  de  indivíduos  mortos  por 
atropelamento; percentual do total da população morta por atropelamento.
Meio(s) de propagação (fator): Meio Biótico

Ação  causadora:  1  -  Pavimentação  das 
estradas;  2  -  Aumento  do  fluxo  de 
máquinas e veículos; 3 - Velocidade dos 
veículos

Aspecto ambiental:  MASTOFAUNA 
e outros grupos de vertebrados

Descrição:  A  movimentação  de  máquinas  e  veículos,  a  partir  da  fase  de 
planejamento  aumenta  a  probabilidade  de  mortalidade  de  fauna  terrestre 
(vertebrados) ao longo dos trechos de acessos e estradas da região (ADA e 
AE). 
Avaliação do Impacto

Reflexo: Negativo Reversibilidade: Irrereversível 

Causa: Direto Periodicidade: Permanente

Tempo de Ocorrência: Curto prazo Abrangência: Local 

Sinergismo: Cumulativo

Magnitude: Alta magnitude

Medida(s)  proposta(s):  Programa  de  Conectividade  da  Paisagem;  Programa  de 
Pesquisa e Monitoramento da Fauna Silvestre e Programa de Educação Ambiental. 1 - 
Estabelecimento de limites de velocidade e redutores de velocidade para o tráfego de 
veículos; 2 - Instalação de placas de sinalização; 

➢ Isolamento de hábitats e populações silvestres

Impacto Ambiental: Isolamento de hábitats e populações silvestres
Indicador  para  aferição/apontamento:  número  de  capturas  /  recapturas  em 
armadilhas específicas na ADA e AE do empreendimento
Meio(s) de propagação (fator): Meio Biótico
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Ação  causadora:  1  -  Cercamento  dos 
limites  do  empreendimento;  2  - 
Pavimentação dos acessos e estradas; 3 
- Supressão da vegetação nativa.

Aspecto ambiental:  MASTOFAUNA 
(especialmente  pequenos 
mamíferos e primatas)

Descrição:  a  supressão  da  vegetação  nativa,  o  cercamento  dos  limites  do 
empreendimento  e  a  pavimentação  das  estradas,  além  de  outras  ações 
causadoras, afetam negativamente a mastofauna, pois provocam em diferentes 
níveis o isolamento de populações silvestres
Avaliação do Impacto
Reflexo: Negativo Reversibilidade: Rereversível 

Causa: Direto Periodicidade: Permanente

Tempo de Ocorrência: Curto prazo Abrangência: Local 

Sinergismo: Cumulativo

Magnitude: Alta magnitude

Medida(s)  proposta(s):  Programa  de  Conectividade  da  Paisagem,  Programa  de 
Pesquisa e Monitoramento da Fauna Silvestre e Programa de Educação Ambiental. 1 - 
Não  utilizar  estruturas  físicas  que  impeçam  o  deslocamento  da  fauna  silvestre  de 
pequeno  a  grande  porte;  2  -  Monitoramento  de  populações  silvestres  em  áreas 
diretamente  afetadas  por  estradas;  3  -  Formação  de  corredores  ecológicos, 
considerando as APPs.

➢ Limpeza do terreno para abertura das vias

O primeiro impacto identificado foi relativo à limpeza do terreno para abertura das vias de 
acesso,  através  da  terraplenagem.  Este  impacto  pode  ser  considerado,  inicialmente, 
como  negativo,  pois  há  remoção  da  vegetação  e  conseqüentemente,  alterações  na 
fauna,  além  do  transporte  de  sedimentos.  Desta  forma,  deverão  ser  efetivadas  as 
propostas  consideradas  adequadas  para  sanar  tal  impacto,  juntamente  com  seu 
monitoramento visual e com os relatórios referentes ao monitoramento realizado.

Impacto Ambiental: Limpeza do terreno para abertura das vias

Indicador para aferição/apontamento: Área em hectares

Meio(s) de propagação (fator):meios físico e biótico 

Ação causadora: Terraplenagem Aspecto  ambiental:  Remoção  da 
vegetação 

Descrição: Desmatamento e limpeza do terreno para abertura das vias. Retirada da 
vegetação. Modificação do habitat natural da fauna. Exposição do solo à lixiviação ou 
percolação. Transporte de sedimentos.

Avaliação do Impacto
Reflexo: Negativo Reversibilidade: Irreversível
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Causa: Indireta Periodicidade: Permanente

Tempo de  ocorrência:  curto  e  médio 
prazos

Abrangência: Local

Magnitude: Alta Magnitude

Medida(s)  proposta(s):  Programa  Ambiental  da  Construção  –  PAC; Limitar  a 
abertura  às  vias;  reservar  o  solo  vegetal;  Proteger  os  taludes  com  vegetação; 
executar as obras de drenagem;
Análise visual da execução da terraplenagem; emissão de relatórios mensais

➢ Execução de cortes e aterros

Outro impacto a ser considerado da terraplenagem, é a execução de cortes e aterros, 
necessária para implantação das vias de acesso de forma adequada, assim como dos 
terrenos a serem parcelados. Poderá ocorrer erosão de vias com greides acentuados e 
de  taludes,  além do transporte  de  sedimentos  como conseqüência do  movimento  de 
terras. Este impacto é reversível e pode ser alcançado através da execução das medidas 
propostas  para  sanar  tal  impacto,  juntamente  com  o  monitoramento  dos  processos 
erosivos,  caso ocorram,  através da análise visual,  ensaios geotécnicos e emissão de 
relatórios periódicos.

Impacto Ambiental: Execução de cortes e aterros

Indicador para aferição/apontamento: Área em hectares

Meio(s) de propagação (fator):meios físico e biótico 

Ação causadora: Terraplenagem Aspecto  ambiental:  Erosões  e 
assoreamentos 

Descrição: Execução das obras de terraplenagem e demais obras viárias;
Execução de cortes e aterros; emissão de partículas na atmosfera; emissões sonoras. 
Transporte  de sedimentos.  Possível  erosão de vias com greides  acentuados e de 
taludes.

Avaliação do Impacto
Reflexo: Negativo Reversibilidade: Reversível

Causa: Indireta Periodicidade: Permanente

Tempo  de  ocorrência:  curto  e  médio 
prazos

Abrangência: Local

Magnitude: Alta Magnitude

Medida(s) proposta(s):  Programa Ambiental da Construção – PAC;  Terraplenagem 
com compensação de volumes; cortes e aterros limitados às vias; pequeno volume de 
cortes e aterros; controle de compactação; evitar bota-fora e exportação de massas; 
ruas  com  greide  >15%,  monitorar  processos  erosivos;  caso  ocorram,  pavimentar. 
Executar  drenagem  e  barragens  de  contenção.  Plantio  de  espécies  vegetais  nos 
taludes;  Análise  visual  da  execução  da  terraplenagem;  ensaios  geotécnicos  com 
controle da compactação; emissão de relatórios mensais
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➢ Execução da drenagem

A execução da drenagem pluvial causará impactos considerados negativos, mas também 
necessários.  Poderá  ocorrer  transporte  de  sedimentos,  assoreamento  de  talvegues a 
jusante  do  empreendimento,  assim  como  danos  no  sistema  viário.  Desta  forma,  a 
elaboração de um projeto de drenagem adequado, com seu devido monitoramento, irá 
sanar tal impacto.

Impacto Ambiental: Execução da drenagem

Indicador para aferição/apontamento: velocidade e vazão 

Meio(s) de propagação (fator):meios físico e biótico 

Ação causadora: Terraplenagem Aspecto  ambiental:  Erosões  e 
assoreamentos 

Descrição: Drenagem  pluvial;  erosões  com  transportes  de  sedimentos; 
assoreamento de talvegues a jusante do Empreendimento; danos no sistema viário.

Avaliação do Impacto
Reflexo: Negativo Reversibilidade: Reversível

Causa: Indireta Periodicidade: Permanente

Tempo  de  ocorrência:  curto  e  médio 
prazos

Abrangência: Local

Magnitude: Alta Magnitude

Medida(s)  proposta(s):  Elaborar  projeto  de  drenagem  adequado,  com  captação 
eficiente  a montante  (dragagem).  Execução  do sistema de drenagem projetado  e 
aprovado. Execução de barragens de sedimentação, e controle de finos para evitar 
assoreamento.  Acompanhamento  da  drenagem  ao  longo  dos  anos  e  períodos 
chuvosos. Limpeza e manutenção das estruturas de drenagem;
Análise  visual  da  execução  da  drenagem;  inspeção  dos  pontos  de  lançamento; 
medição de assoreamentos a jusante

➢ Abastecimento de água

No que  tange  o  impacto  ocasionado  pelo  sistema  de  abastecimento  de  água  e  sua 
implantação, pode-se afirmar que é reversível. Deve-se observar a qualidade e a vazão 
dos mananciais utilizados periodicamente. Assim sendo, a análise dos cursos d’água a 
montante  e  a  jusante  do  empreendimento  é  de  sua  importância.  Pode-se  ainda 
considerar  um fato  positivo  a  fiscalização  que  irá  ocorrer  devido  aos  resultados  das 
análises periódicas de água. Os impactos relativos à agua podem ser considerado de 
abrangência regional, pois extrapolam a área que poderá ser impactada diretamente.

Impacto Ambiental: Abastecimento de água

Indicador para aferição/apontamento: Vazão em l/s

Meio(s) de propagação (fator):meios físico e biótico 

Página: 646 / 786

Arquivo: 001-EIA-R46-081218.odt



Ação causadora: produção de efluentes Aspecto ambiental: Contaminação 

Descrição: Implantação do sistema de abastecimento de água 

Avaliação do Impacto

Reflexo: Negativo e positivo Reversibilidade: Reversível

Causa: Direta Periodicidade: Permanente

Tempo  de  ocorrência:  curto  e  médio 
prazos

Abrangência: Regional

Magnitude: Alta Magnitude

Medida(s)  proposta(s):  Programa  de  Monitoramento  da  Qualidade  das  Águas; 
Programa Ambiental da Construção – PAC; Analisar a qualidade da água distribuída; 
analisar a vazão dos mananciais utilizados; Análise da água do lençol freático; análise 
dos cursos d´água a montante e jusante do empreendimento
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12.1 - 12.1 - Descrição impactos na fase de operaçãoDescrição impactos na fase de operação

➢ Expansão da Oferta de Emprego 

No cronograma de obras para  a implantação do Condomínio  Rio das Velhas Design 
Resorts é estimada uma ocupação média de 250 trabalhadores por ano, chegando a 400 
nos períodos de pico. Desse total, conforme intenção do empreendedor, estima-se que 
cerca de 80% desses trabalhadores, sobretudos aqueles de baixa e média qualificação, 
deverão ser recrutados na região, o que significa a criação de 200 postos de trabalho 
anualmente nas Áreas de Influência Direta e Indireta do projeto. 

Além  disso,  apesar  de  difícil  quantificação  na  etapa  atual,  durante  a  operação  do 
empreendimento haverá a oferta de várias vagas de emprego relacionadas aos serviços 
de manutenção das áreas coletivas do Condomínio, bem como demanda por mão-de-
obra para trabalhar nas próprias residências particulares dos condôminos e em serviços 
gerais.

Dessa forma, como este é um impacto que se inicia durante a construção e se estende 
após o término desta fase, ressalta-se que, apesar de ser reversível durante a fase de 
implantação, tendo em vista o caráter temporário das obras, durante a fase de operação 
do  Condomínio  ele  adquire  a  característica  de  irreversível  e  permanente,  conforme 
apresentado no quadro de avaliação e mensuração do impacto, a seguir. A implantação 
de  ações  de  priorização  da  contratação  de  mão-de-obra  local  e  qualificação  destes 
trabalhadores para funções específicas demandadas pelo empreendimento, previstas no 
Programa de Mobilização de Mão-de-Obra, irá potencializar e garantir o reflexo positivo 
deste impacto para a população local.

Impacto Ambiental: Expansão da Oferta de Emprego

Indicador para aferição/apontamento: Contratação de mão-de-obra local 

Meio(s) de propagação (fator): Meio Socioeconômico e Cultural

Ação causadora: Implantação e operação 
do empreendimento

Aspecto ambiental: Trabalho e renda 

Descrição: Aumento da oferta de emprego para a população local para trabalhar tanto 
durante as obras de construção quanto durante a operação do condomínio.

Avaliação do Impacto

Reflexo: Positivo Reversibilidade:  Reversível  (durante 
implantação);  Irreversível (durante  a 
operação)

Causa: Direto Periodicidade:  Temporário  (durante 
implantação);  Permanente  (durante 
operação)

Tempo  de  Ocorrência:  Curto  e  médio Abrangência: Regional
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prazo

Sinergismo: Não cumulativo

Magnitude: Alta magnitude

Medida(s)  proposta(s):  Programa  de  Mobilização  de  Mão-de-Obra  Local  e 
Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos.

➢ Aumento da Receita Municipal

Durante  o período de implantação  do empreendimento  deverá ocorrer  o  aumento  da 
arrecadação  de  impostos  e  conseqüente  expansão  da  receita  do  município  de 
Jaboticatubas, proporcionado pelo recolhimento do ISS, resultantes da contratação de 
empreiteiras para implantação do empreendimento.

Na fase de operação, espera-se que o município aumente sua arrecadação de ITBI e 
IPTU, tornando-o, assim, menos vulnerável às receitas de transferências.

Abrangendo a AII, considera-se este impacto como de alta magnitude frente a fragilidade 
das finanças públicas municipais.

Impacto Ambiental: Aumento da Receita Municipal

Indicador para aferição/apontamento: Demonstrativo Contábil das Finanças Públicas 
de Jaboticatubas

Meio(s) de propagação (fator): Meio Socioeconômico e Cultural

Ação causadora: Implantação e operação 
do empreendimento

Aspecto ambiental: Receita Municipal

Descrição: Aumento das receitas próprias de Jaboticatubas

Avaliação do Impacto
Reflexo: Positivo Reversibilidade: Irreversível 

Causa: Direto Periodicidade: Permanente 

Tempo  de  Ocorrência:  Curto,  médio  e 
longo prazo

Abrangência: Regional

Sinergismo: Não cumulativo

Magnitude: Alta magnitude

Medida(s) proposta(s): Programa de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos.

➢ Aquecimento do setor de comércio e serviços da Área de Influência 

A efetivação do empreendimento cria oportunidades para o aquecimento das atividades 
econômicas de sua área de inserção, como reflexo da maior circulação de dinheiro em 
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função dos salários pagos, da geração de impostos e das demandas por materiais e 
serviços de apoio necessários à obra e à manutenção do Condomínio.

Dessa maneira,  durante  a construção e  especialmente  após o início  da operação do 
Condomínio e sua consolidação,  espera-se um aumento significativo da demanda por 
bens e serviços na área de influência, destacando-se o setor terciário do município de 
Jaboticatubas, com destaque para os setores de construção civil, indústria alimentícia e 
de mercadorias em geral.

Em relação às comunidades rurais da Área de Influência Direta, embora possuam setores 
de  comércio  e  serviços  limitados  e  pouco  diversificados,  também  ocorrerá  um 
aquecimento da economia local, considerando as oportunidades de trabalho no próprio 
empreendimento e a demanda por serviços por parte dos condôminos. Neste contexto, 
cabe ressaltar também que estão sendo propostas no âmbito deste EIA ações visando 
tanto a maximização dos efeitos diretos (geração de empregos para a mão-de-obra local) 
quantos  dos  efeitos  indiretos  do  empreendimento,  como  privilegiar  e  valorizar  as 
produções locais para serem comercializadas no próprio Condômino. Alguns exemplos 
destas ações podem ser observados no âmbito dos Programas de Fomento e Apoio ao 
Turismo e Mobilização de Mão-de-Obra local.

Descreve-se no quadro a seguir a síntese da avaliação deste impacto.

Impacto  Ambiental:  Aquecimento  do  setor  de  comércio  e  serviços  da  Área  de 
Influência

Indicador para aferição/apontamento: Aumento da renda e circulação de dinheiro em 
âmbito local

Meio(s) de propagação (fator): Meio Socioeconômico e Cultural

Ação causadora: Implantação e operação 
do empreendimento

Aspecto ambiental: Trabalho e Renda 

Descrição: Aquecimento do setor terciário da Área de Influência em função da geração 
de trabalho e renda proporcionada tanto pela contratação de mão-de-obra local quanto 
pelo  aumento  da  demanda  por  bens e  serviços  durante  as  fases  de implantação  e 
operação.

Avaliação do Impacto
Reflexo: Positivo Reversibilidade:  Reversível  (durante 

implantação);  Irrerversível  (durante  a 
operação)

Causa: Direto Periodicidade:  Temporário  (durante 
implantação);  Permanente  (durante 
operação)

Tempo  de  Ocorrência:  Curto  e  médio 
prazo

Abrangência: Regional

Sinergismo: Não cumulativo
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Magnitude: Média magnitude

Medida(s) proposta(s):  Programas de Apoio e Incentivo ao Turismo, Mobilização de 
Mão-de-Obra Local e Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos.

➢ Valorização fundiária e imobiliária da região do entorno 

A  efetivação  de  um  empreendimento  desta  natureza  na  região  de  sua  inserção 
proporcionará, conseqüentemente, um aumento significativo da valorização das terras e 
imóveis localizados em seu entorno, extrapolando inclusive a região do entorno imediato 
representada pelas comunidades rurais da AID e alcançando outras vertentes do território 
municipal de Jaboticatubas. 

Apesar deste ser um impacto que se inicia durante o início da fase de implantação do 
empreendimento,  em  função  de  aspectos  relacionados  à  especulação  imobiliária  e 
previsão  de  investimentos  diversos  para  o  futuro,  sua  maior  significância  ocorrerá, 
gradativamente,  a  partir  da  conclusão  das  etapas  de  implantação  das  estruturas  do 
Condomínio,  atingindo  seu  ápice,  provavelmente,  quando  da  consolidação  total  do 
empreendimento. Dessa forma, considerando sua perspectiva de longo prazo, considera-
se como um impacto significativo e de alta magnitude, conforme descrito a seguir.

Impacto Ambiental: Valorização fundiária e imobiliária da região do entorno 

Indicador para aferição/apontamento: Preço das terras e imóveis da AII

Meio(s) de propagação (fator): Meio Socioeconômico e Cultural

Ação  causadora:  Implantação  e 
operação do empreendimento

Aspecto ambiental: Mercado Imobiliário

Descrição:  Aumento  gradativo  da  valorização  fundiária  e  imobiliária  da  região  do 
entorno do empreendimento.

Avaliação do Impacto

Reflexo: Positivo Reversibilidade: Irreversível 

Causa: Indireto Periodicidade: Permanente 

Tempo  de  Ocorrência:  Médio  e  longo 
prazo

Abrangência: Regional 

Sinergismo: Não cumulativo

Magnitude: Alta magnitude

Medida(s) proposta(s): Programa de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos.

➢ Apoio à estruturação da atividade turística local e aumento da demanda por mão-
de-obra e serviços qualificados no setor de turismo

O aumento do fluxo de pessoas relacionadas ao empreendimento, bem como a maior 
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divulgação do município de Jaboticatubas e da região como um todo na mídia estadual e 
nacional,  tende  a proporcionar  um aumento  da  demanda  pelos serviços  turísticos  da 
região, onde se destacam importantes atrativos, como a Serra do Cipó e outros descritos 
no diagnóstico. As próprias estruturas do Condomínio em si, em particular os campos de 
golfe,  o  centro  hípico,  os  parques,  o  clube  social,  dentre  outros,  se  constituirão  em 
atrativos  para  um turismo que,  embora  específico,  poderá  gerar  demanda  por  outras 
vertentes do turismo na região, como o turismo esportivo, ecológico, rural e cultural.

Além disso, espera-se que, com a abertura de um novo mercado a ser criado a partir do 
público envolvido com o Condomínio, somada ao desenvolvimento das ações a serem 
implementadas no âmbito dos Programas de Fomento e Apoio ao Turismo; Restauração 
da Sede da Fazenda da Guia e seu Antigo Engenho; e Inventário e Promoção dos Bens 
Culturais  Imóveis  e  Imateriais  da  ADA  e  AID,  haja  um  aumento  da  divulgação  dos 
produtos turísticos da região, aliado a uma maior valorização dos produtos culturais e 
naturais locais,  que se constituirão em importantes  instrumentos  para a promoção do 
turismo em âmbito local e regional.

Neste contexto, é previsível que esta situação gere ainda um aumento da demanda por 
serviços  e  mão-de-obra  mais  qualificados  no  setor  de  turismo,  uma  vez  que, 
naturalmente, ocorrerá cada vez mais a exigência por serviços de maior qualificação para 
atender  a este público,  fazendo com que,  conseqüentemente,  os diversos segmentos 
envolvidos na cadeia econômica do turismo busquem melhorar e ampliar seus produtos 
para participarem ativamente do processo de desenvolvimento econômico a ser criado de 
maneira sustentável.

Impacto  Ambiental:  Apoio  à  estruturação  da  atividade  turística  local  e  aumento  da 
demanda por mão-de-obra e serviços qualificados no setor de turismo

Indicador para aferição/apontamento:  Demanda por serviços turísticos e qualificação 
dos segmentos envolvidos nesta cadeia econômica 

Meio(s) de propagação (fator): Meio Socioeconômico e Cultural

Ação  causadora:  Operação  do 
empreendimento

Aspecto  ambiental:  Desenvolvimento 
socioeconômico local 

Descrição:  Aumento  da  demanda  por  serviços  turísticos  e  maior  exigência  de 
qualificação dos produtos e mão-de-obra envolvida, em função de aspectos diretos e 
indiretos ligados à implantação e operação do empreendimento.

Avaliação do Impacto
Reflexo: Positivo Reversibilidade: Irreversível 

Causa: Indireto Periodicidade: Permanente

Tempo  de  Ocorrência:  Médio  e  longo 
prazo

Abrangência: Regional 

Sinergismo: Não cumulativo

Magnitude: Média magnitude

Medida(s)  proposta(s):  Programas  de  Fomento  e  Apoio  ao  Turismo,  Programa  de 
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Restauração da Sede e Engenho da Antiga Fazenda da Guia e Programa de Inventário 
e Promoção de Bens Culturais

➢ Incômodos aos moradores da AID / Interferências em seu cotidiano 

Durante  o  período  de  execução  das  obras  e  em  conseqüência  de  suas  demandas, 
ocorrerá maior trânsito de pessoas pela área que deverá abrigar as estruturas do projeto, 
assim  como  aumento  dos  níveis  de  ruído  e  circulação  de  veículos  e  máquinas, 
contribuindo,  mesmo  que  indiretamente,  para  modificar  o  cotidiano  das  famílias  aí 
residentes. Observa-se que, pela proximidade das comunidades rurais de Bamburral, Boa 
Vista  e  Açudinho  ao  local  das  obras,  com  destaque  para  estas  duas  últimas,  esse 
impacto deverá estender-se a esses locais, provocando incômodos aos seus moradores.

Tal impacto é previsto ainda em função da convivência constante entre a população local 
e  pessoas  de  hábitos  culturais  diferentes,  podendo  comprometer  a  tranqüilidade  e 
segurança dos moradores da AID,  que são aspectos  extremamente  valorizados pelas 
famílias aí presentes.

Da mesma forma, durante a fase de operação do empreendimento ocorrerá um aumento 
significativo da circulação de pessoas estranhas à região, o que faz com que este seja 
mais  um  impacto  comum  às  fases  de  implantação  e  operação  do  empreendimento, 
demandando,  por  sua  vez,  ações  também  comuns  e  orientadas  à  sua  adequada 
mitigação.

O quadro a seguir contém a síntese da avaliação deste impacto.

Impacto  Ambiental:  Incômodos  aos  moradores  da  AID  /  interferências  em  seu 
cotidiano

Indicador para aferição/apontamento:  Percepção dos moradores da AID frente ao 
empreendimento

Meio(s) de propagação (fator): Meio Socioeconômico e Cultural

Ação  causadora:  Implantação  e 
operação do empreendimento

Aspecto  ambiental:  Modo  de  vida  da 
população local

Descrição:  Geração de incômodos aos moradores das comunidades rurais de Boa 
Vista, Açudinho e Bamburral em função de possíveis interferências sobre o seu modo 
de  vida  ocasionadas  pelo  aumento  da  circulação  de  pessoas  estranhas  à  região 
durante as fases de implantação e operação do empreendimento.

Avaliação do Impacto

Reflexo: Negativo Reversibilidade:  Reversível  (durante  a 
implantação);  Irrerversível  (durante  a 
operação)

Causa: Direto Periodicidade:  Temporário  (durante 
implantação);  Permanente  (durante 

Página: 653 / 786

Arquivo: 001-EIA-R46-081218.odt



operação)
Tempo  de  Ocorrência:  Curto  e  médio 
prazo

Abrangência: Local

Sinergismo: Não cumulativo

Magnitude: Alta magnitude

Medida(s)  proposta(s):  Programas  de  Monitoramento  dos  Aspectos 
Socioeconômicos,  Programas  de  Comunicação  Social  e  Programas  de  Educação 
Ambiental

➢ Afluxo  de  população  direta  e  indiretamente  atraída  pelo  empreendimento  e 
conseqüente pressão sobre serviços públicos da AID

Em projetos dessa natureza é comum ocorrer o afluxo de pessoas à região de inserção 
do projeto,  tanto de forma direta  (trabalhadores a serem contratados)  quanto indireta, 
através  de  pessoas  motivadas  pelas  oportunidades  de  emprego  e  desenvolvimento 
econômico local. É previsível que esse movimento tenha como destino as comunidades 
rurais da AID, pela proximidade ao local do empreendimento.

Este afluxo de população para a região poderá ocasionar o aumento da demanda por 
serviços públicos disponíveis na região de entorno do projeto, sendo que essa demanda 
deverá recair, sobretudo, sobre os setores habitacional, de educação e de saúde, com os 
acréscimos a serem proporcionados podendo penalizar o atendimento aos moradores. 
Não obstante,  a priorização da contratação de mão-de-obra local  e a elasticidade do 
período de construção do projeto conferem a este efeito o caráter de reversível e de baixa 
magnitude.

Impacto  Ambiental:  Afluxo  de  população  direta  e  indiretamente  atraída  pelo 
empreendimento e conseqüente pressão sobre serviços públicos da AII e AID

Indicador  para  aferição/apontamento:  Demanda  sobre  os  setores  de  habitação, 
educação e saúde do município de Jaboticatubas e comunidades rurais da AID

Meio(s) de propagação (fator): Meio Socioeconômico e Cultural

Ação causadora: Implantação e operação 
do empreendimento

Aspecto ambiental: Serviços Públicos da 
AII e AID

Descrição:  Aumento da demanda sobre serviços públicos da AII e AID em função do 
afluxo de população atraída direta e indiretamente pelo empreendimento

Avaliação do Impacto

Reflexo: Negativo Reversibilidade: Reversível 

Causa: Indireto Periodicidade:  Temporário  (durante 
implantação) 
Permanente (durante operação)

Tempo  de  Ocorrência:  Curto  e  Médio Abrangência: Local
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prazo

Sinergismo: Não Cumulativo

Magnitude: Baixa magnitude

Medida(s) proposta(s): Programas de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos 
e Mobilização de Mão-de-Obra Local. 

➢ Risco de ocupação fundiária irregular do entorno 

O afluxo de população em busca de oportunidades de emprego tanto durante as obras 
quanto durante a operação do Condomínio ocasionará o risco desta população se fixar 
nas  imediações  do  Condomínio,  gerando  ocupações  irregulares  do  solo  na  área  de 
entorno ao empreendimento, agravando uma situação que atualmente já é vista como um 
problema  significativo  em  função  dos  vários  loteamentos  instalados  sem  critérios 
adequados  na  região.  Soma-se  a  isto  a  própria  preocupação  da  população  das 
comunidades rurais da AID, manifesta durante os contatos mantidos para a elaboração 
deste EIA, em relação aos efeitos negativos do risco de “favelização” de sua região rural, 
atualmente já registrados em função dos vários processos de parcelamento irregular do 
solo instalados em seu entorno.

Impacto Ambiental: Risco de ocupação fundiária irregular do entorno

Indicador para aferição/apontamento: Ocupações do solo na AID durante as fases de 
implantação e operação.

Meio(s) de propagação (fator): Meio Socioeconômico e Cultural

Ação causadora: Implantação e operação 
do empreendimento

Aspecto ambiental:  Uso e Ocupação do 
Solo

Descrição: Risco de agravamento das ocupações irregulares do solo no entorno da área 
do  Condomínio  em  função  do  afluxo  de  população  em  busca  de  oportunidades  de 
emprego durante as fases de implantação e operação do empreendimento

Avaliação do Impacto
Reflexo: Negativo Reversibilidade: Reversível 

Causa: Indireto Periodicidade: Permanente 

Tempo  de  Ocorrência:  Curto  e  Médio 
prazo

Abrangência: Regional

Sinergismo: Cumulativo

Magnitude: Alta magnitude

Medida(s) proposta(s):  Programa de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos; 
Ações e orientações de gestão do território junto ao poder público de Jaboticatubas.

➢ Pressão sobre o mercado imobiliário local
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Apesar  da  previsão  de  valorização  das  terras  e  imóveis  do  entorno,  o  aumento  da 
demanda por habitação na área de entorno do empreendimento ocasionado pelo afluxo 
de população direta e indiretamente atraída pelo empreendimento, e a própria instalação 
do Condomínio, ocasionarão pressão sobre o mercado imobiliário local, seja relacionada 
à demanda por residências ou ao aumento dos preços de aluguel de imóveis residenciais, 
em uma região onde,  embora haja disponibilidade de terrenos e loteamentos,  não se 
verifica estoque de residências disponíveis para população de baixa renda. 

No  entanto,  tendo  em  vista  o  longo  período  de  construção  do  empreendimento  e  a 
previsão  inicial  de  alocação  de  mão-de-obra  (média  de  250  empregos  anuais), 
associados  ainda  à  política  de  priorização  de  mão-de-obra  local,  considera-se  este 
impacto como reversível e de baixa magnitude, conforme descrito a seguir.

Impacto Ambiental: Pressão sobre o mercado imobiliário local

Indicador para aferição/apontamento: Demanda por habitação e preço dos imóveis.

Meio(s) de propagação (fator): Meio Socioeconômico e Cultural

Ação causadora: Implantação e operação 
do empreendimento

Aspecto ambiental: Mercado imobiliário 

Descrição:  Pressão  sobre  o  mercado  imobiliário  local  em  função  do  aumento  da 
demanda por habitação e preço dos aluguéis.

Avaliação do Impacto

Reflexo: Negativo Reversibilidade: Reversível

Causa: Indireto Periodicidade: Permanente 

Tempo  de  Ocorrência:  Curto  e  Médio 
prazo

Abrangência: Regional

Sinergismo: Não Cumulativo

Magnitude: Baixa magnitude

Medida(s) proposta(s): Programas de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos e 
Mobilização de Mão-de-Obra Local 

➢ Possibilidade de Aumento dos Casos de Violência 

A implantação do empreendimento poderá contribuir para um maior trânsito de pessoas 
na área, principalmente pelas oportunidades de emprego a serem criadas, contribuindo 
para a quebra do quadro de tranqüilidade atualmente vivenciado pelos moradores das 
comunidades rurais da AID. O afluxo de pessoas nessas áreas poderá potencializar um 
possível aumento de situações de violência proporcionando, ainda, a sobrecarga da infra-
estrutura de segurança pública disponível.

Essa situação é decorrente do fato de que, atualmente, o setor de segurança pública 
desse município,  tanto  da  sede municipal  quanto  das comunidades  rurais  da  AID,  já 
necessita ser readequado em termos de efetivo policial, conforme descrito no diagnóstico. 
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O quadro a seguir apresenta a mensuração deste impacto.

Impacto Ambiental: Possibilidade do aumento dos casos de violência 

Indicador para aferição/apontamento: Número de ocorrências policiais

Meio(s) de propagação (fator): Meio Socioeconômico e Cultural

Ação causadora: Implantação e operação 
do empreendimento

Aspecto ambiental: Segurança Pública

Descrição:  Risco do aumento dos casos de violência e conseqüente pressão sobre o 
serviço de segurança pública da AII e AID em função do afluxo de população para a 
região.

Avaliação do Impacto

Reflexo: Negativo Reversibilidade: Reversível 

Causa: Indireto Periodicidade:  Temporário  (durante 
implantação)
Permanente (durante operação)

Tempo  de  Ocorrência:  Curto  e  Médio 
prazo

Abrangência: Local

Sinergismo: Cumulativo

Magnitude: Média magnitude

Medida(s) proposta(s): Programas de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos 
(estabelecimento  de  convênio  com  a  Polícia  Militar  para  reforço  policial  à  região), 
Programa  de  Mobilização  de  Mão-de-Obra  Local,  Comunicação  Social  e  Educação 
Ambiental. 

➢ Risco  de  Desestruturação  das  Relações  de  Moradia  e  Trabalho  dos  não 
proprietários residentes na ADA 

Como descrito no diagnóstico, nas quatro propriedades rurais que compõem a ADA do 
empreendimento  residem  três  famílias,  todas  da  categoria  de  não  proprietários  e 
empregados  permanentes.  A  desmobilização  total  destes  estabelecimentos  e  seu 
repasse  oficial  para  o  empreendedor,  prevista  para  o  ano  de  2010,  ocasionará 
interferências nas relações de trabalho e moradia de duas destas famílias, que residem 
dentro  da  área  negociada  pelos  proprietários  com o  empreendedor,  quais  sejam,  Sr. 
Filinto  e  sra.  Ângela,  residentes  a  nove  anos  na  propriedade  P01,  de  Cide  Orlando 
Moreira e Sr. Ricardo e sra. Maria Alice, residentes na propriedade P03, da Agropecuária 
Bela Vista.

No caso do Sr. Ricardo, este é vinculado ao estabelecimento a quatro anos, e sua esposa 
a um ano. Recebem remuneração pelas atividades que prestam na propriedade, sendo 
que o proprietário, Sr. Dener (responsável pela Agropecuária Bela Vista), já manifestou 
que seu interesse é manter a relação de trabalho e de moradia que oferece ao casal, em 
outra  propriedade  rural  da  empresa,  para  a  qual  serão  transferidas  as  atividades 
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atualmente  realizadas  na  Fazenda  Bela  Vista.  O  Sr.  Ricardo  e  a  sra.  Ângela  não 
manifestaram  objeção  em se  mudar  da  região  junto  com o  proprietário.  No  entanto, 
externam interesse em permanecer residindo na área, caso haja possibilidade de trabalho 
na implantação e operação do empreendimento  e também oportunidade de residirem 
dentro do futuro Condomínio.

Neste  contexto,  como a implantação  do empreendimento  causará,  compulsoriamente, 
interferência na relação de trabalho e moradia do Sr. Ricardo e sra. Ângela, propõe-se 
que,  durante  a  elaboração  do  Plano  de  Controle  Ambiental  –  PCA,  o  casal  seja 
novamente consultado em relação ao seu interesse em se mudar com o proprietário para 
outro estabelecimento rural em outra região. Caso negativo, o empreendedor terá que 
disponibilizar moradia e trabalho na área do Condomínio ou entorno ou indeniza-los para 
que possam dar continuidade em suas condições de vida atuais.

O caso do Sr.  Filinto  e sra.  Ângela,  ambos com 51 anos de idade,  é mais delicado. 
Vinculados à propriedade há nove anos, o casal, de perfil bastante humilde, possui forte 
apego  à  terra  e  à  moradia,  em  cujo  quintal  desenvolvem  atividades  agrícolas  para 
subsistência. Além disso, têm alto grau de dependência para com o proprietário, Sr. Cide, 
uma vez que este oferece assistência médica constante à sra. Ângela, que possui graves 
problemas  de  saúde  relacionados  ao  sistema  nervoso  e  necessita  tomar  remédio 
controlado  diariamente,  fornecido  gratuitamente  pelo  Sr.  Cide,  conforme  descrito  no 
diagnóstico socioeconômico. 

Soma-se a isto  o  fato  da sra.  Ângela manifestar  bastante preocupação em relação à 
possibilidade  de  ter  que  sair  do  local  onde  moram,  afirmando  que  caso  isto  ocorra 
pretende se mudar para Belo Horizonte. Assim, a efetivação do empreendimento traz o 
risco de desestruturação familiar do casal, uma vez que o Sr. Filinto sempre trabalhou 
como  lavrador  e  pretende  continuar  no  campo,  pois  é  o  que  sabe  fazer  e  não  tem 
interesse em se mudar para a área urbana. Em sua opinião, ele gostaria que, se possível, 
a esposa também permanecesse no campo com ele, na área de 30 ha remanescente do 
estabelecimento,  que continuará  sob propriedade do Sr.  Cide,  que já  manifestou  que 
pretende  permanecer  com  os  dois  nesta  área,  mantendo  as  relações  de  moradia, 
trabalho e assistência médica atualmente verificadas. 

Neste sentido, com o intuito de mitigar da melhor forma possível este impacto, buscar-se-
á garantir a continuidade das condições de vida e das relações de dependência do casal 
para com o Sr. Cide, propondo-se para tal que as medidas mitigadoras contemplem as 
seguintes opções:

➢ Construção, pelo empreendedor, de uma nova moradia para o casal na área 
remanescente  da  propriedade,  em  condições  no  mínimo  semelhantes  e 
preferencialmente  superiores  às  atuais  e  disponibilização  de  uma  área  no 
entorno  desta  na  qual  possam  continuar  a  desenvolver  a  agricultura  de 
subsistência.  Ressalta-se  que esta  opção  deve  ser  discutida  conjuntamente 
entre  o  casal  e  o  proprietário,  sendo  a  área  para  relocação  definida 
conjuntamente  por  todos  e  levando  em  consideração,  principalmente,  o 
interesse do Sr. Filinto e sra. Ângela;
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➢ Caso não seja possível a viabilização da opção acima, em função de desejos 
antagônicos entre as partes, o empreendedor deverá viabilizar a condição de 
produtor  rural  do  Sr.  Filinto,  reassentando  o  casal  em  uma  gleba  de  terra 
dotada  de  benfeitorias  básicas  (casa,  curral  e  paiol)  e  onde o  casal  possa 
permanecer no campo e produzindo. No entanto, ressalta-se também que esta 
nova gleba de terra deverá ser localizada, preferencialmente, adjacente ao Sr. 
Cide, de modo a preservar a condição de trabalho do sr Filinto e a assistência 
médica a sua esposa. 

Estas opções deverão ser apresentadas e discutidas junto aos interessados durante a 
elaboração do Plano de Controle Ambiental – PCA, definindo-se e detalhando-se, neste 
documento, a medida que será implementada, de acordo principalmente com a opção do 
casal e do Sr. Cide.

O quadro a seguir contém a síntese deste impacto e seus critérios de avaliação.

Impacto Ambiental: Risco de desestruturação das relações de trabalho e moradia nos 
não proprietários residentes na ADA

Indicador para aferição/apontamento: Relações de trabalho e moradia atual e futura 
deste público

Meio(s) de propagação (fator): Meio Socioeconômico e Cultural

Ação  causadora:  Implantação  do 
empreendimento

Aspecto  ambiental:  Trabalho  e 
Habitação 

Descrição:  Interferências nas relações de trabalho e moradia dos não proprietários 
residentes em função da implantação do empreendimento 

Avaliação do Impacto

Reflexo: Negativo Reversibilidade: Reversível 

Causa: Direto Periodicidade: Temporário

Tempo de Ocorrência: Curto prazo Abrangência: Local

Sinergismo: Não cumulativo

Magnitude: Alta magnitude

Medida(s) proposta(s): Programa de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos; 
Ações de Recomposição Social dos Não Proprietários Afetados

➢ Risco de desestruturação do modo de vida da população rural do entorno

Com  a  implantação  do  empreendimento  ocorrerá  a  mudança  da  ADA,  uma  região 
atualmente  eminentemente  rural,  onde  se  registra  a  presença  de  estabelecimentos 
agropecuários,  para  um  cenário  urbano  de  ocupação  mais  intensiva  em  função  da 
construção das residências e demais estruturas do Condomínio. A população residente 
na  AID  do  empreendimento,  representada  pelas  comunidades  rurais  de  Boa  Vista, 
Açudinho  e  Bamburral,  possui  um  modo  de  vista  bastante  tradicional,  baseado  nas 
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atividades agropecuárias, com importante expressão na produção de hortaliças e calcado 
em relações sociais de vizinhança e parentesco bastante consolidadas.

Neste contexto, a efetivação do projeto poderá trazer o risco de desestruturação do modo 
de  vida  rural  da  população  da  área  de  entorno,  gerando  perda  de  identidade  e 
modificação  do  perfil  socioeconômico  desta  população,  em  função  da  possível 
sobreposição cultural do novo estilo e modos de vida intrínsecos ao Condomínio sobre os 
costumes, fazeres e modus vivendi da população local. 

No  entanto,  as  ações  de  mitigação  previstas  nos  diversos  Programas  propostos  no 
âmbito do Meio Socioeconômico e Cultural buscarão a minimização deste impacto e até 
mesmo sua reversão, ou seja, aspectos positivos que podem advir deste aparente conflito 
de culturas, através do fortalecimento do modo de vida local, dos fazeres, costumes e 
relações  sociais  ali  encontrados.  Assim,  buscar-se-á  com  as  várias  ações  a  serem 
empreendidas a valorização da cultura local e o fortalecimento da identidade, através do 
apoio, fomento e incentivo à produção local e às festas e costumes característicos da 
região,  o  que  poderá,  inclusive,  agregar  valor  ao  projeto.  Com  isso,  com  o 
desenvolvimento dos diversos Programas voltados à minimização e compensação deste 
impacto,  pretende-se  que  a  efetivação  do  Condomínio  propicie  melhoria  e 
desenvolvimento  para  a  comunidade  da  AID,  a  partir  do  respeito,  preservação  e 
fortalecimento de sua cultura.

Impacto Ambiental: Risco de desestruturação do modo de vida da população rural

Indicador para aferição/apontamento: Alterações no modo de vida da população da 
AID

Meio(s) de propagação (fator): Meio Socioeconômico e Cultural

Ação  causadora:  Operação  do 
empreendimento

Aspecto  ambiental:  Características 
culturais locais

Descrição: Risco de desestruturação do modo de vida da população da AID em função 
da instalação de um Condomínio em uma região eminentemente rural, e também tendo 
em vista o possível conflito de culturas a ser instalado entre a população local e aquela 
ligada ao Condomínio.

Avaliação do Impacto

Reflexo: Negativo Reversibilidade: Reversível 

Causa: Direto Periodicidade: Permanente 

Tempo de Ocorrência: Médio prazo Abrangência: Local

Sinergismo: Não cumulativo

Magnitude: Média magnitude

Medida(s)  proposta(s):  Programas  de  Apoio  e  Fomento  ao  Turismo;  Inventário  e 
Promoção  de  Bens  Culturais;  Programas  de  Comunicação  Social;  Programas  de 
Educação Ambiental; Programas de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos
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➢ Interferências sobre o livre acesso da população local na região 

A  região  onde  será  implantado  o  empreendimento  configura-se  como  uma  área  de 
passagem da população residente  no município  de  Jaboticatubas,  sobretudo  na AID. 
Apesar  da  existência  de  outros  acessos  na  região,  a  ADA  está  localizada  em  um 
importante trecho que interliga as comunidades rurais da AID e a MG 020 à cidade de 
Lagoa Santa e à MG 010. Dessa forma, a efetivação do Condomínio poderá ocasionar 
interferências  sobre  o livre  acesso da população entre  esses locais,  sendo proposta, 
como medida mitigadora, a autorização do trânsito de pessoas da região através da área 
do empreendimento, desde que observadas as medidas de segurança e de transporte 
pré-estabelecidas pela administração do Condomínio. Apesar de permanente, este é um 
impacto considerado de baixa magnitude, uma vez que é reversível através da adoção de 
medidas mitigadoras, conforme quadro a seguir.

Impacto Ambiental: Interferências sobre o livre acesso da população local na região 

Indicador para aferição/apontamento: Trânsito de pessoas entre as MGs 020 e 010 
através da ADA

Meio(s) de propagação (fator): Meio Socioeconômico e Cultural

Ação  causadora:  Operação  do 
empreendimento

Aspecto ambiental: NA 

Descrição:  Interferências  sobre o livre acesso da população,  uma vez que a área 
onde  será  implantado  o  Condomínio  é  um  importante  trecho  de  ligação  entre  as 
comunidades rurais da AID e a MG 020 à cidade de Lagoa Santa e MG 010.

Avaliação do Impacto

Reflexo: Negativo Reversibilidade: Reversível

Causa: Direto Periodicidade: Permanente

Tempo  de  Ocorrência:  Curto  e  Médio 
prazo

Abrangência: Regional

Sinergismo: Não cumulativo

Magnitude: Baixa magnitude

Medida(s)  proposta(s):  Programas  de  Comunicação  Social  e  Monitoramento  dos 
Aspectos Socioeconômicos; Autorização do livre acesso da população através da área 
do Condomínio.

➢ Lançamentos de Esgotos Sanitários

Referente aos impactos ocasionados pelos esgotos sanitários, pode-se afirmar que são 
reversíveis.  O lançamento  dos  mesmos  in  natura,  poderá  contaminar  os  mananciais. 
Desta  forma,  a  aplicação  das  propostas  de  retenção  deste  esgoto,  assim  como  seu 
tratamento serão necessários para sanar tal  impacto,  não obstante a necessidade de 
análise  das  águas  subterrâneas  e  superficiais,  a  montante  e  a  jusante  do 
empreendimento. Os impactos relativos à agua podem ser considerado de abrangência 
regional, pois extrapolam a área que poderá ser impactada diretamente.
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Impacto Ambiental: Lançamentos de Esgotos Sanitários

Indicador para aferição/apontamento: Vazão em l/s

Meio(s) de propagação (fator):meios físico e biótico 

Ação causadora: produção de efluentes Aspecto ambiental: Contaminação 

Descrição: Esgotos Sanitários; emissão de efluentes após ocupação; contaminação 
de mananciais. 

Avaliação do Impacto

Reflexo: Negativo Reversibilidade: Reversível

Causa: Direta Periodicidade: Permanente

Tempo  de  ocorrência:  curto  e  médio 
prazos

Abrangência: Regional

Magnitude: Alto

Medida(s)  proposta(s):  Programa Ambiental  da Construção – PAC;  Execução de 
redes coletoras; Elaboração de projeto de interceptores; Execução de interceptores; 
construção de fossas, filtros e sumidouros; construção de ETEs; Análise da água do 
lençol freático; análise dos cursos d´água a montante e jusante do empreendimento.

➢ Aumento na geração de Resíduos Sólidos

No  que  diz  respeito  aos  resíduos  sólidos,  identificou-se  que  a  produção  de  lixo  em 
toneladas e sua destinação resultariam em um impacto ambiental, partindo do princípio 
de que este deve ser condicionado de forma adequada para não ocasionar problemas de 
saúde e contaminação do solo e das águas. Assim sendo, a coleta e o tratamento que 
será dado aos resíduos, irão obedecer às medidas propostas, considerando a premissa 
de aproveitamento do que for reciclável, gerando menor quantidade de resíduos para o 
aterro  a  ser  destinado.  Os  impactos  relativos  à  geração  de  resíduos  podem  ser 
considerado de abrangência regional, pois extrapolam a área que poderá ser impactada 
diretamente.

Impacto Ambiental: Aumento na geração de Resíduos Sólidos

Indicador para aferição/apontamento: Produção de lixo em toneladas

Meio(s) de propagação (fator): meios físico e biótico 

Ação  causadora:  produção  de 
efluentes

Aspecto ambiental: Contaminação 

Descrição: Emissão de resíduos sólidos durante fase de ocupação.
Produção de lixo domiciliar.  Surgimento de insetos e demais vetores.  Degradação 
ambiental. Possível contaminação de lençol freático.

Avaliação do Impacto

Reflexo: Negativo Reversibilidade: Reversível

Causa: Direto Periodicidade: Permanente
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Tempo  de  ocorrência:  curto  e  médio 
prazos

Abrangência: Regional

Magnitude: Alta Magnitude

Medida(s) proposta(s): Programa de Gerenciamento de Resíduos e Plano Ambiental 
de  Construção  -  PAC;  Execução  de  coleta  seletiva  separando-se  os  inertes  para 
futura reciclagem ou doação; Instalação de coletores estacionários nas vias e locais 
de equipamentos;  Tratamento da matéria orgânica em aterros com compostagem; 
Destino adequado em aterro sanitário;  Acompanhamento do processo de coleta e 
disposição do lixo.

➢ Aumento do fluxo de veículos na rodovia MG 010 e MG 020

O empreendimento que, no seu ápice, deverá alcançar cerca de 26 mil moradores, além 
da população flutuante (visitantes) irá atrair  um expressivo número de veículos. Estes 
veículos  por  sua  vez,  para  acessarem o  empreendimento  pelos  acessos  sul,  leste  e 
oeste,  deverão utilizar as rodovias MG 010 e MG 020 e desta forma, fica evidente o 
aumento do fluxo de veículos nestas rodovias.

O aumento do fluxo de veículos resulta em impactos no meio físico (eqüidade no uso do 
espaço público de circulação), no meio biótico (poluição sonora e atmosférica) e no meio 
antrópico (alteração no comportamento da população lindeira à rodovia).

Este  impacto  apresenta  reflexo  negativo,  uma  vez  que  imprime  perda  de  qualidade 
principalmente  quando  consideramos  o  sistema  viário  e  a  potencialidade  de 
congestionamento e formação de filas em horários de picos nos centros urbanos que 
estão nas rotas de acesso. O tempo de ocorrência do impacto é de médio / longo prazo, 
além de  perdurar  uma vez que a  ocupação  do  empreendimento  ocorre  ao  longo do 
tempo.

A alteração do fluxo de veículos tem potencial para ocorrer ou para se manifestar por 
irradiação  em  escala  de  dimensão  regional,  com  periodicidade  permanente, 
principalmente após a ocupação total do empreendimento. 

Impacto Ambiental: Aumento do fluxo de veículos na rodovia MG 010 e na 
MG-20

Indicador para aferição/apontamento: Número de veículos

Meio(s) de propagação (fator): Meio Físico, Biótico e Antrópico

Ação  causadora: Geração  de 
veículos pelo empreendimento

Aspecto  ambiental:  poluição sonora 
e atmosférica 

Descrição: Aumento do fluxo de veículos na rodovia MG 010 e na MG-20, 
gerado  pelo  empreendimento  devido  ao  grande  número  de  moradores  e 
visitantes.

Avaliação do Impacto
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Reflexo: Negativo Reversibilidade: Irreversível

Causa: Direto Periodicidade: Permanente

Tempo de  ocorrência: Médio/Longo 
Prazo

Abrangência: Regional

Magnitude: Alta Magnitude

Medida(s) proposta(s)
Viabilizar vários acessos ao empreendimento, distribuindo o fluxo de veículos 
nas rodovias MG 010 e MG 020.
Melhoria na infra-estrutura viária viárias como o Rodoanel Norte e o Arco Viário 
de Lagoa Santa;
Melhoria e incentivo do acesso pela rodovia BR-262, evitando o centro da cidade de 
Santa Luzia.

➢ Tráfego de passagem no perímetro urbano de Lagoa Santa e Santa Luzia

Considerando a utilização da rodovia MG 010 para acessar as entradas ao sul e oeste do 
empreendimento e da rodovia MG 020 para acessar a entrada leste, e que estas rodovias 
têm  seu  traçado  por  dentro  do  perímetro  urbano  de  Lagoa  Santa  e  Santa  Luzia, 
respectivamente,  o  aumento  do  número  de  viagens  utilizando  o  sistema  viário  do 
município com destino ao empreendimento, será considerado um impacto ambiental.

Alguns trechos viários (ruas), onde o caminhamento da rodovia MG 010, ou MG 020, 
sobrepõe  ao  seu  traçado  urbano,  apresentam  características  físicas  e  operacionais 
desfavoráveis para absorver os impactos gerados pelo acréscimo do fluxo de veículos. 

O aumento no tráfego de passagem nos perímetros urbanos de Lagoa Santa e Santa 
Luzia  resulta  em  impactos  no  meio  físico  (eqüidade  no  uso  do  espaço  público  de 
circulação), no meio biótico (alteração na qualidade do ar e poluição sonora) e no meio 
antrópico (alteração no comportamento da população e segurança).

Caso específico do impacto causado pelo aumento do tráfego de passagem é a utilização 
do trecho da orla da lagoa de Lagoa Santa, em especial aquele correspondente à Vila 
Militar da Aeronáutica, área esta demarcada por portais, que só será evidenciada quando 
for viabilizado o acesso ao sul do empreendimento.

Estes  impactos  apresentam reflexos  negativos,  e  causa direta,  uma vez que imprime 
perda  de  qualidade  principalmente  quando  consideramos  o  sistema  viário,  além  de 
prejuízos à segurança da população. O tempo de ocorrência é de médio/longo prazo, 
uma vez que a ocupação do empreendimento ocorrerá ao longo do tempo.

A alteração do fluxo de veículos tem potencial para ocorrer ou para se manifestar por 
irradiação  em  escala  de  dimensão  regional,  com  periodicidade  permanente, 
principalmente após a ocupação total do empreendimento.
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Diferentemente da análise feita nas rodovias MG 010 e MG 020 onde o impacto causado 
pelo tráfego veículos é irreversível, uma vez que não existem outras rodovias de acesso à 
região, o impacto causado pelo tráfego de passagem gerado pelo empreendimento sobre 
o sistema viário urbano das cidades de Lagoa Santa e Santa Luzia é reversível. 

Isto se deve ao fato de que, a partir do momento que se viabilizem novas rotas de acesso 
que não circulem pela área urbana (trecho rural), os impactos decorrentes da circulação 
do tráfego de passagem serão significativamente inferiores àqueles observados nas vias 
urbanas. 

Impacto Ambiental: Tráfego de passagem no perímetro urbano de Lagoa Santa e 
Santa Luzia

Indicador para aferição/apontamento: Fluxo de veículos

Meio(s) de propagação (fator): Meio Físico, Biótico e Antrópico

Ação causadora: Geração de veículos 
pelo empreendimento

Aspecto  ambiental:  poluição sonora 
e atmosférica 

Descrição:  Aumento do número de veículos circulando pelo perímetro urbano de 
Lagoa Santa com destino ao empreendimento.

Avaliação do Impacto
Reflexo: Negativo Reversibilidade: Reversível

Causa: Direto Periodicidade: Permanente

Tempo  de  ocorrência:  Médio/Longo 
Prazo

Abrangência: Regional

Magnitude: Alta Magnitude

Medida(s) proposta(s)
Viabilizar novas rotas de acesso ao empreendimento
Implementar  políticas  de  gerenciamento  do  tráfego  para  redução  da  poluição 
atmosférica e sonora, e redução do tráfego de passagem em áreas residenciais;
Implementar políticas de segurança do tráfego urbano;
Melhorar o sistema de transporte coletivo para acessar o empreendimento.

Impacto Ambiental: Tráfego de passagem em frente à Vila Militar (Lagoa Santa)

Indicador para aferição/apontamento: Número de veículos

Meio(s) de propagação (fator): Meio Físico, Biótico e Antrópico

Ação causadora: Atração  de veículos 
pelo empreendimento

Aspecto  ambiental:  poluição sonora 
e atmosférica 

Descrição:  Aumento  do  tráfego  de  passagem  no  trecho  da  orla  da  lagoa 
correspondente à Vila Militar devido ao acesso pela porção sul do empreendimento

Avaliação do Impacto
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Reflexo: Negativo Reversibilidade: Reversível

Causa: Indireto Periodicidade: Permanente

Tempo  de  ocorrência:  Médio/Longo 
Prazo

Abrangência: Regional

Magnitude: Baixa magnitude

Medida(s) proposta(s)
Implementar  políticas  de  gerenciamento  do  tráfego  para  redução  da  poluição 
atmosférica e sonora, e redução do tráfego de passagem em áreas residenciais;
Implantação de sinalização regulamentar e indicativa ao longo do trecho urbano
Implementar políticas de segurança do tráfego urbano
Melhorar o sistema de transporte coletivo para acessar o empreendimento
Prepara melhor a infra-estrutura viária nos trechos urbanos utilizados como rota

➢ Pavimentação da estrada de terra que articula as rodovias MG 010 e MG 020

Para viabilizar  o  acesso pela  porção oeste  do empreendimento  será recomendável  a 
pavimentação da estrada de terra que articula as rodovias MG 010 e MG 020, criando 
condições mais seguras e confortáveis para a utilização do acesso, além de reduzir o 
tempo de percurso entre as duas rodovias. 

A pavimentação da estrada será considerada, de forma geral, um impacto com reflexo 
positivo,  resultando  em  impactos  no  meio  físico  (pavimentação  da  estrada  de  terra, 
alteração nas condições de drenagem pluvial), no meio biótico (alteração na vegetação) e 
no meio antrópico (redução do tempo de viagem, conforto e segurança).

O impacto é considerado de causa indireta e com tempo de ocorrência de médio a longo 
prazo, uma vez que a estrada de terra já existe e se encontra em operação.

Já  a  realização  das  obras  para  pavimentação  da  referida  estrada,  apresenta  reflexo 
negativo  e  causa  indireta,  uma  vez  que  resultante  de  um  impacto  também  indireto 
(pavimentação da estrada de terra).

A  execução  da obra da  ponte  resulta  em impactos  no  meio  físico  (pavimentação  da 
estrada), no meio biótico (alteração da vegetação, fauna e impermeabilização do solo) e 
no meio antrópico (criação de postos de trabalho).

O tempo de ocorrência do impacto é de curto prazo, e de periodicidade temporário uma 
vez que ocorre somente durante execução da obra. 

Apesar da pavimentação da estrada ser considerada um impacto com reflexo positivo, 
sobre  a  ótica  viária  e  valorização  do  empreendimento,  o  pavimento  reduz  a 
permeabilidade do solo,  aumentando a velocidade de escoamento das águas pluvias, 
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impactando negativamente o sistema natural de drenagem.

Impacto Ambiental: Pavimentação da estrada de terra que articula as rodovias MG 
010 e MG 020

Indicador  para  aferição/apontamento:  Extensão  da  estrada  a  ser 
pavimentada

Meio(s) de propagação (fator): Meio Físico, Biótico e Antrópico

Ação causadora: Geração de veículos 
pelo empreendimento

Aspecto ambiental: Impermeabilização 
de solo

Descrição:  Pavimentação da estrada de terra que articula as rodovias MG 010 e 
MG 020, criando condições mais seguras e confortáveis para a utilização do acesso 
oeste do empreendimento

Avaliação do Impacto
Reflexo: Positivo Reversibilidade: Irreversível

Causa: Indireta Periodicidade: Permanente

Tempo  de  ocorrência:  Médio/Longo 
Prazo

Abrangência: Regional

Magnitude: Média magnitude

Medida(s) proposta(s)
Implantar medidas que permitam a eficaz drenagem pluvial ao longo da rodovia

Impacto Ambiental: Obras de pavimentação da estrada de terra que articula as 
rodovias MG 010 e MG 020

Indicador para aferição/apontamento: Extensão da estrada a ser pavimentada

Meio(s) de propagação (fator): Meio Físico, Biótico e Antrópico

Ação causadora: Geração de veículos 
pelo empreendimento

Aspecto ambiental: Impermeabilização 
de solo

Descrição:  Realização das obras de pavimentação da estrada de terra que articula 
as rodovias MG 010 e MG 020, criando condições mais seguras e confortáveis para a 
utilização do acesso oeste do empreendimento

Avaliação do Impacto
Reflexo: Negativo Reversibilidade: Reversível

Causa: Indireto Periodicidade: Temporário

Tempo  de  ocorrência:  Médio/Longo 
Prazo

Abrangência: Local

Magnitude: Média Magnitude

Medida(s) proposta(s)
Implantar medidas que permitam a eficaz drenagem pluvial ao longo da rodovia;
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➢ Aumento da demanda pelo sistema de transporte coletivo

A  partir  do  início  da  implantação/operação  deverá  ser  estruturado  um  sistema  de 
transporte coletivo que permita o deslocamento da mão de obra que trabalhará dentro do 
empreendimento,  oriundos  das  cidades  vizinhas  e,  posteriormente,  dos  moradores  e 
visitantes.

Atualmente existem duas linhas de transporte coletivo de passageiros Belo Horizonte – 
Jaboticatubas. Uma linha opera via Lagoa Santa, passando pela estrada de terra que 
articula a MG 010 e MG 020 e outra, via Santa Luzia, circulando pela rodovia MG 020. 
Este  sistema  não  atenderá  completamente  a  demanda  do  empreendimento  quando 
iniciar a sua ocupação e, desta forma, deverá ser reestruturado operacionalmente, tanto 
no que diz respeito ao itinerário quanto no quadro de horários.

Devido à envergadura do empreendimento, poderá ser criada uma linha direta entre o 
Aeroporto de Confins e o empreendimento (estudar sobre o tipo de ônibus para atender 
aos  diversos  públicos  do  empreendimento),  para  atender  aos  interessados  em  se 
deslocarem  para  o  empreendimento,  assim  que  esta  demanda  viabilizar  técnico-
operacionalmente a implantação deste serviço.

Impacto Ambiental: Aumento da demanda pelo sistema de transporte coletivo

Indicador para aferição/apontamento: Passageiros transportados

Meio(s) de propagação (fator): Meio Antrópico

Ação  causadora: Demanda  pelo 
serviço

Aspecto  ambiental: Aumento  da 
poluição atmosférica

Descrição: Aumento da demanda pelo sistema de transporte coletivo de passageiros 
a partir da implantação e operação do empreendimento.

Avaliação do Impacto
Reflexo: Negativo Reversibilidade: Irreversível

Causa: Direto Periodicidade: Temporário

Tempo  de  ocorrência:  Médio/Longo 
Prazo

Abrangência: Local

Magnitude: Média magnitude

Medida(s) proposta(s)
Reestruturação do sistema de transporte coletivo de passageiros.
Revisão do quadro de horários e adequação dos itinerários das linhas existentes.

➢ Aumento dos Níveis de Ruído em Função do Trânsito de Aeronaves 

Conforme descrito na caracterização do empreendimento, está prevista a construção de 
uma pista de pouso de aviões particulares no interior do Condomínio. Embora o fluxo de 
aviões particulares estimado não seja de grande magnitude, causará um aumento nos 
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níveis de ruído na área de entorno do projeto, caracterizando-se como um impacto pouco 
significativo, embora negativo e permanente, conforme descrito no quadro a seguir.

Impacto  Ambiental:  Aumento  dos  Níveis  de  Ruído  em  Função  do  Trânsito  de 
Aeronaves.

Indicador para aferição/apontamento: Nível de ruído

Meio(s) de propagação (fator): Meio Socioeconômico e Cultural

Ação  causadora:  Operação  do 
empreendimento

Aspecto ambiental: Ruído 

Descrição:  Aumento  dos  níveis  de  ruído  na  AID  em  função  do  trânsito  de  aviões 
particulares durante a operação do empreendimento

Avaliação do Impacto
Reflexo: Negativo Reversibilidade: Irreversível 

Causa: Direto Periodicidade: Permanente 

Tempo de Ocorrência: Médio prazo Abrangência: Local 

Sinergismo: Não cumulativo

Magnitude: Baixa magnitude

Medida(s) proposta(s): Programa de Controle de Ruídos e Vibrações
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12.1 - 12.1 - Quadro síntese dos impactosQuadro síntese dos impactos
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Efeitos Ambientais
Critérios

Causa / Efeito Periodicidade Tempo de Ocorrência Reversibilidade
FASE DE PLANEJAMENTO

Direto Positivo Temporário Médio prazo Reversível Alta
Geração de expectativas por parte do poder público da AII Direto Positivo Temporário Médio prazo Reversível Média

Direto Negativo Temporário Curto Prazo Reversível Média

Indireto Positivo Permanente Curto Prazo Irreversível Alta
FASE DE IMPLANTAÇÃO

Fortalecimento do Processo de Organização Social Direto Positivo Permanente Curto e médio prazo Irreversível Alta
Criação de novo vetor urbano no município Direto Negativo Permanente Curto e médio prazo Irreversível Média
Risco de acidentes ocupacionais Direto Negativo Permanente Curto Prazo Irreversível Baixa

Direto Negativo Permanente Curto Prazo Reversível Alta
Redução de Habitat para a Fauna de Répteis e Anfíbios Direto Negativo Permanente Curto Prazo Irreversível Média
Aumento da Incidência de Acidentes Ofídicos Indireto Negativo Temporário Curto Prazo Reversível Baixa
Alteração da paisagem Direto Negativo Permanente Médio prazo Irreversível Alta
Perda de ambientes naturais & perda de biodiversidade Direto Negativo Permanente Curto Prazo Irreversível Alta
Supressão da vegetação Direto Negativo Temporário Curto Prazo Irreversível Local Alta
Corte de pequizeiros Direto Negativo Temporário Curto Prazo Reversível Local Média
Aumento de partículas sólidas suspensas no ar Indireto Negativo Temporário Curto Prazo Reversível Regional Baixa
Modificação nos níveis de ruídos e vibrações Direto Negativo Permanente Curto Prazo Reversível Local Baixa
Afugentamento da Fauna Silvestre Indireto Negativo Temporário Curto Prazo Reversível Média
Caça e apanha (captura) de animais silvestres. Direto Negativo Permanente Curto Prazo Irreversível Média
Mortalidade de fauna silvestre por atropelamento Direto Negativo Permanente Curto Prazo Irreversível Alta
Isolamento de hábitats e populações silvestres Direto Negativo Permanente Curto Prazo Reversível Alta
Limpeza do terreno para abertura das vias Indireto Negativo Permanente Curto e médio prazo Irreversível Local Alta
Execução de cortes e aterros Indireto Negativo Permanente Curto e médio prazo Reversível Local Alta
Execução da drenagem Indireto Negativo Permanente Curto e médio prazo Reversível Local Alta
Abastecimento de água Direto Negativo e Positivo Permanente Curto e médio prazo Reversível Regional Alta

FASE DE OPERAÇÃO
Expansão da Oferta de Emprego Direto Positivo Permanente Curto e médio prazo Irreversível Alta
Aumento da Receita Municipal Direto Positivo Permanente Curto, médio e longo prazo Irreversível Alta

Direto Positivo Permanente Curto e médio prazo Irreversível Média
Valorização fundiária e imobiliária da região do entorno  Indireto Positivo Permanente Médio e longo prazo Irreversível Alta

Indireto Positivo Permanente Médio e longo prazo Irreversível Média
Incômodos aos moradores da AID / interferências em seu cotidiano Direto Negativo Permanente Curto e médio prazo Irreversível Alta

Indireto Negativo Permanente Curto e médio prazo Reversível Baixa
Risco de ocupação fundiária irregular do entorno Indireto Negativo Permanente Curto e médio prazo Reversível Alta
Pressão sobre o mercado imobiliário local Direto Negativo Permanente Longo Prazo Irreversível Baixa
Possibilidade do aumento dos casos de violência Indireto Negativo Permanente Curto e médio prazo Reversível Média

Direto Negativo Temporário Curto Prazo Reversível Alta

Direto Negativo Permanente Médio prazo Reversível Média
Interferências sobre o livre acesso da população local na região Direto Negativo Permanente Curto e médio prazo Reversível Baixa
Lançamentos de Esgotos Sanitários Direto Negativo Permanente Curto e médio prazo Reversível Regional Alta
Aumento na geração de Resíduos Sólidos Direto Negativo Permanente Curto e médio prazo Reversível Regional Alta
Aumento do fluxo de veículos na rodovia MG 010 e MG 020 Direto Negativo Permanente Médio e longo prazo Irreversível Alta

Direto Negativo Permanente Médio e longo prazo Reversível Alta
Tráfego de passagem em frente à Vila Militar (Lagoa Santa) Indireto Negativo Permanente Médio e longo prazo Reversível Baixa
Obras de construção de uma ponte sobre o Rio das Velhas Indireto Negativo Temporário Curto Prazo Reversível Baixa

Indireto Positivo Permanente Médio e longo prazo Irreversível Média

Indireto Negativo Temporário Médio e longo prazo Reversível Baixa
Aumento da demanda pelo sistema de transporte coletivo Direto Negativo Permanente Médio e longo prazo Irreversível Média

Direto Negativo Permanente Médio prazo Irreversível Baixa

Reflexos  no 
ambiente

Abrangência 
Espacial

Magnitude 
relativa

Contratação de trabalhos temporários & treinamento de novos 
profissionais

Sentimentos de Apreensão por parte da população residente na 
ADA e AID
Identificação de bens culturais imóveis e imateriais localizados na 
ADA e AID.

Risco potencial de supressão ou modificação de bens culturais 
imóveis e seu entorno.

Aquecimento do setor de comércio e serviços da Área de 
Influência

Apoio à estruturação da atividade turística local e aumento da 
demanda por mão-de-obra e serviços qualificados no setor de 
turismo

Afluxo de população direta e indiretamente atraída pelo 
empreendimento e conseqüente pressão sobre serviços públicos 
da AII e AID

Risco de desestruturação das relações de trabalho e moradia nos 
não proprietários residentes na ADA
Risco de desestruturação do modo de vida da população rural do 
entorno

Tráfego de passagem no perímetro urbano de Lagoa Santa e 
Santa Luzia

Pavimentação da estrada de terra que articula as rodovias MG 010 
e MG 020
Obras de pavimentação da estrada de terra que articula as 
rodovias MG 010 e MG 020
Aumento dos Níveis de Ruído em Função do Trânsito de 
Aeronaves



13 - 13 - PROGRAMAS AMBIENTAIS PROGRAMAS AMBIENTAIS 

Os Programas Ambientais aqui definidos não possuem ainda caráter executivo (objeto da 
etapa seguinte), porém apresentam diretrizes essenciais para o sucesso da implantação 
e operação do empreendimento Rio das Velhas Design Resorts, dentro da legislação e 
competências ambientais.

Os Programas foram desenvolvidos visando atender a todas as medidas mitigatórias e de 
controle  ambientais  definidas  na  avaliação  de  impactos.  Desta  maneira,  os  impactos 
avaliados  pontualmente,  podem  agora  ser  vistos  de  forma  integrada,  atendendo 
eficientemente as demandas identificadas. 

13.1 - 13.1 - Programa de Comunicação SocialPrograma de Comunicação Social

13.1.1 - Introdução/Justificativa

A Comunicação Social no âmbito deste Programa é entendida como um instrumento que 
permite o ordenamento das ações e imprime clareza e transparência ao processo a ser 
instalado, permeado todas as fases do empreendimento. 

Tal  estratégia  proporciona  tratamento  adequado  às  questões  e  dúvidas  passíveis  de 
serem  instaladas  junto  à  comunidade  e  que,  se  não  tiverem  tratamento  adequado, 
poderão transformar-se em efeitos negativos, acarretando uma série de transtornos, tanto 
para o público envolvido quanto para o empreendedor. 

Portanto, as ações de comunicação social propostas nesse Programa devem assegurar a 
participação efetiva dos diversos segmentos envolvidos e a divulgação de informações 
relativas às distintas etapas de implantação e operação do empreendimento, funcionando 
ainda um dos principais instrumentos para o gerenciamento de expectativas, através do 
estabelecimento de um canal de relacionamento oficial e transparente entre a empresa, a 
comunidade e autoridades municipais envolvidas.

13.1.2 - Objetivo/Metas

O principal objetivo deste Programa é a implantação de um canal oficial de divulgação 
das atividades do empreendimento e um sistema interativo com os grupos de interesse e 
instituições, visando o nivelamento e a democratização das informações, possibilitando o 
envolvimento e a participação do público a quem as ações se destinam.

Como metas específicas do Programa de Comunicação Social destacam-se:
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➢ Estabelecimento  de  canais  oficiais  de  comunicação  e  de  interação  entre  o 
empreendedor  e  os  segmentos  direta  e  indiretamente  envolvidos  com  o 
empreendimento; 

➢ Desenvolvimento  de  ações  diretas  de  comunicação  social  junto  às  Prefeituras 
Municipais  de  Lagoa  Santa,  Jaboticatubas  e  Santa  Luzia,  entidades,  lideranças  e 
população em geral residente nas comunidades rurais da AID, parceiros institucionais 
públicos e privados, não proprietários rurais residentes na área do empreendimento, 
dentre outros atores identificados no decorrer do processo;

➢ Envolvimento efetivo da população residente no entorno do empreendimento, com 
ênfase nas comunidades rurais da AID, através de ações diretas e sistemáticas de 
comunicação social;

➢ Desenvolvimento de ações informativas e interativas durante todo o processo de 
instalação do empreendimento, visando evitar e dirimir conflitos de interesses entre as 
partes envolvidas;

➢ Elaboração  e  desenvolvimento  de  materiais  de  divulgação  (releases,  notas  à 
imprensa, spots de rádio,  dentre outros) sobre o empreendimento para os meios de 
comunicação locais e regionais;

➢ Apoio aos demais Programas ambientais de modo a subsidiar o planejamento e a 
execução  das  diversas  ações  que  apresentam  interfaces  com  as  atividades  de 
comunicação.

13.1.3 - Metodologia

Para  que  o  objetivo  proposto  seja  alcançado,  a  implantação  do  Programa  de 
Comunicação  Social  deverá  ser  concomitante  com  as  etapas  previstas  para  o 
licenciamento ambiental  do Condomínio Rio das Velhas Design Resorts,  quais sejam: 
planejamento, implantação e operação, tendo em vista as características e demandas 
específicas de cada fase.

1a Etapa: Planejamento

A  etapa  de  estudos  de  viabilidade  do  empreendimento,  etapa  em  que  se  encontra 
atualmente,  exige que levantamentos e ações específicas sejam realizados nas áreas 
definidas como de Influência Indireta e Direta, o que pressupõe o contato direto com os 
grupos de interesse. 

Na prática, tais contatos assumem o perfil de ações iniciais de comunicação social, uma 
vez que constituem na troca de informações acerca do quadro em que o empreendimento 
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se instala e as modificações passíveis de serem introduzidas, a partir  da implantação 
nesse cenário. 

Para essa etapa, as ações de comunicação foram subdivididas em duas fases distintas, a 
saber: anterior à obtenção da LP e entre a LP e a LI.

• Fase anterior à Licença Prévia 

As ações de comunicação social relativas a essa fase foram realizadas, inicialmente, pela 
MYR Projetos,  empresa  responsável  pela  elaboração do EIA/RIMA.  Para a coleta  de 
informações  na  região  de  inserção  do  empreendimento  foram  realizados  diversos 
contatos,  tanto  em  nível  institucional,  quanto  junto  às  comunidades  rurais  da  AID  e 
também  com  os  proprietários  e  moradores  dos  estabelecimentos  agropecuários 
localizados na área do projeto. 

Foi informado aos representantes do poder público de Jaboticatubas, às comunidades 
rurais  da  AID  e  aos  proprietários  e  não  proprietários  da  ADA,  sobre  o  estágio  dos 
trabalhos,  algumas  características  básicas  do  empreendimento,  o  andamento  dos 
estudos, o processo de licenciamento ambiental, dentre outros assuntos.

Houve, por parte dos representantes públicos, das diversas entidades e da população 
contatada,  receptividade  no  repasse  de  informações  solicitadas,  com  os  mesmos 
colocando-se  à  disposição,  tanto  do  empreendedor  quanto  da  firma  consultora,  para 
participar  e/ou  colaborar  na  efetivação  de  ações  programadas  em  função  do 
empreendimento. 

Como ações de comunicação social a serem desenvolvidas ainda nesta fase propõe-se a 
emissão  de  boletim  informativo  e  realização  de  reuniões  públicas  junto  à  Prefeitura 
Municipal de Jaboticatubas e lideranças das comunidades rurais da AID para divulgar os 
resultados  consolidados  no Estudo  de Impacto  Ambiental,  com ênfase  nos principais 
impactos prognosticados e as medidas mitigadoras propostas, bem como a divulgação do 
protocolo do EIA junto à SEMAD/SUPRAM e a solicitação da Licença Prévia.

• Fase compreendida entre a Licença Prévia e a Licença de Instalação

Embora o prosseguimento do processo de comunicação seja dependente do resultado 
das ações realizadas na fase anterior, é possível estabelecer alguns pontos passíveis de 
serem implementados,  dentro  dos preceitos básicos de transparência  e efetivação do 
processo anteriormente desencadeado.

Dessa forma, neste período deverão ter prosseguimento os contatos e outras formas de 
discussões dos pontos de interesse anteriormente identificados. Prevê-se, portanto, que 
as discussões nesta fase deverão ter caráter conclusivo, de forma que seus resultados 
sejam  incorporados  a  todos  os  Programas  componentes  do  PCA,  apontando  como 
pontos de discussão os seguintes temas:
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• Divulgação  da  obtenção  da  Licença  Prévia  e  das  etapas  de  licenciamento 
ambiental até o início da construção do empreendimento;

• Aprofundamento das discussões com os diversos grupos de interesse (Prefeitura 
Municipal de Jaboticatubas, comunidades rurais da AID, as duas famílias de não 
proprietários  residentes  na  área  do  empreendimento,  dentre  outros)  sobre  os 
Programas Ambientais propostos, sobretudo aqueles que guardam estreita relação 
com os grupos de interesse identificados;

• Estabelecimento dos mecanismos e critérios para seleção e contratação de mão-
de-obra;

• Reuniões com órgãos e instituições públicas e privadas indicadas nos Programas 
Ambientais,  visando  definição  de  competências  e  o  comprometimento  dos 
mesmos para a efetivação de convênios;

Deverá ser divulgado junto aos grupos de interesse, ainda nesta fase, o protocolo do PCA 
no órgão ambiental e a solicitação da Licença de Instalação.

2a Etapa: Implantação 

• Fase  de  construção  do  empreendimento  -  após  a  obtenção  das  Licenças  de 
Instalação - LI

As ações de comunicação nesta fase têm como objetivo acompanhar as transformações 
que possam vir a ocorrer na área de interesse e promover os ajustes necessários, bem 
como  apoiar  e  subsidiar  a  execução  dos  demais  programas  ambientais  propostos, 
sobretudo  aqueles relacionados  ao Meio  Socioeconômico  e  Cultural,  que apresentam 
interface mais direta com a comunidade. Neste sentido, cabe destacar que, juntamente 
com os Programas de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos, Fomento e Apoio 
ao Turismo e Inventário e Promoção do Patrimônio Cultural, o Programa de Comunicação 
Social  será  responsável  pelo  estreito  relacionamento  entre  as  ações  ligadas  ao 
empreendimento  e  a  população  residente  na  área  de  entorno,  em  especial  nas 
comunidades rurais de Boa Vista, Bamburral e Açudinho.

Portanto, são propostas, de forma geral, as seguintes estratégias para esta etapa, que 
deverão ser detalhadas na próxima fase dos estudos:

➢ Divulgação das ações do empreendimento pelos meios de comunicação de massa 
disponíveis, ou seja: revista, internet, jornais e rádios;

➢ Elaboração de material de divulgação: boletins, cartazes, cartas, spots de rádio, 
dentre outros;
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➢ Contatos sistemáticos com os diversos públicos-alvo, em interface com os demais 
Programas  Ambientais,  para  discussão  e  planejamento  das  ações  afetas  aos 
mesmos. 

Em função de sua representatividade em termos de cronograma da obra, alguns eventos 
são de  especial  interesse,  devendo  ser  objeto  de  ações  planejadas  de  comunicação 
social, quais sejam:

✔ Mobilização de mão-de-obra, através da divulgação restrita ao âmbito das áreas de 
influência  do  empreendimento,  com  o  objetivo  de  evitar  a  formação  de 
expectativas distorcidas sobre as oportunidades de trabalho existentes e atração 
de  população  em  número  e  perfil  inadequados  para  as  contratações  a  serem 
realizadas. É importante que se divulgue, principalmente, o número de vagas, o 
nível de qualificação exigido e o período previsto de atividades;

✔ Divulgação  de  ações  que  envolvam questões  de  segurança  para  a  população 
residente,  entre  elas  o  transporte  de  equipamentos  pesados,  desmatamento, 
salvamento da fauna, adequação de acessos e outras consideradas pertinentes;

✔ Divulgação do planejamento construtivo, contendo as principais etapas das obras 
e as estruturas do Condomínio a serem implantadas em cada fase;

✔ Orientações quanto a mudanças na estrutura viária e outras medidas voltadas para 
a  prevenção  de  acidentes,  atendendo  recomendações  do  Programa  de 
Readequação da Infra-Estrutura Viária / Segurança e Alerta.

O  trabalho  permanente  do  responsável  pela  comunicação  social  deverá  garantir  a 
manutenção  de  um  canal  aberto,  direto  e  confiável  entre  o  empreendedor  e  a 
comunidade, passando a constituir referência para a população. É fundamental, portanto, 
que este profissional esteja atento e disponível para suprir as demandas da população, 
que deverão ser freqüentes nesta etapa. 

Ressalta-se ainda que, tendo em vista que as etapas de implantação do empreendimento 
serão licenciadas através de Licenças de Instalação parciais,  orientadas aos distintos 
empreendimentos  que  comporão  o  Condomínio,  as  ações  de  comunicação  social 
deverão ser planejadas e executadas neste contexto, observando as especificidades de 
cada etapa, conforme será detalhado no Plano de Controle Ambiental – PCA.

3a Etapa: Operação 

• Após a obtenção das Licenças de Operação - LOs

A partir do início da operação instala-se a fase final do Programa de Comunicação Social, 
quando  a  equipe  será  dissolvida,  permanecendo  em  campo  apenas  um  técnico  de 
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comunicação social, em apoio à Gerência Ambiental, na implementação dos programas 
que se iniciam ou tem continuidade nesta fase. A comunicação permanecerá enquanto 
forem necessárias divulgações sobre os aspectos ambientais do empreendimento.

No entanto, salienta-se que, em função do licenciamento parcial das diversas etapas, o 
Programa  de  Comunicação  Social  deverá  se  estender  até  a  conclusão  do  último 
licenciamento de operação, quando será consolidada a totalidade do empreendimento. 

13.1.4 - Produtos e Prazos

Os principais produtos  resultantes  da execução do Programa de Comunicação Social 
serão os materiais informativos a serem elaborados, incluindo cartazes, boletins, cartas, 
spots de rádio, releases para a imprensa, relatórios dentre outros.

Conforme relatado ao longo deste Programa, a implantação das ações de comunicação 
social  permeiam  todas  as  fases  do  licenciamento  ambiental,  já  tendo  inclusive  sido 
iniciadas  no  âmbito  da  elaboração  deste  EIA.  Seu  término  ocorrerá  somente  após a 
obtenção da última Licença de Operação, devendo se estender durante os seis primeiros 
meses da fase de operação do Condomínio.

13.1.5 - Avaliação e Monitoramento

O  Programa  de  Comunicação  Social  estará  sujeito  à  avaliação  e  monitoramento  da 
eficácia de suas ações durante toda sua implantação, de forma a adequar as atividades 
às demandas verificadas. Este acompanhamento será realizado pela equipe da Gerência 
Ambiental,  com  o  apoio,  sobretudo,  do  Programa  de  Monitoramento  dos  Aspectos 
Socioeconômicos.

13.1.6 - Executores e Parceiros

A  responsabilidade  pela  execução  deste  Programa  é  do  empreendedor.  Para  o 
desenvolvimento  e  implementação  das ações previstas  recomenda-se  a  formação  de 
uma equipe de comunicação social, formada por um profissional com formação na área 
de comunicação ou ciências humanas e com experiência em trabalhos de mobilização 
comunitária, auxiliado por um técnico a ser contratado na própria região de inserção do 
projeto, em uma das comunidades rurais da AID.
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13.2 - 13.2 - Programa de Monitoramento dos Aspectos SocioeconômicosPrograma de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos

13.2.1 - Introdução/Justificativa

Os efeitos  potenciais  de  transformação  intrinsecamente  associados  à  implantação  do 
Condomínio Rio das Velhas Design Resorts podem conduzir a mudanças estruturais no 
espaço em que se insere, contribuindo negativa ou positivamente para a manutenção e 
melhoria da qualidade de vida local durante e após sua execução.

Neste contexto,  assume especial relevância a área de entorno imediata,  representada 
pelas  comunidades  rurais  de  Boa  Vista,  Bamburral  e  Açudinho,  uma  vez  que,  pela 
proximidade  em  relação  ao  empreendimento,  estará  sujeita  às  interferências  diretas 
ocasionadas pela sua construção e operação.

Pela própria dinâmica do processo a ser instalado, torna-se importante a implementação 
de  um  Programa  de  Monitoramento  dos  Aspectos  Socioeconômicos,  instrumento 
necessário para avaliar as transformações passíveis de ocorrerem no espaço em estudo 
e para a proposição de ações corretivas dos efeitos adversos decorrentes da implantação 
do empreendimento, não detectadas previamente pelos estudos realizados.

Dessa forma, o monitoramento proposto deverá ser o instrumento capaz de subsidiar, 
tanto  o  empreendedor  quanto  o  poder  público  envolvido,  no  planejamento  de  ações 
voltadas  para  promover  possíveis  ajustes  no  processo  de  implantação  do 
empreendimento, adequando e implementando as medidas que se fizerem necessárias.

Complementarmente,  para  além do  acompanhamento  da  dinâmica  socioeconômica  e 
cultural  das  localidades  inseridas  na  AID,  este  Programa  propõe  como  instrumento 
fundamental para sua implementação a adoção de uma metodologia participativa, voltada 
à incorporação, ao plano de trabalho, da visão e percepção próprias da comunidade local, 
de modo a incentivá-la e  prepará-la para a devida participação efetiva e dialógica no 
processo de tomada de decisão das questões referentes à sua realidade social, em inter-
relação com a construção do empreendimento. 

Nesse  entendimento,  buscar-se-á  a  ampliação  da  análise  das  repercussões  do 
empreendimento  sobre  os  serviços  /  mercado  local  para  o  entendimento  complexo e 
estruturado da dinâmica socioeconômica e cultural como um todo, para reconhecer no 
tecido social possibilidades de envolvimento e construção da participação.

Com isso, espera-se que, a partir das ações a serem empreendidas, a médio e longo 
prazo a própria comunidade esteja intrumentalizada e preparada para assumir o controle 
e o monitoramento da nova dinâmica de sua realidade social.
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13.2.2 - Objetivos/Metas

O  Monitoramento  dos  Aspectos  Socioeconômicos  tem  por  objetivo  central  captar 
antecipadamente  as  possíveis  transformações  a  serem  acarretadas  pela 
implantação/operação  do  empreendimento  na  realidade  estudada,  sobretudo  as 
comunidades  rurais  da  AID,  de  modo  a  possibilitar  a  efetivação  das  correções  de 
percurso que se fizerem necessárias.

Visa ainda, através da adoção de procedimentos metodológicos participativos, envolver a 
comunidade  local  em  um  ambiente  de  co-responsabilidade,  buscando  aumentar  a 
legitimidade  e  otimizar  a  eficácia  do  Programa,  de  forma  a  possibilitar  a  efetiva 
participação e incorporação social  dos sujeitos/atores sociais direta e/ou indiretamente 
envolvidos no processo de implantação do empreendimento.

Neste sentido, destacam-se como principais metas do Programa de Monitoramento dos 
Aspectos Socioeconômicos:

➢ Promover  o  monitoramento  dos  principais  indicadores  sociodemográficos  e 
culturais,  bem  como  dos  serviços  públicos  ofertados  na  AID,  bem  como  no 
município  de  Jaboticatubas  como  um  todo,  através  do  acompanhamento 
categorizado das seguintes variáveis: tendência demográfica, serviços de saúde, 
educação,  abastecimento  de  água,  segurança  pública  e  habitação,  níveis  de 
emprego local, ocupação do solo na região de entorno do empreendimento;

➢ Proporcionar  formação  e  capacitação  para  que  a  população  local  atue  como 
gestora e co-responsável pelo monitoramento de sua dinâmica socioeconômica e 
cultural,  em  interface  com  os  demais  Programas  Ambientais  do  Meio 
Socioeconômico;

➢ Propor  ações  corretivas  para  possíveis  pressões  sobre  serviços  públicos  por 
ventura verificadas;

➢ Avaliar  a  inserção  do  empreendimento  como  um  todo  na  área  de  interesse, 
buscando  aferir  a  eficácia  das  medidas  propostas  e  implementadas  para  o 
contexto em estudo;

➢ Estabelecer  convênios  com  instituições  públicas  municipais  e  estaduais  para 
contemplar o aumento da demanda por serviços públicos. A princípio, propõe-se o 
estabelecimento de convênio com a PM/MG, para instalação de um posto policial 
na área de entorno do empreendimento.
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13.2.3 - Metodologia

A premissa básica para a operacionalização deste Programa consiste  no fato  de que 
somente  através  do  domínio  sobre  as  questões  socioeconômicas  e  ambientais,  que 
formam  a  base  da  realidade  a  sofrer  intervenção,  aliado  ao  envolvimento  efetivo  da 
comunidade local nos assuntos que guardam relação entre sua realidade e a implantação 
do empreendimento, é que são criadas as condições para se proceder a avaliação das 
interferências a serem ocasionadas, bem como a proposição de ações corretivas para a 
eficácia dos projetos propostos.

Dessa  forma,  a  metodologia  proposta  para  a  execução  deste  Programa  abrange, 
concomitantemente,  duas  técnicas  de  trabalho,  ou  seja,  encontros  e  reuniões 
sistemáticas junto às comunidades rurais da AID, no âmbito do incentivo à participação e 
ao  planejamento  compartilhados  coletivamente,  e  aplicação  de  entrevistas  semi-
estruturadas aos responsáveis  pelos serviços e  equipamentos  públicos  de Boa Vista, 
Bamburral e Açudinho, acerca de sua percepção sobre os impactos do empreendimento 
nessas  localidades.  Serão  também  realizados  contatos  diretos  e  entrevistas  semi-
estruturadas junto às duas famílias de não proprietários residentes atualmente na área do 
empreendimento, para aferição de suas condições de vida após o início da implantação 
do projeto.

O conjunto destas técnicas integra o escopo metodológico da proposta de monitoramento 
participativo a ser desenvolvida em parceria com a comunidade local.

Como serviços públicos e variáveis a serem monitoradas, incluem-se:

➢ Saúde, através dos Postos de Saúde locais;
➢ Habitação;
➢ Educação, através das escolas locais;
➢ Segurança Pública;
➢ Saneamento básico – água, esgoto e coleta de lixo;
➢ Ocupação do solo na região de entorno do empreendimento;
➢ Aspectos turísticos, culturais e de lazer da população local;
➢ Aquecimento da economia;
➢ Contratação de mão-de-obra local;
➢ Condições de vida atuais das duas famílias de não proprietários (Sr. Filinto e Sr. 

Ricardo) atualmente residentes na área do empreendimento.

Portanto,  deverão  ser  definidos  indicadores  específicos  associados  a  essas  diversas 
temáticas  a  serem  monitorados,  bem  como  as  respectivas  fontes  de  informação 
responsáveis pela geração de dados necessários à análise do comportamento temporal 
dos distintos setores alvo desse programa.
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A metodologia  participativa  voltada ao envolvimento  da comunidade e criação de um 
ambiente de co-responsabilidade para o acompanhamento da dinâmica social e cultural 
de Boa Vista, Bamburral e Açudinho, será pautada em encontros e reuniões sistemáticas 
junto a um grupo representativo da comunidade local, onde serão desenvolvidas técnicas 
de participação e mobilização comunitária, como elaboração de mapa falado, agenda 21, 
dinâmicas de grupo, dentre outras. Propõe-se que seja criada uma Rede de Informações 
para participar destes encontros, a ser composta por representantes dos diversos setores 
da  comunidade  local,  como  Associações  Comunitárias  de  Moradores,  de  Produtores 
Rurais,  representantes  dos  setores  de  educação,  saúde  e  saneamento  locais,  Igreja 
Católica,  grupos  culturais,  dentre  outras,  a  serem definidas  durante  a  elaboração  do 
Plano de Controle Ambiental.

Dessa forma, propõe-se a observância das seguintes atividades para a operacionalização 
deste Programa, dentro das etapas do empreendimento:

Etapa de Planejamento (Entre LP - LI)

➢Contatos com a comunidade da AID para definir conjuntamente o detalhamento das 
ações, no âmbito da elaboração do Plano de Controle Ambiental – PCA;

➢Apresentação  do  Projeto  Detalhado  de  Monitoramento  dos  Aspectos 
Socioeconômicos no PCA;

Etapa de Implantação (Após Obtenção das LIs)

➢ Estabelecimento  de  convênio  com  a  PM /  MG  (pelotão  de  Santa  Luzia)  para 
implantação de um posto policial na área de entorno do empreendimento;

➢ Realização  de  uma  campanha  de  campo  inicial  (Marco  Zero),  com  vistas  a 
preparar as diversas entidades locais para o auxílio do controle e monitoramento 
dos indicadores a serem acompanhados;

➢ Realização de campanhas de campo sistemáticas ao longo da implantação, para 
desenvolvimento de reuniões com a Rede de Informações e de entrevistas semi-
estruturadas  visando  a  coleta  de  informações  sobre  os  diversos  indicadores 
socioeconômicos e culturais;

Etapa de Operação (Após obtenção das LOs)

O Programa de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos, nesta fase, deverá se 
encerrar  nos primeiros seis meses da operação consolidada de todo oo Condomínio. 
Para tal, deverão ter continuidade as reuniões sistemáticas com a Rede de Informações, 
já na etapa final, visando a continuidade da gestão, por conta da própria comunidade, de 
sua realidade socioeconômica e cultural.
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Espera-se  que,  neste  etapa,  tendo  em vista  todas  as  atividades  já  desenvolvidas,  a 
comunidade já esteja preparada e capacitada para a auto-gestão das questões locais de 
importância coletiva.

13.2.4 - Produtos e Prazos

Este Programa terá início ainda na fase de planejamento, durante a elaboração do Plano 
de  Controle  Ambiental,  e  deverá  se  estender  até  o  primeiro  semestre  da  fase  de 
operação do empreendimento.

Prevê-se  a  elaboração  de  relatórios  semestrais  de  atividades  durante  sua 
implementação, contendo a descrição das atividades realizadas e a perspectiva futura 
das ações.

13.2.5 - Avaliação e Monitoramento

A avaliação  e  o  monitoramento  das  ações  intrínsecas  a  este  Programa  deverão  ser 
realizados pela equipe da Gerência Ambiental do empreendimento.

13.2.6 - Executores e Parceiros

A  execução  do  Programa  de  Monitoramento  dos  Aspectos  Socioeconômicos  é  de 
responsabilidade do empreendedor, através da Gerência Ambiental, que deverá contratar 
equipe composta por dois profissionais com experiência em atividades de mobilização 
social e monitoramento socioeconômico. 

Ressalta-se  que  para  a  eficácia  deste  Programa  é  fundamental  que  ele  seja 
implementado em estreita interface e de maneira conjunta com os demais Programas do 
Meio Socioeconômico e Cultural,  em especial  os Programas de Comunicação Social, 
Fomento e Apoio ao Turismo, Educação Ambiental e Promoção e Inventário dos Bens 
Culturais.
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13.3 - 13.3 - Programa de Mobilização de Mão-de-Obra LocalPrograma de Mobilização de Mão-de-Obra Local

13.3.1 - Introdução/Justificativa

Espera-se que a implantação de empreendimentos de grande porte em uma dada região 
possa trazer em seu bojo uma gama de efeitos positivos para o município no qual se 
insere  e  para  as  localidades  localizadas  em  seu  entorno,  cabendo  destacar,  dentre 
outras, a melhoria de acessos, aquecimento da economia e,  sobretudo, a geração de 
empregos na região.

Considerando-se,  por  um  lado,  as  oportunidades  mais  abrangentes  de  geração  de 
trabalho e renda para a população da Área de Influência do empreendimento e, por outro, 
os  efeitos  transformadores  que  o  projeto  do  futuro  Condomínio  podem induzir  nesta 
realidade, é que se propõe um Programa de Mobilização de Mão-de-Obra Local, com 
vistas  a  potencializar  a  inserção  do  empreendimento  no  contexto  regional,  gerando 
oportunidades de emprego para a população local. 

Tal ação permitirá a otimização do aproveitamento racional da mão-de-obra local, além 
de evitar que ocorra pressões adicionais sobre a sede municipal de Jaboticatubas e sobre 
as comunidades rurais da AID, com conseqüente deterioração dos serviços ofertados à 
população,  em  decorrência  do  afluxo  de  pessoas  para  a  região  em  busca  de 
oportunidades de trabalho. Por outro lado, este Programa propiciará ainda o treinamento 
e capacitação de trabalhadores  residentes  na área de influência  do empreendimento, 
para que possa ser aproveitado o máximo possível de mão-de-obra local tanto durante o 
período de implantação quanto durante a operação do futuro Condomínio.

13.3.2 - Objetivo/Metas

O objetivo central do Programa de Mobilização de Mão-de-Obra Local do Condomínio Rio 
das  Velhas  Design  Resorts  é  garantir  a  maior  absorção  possível  de  mão-de-obra 
residente na área de influência do empreendimento, visando a geração de emprego e 
renda para a população local.

Como principais metas deste Programa podem ser citadas:

➢ Estabelecimento de diretrizes para se proceder à mobilização e contratação da 
mão-de-obra  local  a  ser  requerida  para  a  implantação  e  operação  do 
empreendimento,  com vistas  a potencializar  ao  máximo os efeitos  positivos da 
geração de empregos na região de inserção deste projeto, sobretudo no município 
de  Jaboticatubas  e  nas  comunidades  rurais  da  AID  -  Boa  Vista,  Açudinho  e 
Bamburral;
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➢ Oferecimento  de  cursos  de  treinamento  e  capacitação  de  mão-de-obra  para  a 
população local, a serem definidos de acordo com as demandas específicas de 
trabalho relacionadas tanto à fase de implantação quanto durante a operação do 
Condomínio;

➢ Minimização  de  impactos  negativos  possivelmente  ocasionados  pelo  afluxo  de 
população  exógena  à  região,  como  pressão  sobre  serviços  públicos  da  AID, 
ocupações irregulares do solo no entorno do empreendimento, dentre outros.

13.3.3 - Metodologia

A implantação de todas as parcelas e estruturas do Condomínio Rio das Velhas Design 
Resorts ocorrerá durante um longo período, previsto inicialmente para 10 anos. Embora 
de  difícil  previsão  a  médio  e  longo  prazo,  em  função  das  especificidades  de  cada 
estrutura componente do empreendimento, inicialmente estima-se que serão gerados em 
média 250 postos de trabalho por ano durante a etapa de implantação, podendo atingir 
400 nos momentos de pico das obras.

Desse contingente total  previsto, vale observar que a grande maioria dos empregos a 
serem gerados refere-se a funções de baixa especialização, representadas, sobretudo, 
pelos  ajudantes,  pedreiros,  carpinteiros,  motoristas,  operadores  de  trator  agrícola, 
vigilantes,  pintores,  pessoal  administrativo,  etc..  Para  as  funções  que requerem certo 
nível  de  qualificação  o  empreendedor  deverá  fornecer  treinamento  e  capacitação 
adequados ao exercício da função,  de modo que se possa otimizar a contratação de 
mão-de-obra local.

Dessa  forma,  a  prevê-se  que  cerca  de  80,0%  do  contingente  total  será  recrutado 
anualmente  na  região,  ou  seja,  200  trabalhadores,  o  que  de  antemão  já  confere 
viabilidade  a  esta  ação.  Grande  parte  desta  mão-de-obra  será  contratada, 
preferencialmente,  nas  áreas  de  influência  indireta  e  direta  do  projeto.  Além  de 
proporcionar impactos positivos relacionados à geração de renda para a população e 
aquecimento da economia local,  minimizará sobremaneira possíveis pressões a serem 
geradas sobre a infra-estrutura de serviços básicos ofertados nas comunidades rurais de 
Boa  Vista,  Açudinho  e  Bamburral  e  na  própria  sede  municipal  de  Jaboticatubas,  em 
função de evitar o aumento da demanda proporcionado pelo afluxo de população ligada à 
obra.

Para garantir  e  maximizar  o  aproveitamento  da  mão-de-obra local,  algumas diretrizes 
deverão  ser  estabelecidas.  Estas  diretrizes  devem  abranger  tanto  as  estratégias 
informativas de divulgação das oportunidades a serem criadas, identificação e cadastro 
da mão-de-obra disponível, quanto prever capacitações para os grupos de pessoas da 
região que preencham os requisitos mínimos para as funções requeridas, e que estejam 
interessadas em trabalhar nas obras de construção do empreendimento.

No  entanto,  para  a  consecução  dos  objetivos  propostos  o  empreedendor/empreiteira 
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deverá promover parcerias com instituições atuantes na região, buscando não apenas a 
integração  do  empreendedor  com  a  comunidade,  mas  também  a  criação  de  bases 
adequadas para efetivar as ações propostas, quais sejam:

 divulgar,  através  do  Programa  de  Comunicação  Social,  os  procedimentos  e  as 
diretrizes para o recrutamento, seleção e contratação da mão-de-obra local;

 identificar  na  região  as  instituições  e  entidades  com  experiência  em  cadastro  e 
qualificação de mão-de-obra, com o objetivo de torná-las parceiras na execução de 
programas específicos de treinamento da mão-de-obra a ser selecionada;

 repassar  à  Prefeitura  Municipal  de  Jaboticatubas  e  às  entidades  que 
desempenham liderança nas comunidades rurais da AID (Igreja,  Associação de 
Moradores, etc.) o perfil da mão-de-obra a ser requerida, possibilitando a formação 
do cadastro para seleção. Para tanto, o empreendedor/empreiteira deverá fornecer 
à  esta  instituição  o  perfil  esperado  desta  mão-de-obra  e  os  requisitos  básicos 
estabelecidos para o cadastro  e seleção,  quais sejam: ser residente na região, 
faixa etária, escolaridade, comprovante de habilitação específica para as funções 
que assim requeiram, dentre outros.

Caberá ao empreendedor divulgar com a antecedência necessária o cronograma real de 
alocação  da  mão-de-obra  e,  concomitantemente,  o  de  desmobilização  programado. 
Dessa forma, deverá ser realizado pelo empreendedor,  em conjunto com a Prefeitura 
Municipal,  um  levantamento  de  demandas  potenciais,  em  termos  de  obras  em 
implantação  ou  a  serem  implantadas,  assim  como  de  outras  atividades  com 
possibilidades de demanda.

Durante a operação do empreendimento, apesar de difícil quantificação na etapa atual, 
também deverão ser criados inúmeros postos de trabalho, relacionadas aos serviços de 
manutenção das áreas coletivas do Condomínio, bem como demanda por mão-de-obra 
para  trabalhar  nas  próprias  residências  particulares  dos  condôminos  e  em  serviços 
gerais. Dessa forma, recomenda-se que as ações deste Programa sejam estendidas ao 
início da fase de operação do empreendimento.

13.3.4 - Produtos e Prazos

O Programa de Mobilização de Mão-de-Obra Local deverá ser iniciado antes do efetivo 
início da obra e suas ações detalhadas durante a fase de elaboração do PCA, o que 
permitirá  tempo  hábil  para  o  cadastramento,  seleção  e  treinamento  que  se  fizerem 
necessários,  em período coincidente  com a  obtenção  da LI.  Quanto  à contratação  e 
treinamentos necessários, estes deverão se efetivar de acordo com o cronograma das 
obras,

Como  produtos  são  previstos  relatórios  de  acompanhamento  das  ações  através  do 
Programa de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos.
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13.3.5 - Avaliação e Monitoramento 

A avaliação  e  o  monitoramento  do  Programa  de  Mobilização  de  Mão-de-Obra  Local 
deverão  ser  realizados  através  do  Programa  de  Monitoramento  dos  Aspectos 
Socioeconômicos,  que  será  responsável  por  acompanhar  e  registrar  em  relatórios 
semestrais  os  índices  de  absorção  de  mão-de-obra  local  previstos,  conforme 
anteriormente informado.

Além disso, o acompanhamento geral das ações relacionadas ao cadastro, treinamento e 
capacitação  de  mão-de-obra,  bem  como  definição  de  cronograma  e  logística  para 
realização dos cursos deverá ser realizado pela Gerência Ambiental do empreendimento.

13.3.6 - Executores e Parceiros 

Este Programa é de responsabilidade do empreendedor, através da Gerência Ambiental, 
cuja equipe será responsável pelo acompanhamento e execução das ações previstas.

Para a execução das ações previstas nesse Programa, o empreendedor deverá promover 
parcerias com a Prefeitura Municipal de Jaboticatubas e com empresas e/ou entidades 
com experiência em cadastro e qualificação de mão-de-obra presentes na região.

Cabe ressaltar ainda que, conforme já explicitado, O Programa de Mobilização de Mão-
de-Obra Local deverá, obrigatoriamente, estar vinculado ao Programa de Comunicação 
Social,  o  qual  dará  suporte  a  todas  as  ações de interação  do empreendedor  com a 
comunidade local e regional. 
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13.4 - 13.4 - Programa de Inventário e Promoção de Bens CulturaisPrograma de Inventário e Promoção de Bens Culturais

13.4.1 - Introdução/Justificativa

O Programa de Inventário e Promoção de Bens culturais se coloca como um conjunto de 
ações  que  busca  atuar  juntamente  com  os  poderes  públicos,  líderes  comunitários  e 
demais atores sociais que se interessam pela preservação da memória da população 
local, produzindo registros textuais, sonoros e fotográficos sobre esses bens e realizando 
atividades de promoção dos mesmos.

Entendido como um instrumento de proteção que deve estar inserido em uma política 
mais ampla de preservação do patrimônio cultural, orientando o planejamento municipal, 
turístico e ambiental,  bem como os planos e projetos de preservação e de educação 
patrimonial, o trabalho de inventário é fundamental para a gestão sustentável dos bens 
culturais.

A partir  dessa ótica,  este  projeto  se  justifica  por  instrumentalizar,  com informações  e 
documentos,  os  agentes  que  estarão  envolvidos  na  gestão  dos  bens  impactados  de 
maneira  positiva  e  negativa  pelo  empreendimento,  criando  condições  para  que  a 
viabilização do empreendimento proposto seja conduzida de maneira satisfatória para as 
partes envolvidas.

13.4.2 - Objetivos/Metas

O objetivo geral deste Programa é contribuir para a preservação sustentável dos bens 
culturais situados na ADA e AID do Condomínio Rio das Velhas Design Resort.

Como metas específicas do Programa podem ser destacadas:

➢ Orientar e instrumentalizar os agentes que estarão envolvidos na gestão dos bens 
culturais impactados direta e indiretamente pela construção do empreendimento;

➢ Desenvolver  medida  de  conservação  preventiva,  registrando  as  características 
históricas, estilísticas e construtivas de bens culturais afetados;

➢ Criar novos suportes de memória que remetam aos bens culturais da região;
➢ Promover, em âmbito local e regional, bens culturais de interesse de preservação;
➢ Subsidiar a implantação do Programa de Fomento e Apoio ao Turismo.
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13.4.3 - Metodologia 

Este Programa privilegiará principalmente os bens culturais imóveis e imateriais situados 
na ADA e AID do empreendimento e deve ser realizado por equipe técnica interdisciplinar 
formada por profissionais da área de história, arquitetura e cartografia com experiência 
em trabalhos de identificação do patrimônio cultural. A equipe deve contar também com 
um  auxiliar  de  campo  que  seja  morador  da  comunidade  enfocada  no  momento  da 
pesquisa, de forma a incorporar o conhecimento e saber local, fortalecendo a legitimidade 
das ações a serem desenvolvidas.

Para alcançar suas metas, o programa deverá ser realizado a partir das seguintes ações:

➢ Definição de equipe técnica de inventário;
➢ Elaboração de modelo de ficha de inventário e de roteiro de preenchimento;
➢ Elaboração  de  documento  cartográfico  específico  da  área  de  abrangência  do 

programa; 
➢ Pesquisa de campo para elaboração de plano de inventário que conterá histórico 

das localidades, lista de bens culturais a serem inventariados e cronograma de 
execução;

➢ Apresentação  do  Plano  de  Inventário  para  a  comunidade.  Essa  apresentação 
deverá ocorrer através de quatro encontros públicos realizados nas comunidades 
de Bamburral, Boa Vista e Açudinho e na sede urbana de Jaboticatubas.

➢ Reformulação do Plano de Inventário a partir das sugestões da comunidade.
➢ Pesquisa de campo para levantamento de dados sobre os bens culturais listados 

previamente.
➢ Preenchimento de fichas de inventário dos bens culturais.
➢ Produção de documentos cartográficos sobre os bens inventariados.
➢ Revisão de ficha de inventário.
➢ Produção de Caderno de Inventário contendo histórico local, fichas de inventário e 

documento cartográfico de localização dos bens.
➢ Apresentação  dos  resultados  do  programa  para  a  comunidade,  através  de 

palestras públicas e gratuitas.
➢ Distribuição  gratuita  do  Caderno  de  Inventário  para  escolas,  associações 

comunitárias,  bibliotecas  e  Conselho  de  Patrimônio  Cultural  do  município  de 
Jaboticatubas.

➢ Disponibilização do Caderno de Inventário  no Centro de Referência  Turístico  e 
Cultural  a ser criado na antiga sede da Fazenda da Guia, no interior do futuro 
Condomínio. 
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13.4.4 - Produtos / Prazos

Os principais produtos do programa serão compostos por:

- Caderno de Inventário,  contendo registro fotográfico e fichas de inventário dos bens 
culturais.
- Palestras de divulgação dos resultados do programa.

O programa deverá ser executado em 12 meses, sendo iniciado na fase de planejamento 
e finalizado 10 meses após o início da construção do empreendimento.

13.4.5 - Avaliação e Monitoramento

Recomenda-se que a comunidade participe ativamente de todas as etapas do programa, 
devendo  ser  amplamente  consultada  especialmente  na  definição  dos  bens  culturais 
incluídos no Plano de Inventário. Neste sentido, está previsto na metodologia ações de 
avaliação participativa, nas quais os anseios e proposições da comunidade passarão a 
ser  referência  para  a  condução  dos  trabalhos.  O  Programa  de  Monitoramento  dos 
Aspectos Socioeconômicos também será responsável pela avaliação dos resultados das 
ações deste Programa junto à comunidade.

Além  disso,  pretende-se  requisitar  ao  Conselho  Municipal  de  Patrimônio  Cultural  de 
Jaboticatubas  um  parecer  sobre  a  qualidade  e  pertinência  dos  resultados  finais  do 
programa.

Serão definidos como indicadores de avaliação a quantidade de bens inventariados, a 
qualidade  técnica  das  fichas  e  a  execução  do  cronograma  previsto  no  Plano  de 
Inventário. 

Cabe  ressaltar  finalmente  que  este  Programa  deverá  ser  implementado  em interface 
constante com os demais Programas relativos ao Meio Socioeconômico e Cultural, em 
particular  os  Programas  de  Apoio  e  Fomento  ao  Turismo,  Comunicação  Social, 
Restauração  da  Sede  e  Engenho  da  Antiga  Fazenda  da  Guia  e  Monitoramento  dos 
Aspectos Socioeconômicos.

13.4.6 - Executores e parceiros

A  operacionalização  deste  programa  é  de  responsabilidade  do  empreendedor,  que 
deverá  contar  com  equipe  técnica  especializada  para  implementação  das  ações 
programadas.
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Para garantir uma gestão participativa do programa, pretende-se firmar parcerias com a 
Prefeitura Municipal de Jaboticatubas, com o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural 
de  Jaboticatubas,  com as escolas  públicas  localizadas na AID e  na sede urbana do 
município e com as associações comunitárias estabelecidas na AID. 

13.5 - 13.5 - Programa de Restauração da Sede e Engenho da AntigaPrograma de Restauração da Sede e Engenho da Antiga  
Fazenda da GuiaFazenda da Guia

13.5.1 - Introdução/Justificativa

Até meados do século XX, a maior parte dos projetos de restauração estava voltada para 
os  bens  culturais  imóveis  e  móveis  reconhecidos  como  “obras  de  arte”,  sendo  seu 
principal objetivo estabilizar processos de deterioração e restabelecer a integridade física 
através de intervenções que respeitavam a instância histórica e estética dessas obras 
(BRANDI, 2004).

Apesar desta perspectiva ainda ser adotada em diversos projetos, atualmente está cada 
vez mais consolidada a visão de que a restauração não deve ocupar-se somente  de 
objetos  artísticos,  mas  também  de  peças  e  edificações  de  significativo  valor 
historiográfico e antropológico para comunidades, municípios e regiões. (MUÑOZ,2003) 

O  Programa  de  Restauração  da  Sede  e  Engenho  da  Antiga  Fazenda  da  Guia  se 
enquadra  nesta  ótica  contemporânea  de  restauração  e  visa  garantir  que  dois  bens 
culturais imóveis situados dentro da ADA sejam preservados e tenham sua integridade 
física  e  estética  restabelecida.  Ambos  os  bens  culturais  estão  relacionados  à  antiga 
fazenda da Guia, que foi uma propriedade de extrema importância socioeconômica para 
a região na primeira metade do século XX, sendo eles a sede original da Fazenda da 
Guia e seu engenho. 

Cabe ressaltar que a Fazenda da Guia marcou enormemente a memória da população 
local, sendo muito significativa para a história da região no século XX. Além disso, tanto a 
residência  como  o  antigo  engenho  apresentam  características  estilísticas  e  técnico-
construtivas de destaque para a arquitetura rural da região, o que justifica o investimento 
na sua restauração. 

Finalmente, é preciso dizer que o Programa previsto propõe o estabelecimento de uma 
nova  função  social  para  essas  edificações,  que  passariam  a  abrigar  um  Centro  de 
Referência Turístico e Cultural aberto ao público, incrementando o valor simbólico que o 
bem exerce e propiciando que ele se torne um lugar de memória e divulgação da história, 
da cultura e dos recursos naturais locais e regionais.
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13.5.2 - Objetivos/Metas

O  objetivo  geral  deste  Programa  constitui-se  em  contribuir  para  a  preservação  da 
memória histórica da população que vive na AID do empreendimento, bem como agregar 
valor cultural ao empreendimento a ser instalado.

As metas específicas são aquelas descritas a seguir:

➢ Restaurar a sede original da antiga Fazenda da Guia;

➢ Restaurar o engenho da antiga Fazenda da Guia;

➢ Criar um Centro de Referência  Turístico e Cultural,  estabelecendo um lugar de 
preservação da memória  histórica e incrementando o potencial  turístico local  e 
regional, em interface com o Programa de Fomento e Apoio ao Turismo.

13.5.3 - Metodologia 

O Programa de Restauração da Sede e Engenho da Antiga Fazenda da Guia deverá 
seguir  um projeto  de  restauração  detalhado,  com princípios  teóricos  bem definidos  e 
intervenções embasadas em levantamentos históricos e arquitetônicos aprofundados.

Recomenda-se que antes da elaboração do projeto interventivo, seja feito o pedido de 
tombamento  municipal  da  residência  e  do  engenho.  Essa  ação  tem  o  objetivo  de 
reconhecer  oficialmente  as  edificações  como  bens  culturais  de  interesse  público  de 
preservação. Por outro lado, o tombamento municipal levará o Conselho Municipal de 
Patrimônio Cultural  de Jaboticatubas a participar ativamente  das discussões sobre as 
diretrizes de conservação que deverão ser adotadas no projeto. 

Recomenda-se  também  que  todos  os  outros  programas  de  controle  ambiental  do 
empreendimento,  especialmente  os  que  estão  relacionados  ao  patrimônio  cultural 
arqueológico e ao fomento ao turismo, estabeleçam interface direta com o processo de 
criação do Centro de Referência Turístico e Cultural, sendo que seus achados, pesquisas 
e produtos devem ser disponibilizados no espaço que será criado. 

Para  alcançar  essas  metas,  o  Programa  deverá  ser  realizado  a  partir  das  seguintes 
ações:

✔ Encaminhamento  de  pedido  formal  de  tombamento  municipal  da  sede  e  do 
engenho da antiga Fazenda da Guia;

✔ Definição de equipe técnica responsável pelo projeto;
✔ Elaboração do Memorial descritivo do projeto contendo:
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✔ Histórico do bem; 
✔ Contextualização do bem no desenvolvimento socioeconômico local;
✔ Análise arquitetônica do bem;
✔ Proposta teórica da restauração;
✔ Definição de uso após a restauração;
✔ Proposta de Intervenção com especificações arquitetônicas detalhadas;
✔ Orçamento;
✔ Cronograma de execução;
✔ Apresentação de Projeto  de Restauração ao Conselho Municipal  de Patrimônio 

Cultural de Jaboticatubas;
✔ Execução das obras; 
✔ Elaboração de projeto museológico para o espaço;
✔ Constituição de acervo e montagem de exposição permanente;
✔ Capacitação  de  equipe  local  para  conservação  preventiva  dos  bens  e  para 

atendimento ao público;
✔ Abertura do Centro de Referência Turístico e Cultural para o público. 

13.5.4 - Produtos / Prazos

Os principais produtos do Programa serão:

- A restauração da sede e do engenho da antiga Fazenda da Guia.
- Centro de Referência Turístico e Cultural Regional.

O Programa deverá ser executado em 16 meses, sendo iniciado quatro meses antes da 
fase de construção do empreendimento.

13.5.5 - Avaliação e Monitoramento

Recomenda-se que a comunidade participe ativamente de todas as etapas do Programa, 
devendo  ser  amplamente  consultada,  especialmente  na  definição  do  uso  dos  bens 
restaurados.  Neste  sentido,  está  previsto  na  metodologia  ações  de  avaliação 
participativa, nas quais o conselho desempenhará o papel de interlocutor da comunidade, 
oferecendo parecer sobre a qualidade e pertinência das ações previstas e dos resultados 
finais  do  Programa.  O  Programa  de  Monitoramento  dos  Aspectos  Socioeconômicos 
também será responsável pela avaliação dos resultados das ações deste Programa junto 
à comunidade.
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Serão definidos  como indicadores  de  avaliação a  qualidade técnica  dos projetos  e  a 
execução do cronograma de obras previsto no mesmo. 

13.5.6 - Executores e parceiros

A  operacionalização  deste  programa  é  de  responsabilidade  do  empreendedor,  que 
deverá  contar  com  equipe  técnica  especializada  para  implementação  das  ações 
programadas.

Para garantir uma gestão participativa do Programa, pretende-se firmar parcerias com a 
Prefeitura Municipal de Jaboticatubas e com Conselho Municipal de Patrimônio Cultural 
de Jaboticatubas.

Ressalta-se também que este Programa deverá ser implementado em interface constante 
com os demais Programas relativos ao Meio Socioeconômico e Cultural, em particular os 
Programas de Apoio e Fomento ao Turismo, Comunicação Social, Promoção e Inventário 
dos Bens Culturais e Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos.
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13.6 - 13.6 - Programa de Fomento e Apoio ao TurismoPrograma de Fomento e Apoio ao Turismo

13.6.1 - Introdução/Justificativa

Para que os segmentos sociais de um município possam desenvolver-se turisticamente, 
em primeiro lugar é preciso conhecer a realidade local em suas qualidades, demandas e 
carências. Por isso, a importância da realização de um planejamento turístico municipal 
para  se  compreender  a  complexidade  do  fenômeno  turístico,  sua  relação  com  os 
conceitos de lazer e cultura e suas implicações na conservação do patrimônio natural e 
cultural. No viés contemporâneo do turismo como forma de desenvolvimento local, deve-
se  considerar  as  demandas  e  vocações  peculiares  do  lugar,  capazes  de  indicar  um 
possível caminho a ser traçado. 

Assim,  este  Programa  parte  de  uma  concepção  de  planejamento  turístico  em  suas 
dimensões e preceitos de sustentabilidade, nas quais “(...)  do ponto de vista geral  do 
planejamento e da gestão do destino o desafio é tentar equilibrar sustentabilidade dos 
sistemas econômico, cultural, social e ambiental” (GOELDNER, RITCHIE e McINTOSH, 
2002: 361). Estes pontos são esclarecedores das ações propostas, tendo em vista que as 
tendências para o turismo atual partem de um quadro de referências maior, baseado em 
experiências nacionais e internacionais abrangentes, nas quais o planejamento é fator de 
disseminação de uma sustentabilidade necessária a um ciclo de vida dos produtos e 
potenciais turísticos, com perspectivas de retornos efetivos às comunidades de visitantes 
e moradores.

O  Programa  de  Fomento  e  Apoio  ao  Turismo,  orientado  à  região  do  município  de 
Jaboticatubas, especialmente à região de entorno do projeto (AID), se justifica como uma 
alternativa  e  perspectiva  de  desenvolvimento  local,  podendo  em  curta  analise  se 
configurar como uma medida mitigadora/compensatoria aos impactos provocados pela 
implantação o do empreendimento. Além disso, este Programa se coloca também como 
um potencializador de valorização do próprio empreendimento, na medida em que agrega 
valor ao futuro Condomínio.

O município de Jaboticatubas, apesar de pouco explorado em toda sua potencialidade, 
tem visto  no turismo uma fonte  alternativa de desenvolvimento  socioeconômico.  Esse 
panorama se  deve em grande parte  por  abranger  em seu território  60% da área do 
parque Nacional  da Serra do Cipó,  além de ser um município pertencente ao projeto 
Estrada Real.

Com  o  desenvolvimento  da  atividade  turística  proposto  nesse  Programa  pretende-se 
contribuir para a oportunidade de geração de renda e sustentabilidade regional, além de 
valorizar  os  atrativos  existentes,  colaborar  para  a  manutenção  e  preservação  dos 
mesmos e melhorar a oferta turística, atraindo um maior numero de visitantes e assim 
movimentando toda a cadeia econômica do turismo.
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13.6.2 - Objetivo/Metas

O objetivo central deste Programa é fornecer subsídios e bases para o desenvolvimento 
turístico do município de Jaboticatubas, com enfoque nas comunidade rurais localizadas 
da AID, reconhecendo o turismo como alternativa para a promoção e desenvolvimento 
social.  Ainda,  como  enfoque  do  programa,  resguarda-se  o  objetivo  de  propor  ações 
baseadas  no  turismo  sustentável  em  suas  dimensões  econômica,  social,  cultural  e 
ambiental, visando proporcionar uma melhoria de qualidade de vida para a comunidade 
local e para os visitantes, bem como agregar valor ao futuro empreendimento.

Como as principais metas deste Programa, citam-se:

➢ Promover ações de sensibilização da comunidade local para a atividade turística, 
através de um conjunto de atividades educativas e formativas direcionadas para o 
tema do Turismo na região;

➢ Fortalecimento da estrutura de turismo local e formação de uma rede social de 
auto  gestão  do  turismo  como  alternativa  para  o  desenvolvimento  social  em 
consonância com preceitos da sustentabilidade social, turística e de lazer e cultura.

➢ Apoio as iniciativas locais mediante  reconhecimento  das ações que tenham no 
turismo  fator  de  desenvolvimento  da  produção  associada,  buscando  a 
profissionalização e qualificação, tanto da produção quanto do serviço;

➢ Revitalizar  o  Inventário  de  Oferta  Turística  do  município  de  Jaboticatubas, 
incorporando  atrativos  culturais  e  naturais  existentes  na  região  de  entorno  do 
empreendimento;

➢ Criar e manter  no interior  do Condomínio um Centro de Referência  Turístico e 
Cultural,  em  interface  com  os  demais  Programas  do  Meio  Socioeconômico, 
especialmente  os  Programas  de  Restauração  da  Sede  e  Engenho  da  Antiga 
Fazenda  da  Guia,  Promoção  e  Inventário  dos  Bens  Culturais  e  Educação 
Ambiental;

➢ Criar  e  manter  um  espaço  no  interior  do  Condomínio  destinado  aos  produtos 
típicos da região, proporcionando a valorização da cultura local e a geração de 
renda para a população residente na área.

13.6.3 - Metodologia

Para  alcançar  as  metas  estabelecidas,  as  bases  metodológicas  que  irão  nortear  a 
execução  das  ações  propostas  neste  Programa  se  organizam  através  de  uma  rede 
estruturada a partir de quatro sub programas, apresentados a seguir, cada um com a sua 
especificidade e complementares entre si.

➢ Sub Programa de Revitalização do Inventário de Oferta Turística e Sensibilização para 
o Turismo: 
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Este Programa tem suas bases calcadas em dois conjuntos centrais de ação, sendo o 
primeiro  relativo  à  revitalização  do  Inventário  de  Oferta  Turística  do  município  de 
Jaboticatubas,  com vistas  tanto  à  atualização  das  informações  relativas  aos atrativos 
existentes, demandas e carências em âmbito municipal, quanto também para inclusão de 
atrativos naturais e culturais potencialmente turísticos encontrados na área de entorno do 
empreendimento.

Aproveitando o imput proporcionado pela revitalização do Inventário, serão desenvolvidas 
junto às comunidades rurais de Boa Vista, Bamburral e Açudinho ações de sensibilização 
para o tema do Turismo, através do desenvolvimento de inúmeras atividades, tais como 
seminários,  workshops,  produção  e  distribuição  de  cartilhas  explicativas  e  eventos 
associados ao tema, em interface com os demais Programas previstos neste EIA.

➢ Sub Programa de Criação do Centro de Referência Turístico e Cultural

O eixo central  deste  Programa será a criação de um espaço voltado à valorização e 
divulgação  dos  atrativos  turísticos  da  região,  aproveitando  os  dados  levantados  pelo 
Inventário  de  Oferta  Turística  e  gerados  também  pelo  Programa  de  Promoção  e 
Inventário  dos Bens  Culturais.  Este  Centro  contará  com amplo  material  informativo  e 
ilustrativo sobre a região, funcionando efetivamente como apoio e referência, tanto ao 
turista e aos moradores do futuro Condomínio quanto à população local.

Este Centro contará com o apoio de um guia especializado para atividades na região, 
oriundo das próprias comunidades rurais da AID. Para tal, serão desenvolvidas ações de 
capacitação e treinamento por parte de órgão especializados neste tipo de ação. 

De modo a agregar valor cultural e valorizar a memória da própria região, propõe-se que 
este Centro de Referência Turístico e Cultural seja instalado na antiga sede da Fazenda 
da  Guia,  que  será  restaurada  o  tombada  para  os  fins  propostos  nos  Programas  de 
Fomento e Apoio ao Turismo, Promoção e Inventário dos Bens Culturais.

➢ Sub Programa de Criação da Casa do Produtor Rural

As ações deste Sub Programa visam colaborar para a valorização da produção local e 
para o desenvolvimento econômico sustentável dos produtores rurais da região da AID, 
através da disponibilização de um espaço para exposição e comercialização dos diversos 
produtos produzidos pela população local, como o artesanato, hortaliças, doces caseiros 
e quitandas, cachaças, dentre outros.

Dessa forma, este Sub Programa visa incentivar e estimular a manutenção de práticas 
culturais  existentes,  além  de  fornecer  um  espaço  físico  para  a  comercialização, 
agregando um maior valor aos produtos que compõem a identidade da população, tendo 
em vista  que proporcionará  o  reconhecimento  de  costumes  e  tradições  intrínsecas  à 
região.
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Tendo em vista que os Programas propostos no EIA convergem para a valorização da 
cultura e memória da região através da restauração da antiga sede e engenho Fazenda 
da Guia  e  atribuição  de  uma nova função  social  a  estes,  propõe-se  que a  Casa  do 
Produtor Rural também funcione nas dependências da Fazenda.

Todos  estes  fatores  somados  proporcionarão  que  a  própria  Fazenda  da  Guia,  tão 
importante para a memória da ocupação histórica local, torne-se um importante atrativo 
em si, e um diferencial para uma região até então à margem da atividade turística no 
município.

13.6.4 - Produtos e Prazos

Os principais produtos resultantes da execução do Programa de Fomento e Apoio ao 
Turismo serão aqueles resultantes dos Sub Programas citados acima, como o Centro de 
Referência Turístico e Cultural, o Inventário de Oferta Turística Revitalizado, e a Casa do 
Produtor Rural,  além de materiais informativos e educativos sobre o Turismo a serem 
elaborados visando a sensibilização da comunidade local.

A implantação das ações previstas neste Programa ocorrerá durante a implantação do 
empreendimento, observando-se sempre a inter-relação existente entre os diversos Sub 
Programas, e entre estes e os demais Programas previstos neste EIA.

13.6.5 - Avaliação e Monitoramento

Este Programa estará sujeito à avaliação e monitoramento da eficácia de suas ações 
durante toda sua implantação, por parte da equipe da Gerência Ambiental, com o apoio, 
sobretudo, do Programa de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos.

Também  deverá  ser  envolvido  no  processo  de  avaliação  das  ações  que  serão 
implementadas o poder público municipal, através da JABOTUR, que acompanhará toda 
a implantação do Programa.

13.6.6 - Executores e Parceiros

A responsabilidade pela implantação deste Programa é do empreendedor, que deverá 
contratar  equipe especializada para a coordenação  e execução das atividades,  a  ser 
composta por turismólogos com experiência neste tipo de atividade.

Ressalta-se  que  para  sua  execução  o  Programa  poderá  contar  com  parceiros  com 
atuação  na  área  do  turismo,  tais  como  SEBRAE/MG,  Instituto  Estrada  Real,  SENAI, 
SETUR/MG, a própria JABOTUR, dentre outros.
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Cabe salientar ainda que este Programa deverá ser implementado em estreita interface 
com os demais Programas temáticos propostos neste EIA, em particular os Programas de 
Promoção e Inventário de Bens Culturais, Restauração da Sede e Engenho da Antiga 
Fazenda da Guia,  Educação Ambiental,  Educação Patrimonial,  Comunicação Social  e 
Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos.
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13.7 - 13.7 - Programa de Prospecção e Resgate ArqueológicoPrograma de Prospecção e Resgate Arqueológico

13.7.1 - Introdução

Não  há  como  minimizar  a  destruição  de  uma  ocorrência  ou  sítio  arqueológico  pela 
implantação de um empreendimento. A perda será irreversível e as informações perdidas, 
insubstituíveis. 

A medida compensatória no caso da arqueologia, é constituída pelo resgate dos vestígios 
antes que sejam destruídos. Para tanto devem ser realizadas prospecções sistemáticas 
de campo para definição real do que deve ser resgatado e subsidiar, numa segunda fase, 
o salvamento dos sítios arqueológicos que serão afetados pelo empreendimento.

Seguindo  as  normas  estabelecidas  pelo  Instituto  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico 
Nacional  –  IPHAN  –  explicitadas  na  Portaria  07/88,  e  regulamentadas  pela  Portaria 
230/02,  deve-se,  após  a  conclusão  do  EIA/RIMA,  para  a  obtenção  da  Licença  de 
Instalação,  realizar  uma segunda etapa de trabalhos,  correspondente  às prospecções 
com sondagens, aprimorando a fase anterior de levantamento:

Art. 5° - Nesta fase, dever-se-á implantar o Programa de Prospecção proposto na fase 
anterior, o qual deverão prever propsecções intensivas (aprimorando a fase anterior de 
intervenções no subsolo) nos compartimentos ambientais de maior potencial arqueológico 
da  área  de  influência  direta  do  empreendimento  e  nos  locais  que  sofrerão  impactos 
diretos  potencialmente  lesivos  ao  patrimônio  arqueológico,  tais  como  áreas  de 
reassentamento de população, expansão urbana ou agrícola, serviços e obras de infra-
estrutura.

§ 1° - Os objetivos, nesta fase, são estimar a quantidade de sítios arqueológicos  
existentes  nas  áreas  a  serem  afetadas  direta  ou  indiretamente  pelo 
empreendimento e a extensão,  profundidade,  a diversidade cultural  e grau de  
preservação  dos  depósitos  arqueológicos,  para  fins  de  detalhamento  do  
Programa de Resgate Arqueológico a ser implantado em uma próxima fase.

§  2°  -  O  resultado  final  esperado  é  um Programa  de  Resgate  Arqueológico  
fundamentado  em  critérios  precisos  de  significância  científica  dos  sítios  
arqueológicos ameaçados, que justifique a seleção dos sítios a serem objetos de  
estudo em detalhe, em detrimento de outros, e a metodologia a ser empregada  
nos estudos.”

O Programa de Prospecção deverá ser executado durante a fase de obtenção da Licença 
de  Instalação  (LI)  e  o  Programa  de  Resgate  Arqueológico  antes  da  instalação  dos 
canteiros e do início das obras.  Esta  última etapa somente  deverá ocorrer caso seja 
encontrado um sítio arqueológico que necessite ser resgatado.
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Desta maneira, as ações aqui propostas contemplam de maneira mais detalhada apenas 
a etapa de Prospecção. O Programa de Resgate somente poderá ser detalhado após o 
término  da  etapa  de  prospecção.  Entretanto,  ambos  os  programas  deverão  ser 
organizados dentro das normas da Portaria 07/88 para serem enviados ao IPHAN para 
autorização.

13.7.2 - Objetivos

➢ Realizar  prospecções  de  varredura  sistemática  com  sondagens  nos  locais 
favoráveis a assentamentos situados nas áreas diretamente afetadas e de entorno 
imediato, para verificação da existência ou não de sítios arqueológicos;

➢ Efetuar sondagens de verificação nos locais com indicações ou informações sobre 
achados arqueológicos;

➢ Promover sondagens nos quintais das residências que apresentarem vestígios de 
ocupação anterior ao século XX;

➢ Fazer diversas sondagens em cada sítio localizado para delimitação da área total 
de  ocorrência  de  vestígios  e  o  real  estado  de  conservação  do  sedimento 
arqueológico;

➢ Coletar aleatoriamente amostragens dos vestígios;

➢ Fotografar todas as ocorrências;

➢ Descrever cada sítio em ficha apropriada (modelo IPHAN);

➢ Plotar todos os sítios encontrados nas ortofotocartas e carta planialtimétrica da 
área do empreendimento;

➢ Estudar em laboratório os vestígios para caracterização cultural e temporal;

➢ Identificar os grupos culturais que habitaram a área;

➢ Caracterizar os padrões de assentamento pré-históricos e históricos.
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13.7.1 - Metodologia

Etapa 1 - Programa de Prospecções

a) Pesquisa de campo:

• Serão realizadas prospecções de varredura em toda a área diretamente afetada 
pelo empreendimento. O terreno será vistoriado exaustivamente com tradagens e 
a  realização  de  sondagens,  principalmente  nos  pontos  que  satisfizerem 
parâmetros  de  ocupação  indígena  pré-histórica.  Os  locais  que  apresentarem 
vestígios de ocupação histórica serão submetidos à análise específica para que se 
possa identificar o tipo de assentamento e o respectivo período da ocupação.

➢ Cada sítio identificado será localizado com exatidão nas ortofotocartas da área 
através  das  coordenadas  UTM  obtidas  com  o  auxilio  de  um  GPS.  Como 
complementação  documental  serão  fotografados  e  descritos  em  fichas 
apropriadas.

➢ Em todos os sítios serão realizadas diversas perfurações por trado e boca de lobo, 
até 50cm de profundidade e em malha de 10m, para delimitação e caracterização 
do real estado de conservação do sedimento arqueológico. 

➢ O sedimento  retirado será totalmente  peneirado imediatamente.  Dessa maneira 
assegurar-se-á  que  todos  os  vestígios,  por  diminutos  que  sejam,  possam  ser 
recuperados.

✔ Todo o material coletado será acondicionando em sacos plásticos, separados por 
categoria  (cerâmica,  lítico,  osso,  etc.)  contendo etiquetas  com a localização do 
material  (nome do  sítio,  área  de  concentração  ou  dispersão,  sondagem,  nível, 
etc.).

b) Trabalhos de laboratório:

O material coletado deverá ser enviado ao laboratório para estudos. No laboratório todas 
as peças serão submetidas ao trabalho preliminar de limpeza e posteriormente marcadas 
para identificação do sítio de origem e respectiva área de coleta.

Somente após a finalização destas etapas é que serão realizados os estudos do material, 
sendo necessária a separação por categorias de matéria-prima (cerâmica, lítico lascado e 
polido, restos de fauna e flora, louça, vidros, metais, etc.).

Para cada uma dessas categorias as análises seguirão parâmetros já estabelecidos para 
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cada tipo  de  artefato  ou  vestígio  e  os  dados  anotados  em fichas  específicas.  Serão 
elaborados desenhos com as características das formas e outros atributos.

Quando possível, será feita a remontagem de peças cerâmicas e de louça através da 
colagem  dos  fragmentos.  Determinados  tipos  de  vestígios,  como  ossos,  serão 
consolidados.

c) Trabalhos de gabinete:

Os resultados das análises de laboratório serão submetidos a tratamento estatístico e 
interpretados,  possibilitando  a  elaboração  de  um  primeiro  quadro  sobre  os  padrões 
culturais dos povos que habitaram a região.

Será redigido um relatório final  contendo os resultados dos trabalhos de campo e de 
laboratório, incluindo as fichas de cadastro dos sítios identificados.

Etapa 2 - Programa de Resgate Arqueológico

Este  Programa  deverá  ser  elaborado  após  o  término  da  Etapa  1,  quando  se  terão 
informações consolidadas para se definir quais os sítios que deverão ser submetidos a 
um trabalho mais detalhado.

Os trabalhos de salvamento serão realizados segundo dois procedimentos:

➢ Para  os  sítios  que já  estiverem totalmente  descaracterizados,  serão realizadas 
coletas  aleatórias  dos  vestígios,  respeitando-se  as  áreas  de  distribuição  dos 
mesmos.

➢ No  caso  de  ser  encontrado  algum  sítio  com  sedimento  arqueológico  total  ou 
parcialmente  in  situ,  deverão  ser  realizadas  escavações  de amplas  superfícies 
para a obtenção de informações sobre o padrão de assentamento e a distribuição 
espacial dos vestígios.

Deverão ser previstas datações por carbono-14 para os sítios pré-históricos (uma para 
cada sítio) que ainda apresentarem carvões em estratigrafia não remexida.

13.7.1 - Responsável pela Implantação e Administração

O empreendedor deverá financiar os trabalhos de prospecção e resgate arqueológico, 
tanto em campo quanto em laboratório, incluindo transporte, alimentação e hospedagem 
das  equipes  quando  da  realização  dos  trabalhos  de  campo,  bem  como  o  material 
necessário  para  o  estudo  dos  restos  arqueológicos  em  laboratório.  Também  deverá 
financiar a realização de datações de carbono-14.
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Também será  necessária  a  aquisição  de  recipientes,  tipo  containeres  plásticos,  para 
acomodação do material resgatado após a finalização dos estudos.

Deverá ser definida também, quando da solicitação da autorização do IPHAN para a 
realização  do  Programa  de  Prospecção,  a  Instituição  em  cuja  reserva  técnica  será 
depositado o material a ser resgatado e a aquisição de um arquivo para a guarda da 
documentação a ser produzida pelas pesquisas e estudos arqueológicos.

Também  deverão  ser  previstos  programas  de  difusão  dos  resultados  e  educação 
patrimonial  para as comunidades englobadas na área do empreendimento,  que serão 
realizados durante e após a etapa de resgate arqueológico.

13.7.2 - Cronograma básico de execução dos Programas de 
Prospecção e Resgate Arqueológico

AÇÕES ANTES DA LP LP-LI LI-LO

Prospecção Solicitação da licença ao 
IPHAN 

Realização das 
prospecções e envio do 
relatório ao IPHAN

Resgate Solicitação da licença ao 
IPHAN 

Resgate dos sítios 
localizados na área do 
empreendimento e envio 
do relatório final ao 
IPHAN.

Os Programas de Prospecção e Resgate Arqueológicos devem ser realizados em tempo 
hábil  compatível  com o cronograma de obras do empreendimento.  Ressalta-se que é 
necessária autorização do IPHAN para a realização de cada uma das etapas e que o 
prazo para obtenção da licença para pesquisa é de até 90 dias.

13.7.3 - Medidas de Monitoramento

Serão necessárias apenas entre a localização dos sítios (etapa 1) e o seu resgate (etapa 
2).  Nesse  período  aqueles  sítios  que  deverão  sofrer  os  procedimentos  de  resgate 
deverão ficar sob interdição e somente serão liberados após o término das pesquisas de 
campo.
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13.8 - 13.8 - Programa de Educação AmbientalPrograma de Educação Ambiental

13.8.1 - Introdução/Justificativa

Aproximar a temática ambiental  da educação, para além de representar desafio ético-
pedagógico, denota responsabilidade com o futuro. As diretrizes gerais do Programa de 
Educação Ambiental ora proposto, visam, sobretudo, despertar consciências ambientais.

Em seu escopo apresentam-se questões e conceitos variados no âmbito da educação 
ambiental,  capazes  de  gerar  informações  qualificadas  para  os  moradores  das 
comunidades rurais de Açudinho, Boa Vista e Bamburral, situadas na Área de Influência 
Direta – AID do empreendimento, e para os trabalhadores mobilizados na implantação do 
projeto.

Ressalta-se que as ações previstas no Programa de Educação Ambiental  atendem às 
prerrogativas da Política Nacional de Educação Ambiental, instituída pela Lei 9.795, de 
27/04/99, que estabelece as bases para a valorização da educação voltada às questões 
ambientais e à sua inserção em diferentes organizações e projetos de ensino. 

Na  sua  concepção  também  são  contempladas  as  diretrizes  da  Política  Nacional  de 
Educação  Ambiental  (inciso  V  do  artigo  3º,  da  Lei  Federal  nº  9.795),  que  atribui  às 
empresas o papel  de “promover projetos destinados à capacitação dos trabalhadores, 
visando à melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre 
as repercussões do processo produtivo no Meio Ambiente”.

As ações propostas buscam sensibilizar e desenvolver um espírito de responsabilidade e 
solidariedade  nos  públicos-alvo,  sempre  com  auxílio  de  metodologias  participativas, 
induzindo-os a novas formas de conduta.

13.8.2 - Objetivos/Metas

Possibilitar  a  construção  participativa  de  iniciativas  que  objetivem  levar  informações 
educativas  à  comunidade,  buscando  a  formação  de  cidadãos  com  uma  consciência 
crítica,  quanto  ao  desenvolvimento  da  região  e  aos  problemas  ambientais.  As  metas 
principais perpassam por desenvolver atitudes voltadas para a valorização e conservação 
dos recursos naturais, bem como para melhoria das condições de vida local, incentivando 
a participação individual e coletiva na gestão do uso sustentável e na conservação dos 
recursos naturais.

Contribuir  primordialmente  para  a  sensibilização  da  coletividade  sobre  questões 
ambientais  e  para  a  conscientização  do  seu  papel  na  defesa  da  preservação, 
conservação e melhoria da qualidade do Meio Ambiente constitui o foco deste Programa, 
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que tem como objetivos específicos:

➢ difundir  os  conhecimentos  adquiridos  sobre  a  região  como  estratégia  para 
estimular a formação de novos valores que contribuam na melhoria da relação 
entre o homem e o Meio Ambiente;

➢ orientar os trabalhadores das obras do Condomínio Rio das Velhas Design Resorts 
para  que  adotem  procedimentos  ambientalmente  adequados  na  execução  dos 
serviços e nas relações com as comunidades locais; 

➢ sensibilizar  profissionais  da  área  educacional  e  investir  na  qualificação  dos 
mesmos, ampliando seus conhecimentos sobre a questão ambiental,  mostrando 
as interfaces e conseqüências das ações do homem sobre a natureza;

➢ estabelecer parcerias com os setores das administrações municipais envolvidos 
com o tema, visando o desenvolvimento e a produção de material didático sobre a 
questão ambiental.

➢ conscientizar a população sobre sua responsabilidade na conservação da bacia do 
rio das Velhas, incluindo os córregos que atravessam a AID, tendo sempre como 
referência  para  o  estabelecimento  de  ações  educativas  o  conceito  de  bacia 
hidrográfica, dentro de uma visão global da bacia.

13.8.3 - Metodologia

A metodologia proposta para a operacionalização do Programa de Educação Ambiental 
parte das seguintes premissas:

➢ estabelecimento de parcerias com as escolas locais;
➢ articulação das ações de Educação Ambiental com a Associações Comunitárias do 

Açudinho e Cachoeira dos Palmares, de Boa Vista e de Bamburral;
➢ articulação  entre  o  Programa de  Educação  Ambiental  e  os  demais  Programas 

ambientais;
➢ Observância  dos  principais  problemas  ambientais  vivenciados  pela  população 

local, em especial aqueles relacionados ao saneamento básico e à poluiçao e mau 
uso dos recursos hídricos.

A  implementação  das  ações  a  serem  desenvolvidas  será  apoiada,  sobretudo,  na 
construção dos conceitos ambientais em oficinas informativas e educativas e mini-cursos 
de  treinamento.  Tais  atividades  deverão  ser  implementadas  em  integração  com  os 
demais Programas ambientais contidos neste EIA e de forma clara e objetiva, facilitando 
o  processo  de  entendimento  e  assimilação  das  informações.  Será  utilizada  uma 
linguagem acessível aos públicos-alvo selecionados, estratégia a ser adotada também na 
elaboração de cartilhas e cartazes educativos. 

Para apoiar a realização das oficinas e mini-cursos, será elaborado material informativo 
abordando os diversos temas tratados,  que será distribuído para os participantes  das 
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distintas atividades. 

Os  eventos  deverão  ser  realizados  em  data  previamente  determinada  e  divulgados 
antecipadamente, bem como em locais de fácil acesso, garantindo, dessa forma, a plena 
participação do público a quem as ações se destinam.

A divulgação das atividades será de responsabilidade do técnico de comunicação social, 
que deverá apoiar, ainda, o profissional de educação ambiental na confecção do material 
instrucional de apoio à realização dos eventos.

As ações indicadas no âmbito desse Programa serão implementadas em consonância 
com  as  diversas  etapas  de  implantação  do  empreendimento,  acompanhando  as 
mudanças e necessidades geradas pelas modificações ambientais.

A descrição das atividades propostas, a seguir, aborda a etapa de realização dos eventos 
e os públicos-alvo a quem as ações se destinam.

 - Atividade 1 - Contato com Representantes Locais

Inicialmente,  será  realizado  contato  com  representantes  do  poder  público  de 
Jaboticatubas,  solicitando  colaboração  e  apoio  na  implementação  das  ações  de 
Educação Ambiental propostas no âmbito desse Programa.

 - Atividade 2 - Campanhas para os Trabalhadores da Obra

Essa atividade deverá ser  realizada através de campanhas educativas,  desenvolvidas 
através de oficinas e mini-cursos.

Como temas a serem abordados nesses encontros são sugeridos:

➢ A destinação correta do lixo e esgoto no canteiro de obras;
➢ A fauna e flora: implicações da caça e coleta na conservação das espécies;
➢ Condutas necessárias para viver em harmonia com a comunidade local;
➢ A saúde das águas do rio das Velhas e seus afluentes;
➢ Higiene e qualidade de vida;
➢ Atenção nas estradas: evitando acidentes com as pessoas e a fauna. 

Essa  atividade  deverá  envolver,  além  dos  trabalhadores  diretamente  ligados  à  obra, 
aqueles contratados para desenvolver atividades temporárias,.

 - Atividade 3 - Capacitação de Professores – Multiplicadores
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A capacitação de professores será realizada sob a forma de um curso rápido, com cerca 
de 20 horas de duração, e tem como principais objetivos formar multiplicadores com uma 
visão crítica dos principais problemas ambientais e a introjeção de conceitos ambientais, 
éticos e culturais, durante o processo de ensino-aprendizagem. 

Como temas para serem abordados no treinamento são sugeridos:

➢ Meio Ambiente Global - consciência e sensibilização sobre esta questão;
➢ Descobrindo a Natureza;
➢ Uso Racional dos Recursos Naturais (critérios e padrões da qualidade ambiental);
➢ Importância da conservação das águas e da bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento ambiental;
➢ Formas de Participação da Comunidade na Defesa do Meio Ambiente;
➢ Desenvolvimento Ambientalmente Sustentável;

 - Atividade 4 - Educação Ambiental na Escola

Essa atividade será direcionada para as unidades escolares das comunidades rurais de 
Boa Vista e Bamburral.

O  seu  desenvolvimento  será  realizado  através  de  palestras,  oficinas  e  eventos 
orientados, como estabelecimento do calendário ambiental. 

As  palestras  direcionadas  ao  público  estudantil  deverão  ser  pautadas  em  temas 
relacionados ao meio ambiente, como fauna, flora, conservação das águas, saneamento 
básico,  dentre  outras,  discutindo  a  responsabilidade  de  cada  um  no  processo  de 
conservação do ambiente natural e melhoria da qualidade de vida.

 - Atividade 5 - Educação Ambiental para a Comunidade

Realização de palestras envolvendo temas distintos relacionados às questões ambientais 
locais. As palestras poderão ser ministradas pelos técnicos / consultores responsáveis 
pela implementação dos distintos Programas propostos para os diferentes meios e que 
têm início a partir da implantação das obras, tendo em vista a diversidade de temas. Para 
as apresentações  o  técnico  responsável  deverá  utilizar  linguagem simples  e didática, 
privilegiando sempre a participação do público.

São temas previstos para esta atividade:

➢ Lixo;
➢ A saúde de nossas águas e a importância da bacia hidrográfica como unidade 

ambiental de reflexão e ação;
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➢ Higiene e qualidade de vida;
➢ Doenças parasitárias: sintomas, profilaxia e tratamento.
➢ A diversidade da fauna e da flora da região;
➢ Reflorestamento  e  recuperação  de  áreas  degradadas  (apresentar  ações  de 

salvamento da flora e do plantio de mudas);
➢ Áreas de Preservação Permanente – APPs;
➢ Ações ambientais voltadas para a conservação da fauna (apresentar os principais 

programas ambientais relacionados à fauna, assim como seus objetivos).

13.8.4 - Produtos e Prazos

Os principais produtos resultantes da execução do Programa de Educação Ambiental 
serão os materiais informativos a serem elaborados, incluindo folderes e cartilhas, dentre 
outros.

Conforme relatado ao longo deste  Programa,  a  implantação  das ações de educação 
ambiental  permeiam todas as fases do licenciamento ambiental.  Seu término ocorrerá 
somente após a obtenção da última Licença de Operação. O cronograma detalhado das 
ações deverá ser apresentado no Plano de Controle Ambiental.

13.8.5 - Avaliação e Monitoramento

A avaliação  e  o  monitoramento  das  ações  intrínsecas  a  este  Programa  deverão  ser 
realizados pela equipe da Gerência Ambiental do empreendimento, sobretudo através do 
Programa de Monitoramento Socioeconômico e do Programa de Comunicação Social.

13.8.6 - Executores e Parceiros

A  operacionalização  deste  Programa  é  de  responsabilidade  do  empreendedor,  que 
deverá  contar  com  equipe  técnica  especializada  para  implementação  das  ações 
programadas.

Para garantir uma gestão participativa do programa, pretende-se firmar parcerias com a 
Secretaria  de  Educação  de  Jaboticatubas,  com  as  Associações  Comunitárias  e  de 
Produtores Rurais localizadas na AID, dentre outros atores. 
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13.9 - 13.9 - Programa de Conectividade da PaisagemPrograma de Conectividade da Paisagem

13.9.1 - Introdução

O  processo  de  ocupação  do  Brasil  caracterizou-se  pela  falta  de  planejamento  e 
conseqüente destruição dos recursos naturais, particularmente das florestas. Ao longo da 
história do País, a cobertura florestal  nativa, representada pelos diferentes biomas, foi 
sendo  fragmentada,  cedendo  espaço  para  as  culturas  agrícolas,  as  pastagens  e  as 
cidades (Martins, 2001).

Uma área pode ser considerada como degradada quando as condições edáficas e/ou 
riqueza biótica foram reduzidas por meio da atividade humana a um determinado nível no 
qual houve um declínio de suas habilidades em atender  um uso específico (Brown & 
Lugo,  1994).  Dependendo  da  intensidade  do  distúrbio,  fatores  essenciais  para  a 
manutenção da resiliência como, banco de plântulas e de sementes no solo, capacidade 
de  rebrota  das  espécies,  chuva  de  sementes,  dentre  outros,  podem  ser  perdidos, 
dificultando  o  processo  de  regeneração  natural  ou  tornando-o  extremamente  lento 
(Martins, 2001).

Uma das propostas para minimizar os efeitos da fragmentação é o estabelecimento de 
corredores ecológicos que possibilitem interligar o maior número possível de fragmentos 
(Noss, 1987). Sob uma perspectiva biológica, o objetivo principal do planejamento de um 
corredor é manter ou restaurar a conectividade da paisagem e facilitar o fluxo genético 
entre  populações,  aumentando  a  chance  de  sobrevivência  a  longo  prazo  das 
comunidades  biológicas  e  de  suas  espécies  componentes.  (Fonseca  et  al.,  2003).  A 
recuperação de áreas degradadas está prevista em Lei (LEI 6938) e deve seguir modelos 
de  recuperação  de  matas  ciliares,  cada  vez  mais  aprimorados,  e  de  outras  áreas 
degradadas que possibilitam, em muitos casos, a restauração relativamente rápida da 
cobertura florestal e a proteção dos recursos edáficos e hídricos (Martins, 2001).

A revegetação de áreas degradadas deve ser vista como um processo que vai além do 
plantio  direto  de  mudas.  A  reabilitação  deve  possuir  foco  na  re-estruturação  de 
comunidades,  recomposição  da  paisagem  e  principalmente  no  resgate  de  processos 
ecológicos. Para mamíferos de médio e grande porte, por exemplo, que necessitam de 
grandes áreas de vida, e para pequenos mamíferos não voadores que geralmente não 
atravessam matrizes antrópicas, esses corredores muitas vezes são apenas faixas de 
vegetação que parecem ser fundamentais  para o deslocamento  de animais silvestres 
inter-fragmentos, possibilitando: i) o aumento da área de vida; ii) diminuição da taxa de 
extinção de espécies; iii) manutenção da heterogeneidade da matriz de hábitats e; iv) 
aumento de áreas de refúgio para diversas espécies (Brasil, 2006). Para atingir esses 
objetivos  são  necessárias  a  criação  de  áreas  protegidas  adicionais,  a  introdução  de 
estratégias mais adequadas de uso da terra e a restauração de trechos degradados e/ou 
suprimidos em áreas-chave.
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Para  a  implantação  do  empreendimento  Rio  das  Velhas  Design  Resorts  haverá  a 
supressão de áreas de floresta  e  pequenas manchas  de cerrado.  Durante  a  fase  de 
planejamento do empreendimento, a supressão foi reduzida significativamente através de 
adequações do projeto arquitetônico, baseado nos dados dos diagnósticos ambientais. 

Diante  dos  fatos,  a  legislação  ambiental  vigente  prevê  ações  que  visem  garantir  a 
preservação de áreas que sejam importantes  na preservação dos ecossistemas e da 
biodiversidade,  determinando  que  empreendedores  e  empreendimentos  destinem 
percentuais  de  suas  obras  em  atividades  ligadas  à  conservação  e  proteção  da 
biodiversidade.  Além  disso,  o  investimento  em  revegetação/reabilitação  da  cobertura 
vegetal  é  um fator  preponderante  para  a  melhoria  do  quadro  ambiental  local,  sendo 
decisivo para o sucesso do empreendimento. 

13.9.2 - Objetivos/Metas

Os objetivos principais deste programa de recuperação são:

➢ Restabelecer  o  equilíbrio  dos  fatores  abióticos  e  bióticos  da  ADA de  modo  a 
permitir  a  recomposição  de  áreas  degradadas  dentro  dos  limites  do 
empreendimento;

➢ Criação de um Sistema de corredores ecológicos entre os fragmentos presentes 
no empreendimento Rio das Velhas Design Resorts e áreas protegidas da região 
do entorno (área de preservação permanente – APP);

➢ Controlar  e  conter  a  evolução  dos  processos  erosivos  provocados  pelas 
degradação e mal uso do solo na área;

➢ Promover  a  conectividade  da  Paisagem  através  da  criação  de  corredores 
ecológicos  dentro  da  área  do  empreendimento  em conjunto  com  as  áreas  de 
preservação  permanente  (APP),  interagindo  com  fragmentos  da  AID  do 
empreendimento;

➢ Evitar  o  excesso de carreamento  de  sedimentos  para  os cursos d’água e  sua 
conseqüente degradação ambiental através da proteção natural da Mata Ciliar;

➢ Recompor  a  flora  nativa  da  Mata  Ciliar  e  conseqüentemente  da  fauna  a  esta 
associada,  das  Áreas  de  Preservação  Permanente  que  perpassam  a  área  do 
empreendimento;

➢ Realizar o acompanhamento da evolução da recuperação ambiental;
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➢ Associar  a  recuperação  da  Mata  Ciliar  à  preservação  das  nascentes  que  se 
encontram na área, através do plantio de espécies nativas e cercamento no raio 
mínimo de 50 m;

➢ Avaliação da efetividade de uso da fauna silvestre,  especialmente mamíferos e 
aves, das áreas interligadas para a formação do corredor;

➢ Manutenção  e  recuperação  de  faixas  de  vegetação  que  permitam  o  fluxo  de 
indivíduos e que seja formadas por matrizes permeáveis;

➢ Aumento, no longo prazo, do hábitat disponível para as espécies da fauna silvestre 
da região de influência do empreendimento;

➢ Promover a reconfiguração paisagística da área através da manutenção de áreas 
de vegetação expressiva para a conservação e indicação de espécies nativas da 
bacia hidrográfica para projetos de paisagismo. 

Esta  recomposição  da  flora  local  trará  benefícios  para  biodiversidade  regional, 
acarretando  na  volta  de  espécies  animais  associadas  outrora  existentes  na  área.  A 
recomposição trará também um resgate da qualidade das águas do local. 

13.9.3 - Metodologia

Serão  identificadas  as  espécies  mais  indicadas  para  a  primeira  fase  do  plano  de 
recomposição, conceituando sobre seus estágios secessionais e guildas ecológicas. Será 
de fundamental importância o isolamento da área de animais de qualquer espécie pois as 
mudas são facilmente dizimadas pelo gado, porcos, galinhas etc. Quando na área houver 
capim ou outra vegetação rasteira exótica será realizado o coroamento do local onde será 
plantada a muda, com a enxada. Este método evita a morte prematura das mudas por 
falta  d’água,  luz  e  nutrientes  que  pode  ocorrer  durante  a  competição  com  outras 
espécies. 

O  plantio  correto  acarretará  economia  de  tempo  e  dinheiro  garantindo  uma  maior 
viabilidade para o projeto de recuperação. A recomendação geral será a do plantio de 
mudas de espécies pioneiras e secundárias tolerantes ao sol e de crescimento rápido e 
com um espaçamento aleatório entre covas.

Deverá ainda ser analisado a viabilidade de transplante de alguns indivíduos arbóreos 
que serão suprimidos durante as obras de implantação para as áreas de recuperação 
ambiental ou mesmo complementar o paisagismo local. Esta seleção deverá ser baseada 
no porte, estrutura e espécies dos indivíduos a serem suprimidos. 
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13.9.4 - Avaliação e monitoramento

O  sucesso  do  programa  de  recomposição  será  verificado  através  do  registro  dos 
problemas identificados, proposição de medidas adequadas em cada caso e constatação 
da execução das medidas corretivas indicadas.
O acompanhamento da evolução da recuperação ambiental deverá ser realizado, visando 
o possível manejo destas áreas de acordo com seu grau de recuperação. Esta avaliação 
deverá  ser  realizada  através  do  uso  de  indicadores  ambientais,  como:  taxa  de 
mortalidade de mudas, percentual de cobertura vegetal, diversidade de espécies de aves, 
dentre outros.

Ainda neste contexto, poderão ser usados indicadores de grupos de fauna para avaliar o 
sucesso da conexão destes fragmentos. A equipe de mastofauna indica duas possíveis 
etapas para a elaboração e implementação do presente programa.

➢ Fase 1 - Inventário da Fauna de Pequenos Mamíferos não Voadores: Para que 
seja  possível  avaliar  a  efetividade  das  áreas  revegetadas  e  interligadas  na 
paisagem da região do empreendimento, é necessária a obtenção de parâmetros 
demográficos  comparáveis  da  comunidade  antes  e  após  a  implantação  dos 
corredores. Assim, faz-se necessário um inventário da mastofauna de pequenos 
mamíferos não voadores (Rodentia e Didelphimorphia) prévia à implementação do 
empreendimento. Esta deve considerar as estações seca e chuvosa, os principais 
fragmentos  da  região  e  aqueles  que  serão  de  fato  interligados.  Para  tanto,  é 
necessário a obtenção de licença de coleta de material biológico junto ao IBAMA e 
o delineamento da amostragem de forma que permita posteriores comparações, 
no contexto da formação do corredor.

➢ Fase 2 - Monitoramento e Funcionalidade dos Conectores de Paisagem:  Os 
corredores  devem  ser  implementados  concomitantemente  à  instalação  do 
empreendimento com suas diretrizes definidas em comum acordo com as equipes 
envolvidas, sobretudo a equipe de botânica. A escolha adequada da extensão e 
largura de cada faixa de vegetação devem ser avaliadas em conjunto para que 
atenda  a  todas  as  equipes  envolvidas  nos  propósitos  de  conexão,  tais  como 
avifauna  e  mastofauna,  dentre  outros  interessados.  Deve  ainda  considerar  os 
efeitos de borda, pois no médio e longo prazo estes determinarão a viabilidade 
biológica do corredor ou a sua função apenas paisagística.

Esta  etapa  deverá  ser  realizada  considerando  campanhas  de  captura-marcação-
recaptura, nas mesmas áreas onde serão realizados os levantamentos e com idêntico 
esforço amostral adotado na fase 1. Este deverá ser realizado em um período mínimo de 
5  anos  levando-se  em  conta  o  tempo  mínimo  efetivo  para  que  ocorram,  de  fato, 
modificações  na  estrutura  da  paisagem  assimiláveis  pela  comunidade  de  pequenos 
mamíferos  não voadores.  A  metodologia  de  captura-recaptura  permitirá  medir,  dentre 
outras  coisas,  o  padrão  de  deslocamento  dos  indivíduos,  a  possível  variação  da 
abundância relativa das espécies e a riqueza de espécies nos fragmentos. Estes são os 
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parâmetros  indicados  para  que  seja  possível  avaliar  a  efetividade  do  Programa  de 
Conectividade da Paisagem, considerando a mastofauna de pequenos mamíferos não 
voadores.

Em cada caso, deverá ser elaborado o registro descritivo do problema, ilustrado com um 
encarte fotográfico indicando a situação indicada, a execução das medidas sugeridas e o 
registro do local após implementada a solução.

13.9.5 - Público envolvido

Empreendedor,  órgãos  ambientais,  supervisor  ambiental  de  campo,  empreiteira  e 
sociedade civil em geral.

13.9.6 - Responsável pela implantação do programa

A implantação deste programa é de inteira responsabilidade do empreendedor, através 
de um supervisor ambiental de campo, contratado para esse propósito. A execução dos 
trabalhos  ficará  a  cargo  da  empreiteira,  sob  fiscalização  direta  do  empreendedor  ou 
daquele supervisor.
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13.10 - 13.10 - Programa de Replantio de PequizeirosPrograma de Replantio de Pequizeiros

13.10.1 - Introdução e justificativa

O  pequizeiro  (Caryocar  brasiliensis)  é  uma  árvore  típica  do  cerrado  brasileiro,  cuja 
semente é muito utilizada como alimento pela população. Por esta razão, encontra-se 
atualmente  protegida  por  lei,  que tornou  a árvore  imune de corte.  Entretanto,  muitas 
vezes é necessário remover a vegetação para execução de obras. Neste caso, quando 
ocorre o corte de um pequizeiro, a lei define uma compensação ambiental, estabelecendo 
o plantio de 25 indivíduos para cada indivíduo suprimido. 

A pista de pouso do empreendimento será construída numa área de pastagem, onde 
ocorrem pequizeiros. Estas árvores foram cortadas no passado para criação da pastagem 
e rebrotaram, ocorrendo na forma de indivíduos com troncos múltiplos em sua maioria. 
Por esta razão, é necessário um programa de plantio desta espécie,  para que haja a 
compensação pelos indivíduos perdidos.

13.10.2 - Objetivo

O  objetivo  deste  programa  é  efetuar  o  plantio  de  novos  pequizeiros,  para  substituir 
aqueles que serão cortados devido à obra de terraplenagem da pista de pouso.

13.10.3 - Metodologia

Após  a  definição  do  projeto  urbanístico,  será  feito  um  mapeamento  de  todos  os 
pequizeiros afetados para estimar o número de mudas necessárias para plantio.

13.10.3.1 - Coleta de sementes e produção de mudas

As  sementes  serão  coletadas  na  própria  área  do  empreendimento,  na  época  de 
frutificação (dezembro, janeiro, fevereiro). Serão coletadas sementes da área da pista de 
pouso e das outras áreas de cerrado localizadas na porção norte. 

Posteriormente, serão processadas para a semeadura, que poderá ser feita na área de 
uma  das  fazendas  do  empreendimento.  As  sementes  serão  plantadas  em  sacolas 
plásticas, contendo terra adubada, e mantidas ao sol, mantendo regas regulares ao longo 
do dia. 
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13.10.3.2 - Escolha das áreas para plantio

As mudas poderão em parte ser plantadas dentro da área do empreendimento e também 
fora  dele,  caso  haja  interesse  de  outras  pessoas  ou  do  poder  público.  No 
empreendimento, elas serão plantadas nas áreas que serão preservadas, além de serem 
aproveitadas no paisagismo dos equipamentos de uso coletivo. 

Poderá ser avaliada a necessidade de plantio próximo a cidade de Jaboticatubas, e nos 
povoados do município, para que a população faça uso de suas sementes.

13.10.4 - Produtos esperados

Espera-se com este programa realizar a compensação ambiental do impacto de corte dos 
pequizeiros, num prazo de 5 anos. 

13.10.5 - Avaliação e monitoramento das mudas

Após o plantio, as mudas deverão ser avaliadas quanto ao seu estado fitosanitário, sendo 
monitoradas  regularmente  para  garantir  sua  sobrevivência,  durante  1  ano.  Havendo 
morte  de  indivíduos,  estes  deverão  ser  substituídos,  garantindo  assim  o  número 
necessário para cumprimento da legislação.

13.10.6 - Equipe técnica

Este  programa  deve  ser  executado  por  um  técnico  agrícola,  com supervisão  de  um 
profissional de nível superior da área de agronomia ou engenharia florestal.

13.10.7 - Cronograma

A coleta de sementes deve ser iniciada antes do início das obras, em janeiro de 2009. O 
plantio deverá ser feito após a implantação do empreendimento.

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Coleta de sementes x x x
Produção de mudas x x x x x
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13.11 - 13.11 - Programa de Pesquisa e Monitoramento da Fauna SilvestrePrograma de Pesquisa e Monitoramento da Fauna Silvestre

13.11.1 - Introdução

Uma das grandes dificuldades durante a elaboração de Estudos de Impacto Ambiental 
(EIA) é a definição de programas específicos que subsidiem o próprio empreendimento, 
em  suas  diferentes  fases  de  implantação,  no  sentido  de  melhorar  o  projeto  básico, 
tornando-o  o  menos  impactante  possível.  Normalmente,  parti-se  do  princípio  que  a 
simples  identificação  dos  impactos  do  empreendimento  e  a  definição  dos  programas 
permitam  o  controle,  a  mitigação  e/ou  compensação  dos  impactos  negativos.  Neste 
sentido,  este  programa  pode  concentrar  boa  parte  das  ações  previstas  nos  demais 
programas relacionados à fauna silvestre ou à biota afetada pelo empreendimento.

Grande parte das atividades que serão previstas pelo programa de recuperação de áreas 
degradadas  e/ou  suprimidas,  das  áreas  que  serão  revegetadas  para  promover  a 
conectividade da paisagem, das estradas que serão construídas e/ou pavimentadas, etc., 
necessitará de acompanhamento para avaliação da efetividade das medidas mitigadora e 
de controle dos impactos. Assim, surge o programa de pesquisa e monitoramento que 
além de permitir a avaliação das ações propostas pelo empreendedor, também servirá de 
base  para  a  prestação  de  contas  e  elaboração  de  relatórios  técnicos  a  serem 
apresentados ao órgão ambiental competente.

Sendo  assim,  este  programa  trará  sub-programas  associados,  abordando  todas  as 
atividades relativas a fauna da área do empreendimento. A proposta aqui apresentada é 
que este  programa sirva  de  guarda-chuva para  abrigar  e  direcionar  todos  os demais 
programas relacionados à fauna.

13.11.2 - Metodologias

➢ Sub-Programa de Resgate de Fauna

A supressão da vegetação nativa,  além de diminuir  a  disponibilidade de hábitat  para 
espécies  terrestres  e  arborícolas,  contribui  para  o  aumento  dos  efeitos  negativos  da 
fragmentação  de  hábitats  naturais  e  para  o  isolamento  de  populações  silvestres. 
Entretanto,  antes que estes fatores ocorram, indivíduos e populações que ocupam as 
áreas a serem suprimidas devem ser avaliados, a fim de se determinar a necessidade ou 
não de resgate, translocação ou outra destinação autorizada pelo órgão competente.

Neste  contexto,  e  em  função  da  ocorrência  de  Callithrix  penicillata em  todos  os 
fragmentos  da  área  diretamente  afetada  (ADA)  e  região  do  entorno  (AE)  do 
empreendimento, faz-se necessário um programa de resgate de fauna. 
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Este sub-programa tem por objetivo principal a salvaguarda de indivíduos representativos 
da fauna silvestre da área do empreendimento, visando seu re-direcionamento para áreas 
que serão preservadas.

Este  sub-programa  considera  duas  situações  distintas:  i)  a  área  será  totalmente 
suprimida e não existem rotas de fuga; ii) a área será parcialmente suprimida e existe a 
possibilidade de deslocamento natural de indivíduos e/ou grupos.

Vale ressaltar ainda que outras espécies de mamíferos como, por exemplo, Caxinguelê 
Sciurus ingrami, bem como de outros grupos, podem necessitar de medidas de manejo 
específicas, quando da supressão da vegetação nativa. Isto reforça a necessidade de 
elaboração  e  detalhamento  do  presente  programa  e  contratação  de  mão-de-obra 
especializada.

➢ Sub-Programa de Sinalização

Este  sub-programa  deriva  de  impactos  ambientais  identificados  pelo  grupo  de 
mastofauna: afugentamento e atropelamento de fauna silvestre. O início das obras, assim 
como dos estudos da fase de planejamento, provoca afugentamento da fauna silvestre 
dos hábitats naturais na região do empreendimento. Na fase de instalação e operação, 
veículos, máquinas e o trânsito de pessoas também provocam o deslocamento da fauna 
silvestre, alterando padrões naturais de uso do espaço e características biológicas das 
espécies como, por exemplo, comportamento reprodutivo. A movimentação de máquinas 
e veículos, a partir da fase de planejamento aumenta a probabilidade de mortalidade de 
fauna terrestre (vertebrados) ao longo dos trechos de acessos e estradas da região (ADA 
e AE). A pavimentação das estradas facilita o acesso, aumento o fluxo de veículos e, 
normalmente,  a  velocidade  de  deslocamento  dos  veículos.  Todos  estes  fatores 
aumentam as mortes por atropelamento, sendo necessária a adoção de um programa de 
monitoramento associado aos projetos básicos de engenharia das estradas.

Este sub-programa considera ainda as seguintes situações para controlar a mortalidade 
de fauna  por  atropelamento:  i)  placas indicativas com os limites  de  velocidade (máx. 
40km/h no interior do empreendimento e de 60km/h na região do entorno); ii) instalação 
de  redutores  de  velocidade  para  o  tráfego  de  veículos  (físico  e/ou  eletrônico);  iii) 
instalação  de  placas  de  sinalização  de  ocorrência  de  fauna  silvestre  na  área  e;  iv) 
delinear e executar o Programa de Monitoramento dos Atropelamento de Fauna Silvestre 
no interior e região de entorno do empreendimento, a partir da fase de implantação do 
mesmo.

Adicionalmente, este sub-programa considera situações para controlar o afugentamento 
de  fauna  silvestre:  i)  incluir  atividades  específicas  sobre  este  tema  no  Programa de 
Educação  Ambiental,  considerando  as  equipes  envolvidas  na  instalação  do 
empreendimento, funcionários, moradores, visitantes e população do entorno; ii) placas 
de sinalização indicativas do correto uso do espaço do empreendimento, especialmente 
na fase de implantação e operação (durante as obras do empreendimento), impedindo o 
acesso de pessoas,  máquinas e veículos nas áreas verdes do empreendimento  e de 
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outras áreas de interesse biológico região do entorno.

➢ Sub-Programa de Segurança e Fiscalização

Em função da característica do empreendimento, existirá uma equipe responsável pela 
vigilância  do  empreendimento,  desde  a  sua  fase  de  planejamento.  Neste  sentido,  é 
recomendado  neste  sub-programa  de  segurança  e  fiscalização  a  relação  dos 
funcionários, moradores, visitantes, da comunidade do entorno e outras pessoas com a 
fauna silvestre local.

Assim, espera-se que este sub-programa contribua com o desenvolvimento e tomada de 
decisão de outros programas como, por exemplo, Pesquisa e Monitoramento de fauna 
Silvestre  e  até  mesmo Conectividade  da Paisagem.  Recomenda-se  que a  equipe  de 
vigilância seja capacitada e devidamente orientada para inibir práticas ilegais na região, 
como a captura de animais silvestre e  a coletar sistematicamente dados sobre a fauna 
silvestre local.  Algumas situações onde este envolvimento pode ser necessário são: i) 
registro de atropelamento  de fauna silvestre  em estradas no interior  e no entorno do 
empreendimento;  ii)  comunicação  de  ocorrências  de  animais  debilitados  para  o 
responsável pela execução do programa de pesquisa e monitoramento de fauna silvestre 
e;  iii)  registro  sistemático  de  ocorrências  de  atividades  ilegais  que envolvam a  fauna 
silvestre (caça e apanha de animais silvestres).

➢ Sub-Programa de Monitoramento da Herpetofauna

Os acidentes ofídicos possuem uma taxa de letalidade mundial de 2,3%, enquanto no 
Brasil chega a 6%. A ocorrência do acidente ofídico é marcada por fatores climáticos e de 
aumento da atividade humana nos trabalhos no campo (ARAÚJO, 2003). Em geral, as 
serpentes peçonhentas reagem à aproximação do homem com imobilidade que, aliada à 
coloração de camuflagem, faz com que frequentemente passem despercebidas. Quando 
perturbada, a serpente ataca com forma de defesa, quando não tem acesso à fuga. São 
nestas  circunstâncias  que  acontecem  a  maioria  dos  acidentes  ofídicos  (MARQUES, 
2001).

O acompanhamento da fauna e o resgate de algum animal, quando necessário, durante a 
supressão  da  vegetação  podem  diminuir  este  impacto  causado.  O  programa  de 
monitoramento  da  herpetofauna  nas  áreas  adjacentes  e  cursos  d’água  que  serão 
mantidos,  para  avaliação  da  estrutura  desta  comunidade  antes,  durante  e  após  a 
implantação  do  empreendimento  é  de  grande  importância  para  que  se  tenha 
conhecimento exato deste impacto sobre a fauna. O manejo e manutenção das áreas de 
matas  de  galeria  minimiza  o  impacto  e  adequa  o  ambiente  à  sobrevivência  das 
populações limnícolas. A realização das medidas acima sugeridas são imprescindíveis 
para o controle dos impactos gerados durante a implantação do empreendimento.
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13.11.3 - Público envolvido

Para este grande Programa e seus respectivos sub-programas, praticamente todos os 
agentes  executores  estão  envolvidos.  Empreendedor,  órgãos  ambientais,  supervisor 
ambiental de campo, empreiteiras e sociedade civil em geral são indispensáveis neste 
processo.

13.11.4 - Responsável pela implantação do programa

A implantação deste programa é de inteira responsabilidade do empreendedor, através 
de um supervisor ambiental de campo, contratado para esse propósito. A execução dos 
trabalhos  ficará  a  cargo  de  equipes  técnicas  especializadas  para  cada  grupo,  sob 
fiscalização direta do empreendedor ou daquele supervisor.
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13.12 - 13.12 - Programa de monitoramento das águasPrograma de monitoramento das águas

13.12.1 - INTRODUÇÃO

Como  resultado  das  demandas  geradas  pelas  populações  humanas,  os  ambientes 
aquáticos naturais vêem sendo profundamente modificados. A qualidade da água de um 
manancial, além dos seus usos, depende das atividades que se desenvolvem em suas 
margens.

Medidas de controle de mananciais devem ser tomadas tendo em vista os aspectos de 
quantidade e qualidade das águas. A bacia hidrográfica surge, então, como a unidade a 
ser considerada quando se deseja a preservação de recursos hídricos, uma vez que o 
volume e  a qualidade  da água de um manancial  dependerão  dos seus tributários  e, 
conseqüentemente, das ações desenvolvidas em torno da bacia.

Ainda que as medidas físicas e químicas retratem o “status” de um ecossistema, o ideal é 
a associação desses métodos com métodos biológicos, permitindo uma caracterização 
mais completa, muitas vezes necessária para o manejo adequado dos recursos hídricos 
existentes

Os métodos  biológicos possuem a vantagem de não refletirem apenas uma situação 
momentânea, mas exibirem características da história de um determinado ambiente, já 
que integram e respondem ao conjunto das variações dos parâmetros físicos e químicos 
do meio, sejam elas pontuais ou dispersas, tornando-se, uma das chaves mais sensíveis 
na  detecção  de  alterações  em  sistemas  aquáticos.  Até  o  momento,  no  estudo 
limnológico, foi realizado o levantamento de dados no período de seca. Vale ressaltar a 
necessidade de uma coleta (variáveis físicas, químicas e biológicas) no período de chuva 
visando uma possível comparação dos dados nas duas estações, na tentativa de uma 
compreensão maior dessa micro bacia, seus componentes físicos, químicos e biológicos.

13.12.2 - OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS

O presente  plano  de  monitoramento  das  águas  do  empreendimento  Rio  das  Velhas 
Design Resorts possui o objetivo principal de realizar de um monitoramento da qualidade 
das águas, através do índice do IQA, visando a preservação dos recursos hídricos. Como 
objetivos específicos, podemos citar:

➢ Analisar a qualidade da água distribuída; 
➢ Analisar a vazão dos mananciais utilizados; 
➢ Análise da água do lençol freático;
➢ Realizar o levantamento dos parâmetros físicos, químicos e biológicos no período 
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chuvoso; 
➢ Análise dos cursos d´água a montante e jusante do empreendimento.

A criação de uma rede de monitoramento dos córregos, completando um ciclo hidrológico 
é imprescindível, uma vez que os impactos reconhecidos e posteriormente minimizados 
com intervenções  necessárias  para  o  manejo  desses  ambientes,  nos  padrões  físico-
químicos e comunidades aquáticas. Vale lembrar que serão usados os dados coletados 
antes da implantação do empreendimento como pontos de referência, comparados com 
dados a serem coletados durante a implantação e operação do empreendimento. 

Além  disso,  este  programa  visa  ainda,  em  sinergia  com  o  Programa  Ambiental  da 
Construção  –  PAC,  fiscalizar  a  execução  de  redes  coletoras,  dos  interceptores,  das 
fossas, dos filtros e sumidouros, bem como da construção de ETEs. 

13.12.3 - METODOLOGIA

A qualidade ambiental  de um ecossistema aquático pode ser avaliada através de sua 
caracterização física, química ou biológica. Critérios de qualidade da água especificam 
concentrações  e  limites  de  alguns  parâmetros  que  interferem  na  manutenção  do 
ecossistema  aquático  e  na  proteção  da  saúde  humana.  a  Resolução  CONAMA  fixa 
parâmetros físicos, químicos e biológicos para águas doces, salobras e salinas.

Assim sendo, o monitoramento das águas através do uma análise do Índice de Qualidade 
das Águas IQA é de grande valia,  pois consiste em uma espécie de nota atribuída à 
qualidade da água, podendo variar entre zero e cem. Este índice é mais apropriado para 
corpos d' água lóticos. 

Desta forma, os parâmetros físicos, químicos e biológicos que serão monitorados são: 

➢ oxigênio dissolvido – OD;
➢ demanda bioquímica de oxigênio – DBO;
➢ coliformes fecais e termotolerantes;
➢ temperatura;
➢ pH;
➢ nitrogênio total;
➢ fósforo total;
➢ sólidos totais e turbidez.

Cada parâmetro recebe uma nota entre zero e cem, dependendo da concentração ou do 
valor do parâmetro ou variável pesquisada.

A partir do cálculo efetuado, pode-se determinar a qualidade das águas brutas, que é 
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indicada pelo IQA, variando numa escala de 0 a 100, conforme tabela a seguir.

Índice (IQA) Qualidade

80 – 100 Ótima

52 – 79 Boa

37 – 51 Aceitável

20 – 36 Imprópria p/ tratamento convencional

0 - 19 Imprópria p/ consumo humano

13.12.3.1 - Definição dos Pontos de coleta

Propõe-se 5 pontos de coleta das águas para que seja feito o monitoramento do IQA.

➢ Ponto 1: No Rio das Velhas, 100m a montante do Córrego da Guia
➢ Ponto 2: No Rio das Velhas, 100m a jusante do Córrego da Guia
➢ Ponto 3: No Córrego da Guia, 100m a montante da sua foz no Rio das Velhas
➢ Ponto 4: No Rio das Velhas, a montante do Rio Taquaraçú
➢ Ponto 5: No Rio das Velhas, a jusante do Rio Taquaraçú

A escolha destes pontos deu-se baseada nos mananciais definidos no projeto como fonte 
de abastecimento.

13.12.4 - Público envolvido

Para  este  Programa,  praticamente  todos  os  agentes  executores  estão  envolvidos. 
Empreendedor, órgãos ambientais,empreiteiras e principalmente o supervisor ambiental 
de campo.

13.12.5 - Responsável pela implantação do programa

A implantação deste programa é de inteira responsabilidade do empreendedor, através 
de  um supervisor  ambiental  de  campo.  A  execução  dos  trabalhos  ficará  a  cargo  de 
equipes  técnicas  especializadas  para  cada  grupo,  sob  fiscalização  direta  do 
empreendedor ou daquele supervisor.
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13.13 - 13.13 - Programa de Monitoramento da Qualidade do arPrograma de Monitoramento da Qualidade do ar

13.13.1 - Introdução

A poluição atmosférica resulta da emissão de gases poluentes ou de material particulado 
na atmosfera.  Pode provocar uma degradação dos ecossistemas devido ao lançamento 
de  inúmeras  substâncias  (radioativas,  ácidas,  recalcitrantes,  etc.)  e  não  respeita 
fronteiras, por isso pode se tratar de um problema local e transfronteiriço. 

Este  tipo  de  poluição  pode  dar  origem  ao  efeito  estufa,  às  alterações  climáticas,  à 
diminuição da qualidade do ar, a problemas de saúde nos seres vivos como diversas 
doenças respiratórias, diversos tipos de cânceres, entre outros efeitos.

O programa de monitoramento da Qualidade do ar será realizado em um período anterior 
a fase de implantação para a aquisição de dados bases de comparação, no período de 
obras do empreendimento,  fase onde é observado uma maior emissão de partículas, 
para a posterior avaliação do possível impacto gerado.

13.13.2 - Objetivos 

Os objetivos principais deste programa são:

➢ Avaliar a qualidade do ar no local do empreendimento antes e durante a fase de 
obras;

➢ Apresentar relatórios com as medições para que seja feito controle de emissões;
➢ Programar épocas e horários de uso da aspersão de água nas estradas de terra 

em periodicidade a ser definida, para diminuir a quantidade de partículas sólidas 
no ar. 

➢ Estabelecer outras medidas de amenização (caso necessário).

13.13.3 - Metodologias

O programa de monitoramento de curto prazo da Qualidade do Ar deverá ser executado 
com equipamentos de medição padrão, para que seja realizada uma análise adequada.

Todas as etapas serão desenvolvidas por técnicos altamente qualificados, que realizaram 
a analise durante e no término da fase de obra, para que seja feita uma comparação nas 
alterações em que a qualidade do ar sofreu durante esse período. Os pontos de estudo 
que serão monitorados será definido pelo técnico. 
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Os relatórios serão analisados e as medidas de controle entrarão em ação de forma a se 
evitar doenças respiratórias por conseqüência da construção do empreendimento, seja 
nas proximidades do terreno e/ou nas áreas vizinhas.

Em todo o caso, deverá ser elaborado um relatório, com as variações sofridas, indicando 
a situação inicial e a final, e as medidas mitigadoras serão estabelecidas e a partir disso 
será elaborado o estudo do resultado da implantação dessas medidas.

13.13.4 - Público envolvido

Empreendedor,  órgãos ambientais como a FEAM, supervisores ambientais  de campo, 
sociedade civil em geral e demais interessados.

13.13.5 - Responsável pela implantação do programa

A implantação deste programa é de inteira responsabilidade do empreendedor, através 
de um supervisor ambiental de campo, contratado para esse propósito. A execução dos 
trabalhos ficará a cargo da empreiteira, sob fiscalização direta do empreendedor ou de 
um supervisor contratado.
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13.14 - 13.14 - Programa de controle de ruídos e vibraçõesPrograma de controle de ruídos e vibrações

13.14.1 - Introdução

A poluição sonora é o efeito provocado pela difusão do som num nível considerado alto, 
sendo o mesmo muito acima do tolerável  pelos organismos vivos, no meio ambiente. 
Dependendo da sua intensidade, pode causar danos irreversíveis nos seres humanos.

A  menor  anomalia  em  um  sistema  dinâmico  causa  variações  na  intensidade  das 
vibrações do sistema. Em alguns casos, ocorrem picos de intensidade que excedem o 
nível de ruído normal do sistema.

Ruídos com intensidade de até 55 dB não causa nenhum problema. Ruídos de 56 dB a 
75 dB pode incomodar, embora sem causar malefícios à saúde. Ruídos de 76 dB a 85 dB 
pode afetar a saúde, e acima dos 85 dB a saúde será afetada, a depender do tempo da 
exposição.  Uma  pessoa  que  trabalha  8  horas  por  dia  com  ruídos  de  85  dB  terá, 
fatalmente, após 2 anos problemas auditivos.

13.14.2 - Objetivos 

Os principais objetivos deste programa são:

➢ Monitorar os níveis sonoros,  velocidades de partículas e propagação de trincas 
(vibrações) na fase de implantação do empreendimento Rio das Velhas Design 
Resorts;

➢ Monitorar os níveis sonoros da pista do aeródromo do empreendimento durante a 
fase de operação do mesmo; 

➢ Manter  os  níveis  de  pressão  sonora  dentro  dos  limites  legais  e  os  níveis  de 
vibração dentro de limites estabelecidos por lei durante a fase de obras;

➢ Identificar  os equipamentos  potenciadores  de  ruídos e  estabelecer  medidas  de 
atenuação;

13.14.3 - Metodologias

O  programa  de  monitoramento  de  curto  prazo  de  Ruídos  e  Vibrações  deverá  ser 
executado com equipamentos de medição padrão, para que seja realizada uma analise 
apropriada.

Todas as etapas serão desenvolvidas por técnicos altamente qualificados, que realizaram 
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essa medição durante a fase inicial da obra de implantação, para que seja desenvolvido o 
relatório dos níveis sonoros e níveis de vibrações adequados. O método e os pontos de 
monitoramento serão definidos pelo técnico. 

Os relatórios serão analisados e as medidas de controle entraram em ação, assim que 
iniciar a obra. Com isso será estabelecido um maior controle dos ruídos e vibrações, para 
que não haja  nenhum caso de dano  tanto  a  saúde humana,  funcionários  da  obra  e 
pessoas residentes na extensão limítrofe, como para as edificações vizinhas.

Em todo o caso, deverá ser elaborado um relatório com as analises dos níveis sonoros e 
níveis  de  vibrações,  indicando  a  situação  inicial  e  a  final,  e  as  medidas  mitigadoras 
implantadas e o resultado da implantação das medidas.

13.14.4 - Público envolvido

Empreendedor,  órgãos ambientais,  supervisores ambientais  de campo,  sociedade civil 
em geral e demais interessados.

13.14.5 - Responsável pela implantação do programa

A implantação deste programa é de inteira responsabilidade do empreendedor, através 
de um supervisor ambiental de campo, contratado para esse propósito. A execução dos 
trabalhos  ficará  a  cargo  da  empreiteira,  sob  fiscalização  direta  do  empreendedor  ou 
daquele supervisor contratado.
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13.15 - 13.15 - Programa de ação a eventuais ações de emergênciaPrograma de ação a eventuais ações de emergência

13.15.1 - Introdução

A fase de implantação do Rio das Velhas Design Resort deve ser regida por um conjunto 
de normas,  compromissos e responsabilidades relativas à prevenção de acidentes de 
trabalho  e  de  tráfego,  além  de  medidas  corretivas,  com  a  finalidade  de  orientar  os 
eventos  desta  natureza.  Envolve  profissionais  de  empreiteiras  e/ou  pessoas  da 
comunidade.

13.15.2 - Objetivos

O  Plano  de  Ação  a  Eventuais  Situações  de  Emergência tem  por  objetivo  orientar  e 
prevenir,  de  forma  sistemática,  possíveis  falhas  e  conseqüentes  acidentes,  no 
gerenciamento dos riscos vinculados a fase de obras.

O  Plano  estabelecerá  procedimentos  técnicos  e  administrativos  padronizados  para 
implementação em situações de acidentes, promovendo solução rápida e eficaz em cada 
caso, em razão da preservação da vida humana, da segurança dos funcionários e das 
comunidades e do bom andamento da obra.

13.15.3 - Metodologias

As ações e os procedimentos detalhados desse Plano serão elaborados pela empreiteira, 
tendo em vista que à ela cabe responsabilidade de zelar pela saúde e segurança dos 
funcionários da obra, assim como o perfeito andamento da mesma, e das populações 
situadas na área de influência. 

Em caso de necessidade de remoção de funcionários, os mesmo serão encaminhados 
primeiramente  para  enfermaria  localizada dentro  do  canteiro  de  obras,  num segundo 
momento,  caso  seja  necessário,  serão  levados  para  o  hospital  mais  próximo,  já 
previamente acordado, mediante convênio firmado pela empreiteira. 

13.15.4 - Público envolvido

Este  programa  é  direcionado  aos  trabalhadores  do  canteiro  de  obras,  empreiteiras, 
empreendedor, comunidade da área de influência e qualquer outra pessoa que venha a 
sofrer algum tipo de acidente decorrente a fase de implantação do resort.
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13.15.5 - Responsável pela implantação do programa

Esse programa é de inteira responsabilidade do empreendedor e será implantado pela 
empreiteira, mediante assinatura dos convênios e oferta dos recursos necessários em 
caso de acidentes.
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13.16 - 13.16 - Programa Ambiental da Construção - PACPrograma Ambiental da Construção - PAC

13.16.1 - Introdução

A principal justificativa para este PAC reside no fato das obras de engenharia em geral, 
particularmente as obras de fundação, interferirem significativamente no meio ambiente, 
requerendo,  desta  forma,  a  elaboração  de  critérios  técnicos,  fiscalização   e 
procedimentos operacionais que definam  medidas de controle e ações para prevenir e 
reduzir os impactos ambientais decorrentes.

Esse programa está diretamente ligado à ação do responsável pelo canteiro de obras. A 
atuação do responsável se iniciará pela elaboração do planejamento da implementação 
de todos os programas  ambientais  aqui  apresentados.  Elas serão alvo de controle  e 
monitoramento  ambiental  simultâneos  com  o  planejamento  geral  e  a  instalação  do 
empreendimento.

13.16.2 - Objetivos

➢ Gerenciar a execução simultânea dos programas ambientais;
➢ Viabilizar a efetividade da execução dos programas ambientais;
➢ Representar o consórcio empreendedor e o empreendimento face à sociedade civil 

e as autoridades dos órgãos ambientais;
➢ Fiscalizar a implantação de medidas ecológicas para implantação do Condomínio, 

como preservação de áreas verdes dentro do Condomínio, instalação de redes de 
energia elétrica e de telecomunicações subterrâneas;

➢ Promover  o  monitoramento  da  aspersão em periodicidade  a  ser  definida,  para 
diminuir a quantidade de partículas sólidas no ar;

➢ Avaliar  as  condições  sanitárias  do  canteiro  de  obras  promovendo  ações 
direcionadas quando necessárias;

➢ Fiscalizar a  execução das obras de drenagem;
➢ Realizar  o  acompanhamento  da  drenagem  ao  longo  dos  anos  e  períodos 

chuvosos;
➢ Fiscalizar  a  execução  de  redes  coletoras,  dos  projeto  dos  interceptores,  da 

construção das fossas, dos filtros e sumidouros e da construção de ETEs;
➢ Fiscalizar a execução da terraplenagem averiguando a compensação de volumes, 

limitando o cortes e aterros às vias; fiscalizar a geração de bota-fora; monitorar 
processos erosivos;

➢ Realizar a medição de possíveis assoreamentos a jusante;
➢ Realizar a análise visual da execução da terraplenagem com emissão de relatórios 

mensais;
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➢ Fiscalizar a abertura de vias para que se restrinja apenas ao necessário;
➢ Fiscalizar a reserva do solo vegetal para futuras recomposições ambientais;
➢ Promover  a  segurança  dos  trabalhadores  através  das  ações  permanentes  de 

medicina e segurança do trabalho, como o PCMSO (Programa de Controle Médico 
e Saúde Ocupacional) e PPRA (Programa de prevenção de Riscos de Acidentes);

➢ Promover a segurança dos trabalhadores contra o risco de acidentes com animais 
peçonhentos, através de palestras e uso adequado de EPIs;

➢ Promover a segurança das obras de implantação no que diz respeito a faixa de 
segurança, drenagens, geologia, geomorfologia e hidrogeologia;

➢ Seleção e recrutamento preferencial da população local.

13.16.3 - Metodologias

O  trabalho  de  gerência  ambiental  poderá  ainda  se  desdobrar  em  duas  gerências 
específicas para a atuação executiva e ambiental e poderá ainda implicar na formação de 
equipes técnicas de consultores coordenados pela gerência ambiental e pela gerência 
executiva da obra.

13.16.4 - Público envolvido

Este  programa é  direcionado  a  gerência  de  obras,  aos  trabalhadores  do  canteiro  de 
obras,  empreiteiras,  empreendedor  e  comunidade  presente  na  área  de  influência  do 
empreendimento.

13.16.5 - Responsável pela implantação do programa

A implantação deste programa é de inteira responsabilidade do empreendedor, através 
de uma gerência executiva a campo contratado para esse propósito.  A execução dos 
trabalhos ficará a cargo da empreiteira, sob fiscalização direta do empreendedor e dos 
órgãos ambientais.
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13.17 - 13.17 - Programa de Gerenciamento de ResíduosPrograma de Gerenciamento de Resíduos

13.17.1 - Introdução 

O Programa de Gerenciamento de Resíduos deverá ser organizado de acordo com as 
fases de implantação e operação do empreendimento Rio das Velhas Design Resorts, 
que poderá segmentar-se em dois grandes subprogramas: O Plano de Gerenciamento de 
Resíduos  da  Construção  Civil  –  PGRCC e  o  Plano  de  Gerenciamento  de  Resíduos 
Sólidos Especiais – PGRSE.

No Brasil há numerosa leis, decretos, resoluções e normas que evidenciam a enorme 
preocupação com o meio ambiente, especificamente na questão da limpeza urbana, há 
ainda iniciativas do Legislativo Municipal nas leis orgânicas e demais instrumentos legais 
locais.

O PGRCC e PGRSE propõem minimizar  a geração de resíduos na fonte,  adequar a 
segregação  na  origem,  controlar  e  diminuir  os  riscos  ao  meio  ambiente  e  garantir  o 
correto manuseio e disposição final, tudo em conformidade com a legislação vigente.

13.17.2 - Objetivos

➢ Estudo  detalhado  das  atividades  para  identificação  do  consumo  de  materiais 
utilizados;

➢ Assegurar uma gestão de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, compatível 
com a demanda futura;

➢ Proteger o meio ambiente e a saúde pública, favorecendo a segurança e o bem-
estar da população;

➢ Gerar mais empregos através da criação da equipe de coleta de acordo com a 
demanda de produção de resíduos;

➢ Compatibilizar  a  destinação  dos resíduos com o provável  novo aterro  sanitário 
proposto pela Prefeitura de Jaboticatubas;

➢ Fiscalizar  a  execução  de  coleta  seletiva  separando-se  os  inertes  para  futura 
reciclagem ou doação;

➢ Instalação de coletores estacionários nas vias e locais de equipamentos;
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➢ Acompanhamento do processo de coleta e disposição do lixo;

➢ Monitoramento da efetividade dos procedimentos de segregação, armazenamento, 
acondicionamento,  transporte  interno  e  reutilização  dos  resíduos  gerados 
identificados neste documento, bem como a complementação de procedimentos 
adicionais;

➢ Auditoria  da  implementação  do  PGRSE,  aferindo  a  eficiência  do  mesmo  e 
propondo atualizações e correções nos procedimentos de gestão.

13.17.3 - Metodologia

Com  relação  aos  resíduos  gerados  durante  a  fase  de  implantação  e  operação  do 
empreendimento,  uma grande parte  do volume dos resíduos gerados é caracterizado 
como  passível  de  reciclagem.  Sendo  assim,  na  fase  de  elaboração  executiva  dos 
programas  deverão  ser  estabelecidos  a  destinação  correta  dos resíduos,  de  forma a 
minimizar o impacto ambiental gerado, além de aproveitar seu potencial econômico.

Desta forma, com a implantação da reciclagem dos resíduos gerados no empreendimento 
haverá  uma  diminuição  significativa  na  quantidade  de  resíduos  dispostos  no  aterro 
sanitário da cidade. O reuso/reciclagem desonerará a infra-estrutura pública de coleta, 
transporte e disposição final, contribuindo para a sustentabilidade do empreendimento.

13.17.4 - Avaliação e Monitoramento

Para implantar os programas será necessário um levantamento dos resíduos gerados em 
cada  fase,  é  se  os  mesmos  poderão  ser  reciclados.  Além disso,  medidas  corretivas 
adequadas serão desenvolvidas, especifica para cada caso. Para a fase de implantação 
e  operação,  juntamente  com  o  Programa  de  Educação  Ambiental,  será  elaborado 
informativos  (cartilhas,  cartazes  e  afins)  que  deverão  ser  entregues  ao  todos  os 
envolvidos, entre outros. 

13.17.5 - Público Envolvido

Empreendedor,  órgãos ambientais,  orgão de limpeza pública como SLU, supervisores 
ambientais  de  campo,  sociedade  civil  em geral,  moradores  do  condomínio  e  demais 
interessados.
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13.17.6 - Responsável pela Implantação do Programa

Na fase  de  implantação  o  programa  de  reciclagem é  de  inteira  responsabilidade  do 
empreendedor, através de um supervisor ambiental de campo. Na fase de operação o 
programa de gerenciamento é de inteira responsabilidade do condomínio.
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13.18 - 13.18 - Programa de Readequação do Sistema ViárioPrograma de Readequação do Sistema Viário

13.18.1 - Introdução

Durante a fase final  de operação do empreendimento Rio das Velhas Design Resorts 
adequações  no  sistema  viário  se  farão  necessárias  de  forma  a  viabilizar  um melhor 
tráfego no interior do empreendimento, bem como de suas áreas de influência. 

Como as implantações se darão por etapas no decorrer dos anos, as adequações de 
infra-estrutura  viária  acompanharão  estas  demandas  sendo  contempladas  a  cada 
lançamento.  Sendo  assim,  o  presente  Programa  de  Readequação  do  Sistema  Viário 
tratará  em  seus  sub-programas  as  necessidades  primárias  visando  a  avaliar  as 
necessidades das intervenções.

13.18.2 - Metodologias

➢ Sub-programa de Monitoramento  de  Tráfego  nas áreas urbanas  e  nos trechos 
rodoviários

Na  etapa  de  operação  do  empreendimento  são  geradas  diversas  viagens,  em 
atendimento  à  demanda  do  empreendimento.  Por  sua  vez,  o  aumento  do  fluxo  de 
veículos  nas  rodovias  MG  010  e  MG  020  devem  ser  monitorados  para  que,  seja 
acompanhada a evolução do tráfego, permitindo assim a verificação da necessidade de 
se implantar  intervenções viárias nas rotas de acesso.  Também serão monitorados o 
aumento do tráfego de passagem no perímetro urbano de Lagoa Santa e Santa Luzia 
para que, posteriormente, possam ser adotadas medidas para mitigação dos impactos 
causados por este motivo.

Desta forma, o objetivo deste sub-programa é monitorar o volume de tráfego nas rodovias 
MG 010 e MG 020, como também o volume de veículos nas vias urbanas de Lagoa Santa 
e Santa Luzia, realizando pesquisas de contagem classificada de veículos e formação de 
fila nas rodovias que adentram áreas urbanas, das 6:00 às 22:00 horas, principalmente 
nos entroncamentos com as das cidades de Lagoa Santa e Santa Luzia. 

Este  programa deverá  ser  realizado durante  as fases  de  implantação  e  operação do 
empreendimento.  Após  definidas  as  intervenções  necessárias,  estas  deverão  ser 
realizadas em parcerias do empreendedor, o DER-MG e Órgãos Municipais de Trânsito 
(Lagoa Santa e Santa Luzia).

➢ Sub-Programa Reestruturação do Transporte Coletivo
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Na etapa de implantação e operação do empreendimento, será necessário um sistema 
de transporte coletivo que permita o deslocamento da mão de obra, oriundos das cidades 
vizinhas e, posteriormente, dos moradores e visitantes.

O  sistema  atual  de  transporte  do  município  não  atenderá  esta  demanda,  sendo 
necessário  o  estabelecimento  de  linhas  diversas  de  transporte  coletivo.  Devido  à 
envergadura do empreendimento, poderá ser criada uma linha direta entre o Aeroporto de 
Confins e o empreendimento (estudar sobre o tipo de ônibus para atender aos diversos 
públicos do empreendimento), para atender aos interessados em se deslocarem para o 
empreendimento.

Sendo assim, este sub-programa tem como objetivo principal estruturar um sistema de 
transporte  coletivo  de  passageiros,  através  de  uma  análise  de  demanda,  criação  de 
linhas e revisão do quando de horários. Estas ações deverão ser executadas durante a 
implantação e operação do empreendimento.

➢ Sub-Programa Obra Segura

Na etapa de implantação da ponte sobre o Rio das Velhas e da pavimentação da estrada 
de terra, serão mobilizados diversas máquinas, equipamentos e pessoas para execução 
da obra. Desta forma, deve-se ter atenção na segurança dos funcionários que executarão 
a obra, bem como dos usuários que mesmo durante a obra, poderão utilizar a estrada.

Este sub-programa tem conexão direta com o PAC (Programa Ambiental de Construção) 
e tem por objetivos minimizar os impactos causados pela execução da obra da ponte e 
pela execução das obras de pavimentação. Para minimizar possíveis acidentes, sempre 
que  possível  será  priorizada  a  realização  dos  procedimentos  nos  horários  de  menor 
movimento, além de implantar sinalização informativa adequada em todo o trecho.

13.18.3 - Público envolvido

Para este grande Programa e seus respectivos sub-programas deverão estar envolvidos 
o empreendedor, o DER-MG, a Administração Pública e Órgãos Municipais de Trânsito 
(Lagoa Santa e Santa Luzia), além dos atores sinérgicos como o  órgão ambiental e o 
supervisor ambiental de campo.

13.18.4 - Responsável pela implantação do programa

A implantação deste programa é de responsabilidade do empreendedor,  podendo ser 
executado  através  do  estabelecimento  de  parcerias  com o  DER-MG,  Prefeituras  e  o 
Estado de Minas Gerais.
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14 - 14 - PROGNÓSTICO E QUALIDADE AMBIENTAL PROGNÓSTICO E QUALIDADE AMBIENTAL 

Para a realização de uma simulação de cenários,  visando uma melhor avaliação dos 
futuros  impactos  ambientais  do  empreendimento  Rio  das  Velhas  Design  Resorts,  foi 
realizado uma análise considerando um cenário de evolução natural da área em estudo 
no caso da não implantação do empreendimento  e um outro  cenário  considerando a 
implantação do empreendimento. 

Dessa  forma,  ao  conhecimento  técnico  adquirido  em  projetos  similares,  aliado  à 
metodologia específica de avaliação de impactos ambientais,  agregou-se a percepção 
dos distintos grupos envolvidos com a implantação do empreendimento, proporcionando 
o prognóstico dos impactos, conforme a seguir apresentado.

14.1 - 14.1 - Considerações sobre a Evolução da área em estudo SEM aConsiderações sobre a Evolução da área em estudo SEM a  
Implantação do EmpreendimentoImplantação do Empreendimento

De  acordo  com  os  diagnósticos  da  AII,  a  dinâmica  econômica  do  município  de 
Jaboticatubas tem no setor de serviços o maior gerador de divisas. Porém, essa base 
econômica encontra-se fragilizada, não sendo capaz de alavancar a economia local e 
gerar renda para os seus habitantes nos próximos anos. Além disso, o baixo dinamismo 
econômico, aliado à dimensão territorial do município, prejudica as diversas divisões da 
infra-estrutura urbana municipal, sendo identificadas, nos estudos realizados, carências 
em vários desses setores.

Considerando um cenário futuro de não implantação do empreendimento no município de 
Jaboticatubas, espera-se um continuum da realidade regional e local onde processos de 
desenvolvimento chegam tardiamente e já desestruturados. Com o desenvolvimento do 
Vetor  Norte  da  RMBH as  cidades  participantes  tenderão  a  se  conectar  através  dos 
atrativos municipais particulares, buscando a formação de um grande e unificado centro 
de  serviços  e  moradias.  Neste  cenário,  o  município  de  Jaboticatubas  possui  baixa 
potencialidade  de  inserção  econômica  nesta  futura  centralidade,  encontrando 
futuramente dificuldades de acompanhar o crescimento do Vetor Norte.

Dados dos censos agropecuários de 1996 e 2006 revelam a estagnação do setor primário 
local. Os próximos anos não devem apresentar resultados melhores, dado o baixo nível 
de capitalização dos produtores e pouco domínio de técnicas agrícolas concernentes a 
produção  em  nível  comercial.  Dessa  maneira,  não  se  prevê  uma  forte  alteração  do 
quadro a curto e médio prazo em um cenário sem o empreendimento.

Nota-se que a fragilidade da base produtiva tem induzido os moradores de Jaboticatubas 
à busca por melhores oportunidades de trabalho e renda em centros mais dinâmicos 
intra-regionais, e ainda, a busca por melhores oportunidades dentro do próprio município, 
ou seja, há uma notória mobilidade populacional do campo para a cidade. Mesmo com 
esforços da Prefeitura Municipal para estancá-lo, apoiando os pequenos produtores da 
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zona rural,  pode-se presumir  que esse quadro não será alterado,  uma vez que essa 
realidade vem se mantendo ao decorrer dos anos. Amparada por rendas previdenciárias, 
nas  décadas  de  1990  e  2000,  a  população  rural  idosa  deslocou-se  para  a  sede  do 
município  em  busca  de  melhores  condições  de  acesso  aos  serviços  de  saúde.  O 
processo  de  “esvaziamento  do  campo”  deverá  persistir  nos  próximos  anos,  frente  à 
ausência  de  perspectivas  de  investimentos  de  grande  porte  para  modernização  e 
subsídios à produção agropecuária.

Outro aspecto demográfico relevante refere-se à inversão da tendência da taxa média 
anual de crescimento demográfico. Se os dados referentes às décadas de 1980 e 1990 
indicavam que a mesma estava em declínio,  a análise da Contagem Populacional de 
2007 demonstra que a população municipal  voltou a crescer com um pouco mais de 
fôlego. A razão para tal fato reside no processo migratório ocorrido nos últimos dez anos, 
motivado pelo parcelamento do solo de antigas propriedades rurais que atraiu populações 
de baixa renda das cidades limítrofes.

A Área de Influência Direta - AID do empreendimento é representada pelas comunidades 
rurais  de  Boa  Vista,  Bamburral  e  Açudinho,  que  se  constituem  em  localidades 
eminentemente rurais. Distam cerca de 12 km da sede municipal e foram definidas pela 
equipe do sócio-econômico como AID, em função de sua proximidade ao local do projeto, 
uma vez que as três comunidades estabelecem divisa territorial com a área prevista para 
implantação do Condomínio. 

Conforme  apurado  a  população  residente  nestes  povoados  totaliza  cerca  de  865 
pessoas, a maioria (482) residente no núcleo de Boa Vista e seu entorno, ao passo as 
regiões de Bamburral e Açudinho possuem, respectivamente, 283 e 100 habitantes. A 
estrutura  econômica  desta  população  está  calcada  principalmente  nas  atividades 
agropecuárias  (leite  –  Açudinho  -  e  produção  de  hortifrutigranjeiros  –  Boa  Vista  e 
Bamburral) e nos postos de trabalho gerados pelos vários loteamentos localizados em 
seu entorno, ambos os principais geradores de ocupação e renda em âmbito local. 

Neste  contexto,  assume  especial  importância  a  produção  de  hortifrutigranjeiros,  com 
destaque para Boa Vista e Bamburral, onde boa parte da população encontra-se ocupada 
neste setor, considerado a principal vocação destas duas comunidades. A importância 
desta  atividade para  esta  região tem sua origem nos trabalhos iniciados na Fazenda 
Bamburral há algumas décadas atrás, e reflete atualmente no reconhecimento de seus 
produtores como uns dos mais qualificados fornecedores do CEASA em nível estadual, 
conforme descrito no diagnóstico. É este setor que concentra os investimentos locais, 
obtendo inclusive apoio constante de órgãos da administração pública, como EMATER e 
CONAB, para modernização da produção e apoio aos produtores locais.

As  principais  características  socioeconômicas  constitutivas  destas  comunidades 
fornecem os subsídios necessários ao desenvolvimento de uma análise prospectiva do 
cenário  futuro  da região da AID.  Dessa forma,  sua evolução natural  aponta  para um 
fortalecimento cada vez maior das atividades relacionadas à produção de hortaliças em 
Boa  Vista  e  Bamburral,  principalmente,  tendo  em  vista  as  parcerias  institucionais 
atualmente  já  estabelecidas  e  que  já  estão  gerando  investimentos  e  valorização 
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crescentes para a produção local.

No entanto, se por um lado esta tendência aponta positivamente para a consolidação 
cada  vez  maior  deste  contexto  produtivo  e  econômico,  sugere  também  a  evolução 
negativa de um quadro já verificado, ou seja, o recrudescimento da degradação ambiental 
da  região,  que  atualmente  já  vivencia  graves  problemas  intrínsecos  associados  ao 
modelo  de  ocupação  do  solo  e  uso  dos  recursos  naturais,  destacando-se  o  uso  de 
agrotóxicos, a ocupação irregular de cabeceiras de drenagens e a irrigação intensiva, que 
refletem na piora de indicadores de quantidade e qualidade da água dos córregos locais. 

Em relação às atividades desenvolvidas na ADA, representadas sobretudo pela pecuária 
de corte, o prognóstico que se apresenta, considerando a evolução natural  da região, 
indica também a manutenção do quadro atualmente vivenciado, com a continuidade do 
padrão  atual  de  apropriação  do  espaço  e  a  manutenção  das  atividades  pecuárias 
praticadas  atualmente,  sendo  a  inversão  de  investimentos  por  parte  dos  próprios 
detentores de terra o principal fator de potencial dinamização da produção. 

Tendo em vista o padrão de ocupação da região do entorno e a degradação ambiental 
verificada a montante  da ADA,  sobretudo relacionadas à qualidade e quantidade das 
águas  dos  córregos  Boa  Vista  e  Bamburral,  pode-se  inferir  ainda  a  tendência  de 
desvalorização fundiária das propriedades rurais ali instaladas.

A  região  do  empreendimento  acompanha  o  cenário  representado  para  todo  o  bioma 
Cerrado:  extensas  áreas  naturais  que  foram  substituídas  por  atividades  agrícolas, 
agropecuária e outras formas de ocupação humana do território. Esse cenário de perda e 
fragmentação  do hábitat  gera  modificações  nas  comunidades  naturais  (Olifiers  et  al., 
2005),  como alterações na demografia,  estrutura  da população e  da comunidade  em 
geral  (McLaughlin  & Mineau,  1995).  Dessa maneira  nessas paisagens,  muitas  vezes, 
permanecem espécies que necessitam de pequenas áreas de vida; espécies cuja área de 
vida varia  ao longo da paisagem ou ainda espécies que toleram diferentes  distúrbios 
antrópicos (Schellos & Greemberg, 1996).  Nesse contexto,  a biodiversidade local vem 
sofrendo  historicamente  fortes  pressões  em  função  das  atividades  humanas 
concentradas na região entre Lagoa Santa e a Serra do Cipó. Com base nos resultados 
obtidos  pelo  diagnóstico  da  mastofauna,  na  região  de  Jaboticatubas,  poucas  são  as 
espécies  de  mamíferos  que  podem  ainda  apresentar  populações  viáveis  na  área  de 
influência do empreendimento, o que aumenta drasticamente a probabilidade de extinção 
local  destas  espécies.  Entretanto,  como  o  grupo  de  pequenos  mamíferos  não  foi 
caracterizado,  como  já  mencionado  neste  documento,  certamente  o  número  total  de 
espécies de mamíferos na área de influência do empreendimento é maior que a indicada. 
Por  outro  lado,  muitas  espécies  são  resistentes  e  apresentam plasticidade  ecológica 
suficiente  para  se  manterem  em  áreas  já  alteradas  como,  por  exemplo,  capivaras, 
pequenos  roedores,  marsupiais,  felinos,  o  cachorro-do-mato,  o  lobo-guará,  pequenos 
primatas, etc. Assim, no cenário sem a instalação do empreendimento espera-se que a 
área  onde  se  planeja  instalar  o  empreendimento  continue  sendo  utilizada  por  estas 
espécies  como  parte  dos  seus  territórios  ou  áreas  de  vida  ou  ainda  como  rota  de 
deslocamento na paisagem. A proximidade das margens do Rio das Velhas e também de 
áreas protegidas da região como, por exemplo, o PARNA Serra do Cipó torna a área do 
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empreendimento,  para  algumas  espécies  de  mamíferos,  hábitat  disponível  para 
sobrevivência, crescimento e reprodução. Ao menos para alguns grupos e/ou indivíduos 
de  espécies  ecologicamente  importantes,  a  manutenção  desta  área  sem  o 
empreendimento (e seus impactos negativos), e como hábitat disponível, viabiliza o uso 
da mesma por estas espécies no mosaico da paisagem formado pelos diferentes tipos de 
usos do solo da região.

A questão ambiental propriamente dita na ADA é caracterizada por processos de solo 
degradado  com o  uso  de  pastagens,  queimadas  e  corte  ilegal  de  madeira,  restando 
apenas  fragmentos  isolados  de  vegetação  expressiva.  O  cenário  futuro  sem  a 
implantação do empreendimento para estes ambientes é a degradação continuada da 
vegetação, conseqüentemente a fauna associada, como forma de buscar recursos pela 
população. Porém, esta forma de exploração descontrolada e sem sustentabilidade, com 
o uso intensivo do solo, acarreta na potencialização dos processos erosivos, formação de 
voçorocas,  poluição  dos  cursos  de  água,  processos  de  assoreamento  diminuindo  a 
qualidade ambiental desta região.

Quanto aos temas relacionados ao Turismo na região de inserção do projeto, os aspectos 
diagnosticados formam a base para o exercício da análise comparativa sobre os cenários 
atual e futuro. O município de Jaboticatubas possui cerca de 20% de sua área inserida no 
Parque Nacional da Serra do Cipó, que, por sua vez, tem 60 % de todo seu território 
dentro dos limites municipais de Jaboticatubas. Conseqüentemente o município faz parte, 
no âmbito do planejamento turístico estadual, do Circuito Serra do Cipó, além de estar 
vinculado ao Instituto Estrada Real - IER.

No  âmbito  da  estrutura  política  municipal,  apesar  de  não  contar  com  uma  pasta 
específica para o Turismo, Jaboticatubas possui um órgão responsável pela temática, a 
Fundação Municipal  de Cultura,  Esportes e Turismo Padre Messias – JABOTUR. Em 
termos de infra-estrutura de bens e serviços turísticos, fica claramente destacado o fato 
de  que,  à  exceção da borda nordeste  do  município,  em sua divisa  com Santana  do 
Riacho, onde encontra-se a portaria do PARNA Cipó e várias pousadas, o restante do 
município,  incluindo  a  sede  municipal  e  a  região  de  entorno  do  projeto  apresenta 
carências estruturais.  Contribuindo para este quadro,  o  município não possui  nenhum 
projeto em desenvolvimento para a melhoria dos equipamentos e serviços turísticos, bem 
como investimentos em sinalização e manutenção de acessos dentro da cidade, mesmo 
considerando  que  já  foi  realizado  inventário  turístico  pela  Secretaria  de  Estado  de 
Turismo de Minas Gerais - SETUR – MG com apoio da FUNCESI (Fundação Comunitária 
de Ensino Superior de Itabira) no ano de 2006.

Neste contexto, a evolução natural  da região da AII está relacionada principalmente à 
realidade  atual  de  estar  inserido  dentro  do  Parque  Nacional  da  Serra  do  Cipó, 
dependendo unicamente das ações propostas pelo Circuito que gere esta região, tendo 
em vista ainda que este não possui ações diretas para Jaboticatubas.

Portanto,  não  existindo  uma  melhor  estruturação  do  setor  e  maior  inversão  de 
investimentos para incentivo à melhoria, capacitação e valorização, considera-se que a 
região permanecerá no patamar atual com forte tendência à degradação dos patrimônios 
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naturais e culturais locais e a inexistência da valorização da comunidade perante esses 
atrativos, sendo que as ações existentes tenderão a continuar a fortalecer somente o 
limite nordeste da região, no qual faz parte o Parque Nacional da Serra do Cipó.

Para  o  Patrimônio  Cultural,  três  indicadores  se  apresentam como balizadores  de  um 
prognóstico sobre a situação futura da região de inserção do projeto, sendo: a existência 
e o funcionamento de leis e órgãos específicos para a área de Patrimônio Cultural;  a 
quantidade  de  bens  culturais  tombados  e  inventariados  pela  Prefeitura  Municipal  de 
Jaboticatubas; e o estado de geral de conservação dos bens culturais encontrados na 
ADA e AID.

Conforme apresentado no diagnóstico, a caracterização dos bens culturais localizados na 
ADA e AID foi pautada pela conjunção de dois elementos. O primeiro é o levantamento 
de  referências  secundárias que indicam bens materiais  ou imateriais  de  interesse de 
preservação; o segundo é a visita in loco, na qual se procederam a identificação e análise 
preliminares do estado de conservação desses bens culturais. 

Assim,  o  município  de  Jaboticatubas  participa,  desde  2002,  do  Programa  de 
Municipalização  das  Políticas  de  Proteção  do  Patrimônio  Cultural  desenvolvido  pelo 
IEPHA-MG. Apesar da atuação do poder público municipal  ter  sido irregular ao longo 
desse  período,  os  dados  existentes  para  os  anos  de  2006  e  2007  apontam  que  os 
agentes  responsáveis  pela  política  de  proteção  do  patrimônio  cultural  –  órgão  de 
patrimônio cultural, conselho e equipe técnica – encontram-se plenamente ativos. 

Mas na realidade vemos que o Conjunto Arquitetônico Fazendas das Minhocas, é o único 
bem  tombado  em  nível  municipal  que  está  situado  na  área  de  entorno  do 
empreendimento,  o  que poderia  indicar  que essa área não está  no foco  principal  de 
atuação da política cultural local. 

Um ponto que deve ser ressaltado em relação aos bens tombados é que, apesar do 
patrimônio  cultural  local  ser  bastante  significativo,  não  existe,  até  o  momento, 
tombamentos  em  nível  estadual  ou  federal  em  Jaboticatubas.  Todavia,  segundo 
informante da JABOTUR, a Prefeitura Municipal está buscando apoio junto ao governo 
estadual para realização do processo de tombamento estadual da Fazenda do Cipó. Para 
esse bem cultural  está sendo estudada também a possibilidade de elaboração de um 
projeto de restauração para as edificações dessa antiga fazenda. 

Através desse levantamento, o município foi dividido em cinco seções, sendo que a ADA 
e a AID do empreendimento estão inseridas na seção III,  e que foi caracterizada pela 
equipe  técnica  contratada  pela  Prefeitura  Municipal.  Em  suma,  a  partir  dos  dados 
existentes na Prefeitura, ficou evidente que, apesar da política municipal de proteção do 
patrimônio cultural estar em plena atividades, a maior parte dos bens culturais imóveis e 
imateriais situados na ADA e AID ainda são desconhecidos pela  poder  público local. 
Neste sentido, é possível dizer que modificações e/ou supressões desses bens culturais 
tendem a ocorrer  caso sejam mantidos  os  direcionamentos  estabelecidos  em âmbito 
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municipal.

Acreditamos  que  essa  tendência  replica-se  no  comportamento  da  boa  parte  dos 
indivíduos, famílias e grupos portadores de bens culturais. Isso pode ser constatado por 
não  termos  detectado  uma  cultura  de  preservação  amplamente  difundida  da  região, 
sendo  reduzido  o  número  de  bens  culturais  preservados  de  maneira  voluntária.  Da 
mesma  forma,  constatou-se  ser  reduzido  o  número  de  associações  e/ou  grupos  da 
sociedade civil que se envolvem com tema.

Deve-se  ressaltar  que  quando  tratamos  dos  bens  culturais  imateriais,  esse  contexto 
ganha contornos próprios, em especial quando focamos nas festas e manifestações de 
cunho religioso. Neste tema específico, o que pudemos constatar é que existem hábitos 
de preservação mais amplamente difundidos.

Tendo  por  referência  os  cenários  descritos,  é  previsível  que  a  não  efetivação  do 
empreendimento deverá consolidar a tendência de supressão de bens culturais imóveis, 
a  não  ser  que  seja  desenvolvido  um  trabalho  sistemático  de  identificação  dos  bens 
culturais e de educação patrimonial para a população situada na ADA e AID.

Podemos  dizer  que  o  mesmo  prognóstico  serve  para  análise  dos  bens  culturais 
imateriais,  apesar  de  percebemos  que  as  manifestações  e  celebrações  culturais 
tradicionais cumprem com maior vivacidade a função social de ser suporte da memória e 
da cultura da população inserida da área de estudo.

Quanto ao sistema viário, as principais vias de acesso ao empreendimento, a partir do 
município Belo Horizonte, são as rodovias MG 010 e MG 020, que atravessam as áreas 
urbanas  de  Lagoa  Santa  e  Santa  Luzia,  respectivamente.  A  malha  urbana  destas 
cidades,  em  muitos  locais,  não  apresenta  qualquer  tipo  de  preparo  para  tráfego  de 
passagem rodoviário.

Estas  rotas  continuaram  sendo  cada  vez  mais  utilizadas,  sobrecarregando  as  vias 
urbanas,  mesmo  que  não  ocorra  a  implantação  do  empreendimento,  pois  além  dos 
interesses turísticos existentes no Vetor Norte, como Serra do Cipó e as grutas da região 
Carste,  as regiões do entorno dos municípios de Lagoa Santa  e Santa  Luzia tem se 
tornado  locais  de  interesse  para  a  consolidação  de  residências,  ocasionando  um 
acréscimo nos volumes de veículos, principalmente nos finais de semana e feriados.

14.2 - 14.2 - Considerações sobre a Evolução da área em estudo COM aConsiderações sobre a Evolução da área em estudo COM a  
Implantação do EmpreendimentoImplantação do Empreendimento

A análise das finanças públicas de Jaboticatubas contida no diagnóstico da AII denotou 
sua dependência das receitas de transferência. Em 2005 as receitas tributárias (IPTU, 
ISS  e  ITBI)  eram  apenas  15,8%  do  total  arrecadado  pelo  município.  Tal  resultado 
demonstra a baixa capacidade municipal em produzir receitas próprias. No cenário de 
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implantação  do  empreendimento,  espera-se  o  aumento  da  participação  das  receitas 
próprias  no  total  das  receitas  correntes,  a  partir  das  arrecadações  provenientes  dos 
seguintes impostos: ISS - Imposto Sobre Serviços; ICMS - Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços; IPTU - Imposto Territorial Urbano; e Imposto sobre Transmissão 
de Bens Imóveis – ITBI. 
 
Sob  o  prisma  da  economia  local,  antevê-se  a  expansão  da  oferta  de  empregos  e 
conseqüente  geração  de  renda  para  os  trabalhadores  locais,  tanto  na  fase  de 
implantação quanto na fase de operação.

Com isso é possível prever um aquecimento do setor terciário deste município, tendo em 
vista a maior circulação de dinheiro entre a população local e a demanda por materiais e 
serviços a serem utilizados nas obras, além do aumento da receita municipal, nas fases 
tanto de implantação quanto de operação do empreendimento, advinda da arrecadação 
de impostos.

Quanto à estrutura fundiária municipal, no cenário de implantação do empreendimento 
inaugurar-se-á  um  novo  vetor  urbano  no  território  de  Jaboticatubas,  diretamente 
relacionado  aos  projetos  em  instalação  no  Vetor  Norte  de  Belo  Horizonte  (Centro 
Administrativo, Aeroporto Industrial, etc.), trazendo consigo novos e significativos desafios 
relacionados  à  estruturação  do poder  público  municipal  para  tratamento  de  questões 
intrínsecas à gestão do território. Desta forma, o município se integrará a este vetor de 
desenvolvimento,  podendo  ofertar  serviços  e  dele  extrair  boas  ofertas  e  novas 
possibilidades. 

De maneira geral, o processo de exploração produtiva das áreas rurais de Jaboticatubas 
não será prejudicado, uma vez que no município ainda existem grandes porções de áreas 
com bom potencial produtivo.

A efetivação de um empreendimento desta natureza em uma região com características 
eminentemente rurais tende a ocasionar um conflito de culturas, havendo a possibilidade 
de  imposição  de  um  modo  de  vida  urbano  sobre  o  rural,  implicando  na  perda  da 
identidade local, com reflexos tanto na manutenção dos costumes quanto nos indicadores 
de condições de vida mais valorizados pela população local, dentre os quais se destacam 
a tranqüilidade e o modelo de apropriação do espaço rural. 

Dessa  forma,  pode-se  inferir  que  a  implantação  do  projeto  trará  incômodos  diversos 
proporcionados  por  alterações  e  interferências  sobre  o  cotidiano  moradores  da  AID, 
relacionados,  dentre  outros  aspectos,  aos  seguintes  fatores:  risco  de  acidentes  com 
pessoas e animais em função do aumento do tráfego de veículos; aumento do risco de 
acidentes com ofídicos; aumento do fluxo de pessoas para a região; pressão sobre os 
serviços públicos disponíveis (saneamento, habitação, educação e saúde); aumento dos 
níveis de insegurança; pressão sobre o mercado imobiliário, relacionada tanto ao preço 
dos alugueis como à disponibilidade de moradia para população de baixa renda.

Diretamente  relacionado  a  estes  fatores,  considera-se  que  a  efetivação  do 
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empreendimento agravará uma tendência já indicada na análise da evolução natural da 
região,  qual  seja,  a  de ocupação irregular da área de entorno do projeto,  através de 
parcelamentos do solo e loteamentos ilegais, ocasionando o risco de “favelização” de 
uma região rural, com conseqüências para as condições socioeconômicas da população 
residente na AID e também para o aumento da pressão e da degradação dos recursos 
naturais do entorno.

Por outro lado, torna-se visível a projeção do aquecimento do setor terciário local, mesmo 
considerando  a  limitada  base  de  comércio  e  serviços  da  AID,  em  função  da  maior 
circulação  de  dinheiro  e  oportunidades  de  trabalho  e  renda  a  serem  geradas  tanto 
durante a implantação como, principalmente, durante a operação do empreendimento. 
Este EIA apresenta diversas ações visando potencializar estes efeitos positivos, como a 
priorização da contratação de mão-de-obra local, as ações de valorização dos produtos 
desenvolvidos  na  região,  as  atividades  de  educação  ambiental,  patrimonial  e 
sensibilização para o turismo, dentre outras.

Dessa forma, considerando as várias possibilidades a serem criadas com a implantação 
do empreendimento e das ações ambientais correlacionadas, projeta-se a possibilidade 
de um desenvolvimento socioeconômico sustentável para as comunidades rurais da AID, 
a ser construído gradativa e conjuntamente, a partir dos efeitos positivos que podem ser 
gerados.

Projeta-se, ainda em relação à AID, a tendência de valorização fundiária da região de 
entorno do empreendimento, tanto durante a implantação quanto principalmente após o 
seu término e a consolidação do empreendimento como o único em Minas Gerais com 
esta magnitude e característica.

Assim,  se  o  prognóstico  da  implantação  do  empreendimento  per  si aponta  para  a 
possibilidade de uma sobreposição cultural e perda de identidade e do modo de vida da 
população rural da AID, a inserção das potencialidades e produções características da 
comunidade local no âmbito do projeto e as várias ações educativas e informativas que 
serão  implementadas  tendem,  por  outro  lado,  a  reverter  esta  situação  e  a  buscar  o 
fortalecimento e o respeito à cultura no planejamento e execução do Condomínio,  de 
modo,  inclusive,  a  contribuir  para  a  composição  dos  fatores  que  fornecerão  valor  e 
diferencial ao projeto 

Com relação à ADA,  o  prognóstico  com a implantação do empreendimento  deve ser 
avaliado  para  dois  públicos  distintos:  os  proprietários  de  terra  e  os  não  proprietários 
residentes.

Em relação aos proprietários, ressalta-se que nenhum dos quatro é residente na terra e 
depende exclusivamente da atividade realizada no estabelecimento para seu sustento. 
Somente  duas  propriedades  desenvolvem  atividades  produtivas,  relacionadas 
principalmente à pecuária de corte, empregando mão-de-obra permanente representada 
por três famílias residentes.
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Pelo  perfil  socioeconômico  dos  proprietários,  e  de  acordo  ainda  com  os  contatos 
estabelecidos  para  a  elaboração  deste  EIA,  considera-se  que  a  implantação  do 
empreendimento não comprometerá a capacidade de reprodução social e econômica de 
nenhum  deles,  ao  contrário,  todos  declaram  que  as  negociações  realizadas  com  o 
empreendedor  foram satisfatórias,  sendo que dos dois proprietários que desenvolvem 
atividades produtivas atualmente, um já comprou outra propriedade e ficou, ainda, com 
dois lotes no interior do futuro Condomínio; e outro negociou parte da área e permaneceu 
ainda com 30 ha no entorno,  onde permanecerá com sua casa sede e as atividades 
produtivas que desenvolve.

Já em relação aos não proprietários residentes nas propriedades que compõem a ADA, o 
empreendimento tende a desestruturar suas condições de vida em função de terem que 
sair de sua moradia, especificamente no caso de duas famílias que residem dentro da 
área  a  ser  utilizada  para  as  obras.  No  entanto,  além  dos  proprietários  já  terem  se 
manifestado que pretendem continuar oferecendo moradia e trabalho para estas famílias, 
respectivamente  em outra  propriedade  e  na  área  remanescente,  este  EIA  apresenta 
ações específicas visando garantir sua adequada recomposição social.

Com a implantação do empreendimento é de se esperar um acréscimo significativo dos 
volumes de tráfego nas áreas urbanas e rurais. A partir das intervenções propostas pelo 
empreendedor,  este  impacto  negativo  será  mitigado,  contribuindo  para  viabilizar  o 
satisfatório  acesso  ao  empreendimento,  além  de  beneficiar  os  municípios  e  demais 
empreendimentos do entorno.

Embora  o  empreendimento  possa  ser  viabilizado  a  partir  das  vias  existentes 
(pavimentadas ou não) e de pequenas intervenções pontuais, a possível implantação de 
outros projetos de infra-estrutura viária no vetor norte da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, relativas às três esferas de governo, como o Rodoanel Norte e Arco Viário de 
Lagoa Santa, contribuirão, de sobremaneira, para criação de novos cenários no que diz 
respeito aos volumes de tráfego, bem como para a ‘re-estruturação’ das rotas de acesso 
ao empreendimento.

As  alternativas  que  estão  sendo  geradas  (criando  diversas  visa  de  acesso  para  o 
empreendimento)  visam a distribuição do fluxo  dos veículos  de  forma a maximizar  a 
logística de transporte. As obras de infra-estrutura viárias consideradas (Rodoanel Norte 
e  Arco Viário  de Lagoa Santa)  contribuirão,  de sobremaneira,  para criação de novos 
cenários no que diz respeito aos volumes de tráfego considerados, bem como para a ‘re-
estruturação’ das rotas de acesso ao empreendimento. Estas melhorias possibilitarão a 
significativa redução deste impacto viário gerado pela implantação do empreendimento. 

Das  diversas  atividades  impactantes  que  estão  sendo  geradas  a  partir  da  fase  de 
planejamento do empreendimento, alguns impactos foram destacados para o grupo dos 
mamíferos.  Destes,  60% é  considerado  como  impacto  irreversível  e  permanente,  em 
função da perda de indivíduos e/ou de hábitat para a manutenção das populações locais. 
Apesar  de  algumas  das  causas  identificadas,  que  desencadeiam  estes  impactos,  já 
ocorrerem na região do empreendimento outras que serão intensificadas e necessitam de 
ações e  medidas de  controle,  monitoramento  e mitigação,  como os  apresentados  no 
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presente estudo. Assim, os programas referentes a fauna indicados no presente estudo, 
deverão  ser  criteriosamente  elaborados  durante  a  elaboração  do  plano  de  Controle 
Ambiental (PCA) e implementados, a partir da obtenção da Licença Prévia (LP).

Os registros encontrados para as espécies ameaçadas se concentraram no maior e mais 
conservado fragmento florestal presente na área de influência direta do empreendimento 
Rio  das  Velhas  Design  Resorts.  Essa  mata  apresenta  conectividade  com  outros 
fragmentos  da  região  do  entorno,  formando  atualmente  um corredor  com  a  área  do 
empreendimento,  o  que  se  espera  permitir  o  fluxo  gênico  entre  as  espécies  que  os 
utilizam.  Esse  fragmento  será  integralmente  preservado,  bem como  a  mata  ciliar  em 
ambas às margens do rio das Velhas, serão recuperadas. A conectividade da paisagem é 
fundamental para a mitigação de grande parte dos impactos negativos identificados para 
os grupos da fauna. O empreendedor deverá considerar a paisagem onde está sendo 
prevista  a  instalação  do  empreendimento  e  não  e  tão  somente  os  seus  limites.  A 
circulação de fauna terrestre é intensa entre fragmentos, margem do Rio das Velhas e 
fitofisionomias do bioma Cerrado, na região, e a instalação do mesmo afetará de forma 
negativa  os  processos  naturais  que  ainda  ocorrem  na  região  como,  por  exemplo, 
dispersão e predação de sementes e plântulas, e o fluxo gênico entre populações.

Não se espera que o empreendimento por si seja o responsável direto pela extinção local 
de alguma espécie de mamífero,  muito  embora o grupo de pequenos mamíferos não 
tenha sido caracterizado e, por apresentarem áreas de via normalmente menores que 
médios e grandes mamíferos, podem ser mais fortemente impactados pelas atividades do 
empreendimento.  De  qualquer  forma,  o  desenvolvimento  da  região  de  entorno  do 
empreendimento,  após  a  sua  instalação  poderá  intensificar  alguns  dos  impactos 
negativos e, em função da característica acumulativa de todos os impactos identificados, 
espera-se que as condições naturais da região no longo prazo não sejam suficientes para 
a manutenção das espécies atualmente descritas para a área do empreendimento.

Prevendo este cenário, com a instalação do empreendimento, recomenda-se fortemente 
que o empreendedor garanta com ações efetivas a conectividade das áreas naturais da 
área de influência do empreendimento e a implementação do programa de pesquisa e 
monitoramento. Este programa deve estar intimamente associado aos demais programas, 
sendo gerenciado de forma integrada. Desta forma, a tomada de decisão sobre o que 
fazer, como fazer e quando fazer, deve ser resultado da mensuração de variáveis que 
permitam  medir  as  respostas  da  fauna  silvestre  em  função  da  interação  com  o 
empreendimento e suas atividades, tanto na fase de planejamento como na instalação e 
operação.

A implantação do empreendimento trará consigo, no primeiro momento a supressão de 
vegetação. Contudo, o próprio conceito do empreendimento preza por uma alta qualidade 
de vida que está diretamente vinculada a uma alta qualidade ambiental. As alternativas, 
programas  e  formas  de  manejo  aqui  apresentadas,  tendem  a  trazer  melhorias 
significativas para a perpetuação dos recursos ecológicos da região. Com a implantação, 
fragmentos  de  vegetação  hoje  ameaçados,  serão  recuperados  e  principalmente, 
fiscalizados. A recuperação de áreas outrora degradadas com a formação de corredores 
ecológicos  de  conectividade  ligados  ao  enriquecimentos  das  áreas  de  preservação 
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permanente  (APP),  trará  consigo  o  retorno  continuado  da  fauna  a  estes  ambientes 
associados, com melhorias dos corpos de água e contenção de encostas. 

Do  ponto  de  vista  dos  aspectos  relacionados  especificamente  ao  Turismo,  com  a 
implantação  do  empreendimento  a  região  de  inserção do  projeto  contará  com várias 
ações de fomento aos diversos segmentos de sua cadeia econômica, entendendo que o 
turismo pode contribuir sensivelmente para o desenvolvimento socioeconômico e cultural 
local, além de incentivar a preservação dos atrativos turísticos locais e a capacitação de 
pessoal e melhoria na qualidade dos serviços. Acresce-se a este cenário as ações e 
iniciativas  comunitárias  no  campo  do  lazer  e  da  cultura,  que  podem  ser  dirigidas  à 
melhoria  da  qualidade  de  vida  local  com  repercussões  ainda  na  área  do  turismo. 
Portanto, pode-se prognosticar um cenário positivo para o Turismo com a efetivação do 
empreendimento,  através  da  inclusão  de  outros  setores  do  município  além da  borda 
nordeste, incluindo a AID e entorno da sede municipal de Jaboticatubas, no âmbito do 
circuito turístico local.

Desse modo, dentro das ações sobre este tema contempladas no âmbito deste EIA e 
propostas para serem executadas durante o projeto executivo ambiental do Condomínio, 
destaca-se a reformulação do Inventário  Turístico,  que atualizará o levantamento  dos 
principais produtos turísticos, incentivando as instâncias de governança locais, políticas 
públicas e privadas na tomada de decisões e reflexão sobre as condições econômicas, 
sociais, culturais e ecológicas da região. Ao mesmo tempo, contribuirá para se pensar as 
bases para ações futuras na esfera do turismo com propósito de estabelecer critérios, 
normas e programas de desenvolvimento sustentável

Além disso, ações de sensibilização e promoção da atividade turística para os habitantes 
da AID serão desenvolvidas,  buscando-se  estabelecer  bases para o desenvolvimento 
socioeconômico  e  cultural  local  através  da  nova  realidade  a  ser  instalada  com  a 
efetivação do empreendimento.

Dentro  deste  contexto,  está  sendo  proposta  a  criação  de  um  Centro  de  Referência 
Turístico  e  Cultural  no  interior  do  Condomínio,  cujo  objetivo  principal  é  alavancar  o 
turismo local e potencializar os efeitos positivos relacionados ao aumento da demanda 
por  serviços  turísticos  e  mão-de-obra  qualificada  em função  da  população  ligada  ao 
empreendimento. Este Centro de Referência disponibilizará informações sobre todos os 
atrativos que a região oferece, desde passeios, calendário de eventos e manifestações 
religiosas,  oferta  turística  natural  e  histórica  e  artesanato,  contribuindo  ainda  para 
aumentar  e  fomentar  a  valorização da cultura  local,  em consonância  coma as ações 
propostas  no  âmbito  dos  Programas  relacionados  ao  Patrimônio  Cultural,  conforme 
análise realizada adiante.

Ainda no âmbito desta temática, para fortalecer as atividades voltadas à valorização do 
patrimônio e produções locais desenvolvidas na AID do projeto, está sendo proposta a 
criação  de  um  espaço  no  interior  do  Condomínio  destinado  exclusivamente  para  as 
iniciativas locais de produção da população rural do entorno, como hortaliças, cachaça, 
doces e quitandas, artesanato em geral, dentre outros. Esta proposta, denominada Casa 
do Produtor Rural, está incluída no âmbito das ações do Programa de Fomento e Apoio 
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ao Turismo e visa fomentar o desenvolvimento auto-sustentável da comunidade, que terá 
a  oportunidade  de  agregar  valor  e  comercializar  seus  produtos,  além  de  valorizar  e 
incentivar a fabricação destas mercadorias e os costumes da cultura local.

Finalmente,  a  construção  dos  próprios  atrativos  no  interior  do  Condomínio, 
destacadamente os campos de golfe e o centro hípico, será um grande indutor do turismo 
considerado  de  alto  nível,  já  que movimenta  um grupo de  pessoas  consideradas  de 
classe alta  que viajam o mundo inteiro  para a prática desta  atividade esportiva.  Este 
público tende a demandar e utilizar, ainda, atrativos turísticos em âmbito local e regional, 
proporcionando também incentivo e aquecimento da cadeia econômica do turismo em 
âmbito regional, especificamente no Circuito da Serra do Cipó. 

No  que  tange  ao  tema  Patrimônio  Cultural,  acredita-se  que  a  efetivação  do 
empreendimento poderá intensificar a tendência de modificação e/ ou eliminação de bens 
e  manifestações  culturais  tradicionais  na  ADA  e  AID.  Isso  porque  será  inerente  a 
realização  de  diversas  obras  na  ADA  e  o  crescimento  da  população  permanente  e 
transitória  da  ADA  e  AID.  Neste  contexto  prevê-se  a  possibilidade  da  sobreposição 
cultural  entre  modos  de vida distintos,  com a  possibilidade de descaracterização dos 
costumes locais e seu possível reflexo negativo sobre a preservação da memória e da 
cultura.

No  entanto,  esse  prognóstico  poderá  ser  revertido  desde  que  sejam  realizadas  as 
medidas de controle ambiental previstas neste estudo, que visam garantir a preservação 
e restauração dos bens culturais imóveis  inseridos na ADA, aprofundar  pesquisas de 
identificação  de  bens  culturais  situados  na  AID,  desenvolver  ações  de  educação 
patrimonial e promoção dos bens culturais inseridos na AID e na AII.

Partindo  do  pressuposto  que  todas  essas  medidas  serão  executadas,  através  dos 
diversos  Programas  ambientais  propostos  neste  EIA,  é  possível  dizer  que  o 
empreendimento poderá ter um impacto positivo sobre o tema Patrimônio Cultural, com 
os seguintes efeitos práticos de curto e médio prazo:

➢ Restauração da antiga sede e do antigo engenho da Fazenda da Guia. Essa ação 
seria acompanhada do estabelecimento de uma nova função social  para esses 
bens, que passariam a abrigar um Centro de Referência Turístico e Cultural no 
interior do futuro Condomínio, porém abertos à população em geral. Dessa forma, 
o  empreendimento  incrementaria  o  valor  simbólico  social  que  o  bem  exerce, 
propiciando que ele se torne um espaço de memória e de divulgação da história e 
da cultura local e regional;

➢ Identificação  e  promoção  de  bens  culturais  inseridos  na  AID  e  que ainda  são 
desconhecidos  pelo  setor  de  Patrimônio  Cultural  da  Prefeitura  Municipal  de 
Jaboticatubas;

➢ Maior conscientização da população local para a preservação dos bens culturais, 
uma  vez  que  serão  desenvolvidas  atividades  de  educação  patrimonial  e 
sensibilização para o turismo que terão como foco o patrimônio identificado como 
relevante pelas comunidades do entorno. 
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Sendo  assim,  a ocupação  planejada  /  ordenada  da  área  em  estudo  trará  impactos 
positivos  no  sentido  de  contribuir  para  alavancar  o  desenvolvimento  sustentável  do 
município de Jaboticatubas e região. 

Página: 747 / 786

Arquivo: 001-EIA-R46-081218.odt



15 - 15 - CONCLUSÃOCONCLUSÃO

O presente Estudo de Impacto Ambiental  foi  elaborado através de um longo trabalho 
sinérgico de uma equipe multidisciplinar, focada no desenvolvimento de propostas viáveis 
de  sustentabilidade  ambiental,  social  e  econômica,  visando  oferecer  um  produto 
diferenciado, que esteja em consonância com as novas diretrizes nacionais e até mesmo 
internacionais de desenvolvimento.

Desde o início das atividades de concepção do empreendimento Rio das Velhas Design 
Resorts, foram realizadas ainda diversas avaliações na busca de soluções estratégicas 
para uma melhor  inserção deste  projeto  na realidade do município  de  Jaboticatubas. 
Além do próprio município, a inserção do projeto dentro do novo vetor norte de expansão 
da região metropolitana de Belo Horizonte traz consigo desafios  e oportunidades que 
foram e serão contemplados neste projeto.

Através dos diagnósticos ambientais realizados em toda a região um grande volume de 
informações foi gerada que intercalada com a expertise dos profissionais envolvidos, foi 
possível  identificar  os  futuros  impactos  positivos  e  adversos  que  a  implantação  e 
operação do empreendimento poderão gerar. 

Com estes resultados em mãos foram criados os programas ambientais, que visam obter 
medidas e ações de controle, minimização e potencialização dos impactos encontrados. 
Além  disso,  são  propostos  programas  que  ultrapassam  a  questão  operacional 
propriamente dita, trabalhando inclusive a formação e educação continuada, com ênfase 
nas questões sócio-ambientais.

A correta recuperação de áreas degradas com a criação de corredores ecológicos torna-
se um ganho ambiental para região, visto os processos de degradação continuada que 
ela se encontra. Com a inter-relação dos projetos de recuperação com a “Meta 2010”, o 
grande marco da região, o Rio das Velhas, ganha mais um parceiro na busca da volta da 
qualidade ambiental de suas águas e conseqüentemente a volta dos peixes ao rio.

Desta  forma,  concluímos  pela  viabilidade  ambiental  do  empreendimento,  desde  que 
seguidas todas as recomendações e os programas ambientais aqui propostos, bem como 
outras  contribuições que certamente  surgirão  ao  longo do processo de licenciamento 
deste empreendimento.
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16 - 16 - LEGISLAÇÃO APLICADALEGISLAÇÃO APLICADA

16.1 - 16.1 - LEGISLAÇÃO FEDERALLEGISLAÇÃO FEDERAL

✔ LEI no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Institui o Novo Código Florestal.
➢ DECRETO-LEI  no 271,  de  28  de  fevereiro  de  1967  -  Dispõe  sobre  loteamento 

urbano, responsabilidade do loteador, concessão de uso e espaço aéreo e dá outras 
providências.

➢ LEI no 6.766, de 19 de dezembro de 1979 - Dispõe sobre o Parcelamento do solo  
Urbano e dá outras Providências.

➢ LEI no 9.985, de 18 de julho de 2000 - Institui o Sistema Nacional de Unidades de  
Conservação (SNUC).

➢ LEI nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006 - Dispõe sobre a utilização e proteção 
da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências.

➢ DECRETO nº 4.340, de 22 de agosto de 2002 - Regulamenta artigos da Lei nº9985 
de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema de Unidades de Conservação 
da Natureza – SNUC, e dá outras providências.

✔ RESOLUÇÃO  CONAMA  no 357,  de  17  DE  março  DE  2005,  alterada  pela 
Resolução CONAMA n° 370/06 - 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.

✔ Art. 225. Constituição Federal de 1988;
✔ Lei 6.938 de 31/08/1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus 

fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências).
✔ Decreto  Federal  750  de  10/02/1993  (Dispõe  sobre  o  corte,  a  exploração  e  a 

supressão  de  vegetação  primária  ou  nos  estágios  avançado  e  médio  de 
regeneração da Mata Atlântica, e dá outras providências);

16.2 - 16.2 - LEGISLAÇÃO ESTADUALLEGISLAÇÃO ESTADUAL

➢ DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM no 10, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1986, 
alterada pela DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM 46/01, alterada pela 

➢ DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM 47/01 - Estabelece normas e padrões para 
qualidade das águas, lançamento de efluentes nas coleções de águas, e dá outras 
providências.

➢ LEI nº 10.883, de 2 de outubro de 1992 - Declara de preservação permanente, de 
interesse  comum e  imune  de  corte,  no  Estado  de  Minas  Gerais,  o  pequizeiro 
(Caryocar brasiliense) e dá outras providências.
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➢ DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM no 020/97 - Dispõe sobre o enquadramento 
das águas da bacia do rio das Velhas.

➢ LEI no 14.309, de 19 de junho de 2002 - Dispõe sobre as políticas florestal e de 
proteção à biodiversidade no Estado.

➢ Decreto 43.710 de 08/01/2004 (Regulamenta a Lei nº 14.309, de 19 de junho de 
2002, que dispõe sobre as políticas florestal  e de proteção à biodiversidade no 
Estado);

➢ Decreto 38.182 de 29/07/1996 (Institui  o Sistema de Gestão Colegiada para as 
Áreas  de  Proteção  Ambiental  -  APA'S,  administradas  pelo  Sistema  de  Meio 
Ambiente do Estado de Minas Gerais);

➢ Decreto 33.944 de 18/09/1992 (Regulamenta a Lei n.º 10.561, de 27 de dezembro 
de 1991, que dispõe sobre a Política Florestal no Estado de Minas Gerais).

➢ DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM 82/05 E 74/04
➢ DECRETO  ESTADUAL  44.646  DE  31  DE  OUTUBRO  DE  2007  -  Disciplina  o 

exame e anuência prévia pelo Estado, por meio da SEDRU, para aprovação de 
projetos de loteamentos e desmembramentos de áreas para fins urbanos pelos 
municípios.

➢ DECRETO  ESTADUAL  44.500,  de  03  de  Abril  de  2007  -  Institui  o  Plano  de 
Governança Ambiental e Urbanística da Região Metropolitana de Belo Horizonte e 
dá outras providências.

16.1 - 16.1 - LEGISLAÇÃO MUNICIPALLEGISLAÇÃO MUNICIPAL

➢ LEI Nº 1.905 - Dispõe sobre a política de desenvolvimento e de expansão urbana 
do  município  de  Jaboticatubas,  institui  o  plano  diretor  de  desenvolvimento 
sustentável e dá outras providências.

➢ Diretrizes para o parcelamento do solo;
➢ Código de obras do município

Destacamos abaixo alguns trechos do Plano Diretor:

Art.  14:  Na integração regional  de Jaboticatubas comparecem como objetivos  
perenes:
I. O Parque Nacional da Serra do Cipó, a APA Morro da Pedreira, a Reserva da  
Biosfera do Espinhaço, o rio das Velhas;
II. A Região Metropolitana de Belo Horizonte;
III. O sistema viário constituído pelas rodovias MG010, MG020, pela Via Verde e  
o futuro Rodoanel Norte;
IV. As atividades econômicas do turismo e habitação diferencial;
V. Os sistemas de transporte, de comunicação, de energia, de abastecimento de  
água  e  o  sistema  de  comercialização  de  alimentos,  produtos  agrários  e  
agronegócios;
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VI. A utilização sustentável do meio ambiente e da produção agrária;
VII. A atividade econômica artesanal turística e a cultura local e regional.

Art. 16: A integração regional do Município de Jaboticatubas far-se-á:
I.  Na participação de Comitês de Bacias Hidrográficas, particularmente do Rio 
das Velhas;
II. Na disseminação de serviços para a população ou populações, inclusive em 
redes;
III.  Em  programas  especiais  de  conservação  e/ou  formação  de  equilíbrio  e  
proteção  em  termos  de  representação,  tanto  institucionalmente  através  da 
Associação  da  Micro-região  da  qual  faz  parte,  da  Associação  Mineira  dos 
Municípios  e dos Municípios do  Circuito  Turístico  da Serra do  Cipó e outras,  
quanto através de projetos ou programas de interesse comum;
IV. Em planos e ações, através da sua consideração no planejamento municipal e  
regional  (RMBH) em todas  as  manifestações  diretivas  do  Município,  incluídas  
dentro de cada uma delas e, ainda, comparecendo, com intensidade, na vertente  
dos programas e projetos do Município, aprovados para implantação;
V.  No  tratamento  das  questões  ambientais  e  de  infra-estrutura  ou  serviços  
essenciais e no uso e ocupação das áreas rurais com os Municípios limítrofes e 
em que o turismo e a habitação diferenciada se apresentam como a atividade  
econômica dominante;

Art.  18:  São  objetivos  da  política  de  desenvolvimento  urbano  e  rural  no  
Município:
I. A promoção da estruturação do espaço da cidade e do Município através da  
distribuição  e/ou  organização,  e  integração  adequada  da  sua  população,  das  
atividades  sócio-econômicas,  da  infra-estrutura  básica  e  de  serviços  e  dos 
equipamentos urbanos e
comunitários;
II.  A integração e complementaridade das atividades urbanas e dos povoados  
como espaços  urbanos  emergentes  associados  às  comunidades  rurais  e  aos  
ecossistemas naturais e modificados envolventes;
III. A garantia de que as propriedades urbanas e rurais cumpram a sua função  
social;
IV. A re-qualificação dos espaços públicos, sempre que necessária, preservado o  
patrimônio histórico-cultural;
V. A conservação e recuperação ambiental;
VI. A criação de Unidades de Conservação, bem como do Anel de Conservação  
Sanitário Ambiental;
VII.  O  incentivo  à  criação  de  Reservas  Particulares  do  Patrimônio  Natural  –  
RPPN;
VIII. A ampliação da mobilidade e acessibilidade de sua população e visitantes;
IX. O reforço da identidade cultural do Município;
X.  A  prevenção  de  secas  e  cheias,  incêndios  florestais  e  da  existência  e  
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disponibilidade da água

SEÇÃO IV
OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS
Art.  31:  Intervenções  consorciadas,  objetivando  projetos  de  desenvolvimento  
urbanísticos especiais, poderão ser implementadas pelo Município.
§  1o:  A  operação  urbana  consorciada  pode  ser  proposta  ao  Executivo  por  
qualquer cidadão ou entidade que nela tenha interesse, devendo ser apreciadas 
em fóruns participativos com
a comunidade envolvida.
§ 2o: As operações urbanas consorciadas poderão envolver intervenções como:
I. Tratamento de áreas públicas;
II. Melhorias no sistema viário;
III. Implantação de programa habitacional de interesse público;
IV. Implantação de equipamentos públicos;
V. Recuperação do patrimônio natural e cultural;
VI. Urbanização de uma nova área ou reurbanização;
VII. Regularização de áreas ocupadas de modo anômalo.

Art.  32:  As operações  urbanas  consorciadas  deverão  ser  propostas  em Leis  
específicas, estabelecendo:
I. Perímetro da área de intervenção;
II. A finalidade da intervenção;
III. Programa básico de ocupação da área, incluindo delimitação da área a ser  
atingida;
IV. Plano de desenvolvimento e urbanístico proposto;
V. Estudo de impacto ambiental quando necessário e estudo prévio de impacto 
de vizinhança;
VI.  Os  procedimentos  de  natureza  econômica,  administrativa  e  urbanística  
necessários ao cumprimento das finalidades pretendidas;
VII. Os parâmetros de desenvolvimento e urbanísticos do projeto;
VIII. Os incentivos fiscais e mecanismos compensatórios previstos em Lei para os  
participantes da operação urbana consorciada em questão e/ou para aqueles que  
por ela tenham que vir a ser ressarcidos ou indenizados;
IX.  Contrapartida  a  ser  exigida  dos  proprietários,  usuários  permanentes  e  
investidores privados em função da utilização dos benefícios previstos.
Parágrafo  Único:  Os  projetos  de  Lei  referentes  às  operações  urbanas  
consorciadas poderão prever a remuneração de obras executadas por empresas  
da  iniciativa  privada,  através  da  concessão  para  exploração  econômica  do  
serviço  implantado  ou a  venda de parcela  do  empreendimento  com a  receita  
revertendo-se à formação do seu equilíbrio ou resultado econômico-financeiro.
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Art.  33:  Os  recursos  levantados  com  as  operações  urbanas  consorciadas  
poderão ser
aplicados  para  a  sua  realização  ou  em qualquer  área  da  cidade,  desde  que  
beneficie toda a
comunidade, e esteja relacionado à:
I. Implantação de espaços públicos de lazer, cultura e áreas verdes;
II. Implantação de unidades de conservação, de preservação ou equivalentes ou 
de outras
áreas de interesse ambiental para o município e a comunidade;
III.  Proteção  e  recuperação  de  áreas  de  interesse  histórico,  cultural  ou  
paisagístico.
Art. 34: Define-se como urbanização consorciada a cooperação entre o Município 
e o setor
privado  ou  associações  comunitárias,  objetivando  a  implantação  de  infra-
estrutura básica,
de  equipamentos  públicos  ou  de  empreendimentos  de  interesse  social,  em 
terrenos de
propriedade  pública  ou  privada,  segundo  condições  preestabelecidas  por  Lei  
específica.
§ 1.°: Em qualquer zona ou setor será admitida a incidência do presente instituto,  
desde  que  permitida,  tolerada  ou  permissível  a  intervenção  consorciada,  
atendidas, em cada caso, as características e exigências estabelecidas nesta Lei  
e demais diplomas legais.
§ 2.°:  Será exigido estudo prévio de impacto de vizinhança nas áreas a serem 
objeto  de  operação  urbana  e  dele  devem constar  os  estudos  de  valorização  
imobiliária correspondentes.
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17 - 17 - ANEXOSANEXOS

17.1 - 17.1 - Anexo 1 Anexo 1 :: :: Fotos de referência GeologiaFotos de referência Geologia

FIGURA 233: Esplanadas e taludes resultantes do enchimento da cavidade com resíduos inertes. As 
casas ao fundo, antes à beira do barranco, deixaram de estar em risco, enquanto...

FIGURA  234: A descarga a jusante tem funcionamento em tudo natural,  mas um enquadramento 
emoldurado  em limites  propositadamente  bem definidos.  Foto  feita  dias  após  chuva  de  grande 
intensidade, que fez transbordarem córregos na região, inclusive o canalizado alto Arrudas. Aqui 
nada descontrolado, onde antes a enxurrada descontrolada imperava.
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17.2 - 17.2 - Anexo 2 Anexo 2 :::: Perímetro Perímetro

17.2.1 - Descrição do Perímetro do Empreendimento

Começa no  M.0,  situado na cerca de divisa na Barra do Córrego dos Frangos com a 
margem direita  do Rio das Velhas,  com coordenadas  U T M Este (X) 624.747,737 e 
Norte (Y) 7.832.517,011;  Deste segue pela margem direita do Rio das Velhas com a 
distância de 594,87 m, até o  M.1, situado no encontro com o Córrego das Furnas, de 
coordenadas E=  624.267,109 e  N= 7.832.790,390;  Deste  segue  ainda  pela  margem 
direita do Rio das Velhas com a distância de 2929,00 m, até o M.2, de coordenadas E= 
622.701,023 e N= 7.832.844,179; Deste passando a confrontar com Silvano da Fonseca 
segue pela cerca de divisa com o azimute de 348°01'47" e a distância de 87,36 m, até o 
M.3, de coordenadas E= 622.682,904 e N= 7.832.929,642; Deste segue com o azimute 
de 356°10'07" e a distância de 277,53 m, até o M.4, de coordenadas E= 622.664,359 e 
N= 7.833.206,553; Deste segue com o azimute de 353°54'58" e a distância de 455,27 m, 
até o  M.5,  de coordenadas E= 622.616,109 e  N= 7.833.659,254;  Deste segue com o 
azimute  de  319°32'10" e  a  distância  de 514,66  m, até  o  M.6,  de  coordenadas E= 
622.282,109 e N= 7.834.050,819; Deste segue com o azimute de 31°03'25" e a distância 
de 12,11  m, até  o  M.7,  de coordenadas E= 622.288,357 e  N= 7.834.061,194;  Deste 
segue com o azimute de 306°33'00" e a distância de 23,53 m, até o M.8, de coordenadas 
E= 622.269,451 e  N= 7.834.075,209;  Deste segue com o azimute de  319°03'39" e a 
distância de 243,91 m, até o M.9, de coordenadas E= 622.109,630 e N= 7.834.259,456; 
Deste ainda confrontando com Silvano da Fonseca segue com o azimute de 336°40'17" 
e  a  distância  de 18,91  m, até  o  M.10,  de  coordenadas E=  622.102,140 e  N= 
7.834.276,823;  Deste  passando a confrontar  com Fazenda das Minhocas segue pela 
cerca de divisa com o azimute de  27°39'35" e a distância de 70,56 m, até o  M.11, de 
coordenadas E=  622.134,893 e  N=  7.834.339,316;  Deste  segue  com  o  azimute  de 
64°59'47" e a distância de 19,79 m, até o M.12, de coordenadas E= 622.152,827 e N= 
7.834.347,680; Deste segue com o azimute de 29°46'46" e a distância de 35,91 m, até o 
M.13, de coordenadas E= 622.170,662 e N= 7.834.378,847; Deste segue com o azimute 
de 36°29'54" e a distância de 44,62 m, até o M.14, de coordenadas E= 622.197,202 e N= 
7.834.414,717; Deste segue com o azimute de 19°33'56" e a distância de 46,17 m, até o 
M.15, de coordenadas E= 622.212,665 e N= 7.834.458,224; Deste segue com o azimute 
de 305°19'44" e a distância de 17,22 m, até o M.16, de coordenadas E= 622.198,618 e 
N= 7.834.468,181; Deste segue com o azimute de 13°48'23" e a distância de 18,84 m, 
até o  M.17, de coordenadas E= 622.203,113 e  N= 7.834.486,473; Deste segue com o 
azimute  de  356°13'49" e  a  distância  de 134,37  m, até  o  M.18,  de  coordenadas E= 
622.194,278 e  N=  7.834.620,550;  Deste  segue  com  o  azimute  de  348°53'08" e  a 
distância de 121,44 m, até o M.19, de coordenadas E= 622.170,869 e N= 7.834.739,710; 
Deste  segue com o  azimute  de  8°31'47" e  a  distância  de 54,01  m, até  o  M.20,  de 
coordenadas E=  622.178,879 e  N=  7.834.793,118;  Deste  segue  com  o  azimute  de 
3°27'03" e a distância de 66,15 m, até o  M.21, de coordenadas E= 622.182,861 e  N= 
7.834.859,151; Deste segue com o azimute de 358°00'37" e a distância de 353,66 m, até 
o  M.22,  de  coordenadas E=  622.170,582 e  N=  7.835.212,602;  Deste  segue  com  o 
azimute  de  357°30'20" e  a  distância  de 575,61  m, até  o  M.23,  de  coordenadas E= 
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622.145,531 e N= 7.835.787,662; Deste ainda confrontando com Fazenda das Minhocas 
segue  com  o  azimute  de  357°20'00" e  a  distância  de 894,86  m, até  o  M.24,  de 
coordenadas E= 622.103,897 e  N= 7.836.681,554;  Deste passando a confrontar  com 
Herdeiros de Joaquim da Mata segue pela cerca de divisa com o azimute de 77°12'56" e 
a  distância  de 110,20  m, até  o  M.25,  de  coordenadas E=  622.211,363 e  N= 
7.836.705,939; Deste segue com o azimute de 92°28'04" e a distância de 70,90 m, até o 
M.26, de coordenadas E= 622.282,199 e N= 7.836.702,886; Deste segue com o azimute 
de 68°55'51" e a distância de 44,39 m, até o M.27, de coordenadas E= 622.323,623 e N= 
7.836.718,845; Deste segue com o azimute de 110°04'36" e a distância de 26,86 m, até 
o  M.28,  de  coordenadas E=  622.348,855 e  N=  7.836.709,623;  Deste  segue  com  o 
azimute  de  78°28'54" e  a  distância  de 43,65  m, até  o  M.29,  de  coordenadas E= 
622.391,626 e N= 7.836.718,340; Deste segue com o azimute de 56°33'50" e a distância 
de 40,27 m, até o  M.30, de coordenadas E= 622.425,227 e  N= 7.836.740,526;  Deste 
segue com o azimute de 26°02'53" e a distância de 43,37 m, até o M.31, de coordenadas 
E= 622.444,273 e  N= 7.836.779,493;  Deste  segue com o  azimute  de  29°18'42" e  a 
distância de 89,74 m, até o M.32, de coordenadas E= 622.488,205 e N= 7.836.857,743; 
Deste segue com o azimute  de  18°23'51" e  a distância de 71,12  m, até  o  M.33,  de 
coordenadas E=  622.510,652 e  N=  7.836.925,230;  Deste  segue  com  o  azimute  de 
30°30'18" e a distância de 31,77 m, até o M.34, de coordenadas E= 622.526,781 e N= 
7.836.952,605; Deste segue com o azimute de 47°19'11" e a distância de 22,21 m, até o 
M.35, de coordenadas E= 622.543,109 e N= 7.836.967,662; Deste segue com o azimute 
de 108°06'58" e a distância de 95,15 m, até o M.36, de coordenadas E= 622.633,541 e 
N= 7.836.938,076; Deste segue com o azimute de 124°36'16" e a distância de 61,11 m, 
até o  M.37, de coordenadas E= 622.683,842 e  N= 7.836.903,370; Deste segue com o 
azimute  de  66°35'06" e  a  distância  de 90,90  m, até  o  M.38,  de  coordenadas E= 
622.767,252 e  N= 7.836.939,491; Deste ainda confrontando com Herdeiros de Joaquim 
da Mata segue com o azimute de  71°01'01" e a distância de 74,01 m, até o  M.39, de 
coordenadas E= 622.837,239 e  N= 7.836.963,566;  Deste passando a confrontar  com 
Herdeiros  de  Alberto  Caetano Moreira  segue pela  cerca de divisa com o azimute  de 
81°15'16" e a distância de 248,92 m, até o M.40, de coordenadas E= 623.083,266 e N= 
7.837.001,414; Deste segue com o azimute de 104°42'06" e a distância de 122,56 m, até 
o  M.41,  de  coordenadas E=  623.201,812 e  N=  7.836.970,311;  Deste  segue  com  o 
azimute  de  140°22'21" e  a  distância  de 105,17  m, até  o  M.42,  de  coordenadas E= 
623.268,889 e  N=  7.836.889,308;  Deste  segue  com  o  azimute  de  135°28'34" e  a 
distância de 70,18 m, até o M.43, de coordenadas E= 623.318,100 e N= 7.836.839,272; 
Deste segue com o azimute de  125°24'34" e a distância de 196,88 m, até o  M.44, de 
coordenadas E=  623.478,562 e  N=  7.836.725,198;  Deste  segue  com  o  azimute  de 
104°00'14" e a distância de 127,69 m, até o M.45, de coordenadas E= 623.602,453 e N= 
7.836.694,300; Deste segue com o azimute de 132°30'32" e a distância de 151,17 m, até 
o  M.46,  de  coordenadas E=  623.713,894 e  N=  7.836.592,152;  Deste  segue  com  o 
azimute  de  121°51'17" e  a  distância  de 115,40  m, até  o  M.47,  de  coordenadas E= 
623.811,909 e  N=  7.836.531,250;  Deste  segue  com  o  azimute  de  142°07'21" e  a 
distância de 142,92 m, até o M.48, de coordenadas E= 623.899,658 e N= 7.836.418,441; 
Deste  ainda  confrontando  com  Herdeiros  de  Alberto  Caetano  Moreira  segue  com  o 
azimute  de  132°22'26" e  a  distância  de 101,19  m, até  o  M.49,  de  coordenadas E= 
623.974,410 e N= 7.836.350,245; Deste passando a confrontar com Herdeiros de Cloves 
Caetano Moreira, Herdeiros de José Clemente Cícero Paulista, Herdeiros de Sinval P. 
Avelar, Herdeiros de Pedro Honorato e Herdeiros de Sebastião Eufrásio nesta seqüência 
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segue pela cerca de divisa com o azimute de 157°29'49" e a distância de 33,08 m, até o 
M.50, de coordenadas E= 623.987,070 e N= 7.836.319,687; Deste segue com o azimute 
de 174°24'08" e a distância de 77,59 m, até o M.51, de coordenadas E= 623.994,638 e 
N= 7.836.242,470; Deste segue com o azimute de 166°25'50" e a distância de 141,86 m, 
até o  M.52, de coordenadas E= 624.027,921 e  N= 7.836.104,570; Deste segue com o 
azimute  de  173°34'17" e  a  distância  de 79,73  m, até  o  M.53,  de  coordenadas E= 
624.036,848 e  N=  7.836.025,345;  Deste  segue  com  o  azimute  de  181°20'39" e  a 
distância de 108,06 m, até o M.54, de coordenadas E= 624.034,313 e N= 7.835.917,313; 
Deste segue com o azimute de  188°42'35" e a distância de 73,18 m, até o  M.55,  de 
coordenadas E=  624.023,232 e  N=  7.835.844,977;  Deste  segue  com  o  azimute  de 
215°40'53" e a distância de 214,78 m, até o M.56, de coordenadas E= 623.897,958 e N= 
7.835.670,521; Deste segue com o azimute de 206°37'42" e a distância de 287,66 m, até 
o  M.57,  de  coordenadas E=  623.769,028 e  N=  7.835.413,372;  Deste  segue  com  o 
azimute  de  131°42'06" e  a  distância  de 38,83  m, até  o  M.58,  de  coordenadas E= 
623.798,022 e  N=  7.835.387,538;  Deste  segue  com  o  azimute  de  160°45'00" e  a 
distância de 10,36 m, até o M.59, de coordenadas E= 623.801,438 e N= 7.835.377,756; 
Deste segue com o azimute de  176°55'13" e a distância de 72,57 m, até o  M.60,  de 
coordenadas E=  623.805,336 e  N=  7.835.305,293;  Deste  segue  com  o  azimute  de 
181°21'49" e a distância de 55,89 m, até o M.61, de coordenadas E= 623.804,006 e N= 
7.835.249,420; Deste segue com o azimute de 186°36'04" e a distância de 155,37 m, até 
o  M.62,  de  coordenadas E=  623.786,145 e  N=  7.835.095,078;  Deste  segue  com  o 
azimute  de  180°49'33" e  a  distância  de 101,84  m, até  o  M.63,  de  coordenadas E= 
623.784,677 e  N=  7.834.993,252;  Deste  segue  com  o  azimute  de  172°05'23" e  a 
distância de 38,86 m, até o M.64, de coordenadas E= 623.790,025 e N= 7.834.954,765; 
Deste segue com o azimute de  185°19'59" e a distância de 180,48 m, até o  M.65, de 
coordenadas E=  623.773,250 e  N=  7.834.775,069;  Deste  segue  com  o  azimute  de 
185°25'29" e a distância de 52,63 m, até o M.66, de coordenadas E= 623.768,275 e N= 
7.834.722,677; Deste segue com o azimute de 189°56'09" e a distância de 138,39 m, até 
o M.67, de coordenadas E= 623.744,396 e N= 7.834.586,360; Deste, onde terminam as 
confrontações com Herdeiros de Cloves Caetano Moreira, Herdeiros de José Clemente 
Cícero Paulista, Herdeiros de Sinval P. Avelar, Herdeiros de Pedro Honorato e Herdeiros 
de Sebastião Eufrásio nesta seqüência segue com o azimute de 202°42'29" e a distância 
de 41,45 m, até o  M.68, de coordenadas E= 623.728,397 e  N= 7.834.548,127;  Deste 
passando a confrontar com Adolfo da Fonseca segue pela cerca de divisa com o azimute 
de 96°06'26" e a distância de 228,46 m, até o M.69, de coordenadas E= 623.955,564 e 
N= 7.834.523,821; Deste segue com o azimute de 102°13'39" e a distância de 72,69 m, 
até o  M.70, de coordenadas E= 624.026,602 e  N= 7.834.508,427; Deste segue com o 
azimute  de  96°08'35" e  a  distância  de 112,25  m, até  o  M.71,  de  coordenadas E= 
624.138,210 e  N= 7.834.496,415;  Deste  ainda  confrontando  com Adolfo  da  Fonseca 
segue  com  o  azimute  de  103°18'11" e  a  distância  de 172,32  m, até  o  M.72,  de 
coordenadas E= 624.305,904 e  N= 7.834.456,764;  Deste passando a confrontar  com 
Henedina Oliveira Fonseca segue pela cerca de divisa com o azimute de 105°36'29" e a 
distância de 92,58 m, até o M.73, de coordenadas E= 624.395,070 e N= 7.834.431,855; 
Deste segue com o azimute de  103°43'25" e a distância de 91,58 m, até o  M.74,  de 
coordenadas E=  624.484,040 e  N=  7.834.410,127;  Deste  segue  com  o  azimute  de 
107°08'46" e a distância de 164,50 m, até o M.75, de coordenadas E= 624.641,233 e N= 
7.834.361,630; Deste segue com o azimute de 108°12'07" e a distância de 214,50 m, até 
o  M.76,  de  coordenadas E=  624.845,002 e  N=  7.834.294,626;  Deste  segue  com  o 
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azimute  de  102°52'55" e  a  distância  de 132,60  m, até  o  M.77,  de  coordenadas E= 
624.974,264 e  N=  7.834.265,064;  Deste  segue  com  o  azimute  de  110°41'32" e  a 
distância de 181,74 m, até o M.78, de coordenadas E= 625.144,276 e N= 7.834.200,848; 
Deste segue com o azimute  de  54°22'09" e  a distância de 75,55  m, até  o  M.79,  de 
coordenadas E=  625.205,683 e  N=  7.834.244,861;  Deste  segue  com  o  azimute  de 
60°43'13" e a distância de 64,07 m, até o M.80, de coordenadas E= 625.261,568 e N= 
7.834.276,196; Deste segue com o azimute de 44°58'33" e a distância de 61,40 m, até o 
M.81, de coordenadas E= 625.304,965 e N= 7.834.319,630; Deste segue com o azimute 
de 40°09'07" e a distância de 67,82 m, até o M.82, de coordenadas E= 625.348,693 e N= 
7.834.371,463; Deste segue com o azimute de 61°24'08" e a distância de 65,70 m, até o 
M.83, de coordenadas E= 625.406,381 e N= 7.834.402,913; Deste segue com o azimute 
de 63°50'03" e a distância de 148,97 m, até o M.84, de coordenadas E= 625.540,088 e 
N= 7.834.468,605; Deste segue com o azimute de 71°22'54" e a distância de 53,60 m, 
até o  M.85, de coordenadas E= 625.590,883 e  N= 7.834.485,718; Deste segue com o 
azimute  de  89°42'19" e  a  distância  de 69,18  m, até  o  M.86,  de  coordenadas E= 
625.660,061 e N= 7.834.486,074; Deste segue com o azimute de 63°27'10" e a distância 
de 67,62 m, até o  M.87, de coordenadas E= 625.720,548 e  N= 7.834.516,294;  Deste 
segue com o azimute de 81°07'27" e a distância de 30,58 m, até o M.88, de coordenadas 
E= 625.750,765 e  N= 7.834.521,013;  Deste segue com o azimute de  122°00'45" e a 
distância de 25,08 m, até o M.89, de coordenadas E= 625.772,028 e N= 7.834.507,720; 
Deste segue com o azimute  de  68°52'41" e  a distância de 27,70  m, até  o  M.90,  de 
coordenadas E=  625.797,864 e  N=  7.834.517,701;  Deste  ainda  confrontando  com 
Henedina Oliveira Fonseca segue pela grota de divisa com a distância de 450,50 m, até o 
M.91, de coordenadas E= 626.213,370 e N= 7.834.514,421; Deste passando a confrontar 
com Iara da Fonseca segue pela divisa paralela à estrada com o azimute de 181°47'37" e 
a  distância  de 118,74  m, até  o  M.92,  de  coordenadas E=  626.209,654 e  N= 
7.834.395,743; Deste segue com o azimute de 164°14'05" e a distância de 56,65 m, até 
o  M.93, de coordenadas E= 626.225,044 e  N= 7.834.341,229; Deste segue pela divisa 
em curva com a distância de 148,24 m, até o M.94, de coordenadas E= 626.185,626 e 
N= 7.834.204,404; Deste atravessando para o outro lado da estrada passando pelo mata-
burro, segue com o azimute de  105°03'34" e a distância de 28,74 m, até o  M.95,  de 
coordenadas E= 626.213,377 e N= 7.834.196,937; Deste ainda confrontando com Iara da 
Fonseca segue pela cerca de divisa com o azimute de 212°35'38" e a distância de 86,28 
m, até o M.96, de coordenadas E= 626.166,899 e N= 7.834.124,245; Deste segue com o 
azimute  de  192°28'47" e  a  distância  de 33,20  m, até  o  M.97,  de  coordenadas E= 
626.159,723 e  N=  7.834.091,825;  Deste  segue  com  o  azimute  de  183°00'14" e  a 
distância de 55,84 m, até o M.98, de coordenadas E= 626.156,797 e N= 7.834.036,058; 
Deste segue com o azimute de  191°51'34" e a distância de 76,02 m, até o  M.99,  de 
coordenadas E=  626.141,173 e  N=  7.833.961,658;  Deste  segue  com  o  azimute  de 
200°09'18" e a distância de 31,18 m, até o M.100, de coordenadas E= 626.130,431 e N= 
7.833.932,390; Deste segue com o azimute de 207°08'51" e a distância de 57,92 m, até 
o  M.101,  de  coordenadas E=  626.104,001 e  N= 7.833.880,847;  Deste  segue  com o 
azimute  de  174°08'20" e  a  distância  de 95,28  m, até  o  M.102,  de  coordenadas E= 
626.113,730 e  N=  7.833.786,069;  Deste  segue  com  o  azimute  de  220°55'19" e  a 
distância  de 105,28  m, até  o  M.103,  de  coordenadas E=  626.044,771 e  N= 
7.833.706,521; Deste segue com o azimute de 213°52'06" e a distância de 31,59 m, até 
o  M.104,  de  coordenadas E=  626.027,167 e  N= 7.833.680,294;  Deste  segue  com o 
azimute  de  182°23'18" e  a  distância  de 47,74  m, até  o  M.105,  de  coordenadas E= 
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626.025,178 e  N=  7.833.632,599;  Deste  segue  com  o  azimute  de  166°26'45" e  a 
distância de 31,45 m, até o M.106, de coordenadas E= 626.032,549 e N= 7.833.602,022; 
Deste segue com o azimute de  151°29'30" e a distância de 29,38 m, até o  M.107, de 
coordenadas E=  626.046,570 e  N=  7.833.576,208;  Deste  segue  com  o  azimute  de 
141°20'09" e a distância de 28,28 m, até o M.108, de coordenadas E= 626.064,240 e N= 
7.833.554,124; Deste segue com o azimute de 129°06'19" e a distância de 55,51 m, até 
o  M.109,  de  coordenadas E=  626.107,316 e  N= 7.833.519,111;  Deste  segue  com o 
azimute  de  138°57'25" e  a  distância  de 49,01  m, até  o  M.110,  de  coordenadas E= 
626.139,496 e  N=  7.833.482,147;  Deste  segue  com  o  azimute  de  130°46'05" e  a 
distância de 63,74 m, até o M.111, de coordenadas E= 626.187,772 e N= 7.833.440,523; 
Deste segue com o azimute de  140°18'45" e a distância de 41,94 m, até o  M.112, de 
coordenadas E=  626.214,555 e  N=  7.833.408,249;  Deste  segue  com  o  azimute  de 
64°48'21" e a distância de 219,97 m, até o M.113, de coordenadas E= 626.413,602 e N= 
7.833.501,889; Deste passando a confrontar com Helizabeth Teixeira segue pela cerca 
de divisa com o azimute de  167°03'44" e a distância  de 347,20 m, até  o  M.114,  de 
coordenadas E= 626.491,337 e  N= 7.833.163,506;  Deste passando a confrontar  com 
José Geraldo Lima segue pela cerca de divisa com o azimute de 166°26'44" e a distância 
de 79,45 m, até o  M.115, de coordenadas E= 626.509,958 e  N= 7.833.086,267; Deste 
segue  com  o  azimute  de  139°12'24" e  a  distância  de 149,71  m, até  o  M.116,  de 
coordenadas E=  626.607,771 e  N=  7.832.972,922;  Deste  segue  com  o  azimute  de 
201°10'14" e a distância de 181,46 m, até o M.117, de coordenadas E= 626.542,239 e 
N= 7.832.803,712; Deste passando a confrontar com Milton Teixeira da Silva segue pela 
divisa  com  o  azimute  de  252°25'53" e  a  distância  de 21,76  m, até  o  M.118,  de 
coordenadas E=  626.521,497 e  N=  7.832.797,145;  Deste  segue  com  o  azimute  de 
261°35'45" e a distância de 334,88 m, até o M.119, de coordenadas E= 626.190,217 e 
N= 7.832.748,201; Deste passando a confrontar com Iara Teixeira da Silva segue pela 
cerca de divisa com o azimute de 327°36'36" e a distância de 39,02 m, até o M.120, de 
coordenadas E=  626.169,313 e  N=  7.832.781,155;  Deste  segue  com  o  azimute  de 
322°49'06" e a distância de 34,54 m, até o M.121, de coordenadas E= 626.148,438 e N= 
7.832.808,674; Deste segue com o azimute de 342°54'53" e a distância de 67,09 m, até 
o  M.122,  de  coordenadas E=  626.128,729 e  N= 7.832.872,799;  Deste  segue  com o 
azimute  de  340°17'37" e  a  distância  de 64,13  m, até  o  M.123,  de  coordenadas E= 
626.107,103 e  N=  7.832.933,176;  Deste  segue  com  o  azimute  de  324°01'35" e  a 
distância  de 108,49  m, até  o  M.124,  de  coordenadas E=  626.043,378 e  N= 
7.833.020,972; Deste segue com o azimute de 313°50'18" e a distância de 19,11 m, até 
o  M.125,  de  coordenadas E=  626.029,595 e  N= 7.833.034,207;  Deste  segue  com o 
azimute de  297°38'45" e  a distância  de 139,90 m, até  o  M.126,  de coordenadas E= 
625.905,668 e  N=  7.833.099,121;  Deste  segue  com  o  azimute  de  283°44'15" e  a 
distância de 40,92 m, até o M.127, de coordenadas E= 625.865,914 e N= 7.833.108,839; 
Deste segue com o azimute de  274°36'00" e a distância de 55,06 m, até o  M.128, de 
coordenadas E=  625.811,031 e  N=  7.833.113,255;  Deste  segue  com  o  azimute  de 
185°06'17" e a distância de 63,16 m, até o M.129, de coordenadas E= 625.805,412 e N= 
7.833.050,348; Deste segue com o azimute de 191°43'52" e a distância de 88,59 m, até 
o  M.130,  de  coordenadas E=  625.787,400 e  N= 7.832.963,610;  Deste  segue  com o 
azimute  de  225°10'26" e  a  distância  de 93,11  m, até  o  M.131,  de  coordenadas E= 
625.721,362 e  N=  7.832.897,971;  Deste  segue  com  o  azimute  de  213°17'55" e  a 
distância de 71,14 m, até o M.132, de coordenadas E= 625.682,304 e N= 7.832.838,507; 
Deste segue com o azimute de  205°37'50" e a distância de 44,05 m, até o  M.133, de 
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coordenadas E=  625.663,249 e  N=  7.832.798,792;  Deste  segue  com  o  azimute  de 
200°21'00" e a distância de 110,09 m, até o M.134, de coordenadas E= 625.624,965 e 
N= 7.832.695,572; Deste segue com o azimute de 195°34'53" e a distância de 57,31 m, 
até o M.135, de coordenadas E= 625.609,571 e  N= 7.832.640,370; Deste segue com o 
azimute  de  149°29'28" e  a  distância  de 8,42  m, até  o  M.136,  de  coordenadas E= 
625.613,848 e  N=  7.832.633,113;  Deste  segue  com  o  azimute  de  183°22'36" e  a 
distância de 33,63 m, até o M.137, de coordenadas E= 625.611,867 e N= 7.832.599,538; 
Deste segue com o azimute de  150°41'09" e a distância de 22,22 m, até o  M.138, de 
coordenadas E=  625.622,746 e  N=  7.832.580,163;  Deste  segue  com  o  azimute  de 
143°37'29" e a distância de 28,51 m, até o M.139, de coordenadas E= 625.639,652 e N= 
7.832.557,211; Deste virando à direita e ainda confrontando com Iara Teixeira da Silva 
segue  com  o  azimute  de  266°00'02" e  a  distância  de 31,17  m, até  o  M.140,  de 
coordenadas E=  625.608,562 e  N=  7.832.555,037;  Deste  segue  com  o  azimute  de 
272°26'14" e a distância de 41,50 m, até o M.141, de coordenadas E= 625.567,101 e N= 
7.832.556,802; Deste segue com o azimute de 271°22'55" e a distância de 88,66 m, até 
o  M.142,  de  coordenadas E=  625.478,470 e  N= 7.832.558,940;  Deste  segue  com o 
azimute de  270°44'27" e  a distância  de 131,09 m, até  o  M.143,  de coordenadas E= 
625.347,390 e  N=  7.832.560,635;  Deste  segue  com  o  azimute  de  271°46'57" e  a 
distância  de 168,64  m, até  o  M.144,  de  coordenadas E=  625.178,829 e  N= 
7.832.565,880; Deste segue com o azimute de 264°25'31" e a distância de 34,13 m, até 
o  M.145,  de  coordenadas E=  625.144,856 e  N= 7.832.562,564;  Deste  segue  com o 
azimute  de  253°35'29" e  a  distância  de 19,53  m, até  o  M.146,  de  coordenadas E= 
625.126,122 e  N=  7.832.557,048;  Deste  segue  com  o  azimute  de  246°28'53" e  a 
distância de 40,18 m, até o M.147, de coordenadas E= 625.089,280 e N= 7.832.541,014; 
Deste segue com o azimute de  239°23'29" e a distância de 66,47 m, até o  M.148, de 
coordenadas E=  625.032,073 e  N=  7.832.507,170;  Deste  segue  com  o  azimute  de 
242°43'27" e a distância de 48,11 m, até o M.149, de coordenadas E= 624.989,308 e N= 
7.832.485,121; Deste segue com o azimute de 270°36'15" e a distância de 40,85 m, até 
o  M.150,  de  coordenadas E=  624.948,459 e  N= 7.832.485,551;  Deste  segue  com o 
azimute  de  285°43'07" e  a  distância  de 38,82  m, até  o  M.151,  de  coordenadas E= 
624.911,089 e  N=  7.832.496,069;  Deste  segue  com  o  azimute  de  292°26'46" e  a 
distância de 32,94 m, até o M.152, de coordenadas E= 624.880,647 e N= 7.832.508,644; 
Deste segue com o azimute de  318°11'03" e a distância de 58,88 m, até o  M.153, de 
coordenadas E=  624.841,389 e  N=  7.832.552,528;  Deste  segue  com  o  azimute  de 
288°35'09" e a distância de 49,14 m, até o M.154, de coordenadas E= 624.794,815 e N= 
7.832.568,189; Deste ainda confrontando com Iara Teixeira da Silva segue pela cerca de 
divisa em direção ao Ribeirão das Velhas com o azimute de 222°36'37" e a distância de 
69,54 m, até o M.0, ponto de partida desta descrição.
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QUINTAS DO RIO DAS VELHAS JABOTICATUBAS, MG

DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE EFLUENTES SANITÁRIOS

Contribução Per Capita:
QPC = 150 l/hab/dia
Taxa de Retorno ou
Relação esgoto/água  Tr = 0,80

Contribuição unitária ou
produção per capita média de esgotos
qpc esg = 120 l/hab/dia

Habitantes por residência (média)
n = 5

Produção de esgotos
C = 600 litros / dia

Período de detenção 24 horas
1 dia

Produção unitária de lodo fresco
Lf = 0,80 l/hab/dia

Produção de lodo fresco
Lf = 4,00 litros / dia

Tratamento Proposto

1. Fossas sépticas com cãmaras sobrepostas tipo IMHOFF

Volume da câmara de decantação
V1 = NCT

N = 5 hab
C = 120 l/hab/dia
T = 0,20 dias

V1 = 288 litros

Câmara do lodo digerido
V2 = R1 N Lf Ta

R1 = 0,25
N = 5 hab
Lf = 0,80 l/hab/dia

Ta = 300 dias
V2 = 300 litros
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Câmara do lodo em digestão
V3 = R2 N Lf Td

R2 = 0,50
N = 5 hab
Lf = 0,80 l/hab/dia

Td = 50 dias
V3 = 100 litros

Volume da zona neutra
V4 = 0,30m x S

S = área da seção transversal da fossa
V4 = 1.080 litros

Volume da zona de escuma
V5 = hd x S - V1

hd = altura útil da cãmara de decantação
Teste 2.774
V5 = 2.774 litros

Volume final da fossa (valores mínimos necessários)
V= V1 + V2 + V3 + V4 + V5

V1 = 288 litros
V2 = 300 litros
V3 = 100 litros
V4 = 1.080 litros
V5 = 2.774 litros
V = 4.542 litros

2. Dimensões adotadas
L = 2,00 m
B = 1,80 m

Htotal = 2,00
Hutil = 1,70 m

hd = 1,04 m
S = 3,60 m2
V = 6.120 litros

3. Cãmara de decantação
Afastamento lateral 0,40 m
Espessura da placa 0,05 m

Largura 0,90 m
Espaçamento longitudinal 0,25 m

Espessura da placa 0,05 m
Extensão 1,40 m

Área 1,26 m2
Altura vertical 0,50 m

Altura inclinada 0,54 m
Altura hd = 1,04 m

Área do retãngulo 0,45 m2
Área do triãngulo 0,24 m2

Área total 0,69 m2
Volume útil 0,97 m3
Volume útil 970 litros

Volume necessário V 1 = 288 litros
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Número de inspeções 1

Nível de entrada da tubulação 1,80 m
Nível de saída da tubulação 1,70 m

4. Cálculo do sumidouro

Coeficiente de infiltração Ci = 50,00 l/m2/dia
Produção de esgotos

V = 600 litros / dia
Área do sumidouro

A = V / Ci = 12,00 m2
Altura total do sumidouro = 2,80 m

Altura útil do sumidouro = 2,50 m
Diâmetro adotado = 3,20 m

Comprimento da circunferência = 10,05 m
Área útil de contato = 25,13 m2

5. Cálculo do filtro anaeróbio

Altura do leito filtrante = 1,20 m
profundidade útil do filtro = 1,80 m

V = 1,60 N C T
N = númerro de contribuintes = 5 hab
C = contribuição em l/hab/dia = 120 l/hab/dia
T = período de detenção em dias = 1,00 dia
V = Volume útil em litros = 960 litros

Volume útil em m3 = 0,96 m3
Área necessária A = V / 1,20 = 0,80 m2
Diâmetro útil do filtro 1,01 m
Diâmetro adotado 1,50 m
Área real 1,77 m2
Volume real 2,12 m3
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Estação Tratamento Compacta de Esgoto

◊ Propriedades do Equipamento

* Resistência Mecânica e Química

* Estanqueidade

•
•
•
•
•
•

Local:
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE USO RESIDENCIAL
UNI E MULTIFAMILIAR E DEMAIS UNIDADES - QUINTAS
DO RIO DAS VELHAS EM JABOTICATUBAS, MG

Objeto:

Projeto e fornecimento conforme descrição abaixo de ETCE-
FY - Estação de Tratamento Compacta de Esgoto com
Processo Combinado (Anaeróbio + Aeróbio) com
Tratamento de Odores e Desinfecção para esgoto
doméstico de loteamento com 100 residências, na razão de
4 habitantes por residência, perfazendo um total de 400
habitantes.

Empreendimento PARCELAMENTO QUINTAS DO RIO DAS VELHAS

Empreendimento:

Seguem abaixo as características, dimensões, custos, bem como condições de fornecimento de
equipamento para implantação de uma Estação de Tratamento Compacta de Efluentes - FY

Os equipamentos são em fibras de alta resistência mecânica e química, produzidos com resinas
poliéster isoftálicas, ortofitálicas, roving, gel coat e mantas e tecidos de fibra de vidro.

Para atender o que determina a NBR 7229/93 no item 5.2 e a NBR 13969/97 no item
4.1.3, as resinas são especificas para os itens em referência, principalmente quanto ao
ambiente químico gerado dentro dos equipamentos bem como a resistência mecânica a
que são solicitados;

Os equipamentos são estanques e herméticos, em atendimento as normas vigentes.
Não propiciando odores nem vazamentos.

O fornecedor, por intermédio de sua rede de serviços de engenharia, dará todo
suporte técnico no caso de contratado o fornecimento, tais como:

Memória de Calculo da ETCE-FY  para aprovação junto aos órgãos ambientais;

Perfil Hidraulico da Estação;
Detalhamento da base de sustentação - Radier;
Construção da base de sustentação - Radier;

Manual de instalação dos equipamentos.
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Serão utilizadas para o processo de gradeamento:
1,00 Grade com malha grossa Tipo:
1,00 Grade com malha fina Tipo:

•Óleos e Graxas
20,00 min. ou 0,33 horas; temos

A contribuição diária é de: litros/dia
V = 2000 litros/hora * 0,33 hora = 666,67 litros
Portanto:
O volume necessário para a Caixa de Gordura é: litros

1,00       Equipamento Separador Gordura Tipo:
1,25 m³. 

◊ Tratamento Secundário

•RAFA

– Volume útil RAFA

Adotado TDH de 12 horas, que é igual a 0,5 dia, temos:
V = 0,5 dia * 48000 litros = 24000 litros ou 24 m³
Portanto:
O volume necessário para o RAFA é: m³

Então para o RAFA será utilizado o seguinte:
3,00 Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente Tipo:

9,77 m³

– Tempo de Detenção Hidráulica (TDH) corrigido:
Qmédio = 9770 / 16000 = 14,66 horas

Qmáximo = 9770 / 19200 = 12,21 horas
HMC = 9770 / 28800 = 8,14 horas

48.000,00               

24

RAF-FY-10.0

EGG-FY-1.00
EGG-FY-1.00

Adotado TDH =
V=Qméd*TDH

666,67

ESG-FY-1.50

Trata-se de uma estrutura de compartimentos superpostos. De modo semelhante ao
que ocorre com os tanques Imhoff, o compartimento de digestão encontra-se na parte
inferior e o decantador na parte superior. Nestas unidades, entretanto, o fluxo do
efluente, tratado preliminarmente, é introduzido pelo fundo da unidade, ascende
vagarosamente e é retirado pela parte superior.
No movimento ascendente, o efluente atravessa inicialmente uma grossa camada de
material decantado, assentado no fundo, denominado "leito de lodo" .

Para o processo de separação de Óleos e Graxas será utilizado o seguinte:

       com capacidade útil de:

O contato, intimo e permanente, do efluente com estas duas camadas provoca, na água
residuária, uma significativa redução da DBO, devido fundamentalmente, ao prolongado
período de retenção celular com um tempo maior que o correspondente ao tempo de
detenção hidráulica.

V=Qméd*TDH

        com capacidade util de:
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DIMENSIONAMENTO BASICO 

Local:
Habitantes: fixos: 400,00    habitantes/dia

total: 400,00    habitantes/dia

◊ Contribuição do Sistema
Conforme Tabela 3 - NBR 13969/97

Habitantes:
400,00             hab/dia x 120,00   l/dia = 48.000     litros/dia

48.000     litros/dia

Vazão Média:
48.000           x 1,00 = 48.000             l/dia ou Qmédio = 48,00         m³/dia

Vazão do dia de maior consumo:
48.000           x 1,20 = 57.600             l/dia ou Qmáximo= 57,60         m³/dia

Vazão da hora de maior consumo:
57.600           x 1,5 = 86.400             l/dia ou HMC= 86,40         m³/dia

•Gradeamento

— Plásticos;
— Detritos;
— Absorventes;
— Papéis;
— Etc.....

População por módulo

Total: ......................................................................................

Córrego - Classe 3
Empresa especializada
Modulada entre 2 a 3 edifícios

fixos:

Lançamento do Efluente da ETCE-FY :
Descarte do Lodo:

Fases de Implantação:

A ETCE- FY - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COMPACTA DE ESGOTO - FY com sistema
combinado (anaeróbio + aeróbio) produz baixa quantidade de lodos estabilizados reduzindo custos
de descarte e também custos operacionais. Como os equipamentos são hermeticamente fechados, e
com um sistema de captação de gases e posterior lavagem, não há produção de odores.

A eficiência média do sistema proposto com os parâmetros fornecidos para a remoção média de
DBO5,20 situa-se na faixa de 70 a 80% para o Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente mais 90% para o
Reator de Lodos Ativados mais Decantador Secundário, produzindo desta maneira um eficiência média
de 96%. Valendo dizer, que a eficiência total do sistema, desde que operado e monitorado
adequadamente poderá atingir parâmetros na ordem de 99% sendo atendidos os parâmetros de OD e
de remoção de nutrientes.

O gradeamento consiste na retirada de solidos grosseiros que estão inseridos na rede
de esgoto, como:

Tratamento Preliminar

Contribuição dos Esgotos:
Objetivo do Tratamento:

Remoção prevista da carga DBO5,20:

QUINTAS DO RIO DAS VELHAS - JABOTICATUBAS

48.000 litros/dia
Doméstico
413,2 mgDBO/litro

400 habitantes
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Lodos Ativados - Reator + Decantador (pós-tratamento RAFA)

•Reator de Lodos Ativados
– Volume útil 

V = (Q*DBOafluenteLA) / (Xv*(A/M))
onde:
DBOafluente LA = 68,04 mgDBO/litro
XV = 1500 mg/litro
Relação A/M = 0,35 kg DBO/kg SSVTA.d
V = (48*68,04) / (1500*0,35)
V = 6,22 m³

Para o Reator de Lodos Ativados será utilizado:
1,00 Reator de Lodos Ativados Tipo:

        com capacidade util de: 9,77 m³

– Tempo de Detenção Hidráulica (TDH) corrigido:
TDH = V/Q
TDH =9,77 / 48
TDH = 0,2 dia = 4,89 horas

•Decantador Secundário
– Volume útil 

Área = Q/TAH
onde:
TAH = Taxa de Aplicação Hidráulica Adotada = 30,00 m³/m²/dia
Q = Vazão
Então:
Área = 48 / 30
Área = 1,6 m²

Para o Decantador Secundário será utilizado:
1,00 Decantador Secundário Tipo:

9,77 m³
4,89 m²

– Tempo de Detenção Hidráulica (TDH) corrigido:
TDH = V/Q
TDH = 9,77 / 48
TDH = 0,2 dia = 4,89 horas

Tratamento Terciário
•Lavador de Gás

Será considerado:
TDH de 12 minutos temos:
TDH = 12 / 60
TDH = 0,2 horas
V = (TDH * Q) / 24
V = 0,2 * 48000 / 24
V = 400 litros -----> adotado 410 litros

        com capaciade útil de:
        e área média de:

RLA-FY-10.0

DES-FY-10.0

O objetivo deste equipamento é a lavagem e oxi-redução do gás sulfidrico no ECL-FY.
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Composição do Sistema
A ETCE-FY - Estação de Tratamento Compacta de Efluente FY  será composta por:

> EGG-FY-1.00 Grade com malha grossa
> EGG-FY-1.00 Grade com malha fina
> ESG-FY-1.50 Equipamento Separador Gordura
> RAF-FY-10.0 Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente
> RLA-FY-10.0 Reator de Lodos Ativados
> DES-FY-10.0 Decantador Secundário
> ELG-FY-0.50 Equipamento Lavador de Gás
> ECL-FY-5.00 Equipamento Clorador

•Distância entre as construções do empreendimento e a ETCE-FY

Observar também o item 5.1 da NBR 7229/1993 referentes a distância mínimas.

•Área

• Instalação
—

—

—

—

•Monitoramento

Sendo que deverá ser mantida uma distância entre a ETCE-FY e a construção mais
próxima de pelo menos 15 metros.

A ETCE-FY ocupa espaçõ bastante reduzido, sendo que não há necessidade de
reservar grandes áreas para a instalação.

◊ Área para Implantação da ETCE-FY - Estação de Tratamento Compacta de Esgotos - FY e 
distâncias entre as contruções

A distância é em conformidade com as normas de cada orgão ambiental da localidade
ou com as características do empreendimento.

Área para a implantação da ETCE-FY

 30 x 12 m = 360 m2

A movimentação, a instalação e o manuseio dos equipamentos são de inteira
responsabilidade do cliente.

O terreno que receberá a Estação deverá estar compactado e nivelado para
a base e os equipamentos.

O sistema deverá ser monitorado conforme item 6 da NBR 13969/1997, para
que a eficiência que se espera não seja alterada e acrescida das
determinações normativas dos orgão gestores do meio ambiente. 

Os equipamentos deverão ser cheios com esgoto ou água em sua totalidade,
logo que sejam assentados sobre as fundações (radier), independentes do
nível do lençol freático, para atender itens da norma quanto a estanqueidade.

Os equipamentos sobre a parte superior, não poderão estar sob aterro com
mais de 1,00 m de altura, sendo que se for necessário uma altura maior que
1,00 m, deverá ser executada uma laje, conforme desenho a ser
encaminhado.
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