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1. APRESENTAÇÃO
Este Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) apresenta, de forma simples e em linguagem
direta, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Distrito Industrial, localizado em
Paraisópolis/MG. O objetivo é disponibilizar e divulgar os resultados do EIA para a sociedade,
de acordo com a legislação e os procedimentos do processo de licenciamento ambiental
deste empreendimento.
A Prefeitura Municipal de Paraisópolis, situada na Praça do Centenário, nº 103, Bairro
Centro, Município de Paraisópolis é a entidade responsável pelo empreendimento ora sujeito
ao licenciamento ambiental.
A necessidade de instalar um Distrito Industrial no município de Paraisópolis encontra
amparo no fato de disponibilizar área para instalação de novas indústrias, propiciando
aumento significativo da geração de emprego e renda, sendo de suma importância para o
desenvolvimento do setor industrial e da economia local.
O Distrito Industrial foi implantado na área de expansão urbana do município de
Paraisópolis, em uma área de 166.236,00 m2, sendo estes divididos em 11 lotes. O Projeto
Urbanístico e Projetos Complementares (redes de água, esgoto, drenagem, rede viária, etc.)
foram desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de Paraisópolis e pelo Serviço Autônomo de
Água e Esgoto (SAAE) Paraisópolis/MG.
A Prefeitura lançou o Processo Licitatório nº 191/2013 Tomada de Preço nº 003/2013,
tendo realizado, em 06/09/2013, a licitação do objeto “Contratação de empresa para
prestação de serviço de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA), Relatório de
Impacto Ambiental (RIMA), Plano de Controle Ambiental (PCA) e Serviço de Licenciamento
Ambiental junto a SUPRAM para Município de Paraisópolis – DIMP”, em terreno de
propriedade da Prefeitura, situado na Rodovia Estadual MG 295, bairro da Bomba.
A empresa META ENVIRON ENGENHARIA LTDA, participou deste certame e venceu a
licitação, tendo firmado, com a Prefeitura Municipal de Paraisópolis o Contrato nº 215/2013.
O processo de licenciamento ambiental visa ao cumprimento dos requisitos legais
aplicáveis, quando da instalação de um determinado empreendimento ou atividade, de modo
a visualizar os impactos negativos e positivos, propondo medidas mitigadoras para minimizar
os impactos negativos, e, aumentar (maximizar) o efeito daqueles positivos.
A seguir apresenta-se o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, composto por uma
síntese das etapas e atividades relacionadas à concepção do projeto, às alternativas
tecnológicas e locacionais, os impactos ambientais que poderão ocorrer nas fases de
instalação e operação do Distrito Industrial, bem como as medidas a serem tomadas para
minimizar esses impactos, não somente na área de sua instalação, como também em todas
as áreas de influência do mesmo, propondo medidas de controle e/ou de minimização.
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2. CONTEXTO DO PROJETO
2.1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREEDEDOR
TABELA 01– Dados Gerais do Empreendedor
Proprietário: Prefeitura Municipal de Paraisópolis
CNPJ nº: 18.025.965/0001-02

I.E.: Isento

Endereço: Praça do Centenário, nº 103
Bairro: Centro

CEP: 37.660-000

Município: Paraisópolis

UF: MG

Cadastro Técnico Federal – Certificado de Regularidade Registro nº: 1409687

2.2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
TABELA 02– Dados Gerais do Empreendimento
Empreendimento: Distrito Industrial do Município de Paraisópolis - DIMP
Nome Fantasia: Francisco Garcia Guedes (Chico Cirino)
Endereço: Rodovia Estadual MG 295
Bairro: Bomba

CEP: 37.660.000

Área Total da Gleba: 166.236,00 m

Município: Paraisópolis

Contato do Empreendimento:
Engenheiro Florestal Pedro de Sousa Silva de Paula Ribeiro
Telefone: (35) 3651-4357

UF: MG

2

Cargo:
Secretário de Meio Ambiente

Cor. Eletrônico: pmparaisopolis@gmail.com

Coordenada Geográfica (UTM):

417.750 m W

7.506.990 m S

2.3. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
TABELA 03- Dados Gerais dos Responsáveis Técnicos pelo Licenciamento Ambiental
Nome da Empresa: Meta Environ Engenharia LTDA
Nome Fantasia: Meta Environ
CNPJ nº: 16.422.079/0001-89

I.E.: 001993425.00-71

Endereço: Rua Álvaro Mendonça Chaves, nº34, sala 26
Bairro: Varginha

CEP: 37.501-136

Telefone: (35) 3012-1222

Município: Itajubá

UF: MG

Cor. Eletrônico: metaenviron@metaenviron.com.br

Responsável Técnico: Josué de Almeida Meystre

CREA MG: 84.385 / D

Formação Profissional: Engenheiro Ambiental

Telefone: 35 3012 1222

Responsável Técnico: Andriani Tavares

CREA MG: 85.980 / D

Formação Profissional: Engenheira Ambiental

Telefone: 35 3012 1222
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TABELA 04- Dados Gerais dos Responsáveis Técnicos pelo EIA
Nome: Josué de Almeida Meystre

CREA MG: 84.385 / D

Formação Profissional: Engenheiro Ambiental

Telefone: 35 3012 1222

Correio Eletrônico: josue@metaenviron.com.br

ART: 1497011

Nome: Andriani Tavares

CREA MG: 85.980 / D

Formação Profissional: Engenheira Ambiental

Telefone: 35 3012 1222

Correio Eletrônico: andriani@metaenviron.com.br

ART: 1497049

Nome: Sebastião de Souza Ribeiro

CREA MG: 29.709/D

Formação Profissional: Engenheiro Civil

Telefone: 35 3012 1222

Correio Eletrônico: ssouza@paraisopolis.com.br

ART: 1475293

Nome: José Onofre Prince Correa

CREA MG: 47.974/D

Formação Profissional: Engenheiro Civil

Telefone: 35 3012 1222

Correio Eletrônico: joseonofrecorrea@bol.com.br

ART: 1484717 e 1484777

Nome: Tatiany Fernandes Macedo

CRBio: 093970/04-D

Formação Profissional: Bióloga

Telefone: 35 3012 1222

Correio Eletrônico: tatyfender@gmail.com

ART: 2013/08604

Nome: Cristiane Goulart Guerreiro de Castro

CRBio: 080884/04-D

Formação Profissional: Bióloga

Telefone: 35 3012 1222

Correio Eletrônico: crisgougue@yahoo.com.br

ART: 2013/08233

Nome: José Luiz Sene

CRBio: 093601/04-D

Formação Profissional: Biólogo

Telefone: 35 3012 1222

Correio Eletrônico: kikosene@gmail.com

ART: 2013/08875

Nome: Fernando Carvalho Rosa

CRBio: 076041/04-D

Formação Profissional: Biólogo

Telefone: 35 3012 1222

Correio Eletrônico: ornitofer@yahoo.com.br

ART: 2013/08908

Obs.: As respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs com suas descrições
encontram-se no ANEXO 01.
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2.4. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO
O Distrito Industrial de Paraisópolis (DIMP) denominado de “Francisco Garcia Guedes
(Chico Cirino)” conforme a Lei Municipal nº 2.279/12 (ANEXO 02) está localizado na Rodovia
Estadual MG-295, estrada de acesso ao município de Gonçalves, no Bairro da Bomba,
município de Paraisópolis/MG, em uma área totalmente antropizada, com predominância de
vegetação rasteira caracterizada com sendo do tipo pastagem.
A área do Distrito Industrial está a uma distância de 3.000 metros da sede do Município
de Paraisópolis (FIGURA 01), localizada em Zona de Expansão Urbana (ZEU) conforme Lei
Municipal nº 2.230/2011 (ANEXO 03).

DISTRITO INDUSTRIAL DE PARAISÓPOLIS - DIMP
Distância de 3 km da Sede do Município

PARAISÓPOLIS-MG

MG-295

PLANTA URBANA DO MUNICÍPIO

S/ ESCALA

N

FIGURA 01 – Planta da Situação do Distrito Industrial Frente à Planta Urbana do
Município de Paraisópolis/MG
CNPJ: 16.422.079/0001-89
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O Registro do Imóvel está presente no Cartório da Comarca de Paraisópolis sob o
número de Matrícula nº 14.721, Livro 2, Fls. 001/016, conforme ANEXO 04, juntamente com a
certidão vintenária do histórico do título de propriedade do imóvel. A área total da gleba, de
16,6236 ha, foi declarada como sendo de Utilidade Pública pelo Decreto Municipal nº
1889/2011 (ANEXO 05) e desapropriada em comum acordo entre as partes interessadas,
sendo pago ao Expropriante, o Sr. Antônio Moreira de Almeida Nazareth a importância de R$
250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais).
O parcelamento de solo viabilizará a criação de 11 lotes, ocupados prioritariamente por
empresas industriais e de serviços de diversos seguimentos como automotivo, usinagem e
tecnológico. Os lotes têm áreas variáveis, que vão de 883 m² a 8.545 m², respeitando a
divisão da Gleba proposta, segundo apresentado na TABELA 05.
TABELA 05 - Parcelamento Proposto para a Gleba em Estudo

Uso e Destinação
Área Total do Gleba (Escritura)
Área de Uso Industrial (11 lotes)
Sistema Viário

%
2

100,00%

2

70,85%

2

11,72%

1.177,22 m²

0,71%

27.798,78 m²

16,72%

166.236,00 m
117.784,76 m
19.475,24 m

Área da Estação de Tratamento de Efluentes – ETE
Áreas Verdes

Área (m²)

Do ponto de vista socioeconômico e social, o governo municipal vê a implantação deste
empreendimento como uma oportunidade de atrair empresas, tornando-se mais um polo de
trabalho e emprego no município de Paraisópolis, tendo por objetivo a promoção do
desenvolvimento racional da cidade, buscando a inclusão social integral da população.
Do ponto de vista ambiental, o projeto será executado de forma consciente e em
conformidade com as normas e leis aplicáveis. Adotando uma visão administrativa, o impacto
ambiental, causado ao meio, sofrerá medidas mitigadoras o que habilita a implantação do
empreendimento.

2.5. JUSTIFICATIVA DA LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Estando a apenas três quilômetros de distância da sede do Município de Paraisópolis, a
localização do empreendimento esta inserida em área de expansão urbana o que corrobora
para uma estratégia da administração pública de minimizar os impactos negativos da
mobilidade de pessoas e cargas nas regiões centrais da cidade assim como nos seus bairros
residenciais. A esta alternativa locacional está previsto à oferta de equipamentos urbanos
CNPJ: 16.422.079/0001-89
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necessários e suficientes para garantir o acesso, o transporte, o trânsito e a mobilidade
interna ao novo empreendimento.
A área escolhida ocupa um eixo do município propício para o crescimento industrial, uma
vez que é servida diretamente pela Rodovia Estadual MG – 173 e pela Rodovia Estadual MG295 que se interligam a Rodovia Federal BR – 459, garantindo assim um excelente acesso
entre o Sul de Minas e o Estado de São Paulo. Estas estradas servirão de escoamento dos
produtos gerados no Distrito Industrial para os mercados consumidores, assim como para o
recebimento de matérias-primas e insumos necessários à operação industrial.
A opção pela intensificação desta região do município com ocupações de natureza
industrial não afeta a outra forte vocação do município, o potencial turístico, que corresponde
espacialmente às áreas rurais no território municipal fora da Área de Impacto Direto - AID do
mesmo.
Dentre os parâmetros ambientais que favorecem a localização escolhida para o Distrito
Industrial, tem-se que a área está totalmente antropizada, com um terreno caracterizado com
baixa declividade, distante de núcleos populacionais e do Parque Municipal do Brejo Grande.
O Conselho Municipal de Meio Ambiente (CODEMA) é o órgão responsável pela Unidade de
Conservação (UC) Parque Municipal do Brejo Grande e se manifesta favorável à implantação
do empreendimento dentro do raio de 10 km do entorno da UC (ANEXO 06).
A área do empreendimento não abriga sistemas ecológicos dotados de maior
complexidade, e apesar de estar inserido dentro do Bioma Mata Atlântica a diversidade de
fauna e flora é comprometida já que há um predomínio na área e no seu entorno de pastos e
campos degradados com vegetação caracterizada como secundária em estágio pioneiro de
regeneração.

2.6. MÉTODOS E TÉCNICAS DE LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE IMPACTO
AMBIENTAL
O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) teve início com o levantamento de dados sobre o
empreendimento e o meio onde o mesmo está instalado. É importante frisar que os principais
objetivos deste estudo são avaliar o empreendimento no que concerne á sua
responsabilidade na geração de poluição, em qualquer uma de suas formas, e no controle
proposto para os seus aspectos e impactos ambientais significativos. Além disso, o estudo
propõem procedimentos que sejam compatíveis com os conceitos da “Melhoria Contínua” e
com os quesitos das “Boas Práticas Ambientais”, sempre apontando as medidas mitigadoras
dos principais impactos ambientais negativos bem como as medidas potencializadoras dos
principais efeitos ambientais positivos.
A metodologia no EIA organiza e descreve a implicação dos aspectos e impactos
ambientais referentes a cada intervenção efetuada pelo empreendimento junto aos
CNPJ: 16.422.079/0001-89
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componentes ambientais atingidos (solos, águas, ar, população, infraestrutura urbana,
paisagem, flora, fauna, etc.) e as maneiras de controlar, minimizar e monitorar estas
implicações. Esta avaliação será efetuada com base nas legislações ambientais incidente
sobre a implantação e a operação do empreendimento em questão.
Após a apresentação do projeto urbanístico e dos seus projetos complementares (redes
de água, esgoto, drenagem, etc.), projetos estes fornecidos pelo empreendedor (Prefeitura
Municipal de Paraisópolis), procedeu-se à identificação das intervenções inerentes às fases
de implantação e de operação do empreendimento, para posteriormente indicar os aspectos
e potenciais impactos relacionados a cada intervenção, indicando os componentes
ambientais passíveis de serem afetados.
Em seguida, foram delimitadas as áreas de influência do empreendimento considerando
os espaços atingidos tanto pelos aspectos ambientais próprios das intervenções e impactos
potenciais deles decorrentes denominados de diretos, como pelos efeitos oriundos do
desdobramento dos impactos diretos, ou seja, os impactos indiretos.
Caso algum dos impactos ambientais atinja áreas que extrapolem o limite do
empreendimento ou de entorno e este distanciamento resulte num abrandamento do impacto,
então, nestas áreas mais distantes, este impacto também será considerado um impacto
indireto do empreendimento.
É importante ressaltar que a indicação de impactos ambientais potenciais será tão mais
detalhada quanto maior seja o detalhamento das intervenções previstas no projeto
urbanístico do Distrito Industrial e nos seus projetos complementares.
Os componentes ambientais considerados no estudo foram:


Meio

Físico:

características

geológicas,

geomorfológicas,

hidrogeológicas,

geotécnicas, características pedológicas, clima, qualidade do ar, ruído e recursos
hídricos da área do empreendimento.


Meio Biótico: levantamento da flora e fauna e suas interações, identificação de
espécies da flora e fauna em extinção, de acordo com a legislação aplicável;
características do meio aquático e caracterização de indicadores biológicos de
alterações ambientais.



Meio Antrópico: usos do solo na área do empreendimento e seu entorno;
infraestrutura urbana disponível (equipamentos urbanos, rede viária; patrimônio
edificado etc.); características da estrutura comunitária e indicação de alterações
sobre

ela

trazidas

pelo

empreendimento;

caracterização

demográfica

e

socioeconômica do município a receber o novo empreendimento.
CNPJ: 16.422.079/0001-89
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3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA
A delimitação da área de influência abrangeu o conjunto do território sujeito ao impacto
direto e indireto do empreendimento, incluindo os critérios para sua definição e seu
mapeamento em escala adequada.
A definição das áreas de influência de um empreendimento deve ser formada em função
dos aspectos ambientais provenientes das atividades a serem desenvolvidas no mesmo,
considerando suas influências sobre os meios físico, ambiental, social e econômico.
No EIA, conforme define a NBR 14.001/2004, foi considerado como aspecto ambiental um
elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o
meio ambiente, por exemplo, a geração e destinação de resíduos sólidos. Já impacto
ambiental deve ser entendido como qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou
benéfica, que seja resultado, no todo ou em parte, das atividades, produtos ou serviços de
uma organização, ou seja, de seus aspectos ambientais, por exemplo, a contaminação do
solo.
A área de influência direta de um empreendimento corresponde ao espaço passível de
receber os impactos diretos ou os efeitos diretamente provenientes dos aspectos ambientais
que são inerentes às intervenções antrópicas do empreendimento.
A Área de Influência Indireta (AII) corresponde ao espaço afetado por impactos indiretos,
que são aqueles que decorrem dos impactos diretos, a partir da falta de controle dos
aspectos ambientais inerentes às intervenções próprias do empreendimento que se pretende
implantar.
Na TABELA 06 consta o resumo dos principais impactos ambientais e as áreas de
influência na fase de implantação do empreendimento.
Na TABELA 07 é apresentado o resumo dos principais impactos ambientais com as
respectivas áreas de abrangência na fase de operação do Distrito Industrial.
A representação gráfica das áreas de influência para fins de avaliação sobre a qualidade
ambiental na instalação do Distrito Industrial no município de Paraisópolis, na fase de
implantação, é apresentada no ANEXO 07.
A representação gráfica das áreas de influência para fins de avaliação sobre a qualidade
ambiental na instalação do Distrito Industrial no município de Paraisópolis, na fase de
operação, é apresentada no ANEXO 08.
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TABELA 06 – Resumo dos Principais Impactos Ambientais com as Áreas de
Abrangência na fase de Implantação do Distrito Industrial
Principais Impactos
Ambientais

Componente Ambiental mais
Alterado / Abrangência / Área de
Influência considerada

Município de Paraisópolis

Geração de emprego e renda

Meio Antrópico /
Abrangência Regional /
Área de Impacto Indireto

Poluição hídrica

Meio Físico /
Abrangência Regional /
Área de Impacto Indireto

Área da Bacia hidrográfica
localizada a jusante do
Distrito Industrial

Alterações no
desenvolvimento dos
ecossistemas naturais

Meio Biótico /
Abrangência Local /
Área de Impacto Direto

Área do terreno do Distrito
Industrial e uma faixa de
cerca de 100 metros ao
redor.

Assoreamento de talvegues e
cursos de água

Meio Físico /
Abrangência Local /
Área de Impacto Direto

Área do terreno do Distrito
Industrial e uma faixa de
cerca de 100 metros ao
redor.

Poluição do solo

Meios Físico e Biótico /
Abrangência Local /
Área de Impacto Direto

Área do terreno do Distrito
Industrial e uma faixa de
cerca de 100 metros ao
redor.

Poluição atmosférica

Meios Físico e Biótico /
Abrangência Local /
Área de Impacto Direto

Área do terreno do Distrito
Industrial, acessos ao local
e uma faixa de cerca de
100 metros ao redor.

Aumento do trânsito de
veículos pesados

Meio Antrópico /
Abrangência Local /
Área de Impacto Direto

Área do terreno do Distrito
Industrial, acessos ao local
e uma faixa de cerca de
100 metros ao redor.

Formação de áreas de
proliferação de vetores de
doenças.

Meio Antrópico /
Abrangência Local /
Área de Impacto Direto

Área do terreno do Distrito
Industrial e uma faixa de
cerca de 100 metros ao
redor.

Alterações do uso e ocupação
do solo

Meios Físico e Antrópico /
Abrangência Regional /
Área de Impacto Indireto
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TABELA 07 – Resumo dos Principais Impactos Ambientais com as Áreas de
Abrangência na Fase de Operação do Distrito Industrial de Paraisópolis/MG

Impactos Ambientais

Componente Ambiental mais
Alterado/ Abrangência/ Área de
Influência considerada

Delimitação Espacial

Impactos ambientais
provenientes das instalações
das indústrias nos lotes do
Distrito Industrial

Meios Físico, Biótico e Antrópico /
Abrangência Local /
Área de Impacto Direto

Área do terreno do Distrito
Industrial e uma faixa de
cerca de 100 m ao redor.

Poluição hídrica

Meios Físico, Biótico e Antrópico /
Abrangência Regional /
Área de Impacto Indireto

Área da Bacia hidrográfica
localizada a jusante do
Distrito Industrial

Poluição atmosférica

Meios Físico, Biótico e Antrópico /
Abrangência Regional /
Área de Impacto Indireto

Área inserida no raio de 2
km ao redor do Distrito
Industrial para direções que
não sejam a dos ventos
predominantes
e
área
inserida no raio de 2 a 8 km
para a direção dos ventos
predominantes presentes
na região.

Poluição Sonora

Meio Antrópico /
Abrangência Local /
Área de Impacto Direto

Área do terreno do Distrito
Industrial e uma faixa de
cerca de 100 m ao redor.

Poluição do solo

Meios Físico, Biótico e Antrópico /
Abrangência Local /
Área de Impacto Direto

Área do terreno do Distrito
Industrial e uma faixa de
cerca de 100 m ao redor.

Escassez de recursos naturais

Meio Físico /
Abrangência Nacional /
Área de Impacto Indireto

Áreas que constituem as
fontes
dos
recursos
utilizados.

Falta de eficiência energética

Meio Físico /
Abrangência Local /
Área de Impacto Direto

Empresas instaladas nos
lotes do Distrito Industrial.

Poluição Visual

Meio Antrópico /
Abrangência Local /
Área de Impacto Direto

Área do terreno do Distrito
Industrial e uma faixa de
cerca de 100 m ao redor.

Desconforto para os usuários do
Distrito Industrial pela falta de
Mobilidade Urbana

Meio Antrópico /
Abrangência Regional /
Área de Impacto Indireto

Estradas de Acesso ao
Distrito
Industrial
e
Município de Paraisópolis
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3.1. MEIO FÍSICO
A sede de Paraisópolis situa-se nas coordenadas geográficas 22º 33’ 15” de latitude sul e
45º 46’ 50” de longitude oeste. A FIGURA 02 aponta para a localização do município frente à
divisão política do Estado de Minas Gerais.

Fonte: www.pt.wikipedia.org

FIGURA 02 – Localização do Município de Paraisópolis Frente a Divisão Política do
Estado
De acordo com os dados da Prefeitura Municipal de Paraisópolis, o município está
localizado na mesorregião sul/sudoeste do Estado de Minas Gerias, na microrregião da Bacia
Hidrográfica do Alto Sapucaí, numa altitude que varia entre 963 a 2050 metros, com índice
médio pluviométrico anual de 1.738,6 mm. Ocupa uma área de 331,238 km² de extensão,
com população de 19.379 habitantes, equivalendo a uma densidade demográfica de 58,50
hab./km². A população urbana é de 16.058 habitantes é a população rural é de 3.321
habitantes (IBGE, 2010).
A área de influência indireta do Distrito Industrial de Paraisópolis na fase de implantação
corresponde ao município de Paraisópolis somada à área da sub-bacia do Ribeirão das
Caveiras, sendo que a área de influência direta está inserida dentro da área de influência
indireta. Já na fase de operação, a área de influência indireta é apenas o município de
Paraisópolis e a área de influência direta também está inserida na indireta.
As áreas de influência direta e indireta estão localizadas na sub-bacia do Ribeirão das
Caveiras que por sua vez está situada na bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí, como mostrado
na FIGURA 03.
CNPJ: 16.422.079/0001-89
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Fonte: Plano Diretor da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí (2010)

FIGURA 03 – Bacia Hidrográfica, com Destaque para o Município de Paraisópolis/MG
CNPJ: 16.422.079/0001-89
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Os municípios limítrofes a Paraisópolis são: Conceição dos Ouros a norte, Brazópolis a
leste, São

Bento

do

Sapucaí (SP)

a

sudeste,

Gonçalves a

sul, Camanducaia a

sudoeste, Córrego do Bom Jesus a oeste e Consolação a noroeste. As principais rodovias
que cortam o município são a MG - 173 e a MG - 295 (FIGURA 04).

Fonte: www.terrasdamantiqueira.com (2013)

FIGURA 04 – Municípios Limítrofes a Paraisópolis e Principais Acessos
O município de Paraisópolis é caracterizado por uma topografia de declives e acidentada,
compreendendo formas entre o colinoso e o montanhoso, sendo a parte plana restrita a
poucas planícies. O respectivo relevo é estruturado sobre embasamento predominantemente
granítico-gnáissico. O município é formado por 30% de relevo ondulado, 10% do relevo plano
e 60% de relevo montanhoso.
A cobertura vegetal natural do município esta em uma região de Tensão Ecológica,
havendo contato entre dois tipos de vegetação, a Floresta Estacional e a Floresta Ombrófila
Mista, do Bioma Mata Atlântica. A mesma encontra-se atualmente reduzida a áreas esparsas,
tendo sido a mata original substituídas gradualmente por usos agropecuários.
Do lado sul da cidade encontra se o Pico do Machadão, com 1800 metros de altitude,
onde localiza a represa do Brejo Grande, sendo considerado o lago artificial mais alto do
Brasil. Os principais rios do Município são o rio Sapucaí Mirim, Ribeirão das Caveiras e o Rio
Capivari.
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3.1.1. Caracterização Geotécnica
O estudo geotécnico da área do empreendimento teve como objetivo a caracterização
geológico-geotécnica, a elaboração de perfil geológico-geotécnico, a análise da estabilidade
de aterros e cortes e a avaliação simplificada de risco geológico-geotécnico.
O município de Paraisópolis apresenta relevo acidentado (Mantiqueira Meridional) e
topografia do tipo ondulada montanhosa. Os relevos mais íngremes apresentam perfis
pedológicos menos evoluídos e com frequentes exposições de rocha. Nesta região são
reconhecidas diversas litologias, agrupadas em unidades de mapeamento de acordo com sua
gênese, relações cronológicas e correlações regionais.
Especificamente para as análises e considerações apresentadas neste relatório a litologia
de superfície tem papel fundamental, uma vez que as investigações geotécnicas realizadas
(sondagens a percussão e ensaios de permeabilidade in situ) não ultrapassaram esse
substrato.
A partir dos ensaios geotécnicos realizados no local constatou-se que os materiais
analisadas tratavam-se de argila siltosa com coloração marron, vermelha e amarelo,
vermelha e amarelo variegado, vermelha e amarelo variegado rijo. Apresentaram ainda
intercalados com bancos de seixos e fragmentos pequenos de rochas. Os solos residuais
jovens e maduros originaram-se dos gnaisses do complexo Varginha, que apresentam grau
de laterização moderado, coloração marrom avermelhada, textura variando entre siltosa e
arenosa. São observados grãos de quartzo subarredondados a subangulares, brilhantes, e
muscovita em placas muito diminutas.
No levantamento geológico foram executados 5 furos de sondagem e percussão por
Standart Penetration Test (SPT) no terreno destinado à implantação do Distrito Industrial
conforme o croqui da FIGURA 05. Além disso, foram executados 28 ensaios de
permeabilidade distribuídos em diferentes profundidades nos 5 furos de sondagens.
O procedimento de sondagem foi realizado com base nas seguintes normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): NBR 6484, NBR 6497, NBR 8036, NBR
8044.
As perfurações foram feitas pelo processo de lavagem protegidas por revestimento de 2
1/2" de diâmetro. Durante a sondagem foi executado o ensaio de penetração dinâmica, o qual
consiste em cortar de metro em metro, o número de golpes necessários para que um peso de
65 kg, caindo de uma altura de 0,75 metros faça o barrilete amostrador penetrar 15 cm no
terreno. Quando a resistência à penetração, está indicada na forma de uma fração, o
denominador representa a penetração inicial do amostrador e o numerador, o número de
golpes. A extração das amostras foi feita com a cravação de um amostrador padronizado de
tipo SPT de 50,80 mm de diâmetro externo e de 34,90 mm de diâmetro interno. De cada furo
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executado forneceu um perfil individual, contendo o número de golpes necessários para a
cravação

do

amostrador

no

solo

a

cada

15

cm,

gráfico

correspondente

aos

golpes/profundidade, material predominante, material secundário, origem, cor e capacidade
ou consistência, não sendo observado a existência de nível de água nos furos executados.

FIGURA 05 – Croqui de localização dos furos de sondagem a percussão (SPT)
Os ensaios de permeabilidade foram executados em conformidade com o boletim 04 da
Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental (ABGE) no que diz respeito a
ensaio de permeabilidade em solos onde o Índice de Permeabilidade (K) é dado em cm/s.
Em cada ponto perfurado foi realizado uma planilha de campo individual para os ensaios
de permeabilidade que foram realizados em diferentes profundidades sempre que houvesse
mudança na classificação do material durante o ensaio de SPT.
A partir dos resultados obtidos durante a execução da sondagem por SPT foram traçados
os perfis geotécnicos para compor uma análise representativa do subsolo existente na área
de implantação do Distrito Industrial. O Relatório de Sondagem apresenta-se no ANEXO 09.
Comparando os perfis geotécnicos observou-se que a camada superficial é composta
principalmente por Argila Siltosa Vermelho Médio onde o índice de resistência à penetração
(SPT) médio alcançado foi entre 4 e 8 SPT. Na sequencia, verificam-se camadas de solo
continuas com textura silto argilosas com os valores de SPT crescentes juntamente com a
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profundidade variando de 10 a 18 golpes/15 cm ao longo de uma espessura entre 10 e 20 m
aproximadamente, excluindo o Furo 1 que obteve a paralisação da sondagem no
impenetrável a 15 m, com 50 golpes/15 cm. Os extratos localizados abaixo dessa camada
indicaram solos com alteração de rochas e com valores de SPT crescentes juntamente com a
profundidade, atingindo valores da ordem de 50 golpes/15 cm na profundidade média de 25
m. Não foi verificado a presença de nível de água em nenhum dos furos executados.
Para os Ensaios de Permeabilidade foram executados um total de 28 ensaios por
infiltração, onde os valores obtidos para o índice de permeabilidade variaram de 0,63x10 -3
cm/s a 1,36x10-3 cm/s. Os Relatórios de Permeabilidade de cada furo encontram-se no
ANEXO 10.

3.1.2. Análise de Risco Geológico – Geotécnico
Com base na delimitação da área de influência direta do empreendimento a análise de
risco constituiu na observação e identificação da tipologia dos processos geodinâmicos
passíveis de ocorrer nesta área, capazes de causar acidentes às presentes e futuras
instalações do Distrito Industrial nas condições descritas na TABELA 08.
De maneira geral os parâmetros avaliados foram classificados com Grau de Risco Baixo
devido à inexistência ou insignificância de sua magnitude. Para os parâmetros que foram
avaliados com Grau de Risco Médio devera ser previsto o seguinte:
Perfil Geológico – Geotécnico: com base nos ensaios de sondagem e percussão a área
apresenta uma camada superficial com consistência variando de mole à média, com SPT
variando entre 4 a 8 golpes/15 cm pode-se concluir que o intervalo de correlação entre a
tensão admissível e o número de golpes (SPT) fica somente entre 0,5 a 1,0 kg/cm², sendo
necessário a adoção de projetos executivos das edificações de cada empreendimento com a
definição dos parâmetros de interesse e as condicionantes técnicas necessárias para análise
real das alternativas técnico econômicas viáveis para as fundações das edificações que serão
realizadas no Distrito Industrial.

Cobertura Superficial: conforme observações em campo existe o desprendimento das
partículas de solo nos locais onde não existe a cobertura vegetal superficial implantada o que
provoca o seu encaminhamento, através do escoamento superficial, para os talvegues na
área de influência direta do empreendimento. Para que isso não ocorra todas as áreas com
solo exposto deverão ser revegetadas com gramíneas.
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Vulnerabilidade da
Ocupação

Processos do Meio Físico

Intervenções Antrópicas

Condicionantes Naturais

TABELA 08 – Resumo dos Parâmetros Utilizados na Análise de Risco Geológico –
Geotécnico
PARÂMETROS

ANÁLISE

GRAU DE RISCO

Geometria da Encosta

Inexistente

Baixo

Declividade

Baixa: 20 a 30%

Baixo

Perfil Geológico –
Geotécnico

Composta por camadas diversificadas de
argila siltosa

Médio

Cobertura Superficial

Vegetação rasteira formada com presença
de pequenas porções de solo exposto.

Médio

Afloramento rochoso

Inexistente

Baixo

Drenagem Natural

Encaminhamento difuso para as
respectivas sub - bacias de drenagem

Médio

Talude de Corte

Executado conforme projeto de engenharia

Baixo

Talude de Aterro

Executado conforme projeto de engenharia

Baixo

Concentração e
Empoçamento de Água
Superficiais

Sistema de drenagem pluvial executado
conforme projeto de engenharia

Baixo

Coberturas Superficiais
Antropogênicas (aterro
lançado com entulho e
resíduos sólidos)

Inexistente

Baixo

Solo Exposto

Ocorrência de exposição por um curto
período durante a instalação dos
empreendimentos na época de estiagem.

Baixo

Escorregamento Natural

Inexistente

Baixo

Escorregamento induzido

Inexistente

Baixo

Enchente com alta energia
de escoamento

Inexistente

Baixo

Fluxo de Detritos (solo,
fragmentos de rochas e
detritos vegetais nos
talvegues de drenagem)

Inexistente

Baixo

Queda ou Rolamento de
Blocos

Inexistente

Baixo

Nível de adensamento
(Área ocupada)

Os empreendimentos a Taxa de Ocupação
do Solo que deverá ser inferior a 70%

Baixo

Padrão Construtivo dos
Empreendimentos

Executado conforme projeto de engenharia

Baixo

Consolidação Urbana

Executado conforme projeto de engenharia

Baixo

Posição dos
empreendimentos frente as
áreas de risco

Inexistente

Baixo
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Drenagem Natural: com a implantação dos empreendimentos no loteamento a drenagem
natural do terreno poderá ser alterada provocando o surgimento de vias preferenciais de
escoamento superficial que ocasionará o início de erosões. Com isso, é necessário o
monitoramento das áreas de concentração da drenagem natural do terreno para que no
primeiro sinal de processo erosivo possa ser adotadas medidas paliativas como, por exemplo,
a condução das água pluviais, bacias de contenção e anteparos de dissipação de energia.

3.1.3. Caracterização dos Níveis de Ruído da Região
A poluição sonora é vista como a alteração das propriedades físicas do meio ambiente
causada por um tom puro ou uma conjugação de sons, admissíveis ou não, que direta ou
indiretamente seja nociva à saúde, segurança e ao bem estar do homem.
A poluição sonora tornou-se um dos principais fatores de degradação da qualidade de
vida das populações devido, sobretudo, ao desenvolvimento desequilibrado da mobilidade
das populações e ao aumento das atividades mecânicas nas indústrias, nos comércios, nas
residências. Seu estudo se concentra nas sociedades industrializadas, já que a mesma tem
se manifestado com maior intensidade neste tipo de sociedade.
As comunidades estão expostas a ruídos provenientes de variadas fontes. Entretanto, a
maior parte dos ruídos usualmente se origina de veículos de transportes (caminhões, carros,
motocicletas etc.) e indústrias (equipamentos, ar condicionado etc.).
A instalação de industriais pressupõe, além do próprio ruído ocasionado por estas, em
aumento dos ruídos em função da intensificação do tráfego de veículos nas proximidades.
Dentre os diversos efeitos no comportamento comunitário pode-se citar:


Alterações nos padrões de comportamento diários: o uso de janelas fechadas,
aumento do número de reclamações junto às autoridades competentes.



Comportamento social: agressividade, dificuldade de relacionamento, etc.;



Indicadores sociais: mudança de residência, aumento de entradas em hospitais,
aumento do uso de medicamentos e de acidentes, etc.

Foi realizado medição in loco para verificação do nível de ruído em 05 pontos na área de
entorno do Distrito Industrial conforme FIGURA 06. Todas as medidas dos valores do Nível
de Pressão Sonora – NPS foram realizados de acordo com a norma NBR 10.151/1999, que
fixa as condições exigíveis para avaliação do ruído em comunidades. O instrumento utilizado
foi um medidor digital de Nível de Ruído Modelo 408A da marca HOMIS, padrão de aplicação
IEC61672-1 CLASS2 com precisão de ± 1,4 dB. As FIGURAS 07 a 12 mostram as
localizações dos respectivos pontos de medição juntamente com o instrumento utilizado.
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A TABELA 09 demonstra os níveis de pressão sonoro medidos na área entorno do Distrito
Industrial de Paraisópolis/MG.
TABELA 09 – Nível de Pressão Sonora Medidos na Área Entorno do Distrito Industrial

MEDIÇÃO

PONTO 01 dB (A)

PONTO 02 dB (A)

PONTO 03 dB (A)

PONTO 04 dB (A)

PONTO 05 dB (A)

1

42,0

31,9

30,1

45,6

43,6

2

40,0

29,4

28,6

46,5

45,1

3

50,0

28,4

28,5

37,4

36,4

4

37,0

30,0

29,6

34,7

33,8

5

31,3

38,7

29,7

34,9

32,8

6

32,1

35,1

29,8

40,9

39,0

7

35,0

34,6

29,2

35,1

34,1

8

34,6

32,9

33,1

36,0

35,4

9

33,0

31,4

34,3

34,0

32,8

10

31,1

28,5

31,5

32,1

30,9

11

35,5

28,7

31,0

30,7

30,3

12

34,4

27,9

29,6

36,1

35,3

13

56,6

27,8

29,4

46,0

45,6

14

40,9

28,0

29,7

40,1

39,2

15

36,1

27,9

29,0

38,4

37,1

16

33,5

37,6

29,7

36,7

34,9

17

32,5

34,1

28,6

40,2

38,6

18

33,1

29,7

27,0

34,8

32,9

19

31,8

29,9

28,2

33,5

32,6

20

33,9

30,0

28,3

32,7

31,7

21

49,0

31,2

27,0

31,7

30,6

22

60,7

36,1

27,3

25,7

24,1

23

56,6

30,9

27,0

29,4

28,9

24

49,7

28,3

26,8

28,9

27,8

25

37,8

29,0

27,0

29,4

32,5

26

33,1

31,1

27,0

29,7

31,7

27

31,2

28,5

26,8

30,4

30,0

28

32,2

29,0

28,6

33,0

28,5

29

30,6

30,8

29,2

30,6

28,5

30

32,1

30,5

31,7

29,9

28,8

MÉDIA

38,2

30,9

29,1

34,8

33,8
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COORDENADAS UTM
PONTO

LONGITUDE

LATITUDE

PONTO 1 - P01

417.452

7.507.241

PONTO 2 - P02

417.798

7.506.825

PONTO 3 - P03

417.622

7.506.473

PONTO 4 - P04

417.445

7.507.202

PONTO 5 - P05

417.290

7.507.118

FIGURA 06 – Croqui de localização dos pontos de Medição do Nível Sonoro
Na TABELA 10 são apresentados os níveis de critério de avaliação para cada tipo de
ambiente externo adotado pela NBR 10151/1999.
TABELA 10 – Nível de Critério de Avaliação para Ambientes Externos, em dB (A)
Fonte: NBR 10151/1999
Tipos de Áreas

Diurno

Noturno

Áreas de sítios e fazendas

40

35

Áreas estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas

50

45

Área mista, predominantemente residencial

55

50

Área mista, com vocação comercial e administrativa

60

55

Área mista, com vocação recreacional

65

55

Área predominantemente industrial

70

60

A área do Distrito Industrial pode ser caracterizada como área de sítios e fazendas.
Comparando o Nível de Critério de Avaliação para Ambientes Externos para esta área
apresentado na TABELA 10 com os valores médios medidos nos pontos entorno do DI,
constatou-se que os valores estão dentro do limite máximo permitido.
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No entanto, é importante ressaltar que após a instalação das indústrias, esta área será
caracterizada como predominantemente industrial, e o nível de ruído será alterado em função
do funcionamento das indústrias e consequente aumento do tráfego de veículos no local.

FIGURA 07 – Instrumento de Medição

FIGURA 10 – Ponto de Medição 03

FIGURA 08 – Ponto de Medição 01

FIGURA 11 – Ponto de Medição 04

FIGURA 09 – Ponto de Medição 02

FIGURA 12 – Ponto de Medição 05
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3.1.4. Caracterização dos Principais Usos das Águas
Apresenta-se a seguir a caracterização dos principais usos das águas na área
potencialmente atingida pelo empreendimento, em especial à sua jusante, citando suas
utilizações, vazões atuais e futuras com relação ao abastecimento doméstico e industrial,
diluição de esgoto e ou utilização dessas águas na geração de energia, irrigação, pesca,
recreação, etc.
A área de influência do empreendimento é caracterizada pela presença dos afluentes e
pelo próprio Ribeirão das Caveiras conforme FIGURA 13. Os principais usos da água
realizados a jusante do empreendimento pela pequena comunidade ao longo dos cursos de
água são:


Sedentação de animais (domésticos e da pecuária);



Uso diversos na propriedade (limpeza e paisagismo);



Irrigação de agricultura familiar.

Conforme consulta realizada ao sítio do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) do
estado de Minas Gerais na Data de 02/12/2013 não foram observadas nenhuma outorga
concedida a jusante do empreendimento até o ponto de lançamento no Rio Sapucaí – Mirim
(SEMAD, 2013).

ÁREA DA BACIA 4,46 km²
7.508

PONTO DE
COLETA
JUSANTE

PONTO DE
COLETA
MONTANTE II

PONTO DE
COLETA
MONTANTE I

7.506

PARAISOPOLIS

416
41
FIGURA 13 – Localização dos principais corpos de
8 água impactados diretamente pelo
empreendimento e dos respectivos pontos de amostragem
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3.1.5. Qualidade da Água dos Recursos Hídricos a Montante e a Jusante
do Empreendimento
Neste item é apresentada a caracterização qualitativa dos afluentes do Ribeirão das
Caveiras que drenam a área do empreendimento e que poderão ser utilizados como corpos
receptores dos sistemas de drenagem e esgotamento sanitário.
Os parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos analisados foram os indicados pela
NOTA TÉCNICA da FEAM NT – 003/2005 – DIMOG para aterros sanitários classe 05
segundo a DN COPAM 074/2004, pH, turbidez, Oxigênio Dissolvido (OD), Demanda
Bioquímica de Oxigênio (DBO), Demanda Química de Oxigênio (DQO), coliformes totais,
E.coli, cádmio total, chumbo total, cobre dissolvido, condutividade elétrica, cromo total, fósforo
total, níquel total, nitratos, nitrogênio amoniacal total, óleos e graxas, substâncias tensoativas,
zinco total, clorofila a, densidade de cianobactérias.
Foram coletadas amostras em 3 pontos do afluente, duas a montante e uma a jusante, no
dia 08 de novembro de 2013 por volta das 13:00 horas, sendo que em cada ponto obteve-se
4 amostras com aproximadamente 1 L.
A coleta foi realizada com recipientes plásticos próprios para esta finalidade, o qual
sofreram tríplice lavagem com água do próprio manancial. Após a coleta, as amostras foram
acondicionadas em caixa térmica e encaminhadas para o Laboratório da ENGEQUISA em
Pouso Alegre/MG para análise.
Os pontos de coleta das amostras, bem como os recipientes identificados utilizados são
apresentados nas FIGURAS 14 a 19.
Com relação à análise de Cianobactérias Qualitativo e Quantitativo não foram observadas
organismos pertencentes à classe Cyanophyceae na amostra do ponto a Montante I e a
Jusante. Já no ponto amostrado a Montante II foi encontrado a presença de organismos da
classe Cyanophyceae, da ordem Oscillatoriales, da espécie Planktolynbya limnetica na
concentração de 136, 75 Cel/mL.
O laudo das baterias de análises bacteriológicas e físico químicas de água coletada dos
três pontos encontram-se no ANEXO 11. De acordo com os Relatórios de Ensaio nº 053230,
nº 053231 e nº 053232 os parâmetros analisados estão dentro dos padrões estabelecidos
pela legislação para curso de água classificados como sendo Classe II.
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FIGURA 14 – Recipientes identificados e
utilizados na amostragem.

FIGURA 17 – Ponto de Coleta da
Amostra a Montante II

FIGURA 15 – Ponto de Coleta da
Amostra a Montante I

FIGURA 18 – Ponto de Coleta da
Amostra a Jusante

FIGURA 16 – Amostra a Montante I
coletada

FIGURA 19 – Coleta da Amostra a
Jusante
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3.2. MEIO BIÓTICO
A variedade de biomas encontrados no Brasil resulta em uma grande riqueza faunística e
florística, fazendo com que o país possua a maior biodiversidade do mundo. Porém as
atividades antrópicas afetaram significativamente as espécies em geral que habitam os
ecossistemas naturais brasileiros. A resposta do meio biótico às ações humanas varia desde
espécies animais que se beneficiaram com as alterações do habitat e aumentaram suas
populações até aquelas que foram extintas, e ainda há uma diminuição drástica de
importantes espécies que compunham sua flora.
A Mata Atlântica é o segundo maior bioma de Minas Gerais e é considerada um dos “hot
spots” brasileiro da biodiversidade conforme a Conservation International (CI) devido estar
entre as regiões biologicamente mais ricas e ameaçadas do planeta.
Este bioma é característico da área de estudo que possui importantes fragmentos
florestais com remanescentes de Mata Atlântica ao seu redor em diferentes estágios de
conservação. A FIGURA 20 apresenta o mapa de vegetação da AID do empreendimento.
O principal fragmento florestal com remanescente de Mata Atlântica que está na área de
influência do Distrito Industrial, é o Parque Municipal do Brejo Grande (PMBG), distante a
4.700 m. O Parque, localizado na Serra do Machadão, consiste em uma Unidade de
Conservação de Proteção Integral criada pela Lei Municipal nº 907/1980 e alterada pela Lei
Municipal nº 1668/1997 (ANEXO 12 e ANEXO 13).

PARAISOPOLIS

Fonte: IBGE (2004)

FIGURA 20 – Mapa de Vegetação da Área de Influência do Empreendimento
CNPJ: 16.422.079/0001-89
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A seguir será apresentado o diagnóstico qualitativamente e quantitativamente da
herpetofauna (répteis e anfíbios), avifauna (aves), mastofauna (mamíferos), ictiofauna
(peixes), macro invertebrado (bentônicos) e flora (plantas) levantadas em campo na Área de
Influência Direta (AID) do DIMP com o intuito de verificar a composição e a estrutura das
comunidades, mediante as condições e alterações ambientais locais.

3.2.1. Herpetofauna
Herpetofauna é uma área dentro da zoologia que engloba todas as ordens das classes
reptilia e amphibia. A listagem de Anfíbios e Répteis brasileiros foi constituída a partir de listas
iniciais enviadas a um grande número de pesquisadores atuantes no Brasil e em países
próximos.
O presente estudo foi realizado através de entrevistas com a população residente e
flutuante do local, além de revisão bibliográfica.
Colaboraram com o estudo 16 participantes, sendo que cada um representou uma
propriedade do entorno do empreendimento.
Foi relatado pelos proprietários entrevistados aproximadamente oito espécies para os
anfíbios e 15 espécies para a classe da repitilia, algumas com mais frequência e outras com
menos frequência, variando o tempo de avistamento de meados da década de 60 até os dias
de hoje.
Para os anfíbios foram descritos uma grande variedade para a ordem Anura, dentre eles:
a família Hylidae, sapo martelo (Hypsiboas faber); pererecas de diversas tonalidades, mas
sem a descrição para a denominação científica; sapo intanha; família Leiuperidae, sapo foi
gol (Physalaemus cuvieri); família Leptodactylidae rã-pimenta (Leptodactylus labyrinthicus); rã
intanha; rã assobiadora (Leptodactylus fuscus), e para a ordem Gymnophiona foi relatado
apenas a cobra-cega.
Em relação aos répteis foram descritos uma grande quantidade para a ordem Squamata:
família Viperidae cascavel (Crotalus sp.); urutu (Bothrops alternus); jaracuçu (Bothrops
jararacussu); jararaca; família Colubridae caninana (Spilotes Pullatus); cobra verde; cobracipó (Chironius sp.); boipeva (Waglerophis merremii); cobra-d’água (Liophis sp.); família
Elapidae coral verdadeira (Micrurus sp.); coral falsa (Micrurus sp.); família Teiidae onde foram
descritos vários tipos de lagartos: lagarto preto; lagarto amarelo; lagarto escuro; e a ordem
Testudines onde foi relatado apenas o cágado da família Chelidae. Dentre os relacionados
acima mantendo maior frequência de avistamento atualmente, apenas a família Viperidae,
cascavel (Crotalus sp) e a família Teiidae.

CNPJ: 16.422.079/0001-89
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3.2.2. Avifauna
Estudos com avifauna são importantes para a preservação ambiental, seja por
observação ou por compreensão de seus hábitos, pois gera um entendimento melhor sobre
indicadores biológicos, apontando a situação dos ecossistemas naturais e consequentemente
sinais de perturbações ambientais (ANDRADE, 1997; PRIMACK & RODRIGUES, 2001).
O levantamento da avifauna foi realizado do dia 21 de Outubro à 23 de Outubro de 2013,
num esforço amostral de 12 horas. Para esta campanha foram realizadas três saídas a
campo sempre às 06:00 horas finalizando aproximadamente às 10:00 horas. O método
utilizado foi conduzido por meio de observação direta, áudio/visual, com binóculos e
reconhecimento das vocalizações das diferentes espécies, em caminhadas e paradas, com
posterior registro em planilha de campo, seguindo a nomenclatura e sequência taxonômica
do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO).

Fonte: Google Earth (2013)

FIGURA 21 – Trilhas Percorridas Durante Levantamento da Avifauna
As aves não foram classificadas quanto a sua ocupação ambiental, pois praticamente
inexistem na área do empreendimento fragmentos mais contínuos que expressem
dependência florestal pelas espécies. Vale lembrar que a área é basicamente antropizada
devido à pressão pecuarista.
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Foram registradas um total de 112 espécies de aves inseridas em 37 famílias e
distribuídas em 17 ordens (TABELA 11), onde as espécies da ordem passeriformes
representaram 64% do total. Resultado esperado, já que esse grupo incluiu a maioria das
espécies de aves conhecidas (SICK, 1997). A família Tyrannidae foi a que apresentou maior
riqueza, com (n=18), seguida de Thraupidae com (n=9). Entre as aves das ordens não
passeriformes, as famílias Psittacidae e Picidae ambos com (n=5) foram as mais
representativas (FIGURA 27).
TABELA 11 – Espécies da Avifauna Registradas Durante Campanha de Levantamento
de Avifauna no Distrito Industrial de Paraisópolis/MG
Taxa
ORDEM TINAMIFORMES
Família Tinamidae
Crypturellus parvirostris (Wagler, 1827)
ORDEM PELECANIFORMES
Família Ardeidae
Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824)
Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)
ORDEM CATHARTIFORMES
Família Cathartidae
Cathartes aura (Linnaeus, 1758)
ORDEM ACCIPITRIFORMES
Família Accipitridae
Heterospizias meridionalis (Latham, 1790)
Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788)
Elanus leucurus (Vieillot, 1818)
ORDEM FALCONIFORMES
Família Falconidae
Milvago chimachima (Vieillot, 1816)
Carcara plancus (Miller, 1777)
Falco sparverius (Linnaeus, 1758)
ORDEM CARIAMIFORMES
Família Cariamidae
Cariama cristata (Linnaeus, 1766)
ORDEM GRUIFORMES
Família Rallidae
Porzana albicollis (Vieillot, 1819)
Pardirallus nigricans (Vieillot, 1819)
Aramides saracura (Spix, 1825)
ORDEM CHARADRIIFORMES
Família Charadriidae
Vanellus chilensis (Molina, 1782)
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Nome comum

inhambu-chororó

maria-faceira
garça-vaqueira

urubu-de-cabeça-vermelha

gavião-caboclo
gavião-carijó
gavião-peneira

Carrapateiro
Carcará
Quiriquiri

Seriema

sana-carijó
saracura-sanã
saracura-do-mato

quero-quero
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TABELA 11 – Espécies da Avifauna Registradas Durante Campanha de Levantamento
de Avifauna no Distrito Industrial de Paraisópolis/MG (Continuação)
Taxa
ORDEM COLUMBIFORMES
Família Columbidae
Columbina talpacoti (Temminck, 1811)
Patagioenas picazuro (Temminck, 1813)
Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 1792)
ORDEM PSITTACIFORMES
Família Psittacidae
Aratinga leucophthalma (Statius Muller, 1776)
Aratinga auricapillus (Kuhl, 1820)
Aratinga aurea (Gmelin, 1788)
Brotogeris chiriri (Vieillot, 1818)
Forpus xanthopterygius (Spix, 1824)
ORDEM CUCULIFORMES
Família Cuculidae
Crotophaga ani (Linnaeus, 1758)
Guira guira (Gmelin, 1788)
Tapera naevia (Linnaeus, 1766)
ORDEM STRIGIFORMES
Família Strigidae
Athene cunicularia (Molina, 1782)
ORDEM CAPRIMULGIFORMES
Família Caprimulgidae
Hydropsalis albicollis (Gmelin, 1789)
ORDEM APODIFORMES
Família Apodidae
Chaetura meridionalis (Hellmayr, 1907)
Família Trochilidae
Phaethornis pretrei (Lesson & Delattre, 1839)
Eupetomena macroura (Gmelin, 1788)
Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812)
Amazilia lactea (Lesson, 1832)
ORDEM GALBULIFORMES
Família Bucconidae
Nystalus chacuru (Vieillot, 1816)
ORDEM PICIFORMES
Família Ramphastidae
Ramphastus toco (Vigors, 1825)
Família Picidae
Picumnus cirratus (Temminck, 1825)
Melanerpes candidus (Otto, 1796)
Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788)
Colaptes campestris (Vieillot, 1818)
Veniliornis spilogaster (Wagler, 1827)
ORDEM PASSERIFORMES
Família Thamnophilidae
Thamnophilus caerulescens (Vieillot, 1816)
Thamnophilus ruficapillus (Vieillot, 1816)
CNPJ: 16.422.079/0001-89

Nome comum

rolinha-caldo-de-feijão
asa-branca
juriti-gemedeira

periquitão-maracanã
jandaia-de-testa-vermelha
periquito-rei
periquito-do-campo
Tuim

anu-preto
anu-branco
Saci

coruja-buraqueira

Bacurau

andorinhão-do-temporal

rabo-branco-acanelado
beija-flor-tesoura
besourinho-de-bico-vermelho
beija-flor-de-peito-azul

joão-bobo

Tucanuçu
pica-pau-anão-barrado
pica-pau-branco
pica-pau-verde-barrado
pica-pau-do-campo
picapauzinho-verde-carijó

choca-da-mata
choca-de-chapéu-vermelho
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TABELA 11 – Espécies da Avifauna Registradas Durante Campanha de Levantamento
de Avifauna no Distrito Industrial de Paraisópolis/MG (Continuação)
Taxa
Família Conopophagidae
Conopophaga lineata (Wied, 1831)
Família Dendrocolaptidae
Lepidocolaptes angustirostris (Vieillot, 1818)
Família Furnariidae
Furnarius rufus (Gmelin, 1788)
Furnarius figulus (Lichtenstein, 1823)
Synallaxis frontalis (Pelzeln, 1859)
Synallaxis albescens (Temminck, 1823)
Synallaxis spixi (Sclater, 1856)
Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin, 1788)
Cranioleuca pallida (Wied, 1831)
Phacellodomus rufifrons (Wied, 1821)
Família Tyrannidae
Elaenia spectabilis (Pelzeln, 1868)
Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822)
Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824)
Serpophaga subcristata (Vieillot, 1817)
Myiophobus fasciatus (Statius Muller, 1776)
Gubernetes yetapa (Vieillot, 1818)
Machetornis rixosa (Vieillot, 1819)

Myiozetetes similis (Spix, 1825)
Myiodynastes maculatus (Statius Muller, 1776)
Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766)
Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766)
Tyrannus melancholicus (Vieillot, 1819)
Tyrannus albogularis (Burmeister, 1856)
Tyrannus savana (Vieillot 1808)
Empidonomus varius (Vieillot, 1818)
Xolmis velatus (Lichtenstein, 1823)
Xolmis cinereus (Vieillot, 1810)
Myiarchus swainsoni (Cabanis & Heine, 1859)

Myiarchus ferox (Gmelin, 1789)
Família Rhynchocyclidae
Tolmomyias sulphurescens (Spix, 1825)
Todirostrum poliocephalum (Wied, 1831)
Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766)
Hemitriccus nidipendulus (Wied, 1831)

Família Vireonidae
Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789)
Hylophilus poicilotis (Temminck, 1822)
Vireo olivaceus (Linnaeus, 1766)
Família Corvidae
Cyanocorax cristatellus (Temminck, 1823)

CNPJ: 16.422.079/0001-89

Nome comum
chupa-dente
arapaçu-de-cerrado
joão-de-barro
casaca-de-couro-da-lama
Petrim
uí-pi
joão-teneném
Curutié
arredio-pálido
joão-de-pau
guaracava-grande
guaracava-de-barrigaamarela
Risadinha
Alegrinho
Filipe
tesoura-do-brejo
suiriri-cavaleiro
bem-te-vizinho-coroavermelha
bem-te-vi-rajado
bem-te-vi
bem-te-vi-de-bico-chato
Suirii
suiriri-de-garganta-branca
Tesourinha
Peitica
maria-branca
Primavera
Irré
maria-cavaleira
bico-chato-de-orelha-preta
teque-teque
ferreirinho-relógio
tachuri-campainha
Pitiguari
verdinho-coroado
Juruviara
gralha-do-campo

Rua Álvaro Chaves Mendonça, nº34, sala 26, Bairro Varginha, Itajubá/MG

38

Relatório de Impacto Ambiental do Distrito Industrial– Paraisópolis/MG
Contrato nº 215/2013

TABELA 11 – Espécies da Avifauna Registradas Durante Campanha de Levantamento
de Avifauna no Distrito Industrial de Paraisópolis/MG (Continuação)
Taxa
Família Hirundinidae
Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817)
Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817)
Tachycineta leucorrhoa (Vieillot, 1817)
Progne tapera (Vieillot, 1817)
Família Troglodytidae
Troglodytes musculus (Naumann, 1823)
Família Turdidae
Turdus leucomelas (Vieillot, 1818)
Turdus rufiventris (Vieillot, 1818)
Família Mimidae
Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823)
Família Coerebidae
Coereba flaveola (Linnaeus, 1758)
Família Thraupidae
Nemosia pileata (Boddaert, 1783)
Saltator similis (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)
Tangara sayaca (Linnaeus, 1766)
Tangara cayana (Linnaeus, 1766)
Lanio pileatus (Wied, 1821)
Dacnis cayana (Linnaeus, 1766)
Tersina viridis (Illiger, 1811)
Thlypopsis sordida (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)
Conirostrum speciosum (Temminck, 1824)
Família Emberizidae
Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776)
Ammodramus humeralis (Bosc, 1792)
Embernagra platensis (Vigors, 1825)
Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766)
Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766)
Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823)
Familia Parulidae
Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789)
Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830)
Parula pitiayumi (Vieillot, 1837)
Família Icteridae
Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819)
Psarocolius decumanus (Pallas, 1769)
Pseudoleistes guirahuro (Vieillot (1819)
Chrysomus ruficapillus (Vieillot, 1819)
Família Fringilidae
Sporagra magellanica (Vieillot, 1809)
Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766)
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Nome comum
andorinha serrador
andorinha-pequena-de-casa
andorinha-de-sobre-branco
andorinha-do-campo
Corruíra
sabiá-barranco
sabiá-laranjeira
sabiá-do-campo
Cambacica
saíra-de-chapéu-preto

trinca-ferro-verdadeiro
sanhaçu-cinzento
saíra-amarela
tico-tico-rei-cinza
saí-azul
saí-andorinha
saí-canário
figuinha-de-rabo-castanho
tico-tico
tico-tico-do-campo

sabiá-do-banhado
canário-da-terra-verdadeiro
Tiziu
Coleirinho
pia-cobra
pula-pula
Mariquita
pássaro-preto
Japu
chopim-do-brejo
Garibaldi
Pintassilgo
Vivi
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A FIGURA 22 ilustra algumas das espécies mais abundantes na área de influência direta
do distrito industrial.

A

B

C

D

E

F
Fotos: Fernando Rosa

FIGURA 22 - Algumas das Espécies mais Abundantes na Área do DIMP. Zonotrichia
capensis; (B) Furnarius rufus; (C) Saltator similis; (D) Pitangus sulphuratus; (E)
Patagioenas picazuro; (F) Troglodytes musculus.
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3.2.3. Mastofauna
A mastofauna agrupa as espécies da classe Mammalia, constituída pelos mamíferos que
se desenvolvem dentro do útero materno, existindo algumas exceções, eles constituem o
grupo mais desenvolvido do reino animal.
O estudo feito com mamíferos seguiu a mesma metodologia aplicada a herpetofauna,
realizado através de entrevistas com a população residente e flutuante do local, além de
revisão bibliográfica.
Na classe Mammalia foi levantado um total de 17 espécies (TABELA 12), com baixa
frequência de avistamento que decresceu ao longo das últimas décadas. Foram identificadas
oito ordens: Primates, Carnívora, Rodentia, Didelphimorphia, Lagomorpha, Erinaceomorpha,
Cingulata e Artiodactyla, das quais a Carnívora obteve um maior destaque.
Foi citado o surgimento de vários ratos silvestres, mas sem ter sido identificado as
características específicas de cada um, para uma possível descrição taxonômica de cada
indivíduo da ordem Rodentia.
TABELA 12 – Lista de Espécies de Mamíferos de Ocorrência mais Provável na Região
do Empreendimento
ORDEM

FAMÍLIA

NOME POPULAR

NOME CIENTÍFICO

Primates

Cebidae

Sauá

Callicebus personatus

Carnivora

Procyonidae

Quati

Nasua nasua

Canidae

Lobo-guará

Chrysocyon brachyurus

Canidae

Cachorro-do-mato

Cerdocyon thous

Mustelidae

Irara

Eira Barbara

Mustelidae

Lontra

Lontra sp.

Felidae

Jaguatirica

Leopardus pardalis

Felidae

Gato-do-mato

Leopardus tigrinus

Cervidae

Veado-mateiro

Mazama sp.

Gambá-orelha-branca

Didelphis albiventris

Gambá-orelha-preta

Didelphis marsupialis

Didelphimorphia Didelphidae

Lagomorpha

Leporidae

Lebre

Lepus europaeus

Rodentia

Caviidae

Preá

Cavia sp.

Ouriço

Erinaceus europaeus

Erinaceomorpha Erinaceidae
Cingulata

CNPJ: 16.422.079/0001-89

Dasypodidae Tatu-mirim

Dasypus novemcinctus

Tatu canastra

Priodontes maximus

Tatu galinha

Dasypus septemcinctus
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Percebe-se no referente estudo que a AID não possui grande diversidade de espécies
provavelmente devido às pressões diversas sofridas ao longo dos anos nos habitats naturais,
que fragilizaram os fragmentos florestais, reduzindo sua capacidade em dar suporte à vida
animal ou mesmo o extinguiram.

3.2.4. Ictiofauna
O Brasil abriga cerca de três mil espécies de peixes de água doce e no Estado de Minas
Gerais, são encontradas 354 espécies de peixes sendo que os números de espécies na bacia
do Rio Grande são de 88 (VIEIRA, 2005).
Para o levantamento da ictiofauna foram determinados 2 pontos amostrais em cada um
dos dois afluentes localizados na AID do empreendimento que se unem para formar um
afluente do Ribeirão das Caveiras, conforme localização indicada na FIGURA 23. A
campanha foi realizada nos dias 17 e 18 de outubro com um esforço amostral realizado por
dois pesquisadores das 08:00 a 12:00 percorrendo uma distância de 150 metros.
Os habitats físicos presentes nos córregos, tais como, vegetação submersa, cascalho,
banco de folhas, remansos, entre outros foram vasculhados através do uso de peneira
retangular com malha de aproximadamente 2,5 mm e o puçá com malha de 1 mm.

7.508

PONTO DE
AMOSTRAGEM
-I

PONTO DE
AMOSTRAGEM
- II

7.506

416

418

FIGURA 23 – Localização das Campanhas de Amostragem para Ictiofauna e Macro
Invertebrados
CNPJ: 16.422.079/0001-89
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Ao total, incluindo todos os pontos amostrados, foram encontradas 2 espécies de peixe
pertencente a 2 famílias e 2 ordens sendo elas Characiformes (Lambari do Rabo Vermelho),
Cyprinodontiformes (Barrigudinho).
A baixa representatividade da amostragem é atribuída ao fato de os dois pontos serem
muito próximos às nascentes, onde a ocorrência de peixes é naturalmente limitada (Vannote
et al. 1980). As FIGURAS de 24 a 27 apresentam os locais de amostragem e os indivíduos
capturados.

FIGURA 24 – Local do Início do Esforço
Amostral na Campanha I

FIGURA 26 – Indivíduo Capturado
Durante Campanha. BARRIGUDINHO Phalloceros Caudomaculatus

FIGURA 25 – Local do Início do Esforço
Amostral na Campanha II

FIGURA 27 – Indivíduo Capturado
Durante Campanha. LAMBARI DO
RABO VERMELHO - Astyanax Fasciatus
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3.2.5. Macro Invertebrado
Os macro invertebrados são micro-organismos que vivem no sedimento dos cursos de
água e participam de cadeias alimentares, processos de mineralização, reciclagem da
matéria orgânica, fluxo de energia e por isso são úteis no monitoramento da qualidade
ambiental. É considerado macro invertebrado aqueles indivíduos que apresentam tamanho
superior a 0,5 mm, portanto visíveis a olho nú (PEREZ, 1996). O estudo compreendeu na
observação das características limninológicas e suas relações com a diversidade dos macro
invertebrados bentônicos presente na AID do DIMP.
As coletas foram realizadas no início do período das águas onde se utilizou os mesmos
pontos da campanha de Ictiofauna, conforme demonstra a FIGURA 31.
A campanha foi realizada nos dias 19 e 20 de outubro com um esforço amostral realizado
por dois pesquisadores de uma hora sempre diversificando entre área de remanso e de
correnteza. Utilizou-se um amostrador do tipo Surber (30 x 30 cm e 300 µm) devido ao
pequeno fluxo do curso de água.
Após a coleta do material, as amostras foram lavadas em peneira com 0,21 mm de
abertura de malha e o material retido na peneira foi fixado em formol 8 % no próprio local de
coleta. No laboratório, utilizando-se uma bandeja transiluminada, os organismos bentônicos
foram triados e preservados em álcool a 70 %. Os organismos foram analisados sob
microscópio estereoscópico.
A TABELA 13 mostra a ocorrência dos táxons da comunidade de macro-invertebrados
bentônicos registras. Pela diferença das espécies encontradas, o Ponto de Amostragem II
aparenta estar mais impactado que o Ponto de Amostragem I, provavelmente devido a
existência de atividade pecuarista intensiva próxima ao curso de água. As FIGURAS de 28 a
31 ilustram a os indivíduos coletados durante a campanha.
TABELA 13 – Composição Taxonômica de Espécies da Comunidade de Macro
Invertebrados Bentônicos e Número Total de Indivíduos Coletados
NÚMERO DE INDIVÍDUOS COLETADOS
PONTO DE
AMOSTRAGEM I

PONTO DE
AMOSTRAGEM II

Odonata

26

14

Trichoptera

7

3

Diptera

17

-

Ephemeroptera

6

-

Bivalve

5

-

ORDEM

CNPJ: 16.422.079/0001-89

Rua Álvaro Chaves Mendonça, nº34, sala 26, Bairro Varginha, Itajubá/MG

44

Relatório de Impacto Ambiental do Distrito Industrial– Paraisópolis/MG
Contrato nº 215/2013

FIGURA 28 – Indivíduo Capturada da
Ordem Odonata

FIGURA 30 – Indivíduo Capturada da
Ordem Ephemeroptera

FIGURA 29 – Indivíduo Capturada da
Ordem Diptera

FIGURA 31 – Indivíduo Capturada da
Ordem Trichoptera

3.2.6. Flora
A flora de Minas Gerais, apesar de pouco estudada, apresenta uma grande diversidade,
reunindo 538 espécies ameaçadas de extinção, sendo 87 com ocorrência na Mata Atlântica e
358 nos campos rupestres (Mendonça & Lins, 2000).
A vegetação da região de entorno do DIMP é composta de um mosaico de tipos
vegetacionais, cuja biodiversidade mostra-se diversa e singular, adaptada às diferentes
condições ambientais esperadas para ambientes extremamentes antropizados.
O estudo florístico e da fitofisionomia ocorreu em duas áreas distintas, uma na área
interna do Distrito Industrial e outra no fragmento florestal remanescente localizado na AID.
Para o levantamento no interior do DIMP foi realizada um censo contabilizando 100 % dos
indivíduos arbóreos. Para o fragmento florestal foi utilizada a metodologia de parcelas com
dimensões de 20X100 metros ao longo do fragmento, respeitando um recuo de 25m para
minimizar efeito de borda. Somente os indivíduos com Circunferência Altura do Peito (CAP)
igual ou maior que 20 cm foram identificados.

CNPJ: 16.422.079/0001-89

Rua Álvaro Chaves Mendonça, nº34, sala 26, Bairro Varginha, Itajubá/MG

45

Relatório de Impacto Ambiental do Distrito Industrial– Paraisópolis/MG
Contrato nº 215/2013



Área Interna do DIMP

O Distrito Industrial está localizado em área de pastagem devido à ação antrópica.
Durante a campanha foram identificados no perímetro da área do DIMP um total de 12
indívíduos arbóreos de seis espécies distribuídos em quatro famílias com destaque para
canela sassafrás Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer com 4 indivíduos conforme apresentada na
TABELA 14.
A cobertura vegetal predominante da área é formada por gramíneas não sendo
observadas áreas com solo exposto com formação de erosão. Além disso, foi identificado o
plantio de mudas nativas florestais de aproximadamente 30 cm de altura ao longo das vias
públicas. As FIGURAS de 32 a 37 ilustram as espécies identificadas no interior da área do
DIMP.
TABELA 14 – Árvores Isoladas Encontradas no Interior do Distrito Industrial de
Paraisópolis/MG
DISTRITO INDUSTRIAL ÁRVORES ISOLADAS
FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME POPULAR

Nº
INDIVIDUOS

Fabaceae-Faboideae

Platycyamus regnellii Benth.

Pau-pereira

1

Fabaceae-Mimosoideae

Leucochlon incuriale (Vell.)
Barneby & J.W. Grimes

Corticeira

1

Lauraceae

Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer

Sassafrás

4

Lauraceae

Ocotea puberula (Rich.) Nees

Canela-parda

1

Lauraceae

Persea willdenovii kosterm.

Maçaranduba

3

Myrtaceae

Eugenia pluriflora DC.

Fruta-de-porco

2
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FIGURA 32 – Leucochlon incuriale
(Vell.) Barneby & J.W. Grimes
(CORTICEIRA)

FIGURA 35 – Eugenia pluriflora DC.
(FRUTA-DE-PORCO)

FIGURA 33 – Ocotea odorifera (Vell.)
Rohwer (SASSAFRÁS)

FIGURA 36 – Ipê pertencente à Família
(Bignoniaceae) plantada

FIGURA 34 – Persea willdenovii kosterm
(MAÇARANDUBA)

FIGURA 37 – Muda pertencente à
Família (Fabaceae) plantada
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Fragmento Florestal da Área de Influência Direta

O fragmento florestal é um remanescente do Bioma Mata Atlântica de floresta
semidecidual com vegetação secundária em estágio inicial de regeneração, contando com
aproximadamente 4,47 ha, localizado a montante do Distrito Industrial, estando circundado
por áreas de pastagem (FIGURA 38).

FIGURA 38 – Fragmento Florestal Remanescente localizado a montante do DIMP
Foi identificado nas parcelas um total de 191 indivíduos de 28 espécies que pertence a
17 famílias listadas na TABELA 15, sendo considerado um número expressivo devido às
condições de fragilidade encontrada no interior do fragmento.
TABELA 15 – Árvores Amostradas de 4 parcelas Lançada dentro do Fragmento
Florestal

DISTRITO INDUSTRIAL ÁRVORES ISOLADAS
FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME POPULAR

INDIVIDUOS

Anacardiaceae

Tapirira obtusa (Benth.) J.D. Mitch.

Fruto-de-pombo

8

Asteraceae

Vernonia discolor (Spreng.) Less.

Vassourão-preto

30

Euphorbiaceae

Alchornea sidifolia Müll. Arg.

Folha-redonda

9

Euphorbiaceae

Croton floribundus Spreng.

Capixingui

1

FabaceaeCaesalpinoideae

Copaifera langusdorffii

Copaíba

7

Fabaceae-Faboideae

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth. Bico-de-pato

4

Fabaceae-Faboideae

Platycyamus regnellii Benth.

1
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TABELA 15 – Árvores Amostradas de 4 Parcelas Lançada dentro do Fragmento
Florestal (Continuação)
DISTRITO INDUSTRIAL ÁRVORES ISOLADAS
FAMÍLIA
Fabaceae-Faboideae

ESPÉCIE
Platypodium elegans Vogel

Fabaceae-Mimosoideae Anadenanthera peregrina (L.) Spreg.
Fabaceae-Mimosoideae Inga sessilis (Vell).Mart.

NOME POPULAR

INDIVIDUOS

Amendoim-do-campo

3

Angico-do-morro

2

ingá-macaco

1

Leucochlon incuriale (Vell.) Barneby &
Fabaceae-Mimosoideae J.W. Gri.

Corticeira

6

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.
Fabaceae-Mimosoideae Macbr.

pau-jacaré

4

Lamiaceae

Aegiphila sellowiana Charm.

Tamanqueira

15

Lauraceae

Cryptocarya aschersoniana Mez

Canela-fogo

23

Lauraceae

Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer

Sassafrás

16

Lauraceae

Persea willdenovii kosterm.

Maçaranduba

3

Melastomataceae

Miconia ligustroides (DC.) Naudin

pixirica, jacatirão

15

Moraceae

Ficus guaranitica Chodat

Figueira

1

Myrtaceae

Calyptranthes clusiifolia (Miq.) O. Berg

Araçarana

2

Myrtaceae

Eugenia pluriflora DC.

Fruta-de-porco

3

Myrtaceae

Plinia rivularis (cambess.) Rotman

Jaboticabarana

7

Myrtaceae

Siphoneugenia densiflora O. Berg

Murta, guamirim

15

Rubiaceae

Alseis floribunda Schott

falsa-pelada

1

Rutaceae

Zanthoxylum rhoifolium Lam.

mamica-de-porca

2

Salicaceae

Casearia sylvestris Sw.

Café-do-mato

1

Urticaceae

Cecropia glaziovi Snethl.

Embaúva-vermelha

3

Verbenaceae

Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Pers.

Lixa, lixeira

1

O fragmento florestal se encontra isolado de outros fragmentos, não havendo corredor
ecológico. Observou-se grande mortalidade de árvores na borda e no interior do fragmento
formando clareiras (FIGURAS 39 a 42).
Outro elemento observado foi o grande fluxo de animais doméstico, principalmente de
bovinos, transitando no interior do fragmento devido a grande quantidade de fezes
encontradas, além de uma carcaça, especialmente nas áreas de clareiras onde há presença
de gramíneas (FIGURA 43 e 44). Os animais pastando e transitando dentro do fragmento
pisoteiam e arrancam plântulas e mudas, dificultando a regeneração natural do fragmento.
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FIGURA 39 – Borda do Fragmento
Apresenta Árvores Mortas e Gramíneas
Indicando Grande Incidência de Luz.

FIGURA 42 – Clareira no Interior do
Fragmento

FIGURA 40 – Poucas Árvores Adultas
formando o Subdoceu e Clímax

FIGURA 43 – Animal Morto no Interior
do Fragmento

FIGURA 41 – Árvores Mortas no Interior
do Fragmento.

FIGURA 44 – Grande Quantidade de
Fezes Bovinas Encontradas em Todo o
Fragmento
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3.2.7. Considerações Finais do Meio Biótico
De acordo com as análises de impacto ambiental e o registro das diferentes espécies
encontradas no AID, no EIA, é válido ressaltar a influência antrópica no local, principalmente
devido à atividade pecuarista em áreas prioritárias para a preservação como as Áreas de
Preservação Permanente (APP).
Apesar das análises de água efetuadas no afluente do Ribeirão das Caveiras resultarem
em um nível insignificante de poluição, foi caracterizada no levantamento biótico a diferença
qualitativa de espécies nos diferentes pontos amostrados, o que indica a presença de um
ambiente antropizado.
Os ambientes alterados e abertos, característicos desses estudos, apresentam
geralmente baixa dependência florestal, baixa especificidade de habitat, baixo índice de
vulnerabilidade e grande tamanho populacional. Sendo assim, esse reduzido número de
espécies pode ser explicado pelo nível de degradação da AID amostrada.
A implantação de programas de reflorestamento e o uso correto das Leis Ambientais
vigentes serão de vital importância para a conservação e melhoria da diversidade das
espécies ainda existentes na área do empreendimento.
Portanto, pode-se concluir que o panorama atual é de grande descaracterização das
espécies local, que de maneira alguma pode ser considerada representativa da floresta
atlântica que um dia recobriu a região, estando a AID totalmente modificado na totalidade de
sua área pelas ações do homem com atividades agropastoris (FIGURA 45).

FIGURA 45 – AID totalmente antropizada por atividade agropastoris
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3.3. MEIO ANTRÓPICO
O empreendimento trará consigo alterações em alguns componentes antrópicos, tanto
benéficas quando adversas, em maior ou menor magnitude.
Com relação à estrutura urbana, o aumento de tráfego nas regiões periféricas da
cidade e a pressão sobre o transporte público são alterações que podem ser sentidas de
forma mais evidente, pois acontecem de forma concentrada, no entorno de empreendimento.
Com relação aos serviços de saúde, assistência social e outros, o empreendimento não
exercerá pressão significativa, já que a mão de obra a ser utilizada é do próprio município, ou
seja, de pessoas que já utilizam estes serviços normalmente.
Por outro lado, a oferta de empregos e bens de consumo pressupostos do
empreendimento impulsionam o crescimento e o desenvolvimento da cidade.
O empreendimento pode gerar uma demanda por moradias em seus arredores. Caso
esta ocorra, é provável que a especulação imobiliária reaja buscando implantar loteamentos
residenciais que sejam próximos ao empreendimento.
Com relação à área rural do município, as ofertas de emprego lançadas no município
pelo novo empreendimento podem representar aumento do êxodo rural.
As empresas concessionarias que operam no município, tais como energia elétrica,
saneamento, transporte público, etc, emitiram pareceres favoráveis para atendimento da
demanda do empreendimento (ANEXO 14).
Os dados apresentados demonstraram que o município de Paraisópolis é dotado de
serviços, infraestrutura e organização social que conferem ao mesmo uma situação favorável
em termos de crescimento socialmente sustentável, devido ao porte das empresas já
instaladas no município.
Não foram identificadas pressões adversas significativas sobre os componentes do
meio antrópico, advindos do funcionamento do Distrito Industrial.
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4. IDENTIFICAÇÃO DAS ALTERNATIVAS PARA O PARCELAMENTO DO SOLO
A localização de um distrito industrial é essencialmente um processo de tomada de
decisão através do qual se pretende comparar diferentes alternativas locacionais para a
implantação do empreendimento.
O

estudo

de

alternativas

locacionais

é

de

grande

importância

para

um

empreendimento que pretende obter o maior número de vantagens competitivas, para o
desenvolvimento das áreas comunitárias do entorno e para uma maior conservação do meio
ambiente.
No intuito de selecionar a melhor área física para receber o empreendimento, foram
avaliadas as áreas possíveis no território de Paraisópolis, identificando os fatores favoráveis e
não favoráveis à instalação e operação do empreendimento em cada localidade, analisando
os principais pontos:
o

Meio Físico – existência de recursos hídricos, estabilidade dos solos e
qualidade do ar;

o

Meio Biótico – tipo de vegetação ou proximidade de áreas de relevante
interesse ecológico, como fragmentos bem conservados, APP’s, unidades
de conservação (UCs), entre outras;

o

Meio Antrópico – distância de aglomerados populacionais, disponibilidade
de infraestrutura urbana adequada (energia, água, extensão de área útil,
mão de obra), acesso por rodovias, restrições legais, interferências com
outras atividades econômicas.

A área selecionada apresentou as melhores vantagens para receber o Distrito
Industrial de Paraisópolis/MG, destacando-se:
 Área de expansão urbana;
 Área de propriedade da Prefeitura Municipal de Paraisópolis;
 Distância satisfatória do centro do município;
 Núcleos populacionais distantes;
 Possui bons acessos e infraestrutura no entorno;
 Vegetação caracterizada por pastagens;
 Topografia e localização privilegiadas.
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A área escolhida pela administração pública ocupa um eixo do município propício para
o crescimento industrial, uma vez que é servida por uma excelente malha viária, representada
pela MG 295 e MG 173. Estas estradas servem à viabilização do escoamento dos produtos
que serão gerados no Distrito Industrial, além de servirem para o recebimento de matériasprimas e insumos necessários à operação industrial.
A única Unidade de Conservação existente na área de influência do Distrito Industrial
é a Parque Municipal do Brejo Grande estando distante a 4.700 metros. Não há previsão de
efeitos ambientais a serem gerados no Distrito Industrial que alcancem a U.C. uma vez que a
mesma situa-se a montante e em outra bacia hidrográfica. Além disso, conforme mencionado
anteriormente foi emitido pelo órgão gestor parecer favorável a instalação do DIMP na atual
localidade.
Dentre os parâmetros ambientais que favorecem a localização escolhida, tem-se que
a AID está situada a jusante de todos os mananciais de captação de água da cidade.
A área do empreendimento não abriga sistemas ecológicos dotados de maior
complexidade uma vez que é primordialmente ocupada com pastos e campos degradados.
Diante de tais considerações a Prefeitura Municipal de Paraisópolis, escolheu a área
supracitada para a implantação do Distrito Industrial.
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5. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
5.1. PROJETO URBANÍSTICO
O Projeto Urbanístico do Distrito Industrial de Paraisópolis foi elaborado pela Prefeitura
Municipal de Paraisópolis. O estudo urbanístico proposto para o parcelamento do solo, sob a
base planialtimétrica, com curvas de nível cotadas de metro em metro, apresentando
interseções de acesso e traçado do sistema viário juntamente com suas articulações e
arruamentos contíguos, subdivisão de quadras e lotes, indicação de áreas verdes
apresentados pela Prefeitura encontram-se no ANEXO 15.
O Distrito Industrial será composto por 11 lotes, ocupados prioritariamente por indústrias
de alta tecnologia cujos lotes têm áreas variáveis, que vão de 1.223,90 m² a 25.265,00 m².

5.1.1. Supressão de Vegetação
Conforme levantamento realizada na caracterização do meio biótico, a vegetação
predominante na área do empreendimento é composta por gramíneas, havendo a presença
de indivíduos arbóreos isolados. A FIGURA 15 apresenta a localização de cada um desses
indivíduos destacando as 8 árvores que serão suprimidas para a instalação das industrias
nos respectivos lotes. Na TABELA 14 segue a identificação das espécies e o porte dos
indivíduos levantados no interior do DIMP. Além da supressão dos indivíduos arbóreos, os
lotes sofreram raspagem da camada superficial da camada de vegetação em função das
necessidades de obras de terraplanagem e infraestrutura.
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COORDENADAS UTM
PONTO

LONGITUDE

LATITUDE

ARVORE 1 - A01

417.639

7.506.837

ARVORE 2 - A02

417.649

7.506.564

ARVORE 3 - A03

417.514

7.506.819

ARVORE 4 - A04

417.467

7.506.971

ARVORE 5 - A05

417.613

7.506.824

ARVORE 6 - A06

417.420

7.506.961

ARVORE 7 - A07

417.553

7.507.018

ARVORE 8 - A08

417.667

7.507.026

ARVORE 9 - A09

417.759

7.506.970

ARVORE 10 - A10

417.725

7.507.008

ARVORE 11 - A11

417.569

7.506.851

ARVORE 12 - A12

417.595

7.506.848

FIGURA 46 – Croqui de Localização dos Indivíduos Arbóreos Isolados
TABELA 16 – Identificação e Caracterização do Porte dos Indivíduos Arbóreos Isolados
FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME
POPULAR

CAP
(cm)

Altura
(cm)

1

FabaceFaboideae

Platycyamus regnellii Benth.

pau-pereira

129

1220

2

FabaceaeMimosoideae

Leucochlon incuriale (Vell.)
Barneby & J.W. Grimes

corticeira

111

1100

3

Lauraceae

Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer

Sassafrás

219

745

4

Lauraceae

Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer

Sassafrás

223

1000

5

Lauraceae

Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer

Sassafrás

252

950

6

Lauraceae

Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer

Sassafrás

99

617

7

Lauraceae

Ocotea puberula (Rich.) Nees

Canela-parda

194

1200

8

Lauraceae

Persea willdenovii kosterm.

Maçaranduba

231

1300

9

Lauraceae

Persea willdenovii kosterm.

Maçaranduba

190

950

10

Lauraceae

Persea willdenovii kosterm.

Maçaranduba

240

1200

11

Myrtaceae

Eugenia pluriflora DC.

Fruta-de-porco

105

823

12

Myrtaceae

Eugenia pluriflora DC.

Fruta-de-porco

75

310
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5.1.2. Arborização das Vias
A arborização das vias visa proporcionar conforto para as edificações, sombreamento,
abrigo e alimento para avifauna, diversidade biológica, diminuição da poluição, condições de
permeabilidade do solo e aspectos paisagísticos, contribuindo para a melhoria das condições
urbanísticas do empreendimento.
Sob a rede elétrica serão implantadas árvores de pequeno porte (como por exemplo,
Flamboyant-Mirim, Ipê Mirim, Extremosa). Nas demais calçadas, sem a rede elétrica, deverão
ser plantadas árvores de porte médio (como por exemplo, Quaresmeira e Pata de Vaca),
observando-se as dimensões da via pública e o paisagismo local.
Ao redor das árvores será adotada uma área permeável, seja na forma de canteiro, faixa
ou piso drenante, que permita a infiltração de água e a aeração do solo. As dimensões
recomendadas para essas áreas não impermeabilizadas, sempre que as características dos
passeios ou canteiros centrais o permitirem, deverão ser de 1,0 m² para árvores de pequeno
porte e de 2,0 m² para árvores de médio porte.
Para efeito da aplicação destas normas, as espécies são caracterizadas como:


nativas ou exóticas de pequeno porte (até 5 m de altura) ou arbustivas.



nativas ou exóticas de médio porte (de 5 a 10 m de altura);

No ANEXO 16 é apresentado a planta da arborização das vias do Distrito Industrial de
Paraisópolis, indicando o número de espécies e distribuição das mesmas.

5.1.3. Revegetação das Áreas Verdes
O Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) para revegetação das áreas
verdes será o descrito no ANEXO 17.

5.2. SISTEMA DE DRENAGEM URBANA
Um sistema de drenagem de águas pluviais é composto de uma série de unidades e
dispositivos hidráulicos. Os sistemas de drenagem são classificados de acordo com suas
dimensões, em sistemas de micro drenagem, também denominados de sistemas iniciais de
drenagem, e de macro drenagem.
A micro drenagem inclui a coleta e afastamento das águas superficiais ou subterrâneas
através de pequenas e médias galerias, fazendo ainda parte do sistema todos os
componentes do projeto para que tal ocorra. A macro drenagem inclui, além da micro
drenagem, as galerias de grande porte, com diâmetro maior que 1,5 m e os corpos
receptores tais como canais e rios canalizados.
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As características técnicas dos elementos de micro drenagem do sistema de drenagem
pluvial projetado para ser instalado no empreendimento, seguirão o Memorial Descritivo
constante no ANEXO 18 juntamente com o projeto de drenagem de água pluvial.
As águas pluviais serão lançadas em boca de lobo existente na Rodovia Estadual MG
295, e encaminhada para a bacia de drenagem sendo dispersa em área de pastagem a
montante do corpo de água receptor.

5.3. REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
A alimentação do Distrito Industrial será realizada através da adutora existente na
Fazenda do Sr. Antônio Moreira de Almeida Nazareth, que abastecerá um reservatório com
capacidade para três milhões de litros de água, que atenderá as indústrias. A adutora ficará
numa faixa de servidão de saneamento, e o reservatório ao lado da área verde.
O órgão responsável pela execução da obra será o Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE de Paraisópolis/MG, assim como manutenções necessárias no sistema pelos próximos
20 anos.
O projeto da rede de abastecimento de água e o seu memorial descritivo encontram-se no
ANEXO 19.

5.4. REDE DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
Para atender o Distrito Industrial deverão ser construídos 2.000 metros de rede de coleta
de esgoto sanitário, conduzindo o esgoto sanitário até a Estação de Tratamento de Esgoto –
ETE do Distrito Industrial.
O SAAE será o órgão responsável pela execução da obra, assim como manutenções
necessárias no sistema pelos próximos 20 anos.
O projeto da rede de coleta de esgoto sanitário e o seu memorial descritivo encontram-se
no ANEXO 20.

5.5. SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO
Será instalada uma Estação de Tratamento de Esgoto Compacta operando com um reator
anaeróbico tipo Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) e dois filtros anaeróbicos em
paralelo para atender exclusivamente o Distrito Industrial. O memorial de cálculo do sistema
de tratamento é apresentado no ANEXO 21.
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5.6. DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Não será utilizado sistema próprio de tratamento e disposição final de resíduos sólidos
domésticos. Tanto a limpeza pública, como a coleta e destinação dos resíduos sólidos
urbanos serão efetuados pelo serviço público municipal.
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6. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
A FIGURA 47 indicada a posição e o ângulo de cada foto frente ao empreendimento. As
FIGURAS de 48 a 75 fazem parte do relatório fotográfico abrangendo toda a área do
empreendimento bem como do seu entorno imediato.

FIGURA 47 – Croqui com Indicação do Ângulo das Fotos Frente ao Empreendimento.
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FIGURA 48 – Entrada Principal do DIMP

FIGURA 51 – Área de Drenagem a
Jusante do DIMP

FIGURA 49 – Entrada Principal do DIMP
e ao Fundo Fragmento Florestal
Existente no seu Entorno

FIGURA 52 – Área de Drenagem a
Jusante do DIMP

FIGURA 50 – Vista da AID do
Empreendimento Totalmente
Antropizada por Pastagem

FIGURA 53 – Cobertura Vegetal
Existente com Topografia Pouco
Acentuada
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FIGURA 54 – Futuras Instalações da
ETE a Ser Operada pelo SAAE

FIGURA 57 – Vias de Acesso Internas
do DIMP e Posteamento com Iluminação
Pública

FIGURA 55 – Vias de Acesso Internas
do DIMP e Posteamento com Iluminação
Pública

FIGURA 58 – Sistema de Drenagem
Implantado

FIGURA 56 – Vias de Acesso Internas
do DIMP, Posteamento com Iluminação
Pública e Terraplanagem do Lote

FIGURA 59 – Reservatório do Sistema
de Abastecimento de Água
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7. PROGNÓSTICO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
O prognóstico dos impactos ambientais irá identificar e avaliar os efeitos ambientais das
intervenções feitas pelo empreendedor nas fases de planejamento, construção e ocupação
do Distrito Industrial de Paraisópolis sobre os componentes ambientais das áreas de
influência direta e indireta, definidos anteriormente.
A equipe envolvida na elaboração do EIA/RIMA, com base nos projetos urbanísticos e
complementares (água, esgoto e drenagem de águas pluviais), utilizando o Método “Ad Hoc”,
(método clássico de avaliação de impacto ambiental que consiste em reuniões de
especialistas escolhidos conforme a característica e localização do projeto a ser analisado)
identificou as principais intervenções previstas em projeto para ocorrerem em cada etapa do
processo de implantação do empreendimento. Com foco nestas intervenções a equipe pode
efetuar a previsão de impactos ambientais associados, os quais, uma vez indicados, puderam
ser valorados segundo os critérios apresentados a seguir:


Caráter do Impacto (C): Positivo ou Benéfico: diz-se do efeito que incide no
sentido de preservar os recursos naturais. Negativo ou Adverso: diz-se do efeito
que diminui a estabilidade do componente ambiental considerado;



Magnitude (M): refere-se ao grau de criticidade da alteração (impacto) passível de
ocorrer sobre o componente ambiental (ar, solo, água, sociedade, etc.). A
magnitude de um impacto pode ser Leve: quando este exige do componente
ambiental sobre o qual incide, uma resposta simples, não alterando a interação
original entre este e os demais componentes ambientais da área; Mediana:
quando o impacto exige do componente ambiental sobre o qual incide, uma
resposta que altera a natureza de sua interação com os outros componentes do
meio ambiente, sem contudo descaracterizá-la; Alta: quando o impacto altera
fortemente a interação original entre os componentes ambientais da área;



Ordem do Impacto (O): são Diretos os impactos que ocorrem devido a uma ação
do empreendedor; ou Indiretos os impactos que ocorrem a partir dos impactos
diretos detectados; e são Difusos os impactos que ocorrem, nas áreas de
influência

do

empreendimento,

embora

sejam

provenientes

de

fontes

desconhecidas ou difusas, ou seja, o empreendedor não pode exercer controle
sobre sua incidência;


Abrangência (A): Local: quando o impacto incide apenas sobre componentes
ambientais na área de influência direta do empreendimento (esta última pode
variar, deve ser definida nos estudos ambientais); Regional: quando o impacto
incide sobre componentes ambientais presentes além das fronteiras da área de
influência direta do empreendimento; e Global: quando o impacto incide sobre
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componentes ambientais existentes além da área de influência indireta do
empreendimento, podendo chegar até a abrangência global propriamente dita;


Duração do Impacto Ambiental (D): diz-se do período de tempo ou prazo em
que o componente ambiental manter-se-á alterado por determinada intervenção.
Pode ser por um prazo curto: considera-se de 1 a 3 anos de duração; por prazo
médio: de 3 a 10 anos de duração; ou por prazo longo: o componente ambiental
fica alterado por mais de 10 anos:



Condição de Reversibilidade ou Plasticidade do Impacto (CR): a condição de
reversibilidade pode ser: Reversível: quando o impacto negativo ou positivo
desaparece ou é potencializado através da implementação de medidas
mitigadoras simples que dependam apenas do sujeito causador do impacto;
Crítica: quando um efeito negativo ou positivo pode ser eliminado ou
potencializado com a implementação de medidas que não dependam apenas do
sujeito causador do impacto; e Irreversível: quando nem mesmo medidas
mitigadoras complexas conseguem interromper o impacto sobre o meio ambiente,
ou quando um efeito positivo apresente implicações benéficas sobre o meio
ambiente,

mesmo

sem

o

empreendimento

de

esforços

por

parte

do

empreendedor;


Probabilidade (P): Baixa: impacto cuja possibilidade de ocorrência seja pequena,
baseada pesquisas científicas ou em evidências de ocorrências passadas (1 caso
em 10 anos) ou que não existam evidências de ocorrências passadas. Média:
impacto cuja possibilidade de ocorrência seja razoável baseada em pesquisas
científicas ou em evidências de ocorrências passadas (ex.: 1 caso em 5 anos);
Alta: impacto cuja possibilidade de ocorrência seja grande baseada pesquisas
científicas ou em evidências de ocorrências passadas (ex.: no mínimo 1 caso em
dois anos);



Potencial Associativo do Impacto (PA): diz-se de propriedade segundo a qual
um impacto naturalmente associa-se a algumas condições ambientais gerando
novos impactos. Um impacto pode apresentar: Potencial associativo baixo: quando
a interação ambiental não muda ou muda muito pouco, permanecendo isolada, e
caindo apenas sobre um componente ambiental; Potencial associativo médio:
quando o impacto que alterava apenas um componente ambiental passa a recair
sobre outro, alterando-o também. Potencial associativo alto ou impacto cumulativo
ou ainda impacto sinérgico: diz-se que um impacto é cumulativo quando passa a
alterar algum componente ou processo ambiental de maneira sistêmica ou
crescente no tempo e no espaço. Um impacto ambiental é sinérgico quando altera
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um componente ou processo ambiental de forma qualitativa, ou seja, modificando
sua função no meio ambiente;


Condição de Detecção (CD): Fácil: caso ocorra o impacto, positivo ou negativo, é
praticamente certo que este seja detectado através de simples observações
efetuadas periodicamente sobre os componentes ambientais afetados; Moderada:
caso ocorra o impacto, é provável que este seja detectado através de medições
simples sobre os recursos ambientais disponíveis no empreendimento; Difícil: caso
ocorra o impacto, este só será detectado através da implementação de
monitoramento

sistemático

sobre

os

recursos

ambientais

potencialmente

atingidos;


Potencial de Alteração do Custo do Empreendimento (PAC): as intervenções
do empreendedor representam custos sobre o valor total do empreendimento,
podendo variar da seguinte forma: Custo Baixo: quando correspondem a até 1%
do valor total do empreendimento; são consideradas de Custo Médio: as
intervenções cujo valor variam de 2 a 5% do total do empreendimento. São de
Custo Alto: as intervenções cujos valores sejam maiores de 5% do valor total do
empreendimento.



Resultado da Soma da Valoração do Impacto Analisado (RV): é dado pela
soma dos valores atribuídos aos parâmetros: Caráter (C), Magnitude (M), Ordem
do Impacto (O), Abrangência (A), Duração (D), Condição de Reversibilidade (CR),
Probabilidade (P), Potencial Associativo do Impacto (PA), Condição de Detecção
(CD), Potencial de Alteração do Custo do empreendimento (PAC);



Grau de Importância do Impacto: é considerado em função do Resultado da
Soma da Valoração do Impacto (RV) sendo atribuído Baixo: quando o resultado
estiver entre 8 e 14; Moderado: quando estiver entre 15 e 20; Alto: quando for
maior ou igual a 21.

A classificação de cada impacto com diferentes graus de importância frente ao contexto
da implantação do empreendimento levou em consideração os critérios acima descritos para
pontuá-los entre 1 a 3. Com isso, possibilitou-se a criação de uma Matriz de Interações entre
as intervenções do empreendimento e os impactos ambientais passíveis de ocorrerem,
apresentados no ANEXO 22.
As TABELAS 17 e 18 apresentam os resultados da análise qualitativa e quantitativa dos
impactos ambientais potenciais estimados como decorrentes da implantação e funcionamento
do empreendimento proposto com base na Matriz de Interações.
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TABELA 17 – Resultados Qualitativos dos Impactos Potenciais do Empreendimento
CATEGORIAS DE IMPORTÂNCIA DOS
IMPACTOS

PARÂMETROS DE
ANÁLISE

TOTAL DE
IMPACTOS

Baixa

Média

Alta

Impactos Positivos

02

06

07

15

Impactos Negativos

08

07

01

16

Total

10

13

08

31

Fase de Planejamento

01

03

03

07

Fase de Implantação

07

05

00

12

Fase de Ocupação

02

05

05

12

Total

10

13

08

31

TABELA 18 – Resultados Quantitativos dos Impactos Potenciais do Empreendimento
CARÁTER DO
IMPACTO

CATEGORIAS DAS FASES DOS IMPACTOS

TOTAL DE
IMPACTOS

Planejamento

Implantação

Ocupação

Impactos Positivos

05

04

06

15

Impactos Negativos

02

08

06

16

Total

07

12

12

31

Na análise geral do processo de indicação dos impactos gerados durante as fases de
planejamento, implantação e operação do Distrito Industrial de Paraisópolis foram
identificadas 31 intervenções do empreendimento passíveis de gerarem pelo menos 31
impactos ambientais, sendo 15 delas considerados como sendo impactos positivos, e 16
como impactos negativos.
A partir da Matriz de Interações, além das análises qualitativas e quantitativas dos
impactos segundo os parâmetros apresentados nas TABELAS 17 e 18, pode-se concluir que:


Fase de Planejamento - é a fase que apresenta menos impactos negativos, uma
vez que suas intervenções servem ao empreendedor, aos órgãos ambientais e á
sociedade, para um maior entendimento do ambiente natural e antrópico que pode
ser atingido pelo empreendimento. Os principais impactos negativos desta etapa
são os custos dos projetos e estudos ambientais, além da preocupação dos
proprietários das áreas adjacentes quanto à instalação de possíveis distúrbios
devido à implantação do empreendimento e eventuais variações nos valores dos
imóveis, já que o setor imobiliário apresenta este tipo de sensibilidade;
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Fase de Instalação - é a fase que apresenta o maior número de intervenções do
empreendimento com caráter de impacto negativo, sendo a maioria sobre o meio
antrópico da área, atingindo principalmente a comunidade usuária das mesmas
vias de acesso da área do empreendimento, bem como os poucos moradores
vizinho. Com relação ao meio natural, nesta fase, os componentes naturais mais
susceptíveis aos impactos são a cobertura vegetal do terreno e o regime de
drenagem de águas pluviais do local. No entanto, nenhum impacto negativo foi
considerado como de importância alta, devido ao fato de que, a maior parte dos
componentes ambientais afetados foi do meio antrópico, e que os impactos
gerados neste meio, apresentam abrangência local e duração estimada como de
curto prazo, possuindo uma boa condição de reversibilidade.



Fase de Ocupação – nesta fase a responsabilidade pela sustentabilidade
ambiental do empreendimento é compartilhada entre o empreendedor (Prefeitura
de Paraisópolis) e as empresas ali instaladas, em função, principalmente, da
origem dos impactos gerados ou passíveis de serem gerados.

Para garantir a sustentabilidade do empreendimento a Prefeitura Municipal de
Paraisópolis, deverá exigir das empresas, antes da instalação no Distrito Industrial, a Licença
Ambiental emitida pelo órgão ambiental competente ou a sua dispensa.
Para os equipamentos de uso coletivo presentes no Distrito Industrial, tais como
instalação e manutenção da rede de distribuição de água, rede de esgotamento sanitário e
sistema de drenagem de águas pluviais, assim como a implementação da arborização do
distrito e as podas periódicas, a manutenção de áreas verdes dentro dos limites do Distrito
Industrial, a varrição das ruas, a coleta regular e a destinação de resíduos sólidos não
perigosos, gerados pelos usuários das áreas coletivas do empreendimento, além de questões
como garantia da mobilidade dos usuários do empreendimento (implantação e manutenção
da

rede

viária,

disponibilização

de

transporte

coletivo

e

outros

equipamentos

complementares) serão aspectos de responsabilidade do empreendedor, mesmo após a
ocupação pelas indústrias.
Às indústrias caberá responsabilizar-se pela prevenção, controle (através de processos
de monitoramento) e implementação de medidas corretivas para a mitigação de impactos
reais, conforme dispõe a legislação ambiental relacionada ao licenciamento ambiental de
atividades potencialmente poluidoras, seja no âmbito municipal, estadual e federal.
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8. MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS
Neste item serão propostos medidas, equipamentos ou procedimentos, de natureza
preventiva, corretiva ou compensatória, propostas na Matriz de Impactos ambientais,
adotadas para prevenir, reduzir ou corrigir a magnitude dos impactos negativos sobre os
fatores físicos, bióticos e antrópicos, provenientes das fases de planejamento, implantação,
construção e ocupação do Distrito Industrial de Paraisópolis/MG.

8.1. FASE DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
8.1.1. Retirada De Cobertura Vegetal Existente
Os possíveis impactos diretos gerados nesta etapa são:


Potenciais interferências em habitats naturais passíveis de perturbar processos
de alimentação, reprodução, abrigo, entre outros;



Alterações no escoamento superficial na área do Distrito Industrial;



Exposição de horizontes mais frágeis do solo local.

E os impactos indiretos são:


Invasão de animais peçonhentos nas áreas de entorno do empreendimento,
assoreamento de cursos d’água.

A remoção da camada superficial do solo, juntamente com a vegetação existente,
ocasionará maior volume de escoamento superficial devido à diminuição da infiltração de
água no mesmo. Além disso, com o solo exposto, aumentará a possibilidade de deflagração
de processos erosivos e consequente carreamento de sedimentos aos cursos d’água.
De forma, a minimizar a magnitude destes impactos são propostas a adoção das
seguintes medidas mitigadoras:


Realizar as obras em período de estiagem em curto período de tempo;



Reservar o solo orgânico removido para ser reutilizado no paisagismo geral e
na revitalização das áreas verdes adequadamente promovendo quando
necessário a sua cobertura e o desvio de águas pluviais no local de
armazenamento temporário;



Realizar obras de drenagem superficial provisória na etapa de escavação e
terraplenagem, além de implantar desvio e controle do escoamento superficial,
dispositivos de amortecimento hidráulico e de retenção de sedimentos
utilizando, quando necessário, forração preventiva com lona plástica sobre o
material escavado ou nas áreas de solo exposto;
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Restringir as remoções de solo às áreas de implantação dos projetos; e



Seguir o cronograma de implantação das obras de forma que não haja
aberturas de frentes de trabalho sem definição clara do início e do fim da obra.

8.1.2. Implantação de Infraestrutura para Viabilização da Construção das
Obras Civis na Área do Empreendimento
Nesta etapa estão sendo consideradas as seguintes intervenções: abertura do
canteiro de obras, pontos de energia elétrica, construção de acessos, dispositivos provisórios
de drenagem pluvial, entre outros.
Os possíveis impactos gerados nesta etapa são:


Incremento do tráfego de veículos pesados na Rodovia MG 295 e acessos da
área do empreendimento, com maior risco de acidentes neste trecho;



Geração de material particulado, ruídos e vibrações;



Geração de resíduos sólidos domésticos devido à presença dos trabalhadores.

As medidas mitigadoras propostas nesta etapa são:


Providenciar a sinalização de trânsito preventiva através da adoção de placas
de advertência e cones de sinalização;



Empreender obras em horário comercial de maneira que os trabalhos e a
movimentação dos maquinários sejam realizados durante a luz do dia e fora
dos horários de pico de trânsito local;



Proceder com a limpeza periódica do terreno em termos de recolhimento de
resíduos sólidos, despejado ao longo das margens da rodovia e da estrada de
acesso ao presídio;



Não efetuar carregamento de materiais (areia, brita, solo, etc) em excesso e
sempre proceder com loneamento nas caçambas dos caminhões que forem
trafegar em vias públicas a fim de se evitar a transbordamento.



Realizar manutenção periódica das máquinas a serem utilizadas, de forma a
diminuir a geração de ruídos, vibrações, vazamento de óleo e de emissões
gasosas poluidoras.



Durante as obras, o solo dos acessos, vias, canteiros de obras e demais
superfícies passíveis de geração de emissões fugitivas de poeira deverão ser
umidificadas com aspersões periódicas. Os caminhões que transportarem
terra, rocha e todo material pulverulento deverão ter sua carga coberta,
prevenindo o lançamento de partículas e poeira;



Deverá ser obrigatória a utilização de equipamentos de proteção individual,
como máscaras, para os funcionários expostos a esse impacto;
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Submeter os trabalhadores da área a treinamento inicial de conscientização
quanto à diminuição na geração de resíduos sólidos, inclusive os da
construção civil, bem como a diminuição do desperdício no canteiro; e



Dispor de recipientes identificados para a separação de todas as classes de
resíduos gerados bem como proceder quanto a sua correta disposição final.

8.1.3. Instalação de Canteiro de Obras
Os possíveis impactos gerados nesta etapa são:


Alteração do valor econômico agregado do local (uma vez que máquinas,
equipamentos e materiais ficarão ali guardados);



Aumento do risco de furtos na área do empreendimento;



Geração de efluentes sanitários;



Perturbações sobre o ambiente como um todo: emissões de poluentes na
atmosfera, produção de poeiras, ruído, esgoto, lixo, etc.



Potencial alteração nos processos físicos do solo, do relevo, da drenagem
natural da área do empreendimento. Potencial formação de recalques
localizados por concentração de massa e de outros processos que possibilitem
a desestruturação dos solos locais, aumentando o risco de poluição do lençol
freático.

As medidas mitigadoras propostas nesta etapa são:


Disponibilizar estrutura física suficiente para o armazenamento de máquinas e
equipamentos no canteiro de obras;



Firmar parceria com a polícia militar para a realização de rondas noturnas e
contratar vigilância particular para o canteiro todas as noites, inclusive e
principalmente nos fins-de-semana;



Instalar banheiros químicos no canteiro de obras e recipientes para receber os
resíduos sólidos provenientes da higiene sanitária. Prever a limpeza do
canteiro

com

uma

periodicidade

compatível

com

a

capacidade

de

armazenamento de resíduos;


Disponibilizar água potável aos trabalhadores e indicar quais delas não são
próprias para consumo.



A escavação e terraplenagem deverão ser acompanhadas de obras de
drenagem superficial provisória e implantação de desvio e controle do
escoamento superficial, implantação de dispositivos de amortecimento
hidráulico e de retenção de sedimentos utilizando-se forração preventiva com
plástico sobre o material escavado ou das áreas de solo exposto.
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8.1.4. Construção do Empreendimento
Nesta etapa estão sendo consideradas as seguintes intervenções: configuração dos
lotes segundo projeto urbanístico e arruamento; movimentação de solos; escavação de valas;
instalação de tubulações de água e esgoto; incidência diária de trabalhadores na área do
empreendimento.
Os possíveis impactos gerados nesta etapa são:


Distúrbios sobre a comunidade residente no entorno da obra;



Aumento do risco de acidentes envolvendo trabalhadores da obra;



Incremento do tráfego de veículos pesados na Rodovia BR 459;



Maior risco de acidentes neste trecho da estrada;



Deflagração de processos erosivos devido à movimentação de solos por
ocasião da execução de cortes e do aumento do escoamento superficial
devido à impermeabilização dos solos;



Promoção da instabilidade de taludes em vertentes íngremes;



Assoreamento do leito dos cursos d’água que drenam a bacia hidrográfica
local; e



Poluição do solo e da água causada pela manutenção e lavagem dos veículos.

As medidas mitigadoras propostas nesta etapa são:


Realizar manutenção periódica das máquinas a serem utilizadas, de forma a
diminuir a geração de ruídos, vibrações, vazamento de óleos e de emissões
gasosas poluidoras;



Instalar pátio impermeável para manutenção e lavagem de veículos prevendo
a condução dos efluentes líquidos para caixa separadora de água e óleo;



Armazenar

corretamente

os

resíduos

sólidos

perigosos

gerados

na

manutenção dos equipamentos e encaminhar para disposição final adequada;


Empreender obras em horário comercial de maneira que os trabalhos e a
movimentação dos maquinários sejam realizados durante a luz do dia e fora
dos horários de pico de trânsito local;



Proceder à aspersão de água sobre os terrenos e trabalhar a favor da direção
dos ventos predominantes, de modo a evitar acidentes envolvendo os
trabalhadores do próprio empreendimento;



Fornecer aos trabalhadores os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual)
necessários à sua segurança e crachás que os identifique e autorize a
trabalhar na área;
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Dotar a área de trabalho com EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva)
recomendados por diretrizes normativas do Ministério do Trabalho;



Garantir vistoria adequada do técnico de segurança do trabalho diariamente na
área do empreendimento;



Realizar as obras no período de estiagem;



Executar obras de drenagem superficial provisória, implantação de desvio e
controle

de

drenagem

superficial,

implantação

de

dispositivos

de

amortecimento hidráulico e de retenção de sedimentos utilizando-se forração
preventiva com plástico sobre o material escavado ou das áreas de solo
exposto, nas fases de escavação e terraplenagem; e


Seguir o cronograma de implantação das obras, para que não haja aberturas
de frentes de trabalho sem definição clara do inicio e do fim da obra.

8.1.5. Configuração Final dos Lotes
Nesta etapa estão sendo consideradas as seguintes intervenções: lotes e arruamento
das vias de circulação.
Os possíveis impactos gerados nesta etapa são:


Aumento do índice de impermeabilização da área



Falta de cobertura vegetal adequada nas áreas do loteamento; e



Aumento do pico de cheias a jusante do empreendimento.

As medidas mitigadoras propostas nesta etapa são:


Prever a instalação de dispositivos de drenagem estruturais e não estruturais
que sirvam para aumentar o índice de infiltração das águas pluviais na área do
empreendimento (reservatórios de detenção, instalação de pisos permeáveis,
previsão de áreas verdes, uso de asfalto ecológico, etc.);



Utilizar o solo orgânico armazenado no processo de retirado da cobertura
vegetal como base e substrato para o processo de revitalização das áreas
verdes e arborização das vias;



Promover o enriquecimento florestal das áreas verdes seguindo o projeto de
revitalização;



Reabilitação ambiental da área do empreendimento com introdução de
indivíduos arbóreos nas calçadas e com a vegetação com gramíneas nas
áreas onde ocorrer solo exposto para assegurar os futuros usos antrópicos
previsto para a mesma.
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8.2. FASE DE OCUPAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
8.2.1. Instalação das Indústrias
Os possíveis impactos gerados nesta etapa são:


Geração potencial de diversas formas de poluição próprias do processo de
construção de cada indústria: geração de ruídos, poeiras, risco de deflagração
de processos erosivos e outras perturbações, caso não haja o devido controle
dos aspectos ambientais.

As medidas mitigadoras propostas nesta etapa estão relacionadas com a elaboração
de normas específicas para a instalação das industriais, por parte do empreendedor, que
estabeleça as diretrizes para a ocupação do lote, como:


Prazo pré-determinado para a construção das edificações necessárias;



Instalação de tapumes quando necessário para diminuir a visibilidade das
obras e para evitar o carreamento de material particulado fino e resíduos
sólidos mais grosseiros pelo vento;



Que a indústria mantenha os materiais e equipamentos da construção dentro
de seu lote;



Que a indústria assuma total responsabilidade pela destinação dos resíduos
de construção civil, em conformidade com a legislação vigente;



Que a indústria recupere os passivos ambientais gerados devido ao seu
processo de construção/instalação.

8.2.2. Operação das Indústrias
Os possíveis impactos gerados nesta etapa são:


Geração potencial de diversas formas de poluição com o funcionamento das
indústrias, caso não haja o devido controle dos aspectos ambientais: poluição
do ar, impacto sobre a qualidade das águas superficiais e subterrânea e sobre
o comportamento hidráulico e hidrológico dos cursos d'água, impactos sobre
os solos como a deflagração de processos erosivos ou outras formas de
poluição dos solos;



Emissões atmosféricas passíveis de gerar poluição do ar e perturbações
(ruídos e vibrações);



Geração de resíduos sólidos industriais classificados como perigosos;
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Pressão sobre os equipamentos de infraestrutura urbana (transporte, serviços
de limpeza urbana, redes de água, esgoto e drenagem, etc).

As medidas mitigadoras propostas nesta etapa são:


A Prefeitura Municipal de Paraisópolis deverá exigir as Licenças Ambientais
pertinentes antes do início da instalação das indústrias;



Destinação final adequada dos resíduos sólidos industriais considerados como
perigosos;



Instalação de equipamentos ou sistemas que reduzirão as concentrações dos
efluentes líquidos e gasosos em padrões de lançamento estipulado pela
legislação ambiental pertinente;



Melhoria e expansão dos equipamentos e serviços públicos na área do
empreendimento, em função da ocupação do mesmo;

8.2.3. Intensa Circulação
Empreendimento

de

Veículos

e

Pessoas

na

Área

do

Os possíveis impactos gerados nesta etapa são:


Impacto sobre o nível de segurança do Distrito Industrial devido à presença de
usuários e colaboradores das indústrias instaladas;



Impacto visual; e



Impacto acústico.

As medidas mitigadoras propostas nesta etapa são:


Estabelecer procedimentos de segurança visando um maior controle do fluxo
de pessoas juntamente com a contratação de vigilância particular;



Implantação da área verde e da arborização da malha viária do distrito para
atenuar o impacto visual e a propagação do ruído.

8.2.4. Falhas nos Dispositivos de Uso Coletivo do Distrito Industrial
Nesta etapa estão sendo consideradas as seguintes intervenções: redes de água,
esgoto ou drenagem, rede viária, sistema de transporte coletivo, problemas relacionados á
segurança pública, entre outros.
Os possíveis impactos gerados nesta etapa são:


Falhas dos sistemas de saneamento básico: poluição de águas e solos;



Falhas na rede elétrica: perdas na produção das indústrias;



Falhas no sistema de transporte público: prejuízos na mobilidade de pessoas
entre o centro da cidade e o Distrito Industrial.
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As medidas mitigadoras propostas nesta etapa são:


Elaborar e implementar o plano de manutenção preventiva dos sistemas de
saneamento, de forma isolada ou em parceria com o SAAE de Paraisópolis. A
periodicidade deverá ser maior do que 1 vez por ano, de modo a detectar
falhas nas redes de água, esgoto e drenagem;



Manter a comunicação com os responsáveis pelos demais serviços de forma a
solicitar reparos, reformas e/ou ampliações que se fizerem necessárias ao
longo dos anos;



Elaboração de um plano geral de emergências ambientais com a disposição
de materiais e equipamentos de contenção de vazamentos e pequenos
incêndios, em área específica do distrito.



A Prefeitura Municipal de Paraisópolis deverá solicitar de cada empresa o
Plano de Emergência, o Plano de Contingência e o Plano de Gerenciamento
de Riscos, para garantir a implementação de procedimentos operacionais
internos ou de instruções de trabalho.
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9. PLANO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO
O Plano de Acompanhamento e Monitoramento visa à execução de uma série de medidas
e procedimentos nos aspectos ambientais significativos, levantados durante a execução do
projeto de infraestrutura do Distrito Industrial. O plano deverá ser acompanhado e executado
pelo responsável técnico da obra, de forma a subsidiar a implementação de medidas que
permitam a diminuição do impacto ambiental negativo a ser causado. A seguir serão
detalhados os planos de acompanhamento e monitoramentos específicos.

9.1. PLANO DE AVALIAÇÃO DOS TALUDES E DO SISTEMA DE DRENAGEM
PLUVIAL
A principal finalidade das inspeções rotineiras de conservação é estabelecer a
necessidade de obras de manutenção básica. A inexistência de manutenção periódica e
adequada constitui perigo iminente de acidentes com prejuízos aos bens materiais e também
às pessoas que fazem uso do empreendimento em todas as suas fases. A TABELA 19
detalha o plano de avaliação dos taludes e do sistema de drenagem pluvial.
TABELA 19 – Plano de Avaliação dos Taludes e do Sistema de Drenagem Pluvial



Procedimentos







Periodicidade

Trimestral


Recomendações
Gerais




Resultados

Limpar o entulho acumulado nas caneletas de drenagem e
superfície das encostas;
Reparar canaletas de drenagem, caixas de passagem e
pavimentos rachados ou danificados;
Reparar superfícies com fissuras ou trincas;
Desobstruir bueiros e nas tubulações de escoamento;
Remover qualquer vegetação que cause rachaduras na
superfície dos taludes e canaletas de drenagem;
Replantar a grama nas superfícies dos terrenos sem vegetação;
No caso de ferragens aparentes em obras de contenção, deverá
ser consultada firma de engenharia especializada em
recuperação estrutural.
Realizar as obras de manutenção antes do início da temporada
de chuvas;
Uma inspeção de engenharia para manutenção deve ser
realizada nos taludes por um engenheiro geotécnico, pelo
menos uma vez em cada cinco anos;
Engenheiro geotécnico informará sobre a manutenção da
encosta e quaisquer obras de melhoria requeridas.

O resultado do monitoramento deverá ser documentado em boletins
com a finalidade de garantir o acompanhamento das medidas, sua
eficácia, promovendo a sua correção e adequação.

Responsabilidade Prefeitura Municipal de Paraisópolis/MG
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9.2. PLANO
DE
ACOMPANHAMENTO
ARBORIZAÇÃO

DO

DESENVOLVIMENTO

DA

Tanto os plantios referentes à arborização das vias como os referentes às áreas verdes
deverão ser monitorados no sentido de avaliar o seu desenvolvimento, identificando possíveis
procedimentos para melhoria da mesma. Um manejo ineficiente dos plantios pode ocasionar
a perda dos mesmos representando prejuízo econômico significativo e postergando o
conforto e função ambiental desta prática. A TABELA 20 detalha o plano de
acompanhamento do desenvolvimento da arborização.
TABELA 20 – Plano de Acompanhamento do Desenvolvimento da Arborização

Procedimentos

Periodicidade







Identificar a presença de formigas;
Identificar a presença de pragas;
Avaliar a efetividade da irrigação;
Avaliar e quantificar a mortandade de indivíduos;
Identificar o desenvolvimento de processos
escorregamentos e solapamentos.

erosivos,

Bimestral

Recomendações
Gerais

A avaliação poderá ser realizada pela equipe que realizou o plantio e
a manutenção das mudas.

Resultados

Os resultados deverão ser registrados em planilhas específicas e
informados ao responsável para que tome as medidas cabíveis.

Responsabilidade

CNPJ: 16.422.079/0001-89

Prefeitura Municipal de Paraisópolis/MG

Rua Álvaro Chaves Mendonça, nº34, sala 26, Bairro Varginha, Itajubá/MG

78

Relatório de Impacto Ambiental do Distrito Industrial– Paraisópolis/MG
Contrato nº 215/2013

9.3. PLANO DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL A
MONTANTE E A JUSANTE DO EMPREENDIMENTO
As mudanças introduzidas no ambiente com a implantação e operação do Distrito
Industrial podem ser refletidas nos recursos hídricos da área de influência em termos de
qualidade da água. Alterações nos parâmetros de qualidade da água cujos indícios de origem
apontem para o empreendimento indicarão a necessidade de ações corretivas por parte do
empreendedor do distrito e de cada empresa instalada individualmente. A TABELA 21
descreve o plano de monitoramento da qualidade da água superficial a montante e a jusante
do empreendimento.
TABELA 21 – Plano de Monitoramento da Qualidade da Água Superficial a Montante
e a Jusante do Empreendimento


Procedimentos


Periodicidade

Semestral


Recomendações
Gerais

Resultados
Responsabilidade

CNPJ: 16.422.079/0001-89

Proceder à coleta de amostra de água antes do início das obras e
análise da mesma de acordo com os parâmetros da Resolução
do CONAMA 357;
Proceder à coleta de amostra de água um mês após o início das
obras e análise da mesma de acordo com os parâmetros da
Resolução CONAMA 357.
Proceder à coleta de amostra de água semestralmente até o final
das obras e análise da mesma de acordo com os parâmetros da
Resolução CONAMA 357.



As amostras deverão ser coletadas e analisadas por empresa
contratada.
Cada campanha de amostragem contará com duas amostras:
uma coletada a montante do empreendimento e outra a jusante
(ribeirão dos Antunes).

Os resultados serão laudos técnicos assinados por profissional
habilitado.
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9.4. PLANO DE ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO PERIÓDICO DO
EMPREENDIMENTO DURANTE A FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS,
INDICANDO AS CONDIÇÕES DAS OBRAS E DA ÁREA DE ENTORNO.
O registro fotográfico do canteiro de obras tem como principal função fornecer um
histórico preciso das etapas de implantação do distrito industrial, evidenciando os
componentes ambientais alterados e os dispositivos de controle ambiental utilizados para a
minimização dos potenciais impactos. A TABELA 22 descreve o plano de acompanhamento
fotográfico periódico do empreendimento durante a fase de execução de obras, indicando as
condições das obras e da área de entorno.
TABELA 22 – Plano de Acompanhamento Fotográfico Periódico do
Empreendimento Durante a Fase de Execução de Obras, Indicando as Condições
das Obras e da Área de Entorno



Procedimentos







Periodicidade
Recomendações
Gerais
Resultados
Responsabilidade
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Registrar a retirada da camada superficial do solo;
Registrar o armazenamento da camada superficial de solo
retirada;
Registrar os dispositivos sanitários (banheiro químico, água
potável, coleta de lixo);
Registrar o uso de EPI’s;
Registrar o uso de tapumes;
Registrar os dispositivos de drenagem provisória;
Registrar a implantação das redes de água, esgoto, drenagem,
pavimentação, arborização, iluminação;
Registrar a implantação das áreas verdes e arborização das
vias.

Semanal
Utilizar câmera fotográfica com resolução adequada e com a
função DATA ativada.
As fotografias deverão ser ordenadas por assunto e data.
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9.5. PLANO DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS
Este programa tem como objetivo Indicar as medidas de controle de processos erosivos e
do assoreamento dos cursos d’água pelo acompanhamento da evolução destes durante a
fase de implantação do empreendimento. Os resultados desse monitoramento poderão
subsidiar as ações de revisão dos projetos de controle já estabelecidos. A TABELA 23
apresenta o plano de monitoramento de processos erosivos.
TABELA 23 – Plano de Monitoramento de Processos Erosivos

Procedimentos

Periodicidade
Resultados
Responsabilidade

CNPJ: 16.422.079/0001-89

O monitoramento das medidas de controle será constituído por
inspeções periódicas, sempre que houver precipitações mais
intensas e adequação das medidas adotadas;
Observar o volume do solo armazenado nas caixas de
detenção no final do sistema de drenagem.

Após precipitações intensas
O resultado do monitoramento será documentado em boletins com
a finalidade de garantir o acompanhamento das medidas, sua
eficácia, e promover a correção ou manutenção.
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9.6. PLANO DE MONITORAMENTO DA INSTALAÇÃO DAS EMPRESAS NO
DISTRITO INDUSTRIAL
Este programa tem como objetivo monitorar as empresas que necessitam de processos
de licenciamento ambiental bem como se houve a instalação dos equipamentos de proteção
e controle ambiental durante a fase de implantação das mesmas no DIMP. A TABELA 24
apresenta o plano de monitoramento da instalação das empresas no DIMP.
TABELA 24 – Plano de Monitoramento da Instalação das Empresas no DIMP


Procedimentos


Periodicidade
Resultados
Responsabilidade

CNPJ: 16.422.079/0001-89

Exigir antes da instalação da empresa a Anuência do Órgão
Gestor do Parque Municipal do Brejo Grande;
Exigir o licenciamento ambiental ou a sua dispensa conforme
Deliberação Normativa COPAM nº 74/2004;
Antes da emissão do alvará municipal realizar inspeção para
monitorar a instalação e operação dos equipamentos de
controle e proteção ambiental.

No início das atividades e anualmente
O resultado do monitoramento será documentado em relatórios.
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A implantação do Distrito Industrial de Paraisópolis/MG, como ressaltado anteriormente,
vem ao encontro da necessidade de expansão do setor industrial no município, concentrando
indústrias que forneçam peças equipamentos e dispositivos tecnológicos a preços mais
competitivos para as indústrias já instaladas, além de buscar suprir a demanda por
infraestrutura para a viabilização e concretização de ideias empreendedoras. Neste contexto,
Paraisópolis conta com esforços do setor público e privado, em prol do desenvolvimento
social e econômico do município. O diagnóstico dos meios físicos, bióticos e antrópico das
áreas de influência do empreendimento mostraram que:


Não foi encontrado o nível de água do lençol freático até a profundidade escavada
pelo ensaio geotécnico, de modo que suportará todo o desenvolvimento das
atividades do empreendimento em suas diversas fases além de suportar os cortes
e aterros necessários a instalação das indústrias.



A bacia de drenagem a jusante do empreendimento é bem caracterizada por dois
afluentes do Ribeirão das Caveiras não havendo registro de outorgas específicas
para irrigação de culturas. Os resultados dos ensaios da qualidade das águas
estão dentro dos padrões estabelecidos pela legislação para cursos de água
classificados como sendo classe II.



Conforme as análises de impacto ambiental e os registros das espécies do
levantamento do meio biótico é importante ressaltar a antropização do local, já que
a área do empreendimento não abriga sistemas ecológicos dotados de maior
complexidade, e mesmo estando inserido dentro do Bioma Mata Atlântica a
diversidade de fauna e flora é comprometida já que há um predomínio na área e
no seu entorno de pastos e campos degradados com vegetação caracterizada
como secundária em estágio pioneiro de regeneração. Do ponto de vista
ecológico, o empreendimento trará a necessidade de implantação da área verde
que, ao longo de seu desenvolvimento poderá fornecer condições ao
desenvolvimento de algumas espécies da fauna, como aves, insetos, répteis e,
eventualmente, pequenos mamíferos.



A impermeabilização do terreno pelas estruturas urbanísticas e individuais de cada
indústria gerará uma diminuição nos níveis de infiltração de água através do solo.
Porém, a constituição de uma área verde densamente ocupada com espécies
nativas minimizará, ou mesmo anulará este efeito.
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Observa-se que a captação e distribuição de água via rede pública é suficiente
para atender a demanda do empreendimento. Com relação ao esgoto será
instalada uma estação de tratamento de esgoto doméstico específica para atender
o Distrito Industrial.



Conforme os dados apresentados anteriormente observa-se que o município de
Paraisópolis possui serviços, infraestrutura e organização social que conferem ao
mesmo uma situação favorável em termos de crescimento socialmente
sustentável.



A previsão é que o empreendimento gere mais de 3.500 (três mil e quinhentos)
empregos diretos e indiretos, cuja mão de obra será proveniente do próprio
município, aquecendo assim a economia local e o desenvolvimento social como
um todo.



Os impactos ambientais negativos ao ambiente identificados durante a fase de
implantação do empreendimento foram todos minimizados e controlados conforme
as propostas de mitigação e medidas compensatórias descritas neste Estudo de
Impacto Ambiental.

É importante ressaltar que para atender de forma satisfatória a legislação ambiental
vigente e garantir a viabilidade do empreendimento os procedimentos de acompanhamento e
monitoramento das medidas compensatórias e mitigadoras dos impactos constantes no
EIA/RIMA deverão ser seguidas de forma rigorosa pelo empreendedor, sendo condicionadas
à obtenção da Licença de Operação.
Desta forma, diante das constatações do EIA/RIMA, e considerando o comprometimento
da Prefeitura Municipal de Paraisópolis em implementar estas ações, a equipe de
profissionais envolvidos neste EIA/RIMA posiciona-se de forma FAVORÁVEL à implantação
do Distrito Industrial.

.
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11. ANEXOS
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ANEXO 01 – ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
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ANEXO 02 – Lei Municipal Nº 2.279/2012
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ANEXO 03 – Lei Municipal Nº 2.230/2012
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ANEXO 04 – Registro Atualizado do Imóvel
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ANEXO 05 – Decreto Municipal Nº 1.889/2011
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ANEXO 06 – Anuência do Órgão Gestor da Unidade de Conservação
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ANEXO 07 – Representação Gráfica da AID e da AII do DIMP – Fase de
Implantação
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ANEXO 08 – Representação Gráfica da AID e da AII do DIMP – Fase de
Operação
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ANEXO 09 – Relatório de Sondagem
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ANEXO 10 – Relatório de Permeabilidade
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ANEXO 11 – Laudo das Análises Bacteriológicas e Físico Químicos de Água
dos Afluentes do Ribeirão das Caveiras
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ANEXO 12 – Lei Municipal Nº 907/1980
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ANEXO 13 – Lei Municipal nº 1.668/1997
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ANEXO 14 – Declarações de Viabilidade do Empreendimento
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ANEXO 15 – Projeto Urbanístico
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ANEXO 16 – Planta de Arborização das Vias do DIMP
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ANEXO 17 – Projeto de Recuperação de Área Degradada das Áreas Verdes
do DIMP
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ANEXO 18 – Projeto de Drenagem de Água Pluvial
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ANEXO 19 – Projeto da Rede de Abastecimento de Água
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ANEXO 20 – Projeto da Rede de Esgotamento Sanitário
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ANEXO 21 – Memorial de Cálculo da ETE Compacta e AAF
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ANEXO 22 – Matriz de Impacto

CNPJ: 16.422.079/0001-89

Rua Álvaro Chaves Mendonça, nº34, sala 26, Bairro Varginha, Itajubá/MG

107

