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RESTRITAS A 

TERRITÓRIO 

BRASILEIRO 

ENDÊMICAS DO 

CERRADO 

VISITANTES DO 

NORTE 

AMEAÇADAS DE 

EXTINÇÃO 

Hylophilus 

amaurocephalus 

Geositta 

poeciloptera 
Calidris fuscicollis 

Scytalopus novacapitalis 

(EN – MMA) 

Cyanocorax 

cyanopogon 

Syndactyla 

dimidiata 
Calidris melanotos 

Geositta poeciloptera 

(VU – IUCN; EN – MMA) 

Myiothlypis 

leucophrys 

Limnoctites 

rectirostris 
Coccyzus americanus 

Culicivora caudacuta 

(VU – IUCN) 

Icterus jamacaii Antilophia galeata Hirundo rustica 
Alectrurus tricolor 

(VU – IUCN; VU – MMA) 

Paroaria baeri Suiriri islerorum 
Petrochelidon 

pyrrhonota 

Poospiza cinerea 

(VU – IUCN) 

Poospiza cinerea 
Cyanocorax 

cristatellus 
- 

Sporophila melanogaster 

(VU – MMA) 

Sporophila 

melanogaster 

Myiothlypis 

leucophrys 
- 

Sporophila maximiliani 

(VU – IUCN; CR – MMA) 

- 
Saltatricula 

atricollis 
- 

Coryphaspiza melanotis 

(VU – IUCN; EN – MMA) 

- Paroaria baeri - - 

- 
Porphyrospiza 

caerulescens 
- - 

- Poospiza cinerea - - 

- 
Charitospiza 

eucosma 
- - 
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 Dados primários 

 

Em 40 horas de amostragem resultaram em uma lista com 127 espécies distribuídas em 43 famílias 

dentre as quais, as mais representativas foram Tyrannidae com 19 espécies e Thraupidae com 17 

espécies. Dentre as 127 espécies registradas em campo, 83 (65,35%) foram registradas através da 

metodologia de censo pontual de abundância de indivíduos e espécies, corroborando à eficiência da 

metodologia. As demais espécies (44 espécies) foram contabilizadas através de registros oportunistas 

oriundos de buscas ativas assistemáticas e dos transectos realizados entre os censos pontuais.  

 

Na segunda campanha o período de amostragem totalizou 40 horas das quais 29 horas e 20 min foram 

dedicadas a amostragem por censo pontual de abundância de indivíduos e espécies. Estas 40 horas de 

amostragem resultaram em uma lista com 114 espécies distribuídas em 38 famílias dentre as quais, as 

mais representativas foram Tyrannidae com 20 espécies e Thraupidae com 18 espécies. Dentre as 114 

espécies registradas em campo, 99 (86,8%) foram registradas através da metodologia de censo pontual 

de abundância de indivíduos e espécies, corroborando à eficiência da metodologia. As demais espécies 

(15 espécies) foram contabilizadas através de registros oportunistas oriundos de buscas ativas 

assistemáticas.  

 

Somados os dados obtidos em ambas as campanhas, o período de amostragem totalizou 80 horas das 

quais 58 horas e 40 min foram dedicadas a amostragem por censo pontual de abundância de indivíduos 

e espécies. Estas 80 horas de amostragem resultaram numa lista com 154 espécies distribuídas em 45 

famílias dentre as quais, as mais representativas foram Tyrannidae com 22 espécies e Thraupidae com 

20 espécies).  
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Sucesso metodológico 

 

Dentre as 154 espécies registradas em campo, 122 (79,2%) foram registradas através da metodologia de 

censo pontual de abundância de indivíduos e espécies, corroborando à eficiência da metodologia. As 

demais espécies (32 espécies) foram contabilizadas através de registros oportunistas oriundos de buscas 

ativas assistemáticas (Quadro 12). 

Quadro 12: Número de espécies registradas por campanha, por metodologia e total. 

COD Total de espécies 
Censo Pontual de Abundância de 

Indivíduos e Espécies 

Primeira Campanha 127 83 

Segunda Campanha 114 99 

Total 154 122 

Espécies ameaçadas de Extinção 

 

Dentre as 154 espécies registradas em campo, seis possuem algum tipo de distribuição restrita, a saber:  

 Nyslatus maculatus (rapazinho-dos-velhos) – restrita a território brasileiro, habita matas, 

cerradões e caatinga. Alimenta-se de insetos e pequenos vertebrados. Sua ocorrência estende-se 

do nordeste, centro oeste e parte do Sudeste, com poucos registros para a região amazônica. 

 Thamnophilus pelzelni (choca-do-planalto) – espécie separada de Thamnophilus punctatus, 

habita matas secas, cerrados, caatingas e matas de cipó. Relativamente comum restrita a 

território brasileiro, insetívora, possui ocorrência no Brasil Centro-oriental. Aos casais, pode 

juntar-se a pequenos bandos mistos bem dispersos. 

 Antilophia galeata (soldadinho) (Figura 134) – endêmica do Cerrado, alimenta-se 

principalmente e frutos e insetos. Relativamente comum, habita os estratos médios e altos das 

matas de galeria do Brasil Central. 

 Knipolegus franciscanus (maria-preta-do-nordeste) (Figura 135) – separada de knipolegus 

aterrimus, rara, endêmica do Cerrado, insetívora, de ocorrência local em caatinga e no entorno 

de afloramentos calcários na região leste do Cerrado. Não existem nenhumas espécies parecidas 

em sua área de distribuição. Não consta nos dados secundários obtidos para a região. 

 Cyanocorax cristatellus (gralha-do-campo) (Figura 136) – campestre, endêmica do Cerrado, 

vive no interior do país expandindo sua distribuição geográfica em muitos locais. De índole 

agressiva, está entre as aves mais inteligentes. Onívora, vive em bandos numerosos em 

complexas estruturas familiares.  
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 Cyanocorax cyanopogon (can-can) – restrita a território brasileiro, onívora ocorre no nordeste e 

centro-oeste brasileiro. Visada pelo tráfico, principalmente no Nordeste, vive em caatingas, 

matas secas, cerrados, buritizais e babaçuais.  

 Saltatricula atricollis (bico-de-pimenta) (Figura 137) – exclusivamente campestre, endêmica do 

Cerrado. Recentemente retirada do gênero Saltator, habita os cerrados, campos cerrados, 

caatingas e campos adjacentes. Vive em bandos pequenos, ao contrário de seus ex-congêneres, 

que são encontrados usualmente aos pares. 

 

  

Figura 134: Macho de Antilophia galeata. Figura 135: Knipolegus franciscanus. 

  

Figura 136: Cyanocorax cristatellus. Figura 137: Saltatricula atricollis. 

Espécies migratórias 

 

Para as 154 espécies registradas, as migrações estão relacionadas a deslocamentos dentro do território 

brasileiro, frequentemente associados à busca de boas condições para se alimentar e reproduzir. Dentre 

estas espécies estão alguns tyrannideos como Colonia colonus (viuvinha), Xolmis cinereus (primavera) 

e Hirundinea ferrugínea (gibão-de-couro) (Figura 138), andorinhas como Stelgidopteryx ruficollis 
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(andorinha-serradora) e Progne tapera (andorinha-do-campo) (Figura 139), columbídeos como 

Patagioenas picazuro (pombão), Patagioenas cayennensis (pomba-galega) (Figura 140) e Leptotila 

rufaxila (juriti-gemedeira), falconiformes como Milvago chimachima (carrapateiro) (Figura 141) e 

Falco sparverius (quiriquiri), entre outras. 

  

Figura 138: Hirundinea ferrugínea. Figura 139: Progne tapera. 

  

Figura 140: Patagioenas cayennensis. Figura 141: Milvago chimachima. 

Espécies x ambientes 

 

 Riqueza e Abundância 

 

Somados os dados obtidos nas duas campanhas, a riqueza regional totalizou 154 espécies distribuídas 

em 1208 indivíduos, números expressivos quando comparado ao número de espécies descritas para a 

APA de Cafuringa (58,5%), Parna de Brasília (50,8%) e ESECAE (50,1%).  

 

Quanto aos sítios amostrais, o Sitio 2 (rio Maranhão) e o Sitio 3 (córrego Mangabeira) apresentaram a 

mesma riqueza de espécies com n=71, seguidos pelo Sitio 1 (ribeirão Palmeiras) com 59 espécies e o 
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Sitio 4 (Área Diretamente Afetada) com 57 espécies. No quesito abundância, o Sítio 3 foi a mais 

representativo com 326 indivíduos. Os demais sítios apresentaram abundância semelhante (Sitio 4 com 

n=298, Sitio 2 com n=294 e Sitio 1 com n=290) (Quadro 13). 

Quadro 13: Riqueza e abundância por Sítio Amostral para a Avifauna. 

Sitio Habitat Riqueza Abundância 

1 ribeirão Palmeiras 59 espécies 290 indivíduos 

2 rio Maranhão 71 espécies 294 indivíduos 

3 córrego Mangabeira 71 espécies 326 indivíduos 

4 Área Diretamente Afetada - ADA 57 espécies 298 indivíduos 

 

Discussão da avifauna 

Os dados obtidos sugerem que a vegetação remanescente ao longo dos cursos d’água e nas áreas de 

relevo mais acentuado, ainda permitem, de alguma forma, o fluxo gênico e a movimentação da biota. 

Tal fato pode ser explicado através dos modelos que descrevem a estrutura espacial das populações, a 

saber: modelos de metapopulação, modelos fonte-poço e modelos de paisagem. De fato, para as aves, a 

questão do isolamento entre parcelas de habitats, está diretamente relacionado às características da 

barreira existente, bem como à questões biológicas e comportamentais das espécies envolvidas.  

 

Enquanto algumas espécies, principalmente habitantes das copas (estrato alto), cruzam sem problema 

os habitats matriz, seja uma estrada, pasto, pedreira ou plantação, a maioria das aves de sub-bosque 

(estrato baixo), as quais, normalmente, evitam áreas abertas e possuem pouca capacidade de voo, 

acabam isoladas e podem ser extintas localmente. Para a manutenção dessas espécies é extremamente 

necessário que haja um mínimo de conexão entre os fragmentos. Esta conexão, denominada corredor 

ecológico, permite a movimentação da fauna através da paisagem fragmentada. Segundo os estudos de 

Felizola (2003), a bacia do Rio Maranhão se apresenta como um potencial corredor ecológico de 

ligação entre a APA de Cafuringa, Parque Nacional de Brasilia e Estação Ecológica de Águas 

Emendadas, o que a torna uma das áreas prioritárias de conservação no DF.  

 

Considerações da avifauna (AVES) 

 

Durante a fase de instalação e operação do empreendimento, os principais impactos para a avifauna 

estão associados a poluição sonora e o aumento da taxa de atropelamentos, em decorrência do aumento 

do fluxo de veículos e maquinário pesado. Quanto as cavernas existentes nas Áreas de Influência, a 

avifauna associada está relacionada apenas a espécies trogloxenas, ou seja, espécies que utilizam o 
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meio hipógeo como abrigo e/ou reprodução e/ou alimentação, mas que dependem de saídas ao meio 

epígeo. Dentre estas espécies estão algumas corujas, bacuraus, psitacídeos e andorinhas. O registro de 

espécies endêmicas do Cerrado como Antilophia galeata, Saltatricula atricollis, Cyanocorax 

cristatellus e, principalmente, Knipolegus franciscanus, espécie relativamente rara no DF, sem 

ocorrência para nenhuma das principais UCs, somadas ao registro de espécies visadas pelo tráfico e 

aquelas de valor cinegético, além da localização peculiar do empreendimento, torna indispensável o 

monitoramento da avifauna antes, durante e após a instalação do empreendimento. 

 

 Mastofauna (MAMÍFEROS) 

 

Introdução 

 

O monitoramento da mastofauna foi realizado em duas campanhas para que fosse possível contemplar 

as variações sazonais da região. Em cada campanha foram realizadas duas metodologias distintas: 

observação direta e armadilhamento fotográfico. Além disso, registros oportunistas e assistemáticos 

também foram analisados, com isso pretendeu-se obter um registro mais completo das espécies locais.  

 

Resultados 

 

 Riqueza local 

 

Durante a primeira campanha foi registrado um total de 9 espécies de mamíferos, que somadas às 

espécies Nasua nasua (Quati), Sylvilagus brasiliensis (Tapeti), Callithrix penicillata (Sagui), Sapajus 

libidinosus (Macaco-prego) e Alouatta caraya (Bugio) registradas apenas segunda campanha, resultam 

num total de 14 espécies da mastofauna identificadas em campo durante todo o monitoramento. Para a 

segunda campanha foram identificadas 11 espécies. 

 

Em todas as campanhas e de maneira geral o Ponto de fauna 2 (PF-2) apresentou a maior riqueza de 

espécies, nele foram encontradas 9 das 14 espécies identificadas em todo o estudo. Esta maior riqueza 

de espécies do PF-2 pode estar associada ao fato do ponto estar localizado às margens do Rio 

Maranhão, que possui as áreas de proteção permanentes preservadas e concentra grande parte da 

vegetação nativa. Outros fatores como a distância da rodovia e acesso a áreas maiores e mais 

preservadas ao norte do empreendimento, também influenciam na riqueza de espécies, principalmente 

nos períodos de estiagem quando os animais se deslocam em busca de água e alimento. 
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Já para os PF-1 e PF-3 foram identificadas 6 e 4 espécies respectivamente e no PF-4 3 espécies de 

mamíferos. A riqueza de espécies por ponto de fauna e campanha de monitoramento pode ser 

observada no Quadro 14. 

 

Quadro 14: Dados de riqueza por Ponto de Fauna – Mastofauna. 

Ponto de fauna 1º campanha 2º campanha Total (1º e 2º campanha) 

PF-1 3 4 6 

PF-2 4 9 10 

PF-3 3 2 4 

PF-4 2 2 3 

GERAL 9 11 14 

 

As espécies mais abundantes foram Cerdocyon thous (cachorro-do-mato) (Figura 142), Didelphis 

albiventris (gambá) (Figura 143) e Hydrochoerus hydrochaeris (capivara) (Figura 144). Os primatas 

Callithrix penicillata (sagui), Sapajus libidinosus (macaco-prego) e Alouatta caraya (bugio) (Figura 

145) também merecem destaque por viver em bandos e apesar de terem sido identificados em apenas 

dois pontos de fauna, é provável que se desloquem por toda a área do empreendimento. 

 

Dentre as espécies menos abundantes merece destaque o Leopardus pardalis (jaguatirica) que apesar da 

ampla distribuição pelo Brasil, as populações encontram-se em declínio por consequência da caça, 

destruição e fragmentação de habitats (IUCN, 2015). Além disso, o pequeno conhecimento sobre a 

biologia desta espécie limita a possibilidade da atuação em estratégias de conservação eficientes. Já as 

espécies Cuniculus paca (paca) (Figura 146), Galictis cuja (furão) (Figura 147) e Sylvilagus brasiliensis 

(tapeti) (Figura 148), apesar de comuns, foram registradas em apenas um sítio amostral. 

 

Figura 142: Cerdocyon thous (cachorro-do-mato). 

 

Figura 143: Didelphis albiventris (gambá). 
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Figura 144: Vestígios de Hydrochoerus 

hydrochaeris (capivara). 

 

Figura 145: Alouatta caraya (bugio). 

 

Figura 146: Cuniculus paca (paca). 

 

Figura 147: Galictis cuja (furão). 

 

Figura 148: Sylvilagus brasiliensis (tapeti). 

 

Figura 149: Leopardus pardalis (jaguatirica). 

 

Na tabela abaixo (Quadro 15), estão indicadas as espécies identificadas em campo, metodologia 

utilizada e distribuição nas campanhas e pontos amostrais.  

 

Quadro 15: Espécies da Mastofauna de ocorrência comprovada. Legenda: Cam: câmera-trap; Ve: vestígio; 

Vi:visualização. 

Nome científico Campanha Ponto de fauna Metodologia 

Didelphimorphia        
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Nome científico Campanha Ponto de fauna Metodologia 

    Didelphidae Gray, 1821       

      Didelphis albiventris Lund, 1840 1,2 1,2,3 Cam 

Rodentia        

  Caviidae Fischer de Waldheim, 1817       

      Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766) 1,2 2 Ve, Vi 

Lagomorpha        

  Leporidae Fischer, 1817       

      Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758) 2 2 Vi,Cam 

  Cuniculidae Miller and Gidley, 1918       

      Cuniculus paca (Linnaeus, 1766) 1,2 1,2 Cam 

Primates        

  Callitrichidae Gray 1821       

      Callithrix penicillata (É. Geoffroy, 1812) 2 1 Vi  

  Cebidae Gray, 1831       

      Sapajus libidinosus (Spix, 1823) 2 1 Vi 

  Atelidae Gray, 1825       

      Alouatta caraya (Humboldt, 1812) 2 2 VI 

Carnivora       

  Felidae Fischer de Waldheim, 1817       

      Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) 1 2 Cam 

  Canidae Fischer, 1817       

      Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) 1,2 3,4 Cam, Vi 

  Mustelidae Fischer, 1817       

      Galictis cuja (Molina, 1782) 1 3 Ve 

      Lontra longicaudis (Olfers, 1818) 1 1 Cam 

  Procyonidae Gray, 1825       

      Procyon cancrivorus (G. Cuvier, 1798) 1,2 2 Ve 

Artiodactyla        

  Cervidae Goldfuss, 1820       

Mazama gouazoubira (G. Fischer, 1814) 1,2 4 Ve, Cam 
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 Espécies ameaçadas de extinção 

 

Foram listadas 13 espécies ameaçadas de extinção, a saber: Leopardus tigrinus (gato-do-mato-

pequeno), Ozotoceros bezoarticus (veado-campeiro), Tayassu pecari (queixada), Tapirus terrestris 

(anta), Speothos venaticus (cachorro-do-mato-vinagre), Lycalopex vetulus (Raposinha), Chrysocyon 

brachyurus (lobo-gurá), Panthera onca (onça-pintada), Puma concolor (onça-parda), Puma 

yagouaroundi (jaguarundi), Myrmecophaga tridactyla (tamanduá-a-bandeira) e Priodontes maximus 

(tatu-canastra) e classificadas como vulneráveis (VU) e Gyldenstolpia fronto classificada como em 

perigo (EN) (IUCN, 2015). Nenhuma delas identificadas em campo. 

 

Outras espécies como a Cutia (Dasyprocta azarae) são classificadas como data deficientes pela 

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), ou seja, sem 

informação suficiente e carecem de mais estudos sobre a taxonomia e distribuição. 

 

Considerações da Mastofauna 

Os resultados obtidos pelo estudo da mastofauna ocorrente na área de influência da PEDREIRAS 

CONTAGEM não apontaram uma grande diversidade espécies. Analisando as curvas de suficiência 

amostral e as áreas revisadas para a caracterização do entorno, foi possível perceber que muitas 

espécies que provavelmente ocorrem na área de estudo ainda não foram registradas. No entanto, vale 

ressaltar que as listas utilizadas para a caracterização do entorno são pertencentes a unidades de 

conservação já consolidadas e sua mastofauna é constantemente pesquisada e monitorada, por diversos 

projetos de pesquisa ou mesmo teses acadêmicas. 

Quanto aos impactos provocados pela abertura da nova lavra, a emissão de ruídos e o desmatamento 

devem ser considerados os maiores impactos sobre a mastofauna local. Devido ao fato da área 

diretamente afetada já estar completamente alterada e antropizada, sendo utilizada para a criação de 

bovinos e agricultura e sua proximidade com a lavra já em funcionamento, é razoável afirmar que entre 

os locais disponíveis dentro dos limites da propriedade, este seja o que menos impacta negativamente a 

fauna. Todavia, é necessária a manutenção dos fragmentos vegetais remanescentes, sem que novas 

áreas de pastagens sejam abertas, mantendo a conexão entre fragmentos florestais. O desmatamento 

isola populações e dificulta o deslocamento de várias espécies de mamíferos. Este talvez seja o maior 

impacto sofrido pela mastofauna, visto que a preservação da biodiversidade, a médio e longo prazo, 

depende de grandes áreas contínuas para garantir sua variabilidade genética, dispersão, reprodução e 

alimentação (MMA, 2014). 
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As espécies domésticas também devem ser evitadas, pois podem predar e afugentar uma grande 

quantidade de animais silvestres, além de poder transmitir doenças para algumas espécies (MMA, 

2014). 

 

Conclusões da fauna 

Para Forman (1995), a paisagem fragmentada deve ser analisada como um mosaico formado por 

matrizes antropizadas e elementos de habitat, manchas e corredores, que juntos, determinam padrões 

espaciais diferentes para cada região. 

 

No presente estudo, os corredores ecológicos estão, em sua maioria, associados às matas que 

acompanham os cursos d´água e a áreas de relevo mais acentuado, favorecendo, principalmente, 

espécies que dependem dos recursos oferecidos por estes ambientes. Mesmo sob alta pressão antrópica 

(fragmentação de hábitats, culturas silvoagropastoris, atividades de mineração pela região e 

desmatamentos), os dados obtidos nesta campanha de levantamento de fauna, apontam alta diversidade 

de espécies, com espécies ameaçadas de extinção, raras, endêmicas, aloantrópicas, de dieta específica e 

com dependência de ambientes florestais. Tais números parecem indicar que a vegetação remanescente, 

mesmo disposta em fragmentos, além da vegetação resiliente ao longo dos cursos d’água, ainda permite 

o fluxo gênico e a movimentação da biota. Tal fato pode ser explicado através dos modelos que 

descrevem a estrutura espacial das populações (modelos de metapopulações, modelos fonte-poço e 

modelos de paisagem) e da eficiência e funcionalidade dos ambientes florestais como corredores 

ecológicos. 

 

A manutenção dos fragmentos e suas conexões são extremamente importantes, pois em regiões já 

alteradas, aumentam significativamente a diversidade da paisagem, podem servir como fonte de 

colonizadores para áreas vizinhas em sucessão, como pontos de parada ("stepping stones"), como rotas 

para dispersão, como pontos de parada para animais migratórios, além de funcionar como banco de 

genes das espécies ali presentes.  

 

Dentre as principais ameaças para a fauna regional, provenientes do empreendimento, estão a perda e 

fragmentação de hábitat e perturbações por barulho referente às explosões e pela atividade da pedreira, 

a exemplo da movimentação de caminhões e máquinas.  

 

Apesar de boa parte da perda e fragmentação de hábitat estar diretamente relacionada à fase de 

instalação do empreendimento, a área proposta denominada etapa 1 de exploração mineral, encontra-se 
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em processo acelerado de antropização, associado principalmente ao uso da terra para atividades 

agropastoris, as quais acabam por afetar os corredores ecológicos remanescentes e, consequentemente, 

as populações de fauna. 

 

Quanto ao impacto de colisões/atropelamento com a fauna, este afeta negativamente principalmente 

espécies cujo deslocamento é lento e\ou curto. Algumas espécies de serpentes, crocodilianos e 

quelônios, além de pequenos mamíferos e algumas poucas aves, cujas populações utilizam as 

proximidades do empreendimento, encontram-se fadados a possíveis mortes por atropelamento. Para as 

populações estudadas neste levantamento, o empreendimento em questão afeta principalmente a fauna 

que realiza poucos deslocamentos, como algumas espécies de répteis, pequenos mamíferos (roedores), 

algumas aves de sub-bosque, as quais normalmente, possuem pouca capacidade de vôo e invertebrados. 

Estas espécies podem ser afetadas com a destruição de hábitats  

 

De forma mais abrangente, contemplando todos os grupos faunísticos abordados pelos dados primários 

(Herpetofauna, Avifauna e Mastofauna), os levantamentos realizados para este estudo foram 

considerados satisfatórios, contemplando a sazonalidade, uma das questões mais relevantes tratando-se 

de fauna, além do registro de espécies ameaçadas de extinção, raras e endêmicas. 

Para a fauna, em função da localização da nova lavra, situada no PF-4, uma área já depauperada, com 

pouca vegetação nativa, fragmentada, e pouquissimas conexões ecológicas, os impactos, em sua 

maioria, provenientes do empreendimento serão indiretos. Entretanto, propõe-se como medida 

primordial a elaboração de estratégias de conservação dos fragmentos remanescentes no entorno e seus 

concectores ambientais. 

 

O monitoramento da herpetofauna, avifauna, quiropterofauna e invertebrados (bentos), é recomendado 

durante a fase de instalação e operação da nova lavra, contemplando ao menos duas campanhas por ano 

(seca e chuva) pelo período de cinco anos. Desta forma será possível acompanhar os eventuais 

impactos causados pela atividade do empreendimento e as eventuais alterações na composição de 

espécies das comunidades locais, principalmente sobre os ambientes cavernícolas.  
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4.9. Meio Sócioeconomico  

 

Foi elaborada análise do perfil socioeconômico dos moradores da região administrativa da Fercal, 

caracterizada como a Área de Influência Direta (AID), e a Região administrativa de Sobradinho, 

caracterizada como Área de Influência Indireta (AII). Para simples conferência, a análise foi 

subdividida de acordo com o Quadro 16 e Figura 150 abaixo: 

 

Quadro 16: Área de Influencia Socioeconômica 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

Área Diretamente Afetada (ADA) Área da Lavra 

Área de Influência Direta (AID) Região Administrativa Fercal 

Área de Influência Indireta (AII) Regiões Administrativas de Sobradinho 

 

Ainda que o empreendimento esteja inserido na RA de Sobradinho, o núcleo urbano mais próximo é da 

região administrativa da Fercal, sofrendo assim, de maneira mais acentuada, os impactos 

socioeconômicos advindo da exploração da jazida.  

 

 

Figura 150: Áreas de Influência do meio socioeconômico  
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4.9.1. Dados Socioeconômicos Básicos. 

 

A Região Administrativa definida como AID do presente estudo é a RA da Fercal. Ainda que esta RA 

não seja a região onde o empreendimento está inserido seu núcleo urbano é mais próximo, se 

comparado à Sobradinho, tendo então os impactos socioeconômicos e ambientais maiores. Na Região, 

94,40% das construções são permanentes. Na Fercal, 97,80% dos domicílios são casas, 0,60% são 

barracos, 0,20% são apartamentos e 0,80% quitinetes/estúdios (PDAD – CODEPLAN, 2015). 

 

A Região administrativa em que a gleba do empreendimento em questão está inserida é a RA de 

Sobradinho, portanto definida para socioeconomia desse EIA-RIMA Complementar como a Área de 

Influência Indireta (AII). O número de domicílios urbanos estimados nessa RA é de 20.909 e, 

considerando que a população urbana estimada é de 68.561 habitantes, a média de moradores por 

domicílio urbano é de 3,27 pessoas. Na Região, 99,28% das construções são permanentes. Em 

Sobradinho, 75,42% dos domicílios são casas, 22,71% são apartamentos e 0,86% quitinetes/estúdios 

(PDAD – CODEPLAN, 2013). 

 

Em relação à população residente dentro das áreas de influência direta e indireta, levantou-se uma 

população inferior a 100.000 mil habitantes, sendo, portanto, a soma das populações da RA de 

Sobradinho (AID), e RA da Fercal (AII). O Quadro 17 representa a população residente por gênero 

nessas RA’s em relação à população total. 

 

Quadro 17: População por gênero 

Localidade 
Homens Mulheres Total 

Número Percentual  Número Percentual  Número Percentual 

AID 

Fercal 4.326 49,46 4.420 50,54 8.746 100,00 

AII 

Sobradinho 31.154 45,45 37.397 54,55 68.551 100,00 

PDAD, 2015; 

 

As RA’s estabelecidas para esse estudo – Sobradinho e Fercal – apresentam um maior percentual de 

mulheres em relação aos homens. Em Sobradinho 54,55% da população total (68.551) é do sexo 

feminino, índice próximo ao observado para a RA da Fercal onde se identificou que 50,54% da 

população residente são mulheres. A RA que apresenta menor população é a RA da Fercal (8.746).  
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Quadro 18: Índice de desenvolvimento humano, 2010. 

Regiões 
IDHM 

Renda 

IDHM 

Longevidade 

IDHM 

Educação 
IDHM 

AID 

Fercal 0,656 0,795 0,577 0,670 

AII 

Sobradinho 0,868 0,915 0,829 0,870 

Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/ 
 

O Índice de Desenvolvimento Humano das duas RA’s determinadas como áreas de influência do 

empreendimento em questão é apresentado no Quadro 18 e diferem bastante entre si. Sobradinho 

apresenta valores relativamente satisfatórios de Desenvolvimento Humano nos quesitos Educação, 

Renda, e longevidade. Para a Fercal os índices estão abaixo da Região Administrativas de Sobradinho, 

sendo que o IDH educação é considerado baixo (PNUD, 2013).   

 

Quadro 19: Renda Per Capita Mensal - PDAD 2013 

Renda Sobradinho Fercal 

Domiciliar 5.596,77 2.294,00 

Per capita 1.775,79 625,64 

PDAD, 2015 

 

A Renda Per capita Mensal apresentada no Quadro 19 demonstra grande disparidade entre as Regiões 

Administrativas pesquisadas. Entre as RA’s de Sobradinho e Fercal observa-se similaridade nas 

comparações estabelecidas no item IDH.  Sobradinho possui maior Renda Per Capita Mensal entre as 

RA’s contempladas nesse estudo, apresentado quase o triplo da Renda per capita da RA da Fercal. A 

Renda Per Capita Mensal dessa última está bem abaixo de um salário mínimo mensal.  

 

4.9.2. Distribuição da população: análise e mapeamento da localização das aglomerações 

urbanas e rurais presentes na área de influência, caracterizando-as de acordo com o número de 

habitantes, indicando no mapa as redes hidrográficas e viárias. 

 

As informações contidas no Quadro 20 e Quadro 21 trazem o número de habitantes nas comunidades 

urbanas e rurais da região administrativa da Fercal e de áreas rurais da região administrativa de 

Sobradinho. As comunidades estão espacializadas no Mapa 14 – Aglomerações Urbanas e Rurais 

(Tomo III). 
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Quadro 20: População das Comunidades Urbanas e Rurais da Fercal2 

População das Comunidades da Fercal 

Comunidade População 

Alto Bela Vista 2934 

Córrego do Ouro 520 

Catingueiro 653 

Boa Vista 3485 

Queima Lençol 1950 

Lobeiral 426 

Bananal 3248 

Curvas 2805 

Rua do mato 3283 

Morro do Piaui 173 

Fercal 01 3140 

Fercal 02 2280 

Boca do Lobo 168 

Engenho Velho 9413 

Expansão do Alto Bela Vista 633 

Capim Gordura - 

Ribeirão - 

 

                                                
2 A população indicada para as comunidades da Fercal foram levantadas junto à Administração da Fercal, com o senhor 
Edielson Santos, ao qual deixo meu agradecimento. 
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Figura 151: Entrevista na Administração da Fercal. 
 
 

Quadro 21: População das Comunidades Rurais de Sobradinho próximas a ADA 

População das Comunidades de Sobradinho 

Comunidades População 

Monjolo 180 

Áreas Isoladas Sobradinho/Mogi  

Áreas Isoladas Sonhém de Cima 1065 

 

4.9.3. Identificação das áreas de valor histórico e outras de possível interesse para 

pesquisa científica ou preservação. 

 

FERCAL 

 

A Fercal (RA XXXI) tem 59 anos, completados no dia 11 de setembro de 2015 e nasceu antes de 

Brasília. Alguns dos principais recursos naturais para a construção da Capital foram extraídos da 

localidade (PDAD, 2015). 
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As cavidades naturais presentes na região representam locais potenciais para a descoberta de vestígios 

arqueológicos, além do seu valor bio-espeleológico. Essas cavernas podem guardar representantes da 

fauna e da flora únicos ou raros, além serem ambientes onde se vislumbra a potencialidade de 

localização de fósseis. Entretanto, esses mesmos ambientes, potencialmente ricos em histórias e 

biodiversidade são ameaçados pelas indústrias cimenteiras que tem nas rochas calcárias que compõem 

as cavernas sua matéria prima. 

 

 Sobradinho DF 

 

Fazenda Velha3 

 

 

Figura 152: Casa-sede da fazenda velha 

Fonte: http://www.fazendavelha.com/ 
 

A princípio as terras locais de Sobradinho se constituíram em Sesmarias com seus governantes que 

prestavam contas à capitania de São Paulo, que por sua vez prestava contas ao Império. 

 

As Sesmarias com o decorrer dos anos se transformaram em fazendas mães que originaram as atuais 

propriedades da região. 

                                                
3 http://www.fazendavelha.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=120&lang=pt 
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Uma dessas fazendas mãe, possuidora de extensas terras, paisagem exuberante, sendo margeada pelo 

Ribeirão Sobradinho, com as suas matas ciliares, seus campos cerrados e suas veredas repletas de 

animais silvestres, era a Fazenda Sobradinho dos Melos. 

 

Parte do patrimônio da fazenda Sobradinho dos Melos, ainda hoje, sobrevive em terras da atual 

propriedade denominada Fazenda Velha, com sede localizada em vale pertencente a terrenos 

suavemente acidentados, com vista de bela paisagem composta por elevações da Chapada da Contagem 

e as depressões da bacia do São Bartolomeu. 

 

A casa-sede da fazenda Velha data de 1884, conforme telha de barro encontrada nas obras de 

restauração. A casa possui arquitetura colonial, com paredes de adobe, piso de aroeira, janela e portas 

feitas de madeira de lei, telhado de telhas de barro (telhas de coxa). A construção é grande e espaçosa, 

representando o conforto em que viviam as famílias mais ricas da época. 

 

Centro de Tradições Populares de Sobradinho (Bumba meu boi do Seu Teodoro)4 

 

 

Figura 153: Seu Teodoro – Bumba meu boi do Seu Teodoro 

Fonte: http://www.brasil247.com/pt/247/brasilia247/35754/Seu-Teodoro-se-despede-aos-91-anos.htm 

 

O Centro de Tradições de Sobradinho, localizado na Quadra 15 – Área Especial, RA V de Sobradinho 

tem entre seus atrativos principais o BUMBA MEU BOI DO SEU TEODORO. Tal manifestação está 

                                                
4http://www.brasiliapatrimoniodahumanidade.df.gov.br/acervo/pdf/Patrimonio_tombado_e_registrado_

DF.pdf 
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registrada como patrimônio Imaterial do Distrito Federal pelo Processo de Registro: 0150.000003/2004 

– GDF. Decreto nº 24.797, de 15/07/04, publicado no DODF nº135, de 16/07/04, p. 7. Inscrição: Livro 

de Registro II – Celebrações – DePHA/GDF, folha 001, inscrição nº 001.  

 

O Bumba Meu Boi do Seu Teodoro é um Folguedo popular brasileiro, oriundo do Maranhão e adotado 

por Brasília, cidade multicultural, como parte de seu patrimônio. Essa manifestação faz parte do amplo 

conjunto de manifestações culturais nacionais que convergiram para Brasília e hoje formam sua cultura 

local. Reconhecido pelo povo brasiliense, foi consagrado como legítimo referencial da cultura do 

Distrito Federal, por meio do seu Registro. Folguedo típico do Maranhão, apresentado durante o 

período das festas juninas, o Bumba Meu Boi tornou-se parte da cultura brasiliense por meio de Seu 

Teodoro. Desde sua chegada a Brasília, em 1963, Seu Teodoro juntava os amigos, vizinhos e alunos da 

UnB – onde trabalhava como servente de obra –, em volta do “Boi” para “festar” e recordar suas 

origens, dando início a esta tradição na cidade.  

 

Praça das Artes Teodoro Freire (Antiga Praça Santos Dumont) 

 

 

Figura 154: Apresentação de dança na Praça das Artes Teodoro Freire. 

Fonte: jornaldesobradinho.blogspot.com 
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Um dos principais pontos da cidade de Sobradinho é a praça localizada na quadra 8, a hoje nomeada 

Praça das Artes Teodoro Freire é a maior e principal praça da região. Idealizada em 1973, recebeu o 

nome de Praça Santos Dumont devido às comemorações do centenário do nascimento do ilustre 

aviador Alberto Santos Dumont, nascido em 1873. Com a morte do maior representante do folclore 

popular maranhense em Brasília, a cidade sentiu a necessidade de homenagear um de seus moradores 

mais ilustres, atribuindo seu nome a um espaço tão conhecido dos sobradinhenses. 

 

Museu do Escravo e Pelourinho no Hotel Fazenda RM5 

 

 

 

Figura 155: Pelourinho, fazenda RM. 

 

Dentro das edificações do hotel fazenda RM existe um museu do escravo e um pelourinho. – O acervo 

foi montado pelo Professor Historiador Sérgio Teixeira e é composto por objetos da época dos escravos 

vindos das antigas fazendas de café, Pau grande e Invernada em Mar de Espanha/ Pequeri MG.  

 

                                                
5 http://cafehistoria.ning.com/profiles/blog/list?tag=Brasil&user=0pghy5vc88m58&page=4 
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Figura 156: Acerco do Museu do Escravo Figura 157: Acervo do Museu do Escravo 

 

 

Reserva Biológica da Contagem6 

 

A REBIO da Contagem foi criada com o objetivo de preservar os remanescentes de cerrado e os 

recursos hídricos que ocorrem no topo e encostas da Chapada da Contagem, unidade geomorfológica 

mais elevada do Distrito Federal, com altitudes que variam entre 1000 a 1200 metros.  

 

Para a região da Chapada da Contagem, onde ocorre um acelerado processo de ocupação do solo, a 

REBIO representa a possibilidade de preservação de significativa área de cerrado, onde ocorrem 

espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção, bem como dos mananciais hídricos fundamentais 

ao abastecimento público no Distrito Federal. No interior da REBIO existem duas captações de água, 

localizadas no ribeirão Contagem e córrego Paranoazinho, que são responsáveis pelo abastecimento 

público da cidade de Sobradinho. A Reserva propicia a formação de um corredor ecológico entre o 

Parque Nacional de Brasília e a Bacia do Rio Maranhão, garantindo a ligação desta importante unidade 

de conservação com a bacia amazônica.  

 

A REBIO da Contagem também possui um valor cultural, pois abriga um sítio histórico, ainda não 

localizado, conhecido como Contagem de São João das Três Barras - estabelecimento fiscal da coroa 

portuguesa, instalado no local em 1736, no qual convergia o fluxo das minas de Tocantins e Goiás com 

destino a Minas Gerais. 

 

 

 

                                                
6 http://sistemas.mma.gov.br/cnuc/index.php?ido=relatorioparametrizado.exibeRelatorio&relatorioPadrao=true&idUc=192 
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4.9.4. Identificação da estrutura fundiária local e regional. 

 

A estrutura fundiária do Distrito Federal se assemelha ao observado em grande parte do país. Como 

observado na tabela abaixo é clara a concentração de grandes extensões de terras nas mãos de poucos 

proprietários, fato constatado como um problema fundiário em todo o Brasil. Verifica-se poucas 

propriedades com grandes extensões de terras ao passo que as pequenas propriedades, de até 5 ha, 

perfazem 70% do total das propriedades rurais do Distrito Federal,  ou seja, infere-se a existência de 

latifúndios concentrados nas mãos de poucos.  

 

 

Figura 158: Estratificação dos Estabelecimentos Rurais. 

Fonte: GEPRO/CPLAN, EMATER/DF, 2011. 
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4.9.5. Pesquisa Qualitativa 

 

Quadro 22: Avaliação dos Serviços em São Sebastião (AID) 

Serviço Público 
Fercal (AID) 

Avaliações Comentários frequentes: 

Rede de Água e 
Esgoto 

Insatisfatório Não existe rede de esgoto e a água tem gosto salgado. 

Rede Elétrica Satisfatório Queda de energia frequente quando chove 

Iluminação 
Pública 

Satisfatório 
Diversas áreas da Fercal são pouco iluminadas prejudicando a segurança 

da população; 

Rede Águas 
Pluviais 

Insatisfatório 
Moradores da região declaram não possuir bocas de lobo adequadas; 

alguns pontos de alagamento. 

Escolas públicas Satisfatório Faltam professores; Infraestrutura ruim. 

Policiamento e 
bombeiros 

Insatisfatório 
Número de policiais insuficiente para a demanda por segurança da 

população. Postos policiais desocupados. 

Hospitais/ 
Postos de Saúde 

Insatisfatória 
Postos de Saúde e hospitais públicos inadequados; faltam médicos. Faltam 

medicamentos. 

Telefonia 
Pública 

Satisfatório 
Telefones públicos necessitam de manutenção. Uso de celulares reduziu a 

necessidade de fones públicos. 

Transporte 
Público 

Insatisfatório 
Ônibus frequentemente atrasados e lotados; paradas de ônibus não têm 

estrutura física adequada. 

Limpeza 
Urbana 

Satisfatório Lixo nas vias públicas; lixo em beira de estradas. 

 

No que diz respeito à Fercal (AID), cinco (5) serviços de um total de onze (10) receberam 

avaliação insatisfatória.  

 

Quadro 23: Perguntas em relação às Indústrias Calcárias 

Perguntas abertas 

Perguntas Comentários frequentes: 

Quais os Benefícios das Indústrias de Calcário para a 
Comunidade da Fercal? 

Emprego para a população; 

No entanto, vários entrevistados acreditam que 
poderiam contratar um número muito maior de 

pessoas da comunidade. 

Quais os Malefícios das Indústrias de Calcário para a 
Comunidade da Fercal? 

Questões de Saúde; Poluição das águas e do ar; 
Desmatamento; Questões respiratórias; Rachaduras 
nas casas causadas pelas explosões e tráfego intenso 
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Perguntas abertas 

Perguntas Comentários frequentes: 

de caminhões pesados. 

Você Cita Algum nome ligado às Indústrias Calcárias 
que Ajuda a Comunidade da Fercal? 

“Sr. Sálvio, faz o possível e o impossível”; “Sálvio 
Humberto, tá sempre ajudando a comunidade, 

mais que as fábricas”. 

Você Cita Algum nome ligado à Administração 
Regional que Ajuda a Comunidade da Fercal? 

“Dep. Nilcéia; Dep. Michel; Romulo Ervilha; Lima”. 

 

Foram entrevistados moradores da Fercal, funcionários da Administração Regional da Fercal, 

Representante da Associação de Moradores da Fercal.  

 

4.9.6. Considerações Finais 

 

Este trabalho faz parte do Estudo de Impacto Ambiental e do relatório de Impacto Ambiental 

EIA/RIMA complementar que tem por objetivo analisar o provável impacto socioeconômico do 

empreendimento PEDREIRAS CONTAGEM localizada na Região Administrativa de Sobradinho. Para 

isso foi caracterizado o perfil socioeconômico dos moradores da Fercal, apontada como Área de 

Influência Indireta (AID), e da região administrativa de Sobradinho, apontada como componentes da 

Área de Influência Direta (AII). Foram analisados os principais problemas por eles enfrentados, a partir 

de investigação exploratória de natureza quanti-qualitativa com saídas de campo e observação 

participativa. 

 

A investigação de campo gerou percepção de que dos dez serviços ofertados na RA da Fercal, e que 

foram levantados junto à população em apenas cinco deles observou-se a satisfação na qualidade desses 

serviços. Em relação aos empreendimentos de exploração de calcário à população indicou que existe 

pouco auxílio das indústrias, no entanto, o nome de Sálvio Humberto foi mencionado algumas vezes. 

Outros nomes, ligados a política, foram citados como o Deputado Michel, Deputada Anilcéia, entre 

outros.  Ainda em relação às indústrias, os moradores reclamam da poeira levantada pelas explosões e 

pelo trânsito pesado de caminhões que geram vários transtornos como rachaduras nas casas e doenças 

respiratórias e, que a população da Fercal poderia ser mais bem aproveitada como mão de obra dos 

empreendimentos calcários da região.  

 

Por fim, através do Ofício nº 77/2019/IPHAN-DF-IPHAN datado em 27 de março de 2019, após 

Análise do RAIPA - PEDREIRAS CONTAGEM, processo nº 01551.900009/2017-03, com base na 

documentação apresentada, e à luz do disposto na IN IPHAN n.º 001/2015, nos artigos 11 e 12 da 
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Portaria SPHAN n.º 7/88 e no plano de trabalho aprovado, manifesta pela aprovação e a anuência das 

Licenças Prévia e de Instalação. A expansão aprovada da PEDREIRAS CONTAGEM está limitada 

pelos vértices 1 (201.214,78/8.283401,71),vértice 2 (201.904,78/8.283401,71) vértice 3 

(201.904,78/8.282.555,71), vértice 4 (200.918,05/8.285.542,44), vértice 5 (200.918,05/8.282.891,71) e 

vértice 6 (201.214,76/8.282.891,71). 
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5. INFRAESTRUTURA 

 

A infraestrutura existente é adequada para dar apoio das atividades de exploração de calcário e servirá 

para frente de lavra pretendida. A ADA deste estudo é atendida pela CEB, tem poços outorgados pela 

ADASA e possui pavimentação em boas condições de circulação e acesso.  

 

Recentemente, em 2019, foi realizado estudo da drenagem pluvial da área de lavra e beneficiamento, 

onde o resultado atesta a capacidade de suporte dos dispositivos de contenção existentes. Este estudo 

encontra-se no Tomo IV.  
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6. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

Este item tem por objetivo identificar, descrever, avaliar e valoras os impactos7 ambientais relevantes 

gerados nas áreas de influência da área exploração do calcário na nova frente de lavra dos componentes 

ambientais diagnosticados (meios físico, biótico e socioeconômico) durante a instalação e 

funcionamento do empreendimento. 

 

Foram analisadas as etapas da extração mineral, que abrange: supressão dos estratos herbáceos 

(gramíneas) e arbóreo-arbustivos; remoção mecânica da camada superior da jazida mineral 

(decapeamento); perfuração, instalação e acionamento de explosivos (desmonte); carregamento dos 

caminhões com o material rochoso; transporte até a área de beneficiamento; e a estocagem da matéria 

prima. 

 

Método de Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais 

 

A literatura técnica apresenta variados métodos para identificar e avaliar impactos ambientais, 

correlacionando as atividades e ações durante as etapas do empreendimento com o meio ambiente8 

natural e antrópico. Alguns métodos privilegiam os aspectos quantitativos e outros os aspectos 

qualitativos. No presente estudo, em razão da dimensão das atividades impactantes e de suas 

características, a equipe técnica utilizou como base os métodos da Lista de Checagem (checklist) e 

Matriz de Interação citadas por Sanches (2006) e Moreira (1992) apud Romacheli (2009). 

 

Os impactos ambientais foram identificados e analisados sobre os meios físico (ar, solo e água), biótico 

(fauna e flora) e socioeconômico; separados pelos diversos processos (desmatamento, decapeamento, 

perfuração e desmonte de rocha, carregamento e transporte) que compõem a etapa de extração mineral; 

e classificados de acordo com os aspectos destacados a seguir: 

 

i. Natureza: positivo ou negativo. 

Os impactos positivos são aqueles com efeitos benéficos, enquanto os impactos negativos são aqueles 

com efeitos adversos sobre o ambiente. 

 

                                                
7 Impacto Ambiental consiste em: “alteração da qualidade ambiental que resulta da modificação de processos naturais ou 
sociais (grifo nosso) provocado por ação humana” (SANCHES, 1998 apud SANCHES, 2006). 
8 Meio Ambiente é: “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” (BRASIL, 1981: Política Nacional de Meio Ambiente – Lei nº 
6.938/1981, artigo 3º, inciso I). 
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ii. Ocorrência: efetivo ou potencial. 

O impacto efetivo é aquele que realmente acontece, enquanto o impacto potencial pode ou não ocorrer. 

 

iii. Incidência: direto ou indireto. 

O impacto direto é o efeito decorrente da intervenção realizada e o impacto indireto decorre do efeito 

de outro(s) impacto(s) gerado(s) pelo empreendimento. 

 

iv. Abrangência: local ou regional. 

O impacto é local quando os efeitos se fazem sentir apenas na ADA, e o impacto é regional quando os 

efeitos se fazem sentir além das imediações do sítio onde se dá a ação, isto é, AID e/ou AII. 

 

v. Duração: temporário, permanente ou cíclico. 

Os impactos temporários são aqueles que só se manifestam durante uma ou mais fases do 

empreendimento e cessam na sua desativação, enquanto os impactos permanentes representam uma 

alteração definitiva de um componente do meio ambiente. São impactos que permanecem depois de 

cessada a ação que os causou. Os impactos cíclicos ocorrem com frequências periódicas, quando o 

efeito se faz sentir em determinados períodos. 

 

vi. Tempo: imediato, médio prazo ou longo prazo. 

Os impactos imediatos são aqueles que ocorrem simultaneamente à ação que os gera; impactos a médio 

ou longo prazo são os que ocorrem com certa defasagem em relação à ação que os gera. Pode-se definir 

prazo médio, como da ordem de meses, e o longo, da ordem de anos. 

 

vii. Reversibilidade: reversível ou irreversível. 

O impacto é reversível quando os efeitos ao meio ambiente podem ser revertidos ao longo do tempo, 

naturalmente ou por meio de medidas de controle ambiental corretivas. O impacto é irreversível quando 

os efeitos ao meio ambiente não podem ser revertidos, naturalmente ou por meio de medidas de 

controle ambiental corretivas. 

 

viii. Magnitude: irrelevante, pouco relevante, relevante ou muito relevante. 

O impacto é irrelevante quando resulta em alteração de pouco significado para determinado 

componente ambiental, sendo os seus efeitos considerados insignificantes sobre a qualidade do meio 

ambiente. O impacto é pouco relevante quando o efeito resulta em alteração de menor magnitude sobre 

determinado componente ambiental sem comprometer intensamente a qualidade do meio ambiente. O 
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impacto é relevante quando o efeito resulta em alteração de alguma magnitude sobre determinado, 

componente ambiental, comprometendo a qualidade do meio ambiente. O impacto é muito relevante 

quando o efeito representa alteração de grande intensidade sobre certo componente ambiental, 

comprometendo de forma muito intensa a qualidade do meio ambiente. 

 

6.1. Meio físico 

 

a) Ar 

 

 Redução da produção de oxigênio, da absorção de gás carbônico e da purificação do ar: processo 

decorrente da supressão dos estratos herbáceos (gramíneas) e arbóreo-arbustivos, que diminui/elimina o 

índice de área foliar e, consequentemente, afeta tanto a fotossíntese quanto a retenção de particulados. 

Impacto: negativo, efetivo, direto, local, permanente, longo prazo, irreversível e pouco relevante. 

 

 Alteração no micro-clima: essa alteração ocorre devido ao aumento da insolação, da evaporação e 

eliminação da evapotranspiração proveniente da supressão dos estratos herbáceos (gramíneas) e 

arbóreo-arbustivos, condição que eleva a temperatura e reduz a umidade relativa do ar. Ocorre a partir 

do desmatamento. 

Impacto: negativo, efetivo, indireto, local, permanente, longo prazo, irreversível e pouco relevante. 

 

 Emissão de gases na atmosfera: causado pelas máquinas e veículos durante a supressão dos 

estratos herbáceos (gramíneas) e arbóreo-arbustivos, decapeamento, desmonte, carregamento, 

transporte e estocagem da matéria prima. Os efeitos ocorrem, em menor escala, nos trajetos entre a área 

de lavra e de beneficiamento. 

Impacto: negativo, efetivo, indireto, regional, temporário, imediato, irreversível e pouco relevante. 

 

 Suspensão de partículas de solo e outras (poeira): decorrente da supressão dos estratos herbáceos 

(gramíneas) e arbóreo-arbustivos, decapeamento, desmonte, carregamento, transporte e estocagem, 

intensificando-se no período seco. 

Impacto: negativo, efetivo, indireto, regional, temporário, imediato, irreversível e relevante. 

 

 Geração de ruídos: aumento de emissões sonoras causadas pela operação das máquinas, veículos e 

equipamentos nos processos de supressão dos estratos herbáceos (gramíneas) e arbóreo-arbustivos, 

decapeamento, desmonte, carregamento, transporte e estocagem da matéria prima. 
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Impacto: negativo, efetivo, indireto, local, temporário, imediato, irreversível e pouco relevante. 

 

 Geração de ruídos: aumento de emissões sonoras causadas pela explosão durante o desmonte. 

Impacto: negativo, efetivo, direto, local, temporário, imediato, irreversível e relevante. 

 

b) Água 

 

 Interferências em recursos hídricos subterrâneos: o desmonte das camadas mais profundas pode 

alcançar algum reservatório até então subterrâneo. 

Impacto: negativo, potencial, direto, local, permanente, de longo prazo, irreversível e muito relevante. 

 

 Redução da recarga do aquífero: consequência da diminuição da infiltração devido à alteração da 

cobertura do solo, que causa a impermeabilização e o aumento do escoamento superficial em razão dos 

trechos das vias internas e da área de lavra com solo e subsolo expostos às intempéries. 

Impacto: negativo, efetivo, indireto, local, permanente, de longo prazo, irreversível e relevante. 

 

 Rebaixamento no nível natural do aquífero: consequência da diminuição da recarga do aquífero. 

Impacto: negativo, potencial, indireto, regional, temporário, médio prazo, reversível e relevante. 

 

 Contaminação da água subterrânea: penetração de substâncias poluentes no subsolo em 

decorrência de eventuais derramamentos de óleos, combustíveis ou outros produtos das máquinas, 

equipamentos e veículos usados durante a remoção da cobertura vegetal, decapeamento, desmonte, 

carregamento, transporte e estocagem da matéria prima. 

Impacto: negativo, potencial, indireto, regional, temporário, de médio prazo, reversível e pouco 

relevante. 

 

 Escoamento das águas pluviais: as águas pluviais escoadas sobre a superfície carreiam partículas 

solo para as cotas mais baixas do terreno e para os canais naturais de escoamento superficial, podendo 

causar erosão e assoreamento. 

Impacto: negativo, potencial, indireto, regional, permanente, de longo prazo, irreversível e pouco 

relevante. 
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c) Solo e Subsolo 

 Ocupação do solo pela mineração: em parte da ADA, a atividade de mineração diminuiu a 

capacidade de recomposição da vegetação e demais atributos naturais. 

Impacto: negativo, efetivo, direto, local, permanente, de longo prazo, irreversível relevante. 

 

 Exposição do solo às intempéries: com a supressão dos estratos herbáceos (gramíneas) e arbóreo-

arbustivos, o decapeamento, o transporte e a estocagem da matéria-prima, o solo e o subsolo ficam 

desprotegidos e sujeito aos efeitos da insolação, chuvas e ventos, que alteram suas propriedades e os 

tornam vulneráveis a ocorrência de erosões. 

Impacto: negativo, efetivo, indireto, local, permanente, de longo prazo, irreversível relevante. 

 

 Aumento da vulnerabilidade do solo: com a supressão dos estratos herbáceos (gramíneas) e 

arbóreo-arbustivos, os solos existentes na ADA ficam desprovidos de proteção e sujeito aos efeitos das 

intempéries (desagregação com a insolação e ação dos ventos e impermeabilização com o impacto das 

gotas de chuva), que alteram as propriedades físicas, químicas e biológicas, tornando-os vulneráveis à 

erosão. 

Impacto: negativo, efetivo, indireto, local, permanente, de médio prazo, irreversível e relevante. 

 

 Compactação e impermeabilização do solo: a movimentação de máquinas e veículos durante o 

carregamento e transporte agrega as partículas da camada superficial do solo (horizonte A), 

dificultando a infiltração, aumentando o escoamento superficial e propiciando a ocorrência de erosões. 

Impacto: negativo, efetivo, indireto, local, permanente, de longo prazo, irreversível e pouco relevante. 

 

 Surgimento de processos erosivos: efeito decorrente da exposição do solo às intempéries, condição 

que pode ser gerada com a supressão dos estratos herbáceos (gramíneas) e arbóreo-arbustivos e o 

selamento superficial, que reduz a infiltração de água no solo, eleva o escoamento superficial, promove 

a desagregação de partículas de solo e seu carreamento em direção às cotas mais baixas do terreno, 

culminando nas calhas dos canais naturais de escoamento superficial. 

Impacto: negativo, potencial, indireto, regional, permanente, de longo prazo, irreversível e relevante. 

 

 Modificação da declividade do terreno: durante o desmonte são formadas bancadas ou terraços e, 

ao final da exploração, a conformação do relevo estará alterada com significativa mudança na 

paisagem. 

Impacto: negativo, efetivo, direto, local, permanente, de longo prazo, irreversível e muito relevante. 
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 Uso de materiais de origem mineral (solo e rochas): o uso de recursos naturais não renováveis 

reduz o estoque existente. 

Impacto: negativo, efetivo, direto, local, permanente, de longo prazo, irreversível e relevante. 

 

 Propagação de vibração no solo: prejudica a fauna edáfica. 

Impacto: negativo, efetivo, direto, local, temporário, imediato, reversível e pouco relevante. 

 

6.2. Meio biótico 

 

a) Flora 

 

 Desmatamento: retirada das árvores e da camada herbácea (pastagem), com consequente 

interferência sobre o solo (exposição), a água (escoamento) e a fauna (abrigo, alimento e espaço). 

Impacto: negativo, efetivo, direto, regional, permanente, de longo prazo, irreversível e relevante. 

 

 Eliminação de bancos de sementes: a remoção da camada superficial do solo (top soil) durante o 

decapeamento retira as sementes armazenadas e dormentes no solo, impedindo ou dificultando a 

regeneração natural por esta forma reprodutiva. 

Impacto: negativo, efetivo, direto, regional, permanente, de longo prazo, irreversível e pouco 

relevante. 

 

 Perda ou subutilização da madeira: proveniente das árvores abatidas durante o desmatamento. 

Impacto: negativo, potencial, direto, local, temporário, imediato, irreversível e pouco relevante. 

 

 Impedimento da regeneração natural: em decorrência da extração mineral será eliminada a 

resiliência da comunidade vegetal. 

Impacto: negativo, efetivo, direto, local, permanente, de longo prazo, irreversível e relevante. 

 

 Ocorrência de incêndios florestais: durante o manejo e uso de explosivos podem ser geradas fontes 

de ignição para o material combustível composto pela vegetação, principalmente na estação seca, 

quando a propagação de focos de incêndio ocorrem com facilidade. 

Impacto: negativo, potencial, indireto, regional, temporário, de curto a médio prazo, reversível e 

relevante. 
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b) Fauna 

 

 Afugentamento da fauna: o desmatamento elimina a flora que serve como abrigo, fonte de 

alimento e área de trânsito para fauna silvestre, induzindo esses animais a migrarem para áreas vizinhas 

ou causando a morte daqueles que não possuem essa capacidade migratória. 

Impacto: negativo, efetivo, indireto, regional, permanente, de curto a longo prazo, irreversível e 

relevante. 

 

 Afugentamento da fauna: o ruído gerado durante a exploração mineral espantam os animais, 

principalmente aves, assim como a vibração do solo durante o desmonte perturba principalmente a 

fauna edáfica e répteis. 

Impacto: negativo, efetivo, direto, regional, temporário, imediato, reversível e relevante. 

 

 Aumento da competição: a redução de área útil para fauna (aves) pelo desmatamento promove a 

migração dos espécimes que utilizavam a ADA em seu ciclo de vida e esses animais passam a competir 

com a mesma espécie ou com outras espécies pelos recursos naturais existentes na área natural 

remanescente para onde migrarem. 

Impacto: negativo, efetivo, indireto, regional, permanente, de médio prazo, reversível e pouco 

relevante. 

 

 Danos à fauna silvestre: a redução da fauna silvestre em alguns locais e a concentração em outros 

pode acarretar prejuízos sobre os mecanismos de polinização e dispersão de sementes, seja por falta de 

animais para exercer essa função ambiental, seja pelo consumo excessivo dos propágulos genéticos que 

se tornam insuficientes para garantir a perpetuidade do espécime. 

Impacto: negativo, potencial, indireto, local, temporário, imediato, reversível e relevante. 

 

 Danos à fauna silvestre: a perseguição, caça, apanhe ou matança de animais nativos, que é 

tipificada na legislação como crime ambiental. 

Impacto: negativo, potencial, indireto, local, temporário, imediato, reversível e relevante. 

 

6.3. Meio socioeconômico 

 

 Ocorrência de doenças respiratórias, oftalmológicas ou auditivas. 

Impacto: negativo, potencial, direto, regional, permanente, de longo prazo, irreversível e relevante. 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA TOMO II - RIMA - 02/02 (27294623)         SEI 00391-00010760/2018-70 / pg. 35



156 

 Aumento da geração de empregos, renda e tributos: durante a exploração da jazida mineral serão 

gerados empregos diretos e indiretos, renda para os trabalhadores e empresários, bem como tributos. 

Impacto: positivo. 

 

6.4. Síntese dos Impactos Ambientais 

 

A seguir, no Quadro 24, é apresentado à síntese dos impactos ambientais, potenciais e efetivos, 

proporcionados pela exploração de calcário pela empresa PEDREIRAS CONTAGEM. 
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Quadro 24: Quadro-síntese dos impactos ambientais 

Impacto Natureza Ocorrência Incidência Abrangência Duração Tempo Reversibilidade Magnitude 

Redução da produção de oxigênio, da absorção de 
gás carbônico e da purificação do ar 

Negativo Efetivo Direto Local Permanente 
Longo 
prazo 

Irreversível 
Pouco 

relevante 

Alteração no micro-clima Negativo Efetivo Indireto Local Permanente 
Longo 
prazo 

Irreversível 
Pouco 

relevante 

Emissão de gases na atmosfera Negativo Efetivo Indireto Regional Temporário Imediato Irreversível 
Pouco 

relevante 

Suspensão de partículas e outras (poeira) Negativo Efetivo Indireto Regional Temporário Imediato Irreversível Relevante 

Geração de ruídos Negativo Efetivo Inireto Local Temporário Imediato Irreversível Relevante 

Geração de ruídos Negativo Efetivo Direto Local Temporário Imediato Irreversível Relevante 

Interferências em recursos hídricos subterrâneos Negativo Potencial Direto Local Permanente 
Longo 
prazo 

Irreversível 
Muito 

relevante 

Redução da recarga de aquíferos Negativo Efetivo Indireto Local Permanente 
Longo 
prazo 

Irreversível Relevante 

Rebaixamento no nível natural do aquífero Negativo Potencial Indireto Regional Temporário 
Médio 
prazo 

Reversível Relevante 

Contaminação da água subterrânea Negativo Potencial Indireto Regional Temporário 
Médio 
prazo 

Reversível 
Pouco 

relevante 

Escoamento das águas pluviais Negativo Potencial Indireto Regional Permanente 
Longo 
prazo 

Irreversível 
Pouco 

relevante 

Ocupação do solo pela mineração Negativo Efetivo Direto Local Permanente 
Longo 
prazo 

Irreversível Relevante 

Exposição do solo às intempéries Negativo Efetivo Indireto Local Permanente 
Longo 
prazo 

Irreversível Relevante 

Aumento da vulnerabilidade do solo Negativo Efetivo Indireto Local Permanente 
Médio 
prazo 

Irreversível Relevante 

Compactação e impermeabilização do solo Negativo Efetivo Indireto Local Permanente Longo Irreversível Pouco 
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Impacto Natureza Ocorrência Incidência Abrangência Duração Tempo Reversibilidade Magnitude 

prazo relevante 

Surgimento de processos erosivos Negativo Potencial Indireto Regional Permanente 
Longo 
prazo 

Irreversível Relevante 

Modificação da declidade do terreno Negativo Efetivo Direto Local Permanente 
Longo 
prazo 

Irreversível 
Muito 

relevante 

Uso de materiais de origem mineral (solo e rochas) Negativo Efetivo Direto Local Permanente 
Longo 
prazo 

Irreversível Relevante 

Desmatamento Negativo Efetivo Direto Regional Permanente 
Longo 
prazo 

Irreversível Relevante 

Eliminação de banco de sementes Negativo Efetivo Direto Regional Permanente 
Longo 
prazo 

Irreversível Relevante 

Perda ou subutilização da madeira Negativo Potencial Direto Local Temporário Imediato Irreversível 
Pouco 

relevante 

Impedimento da regeneração natural Negativo Efetivo Direto Local Permanente 
Longo 
prazo 

Irreversível Relevante 

Ocorrência de incêndios florestais Negativo Potencial Indireto Regional Temporário 
Curto a 
médio 
prazo 

Reversível Relevante 

Afungentamento da fauna Negativo Efetivo Indireto Regional Permanente 
Curto a 

longopraz
o 

Irreversível Relevante 

Afungentamento da fauna Negativo Efetivo Direto Regional Temporário Imediato reversível Relevante 

Aumento da competição Negativo Efetivo Indireto Regional Permanente 
Médio 
prazo 

Reversível 
Pouco 

relevante 

Danos a fauna silvestre Negativo Potencial Indireto Local Temporário Imediato Reversível Relevante 

Danos a fauna silvestre Negativo Potencial Indireto Local Temporário Imediato Reversível Relevante 

Ocorrência de doenças Negativo Potencial Direto Regional Permanente Longo Irreversível Relevante 
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Impacto Natureza Ocorrência Incidência Abrangência Duração Tempo Reversibilidade Magnitude 

prazo 

Aumento da geração de empregos, renda e tributos Positivo 
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6.5. Valoração dos Impactos Ambientais 

 

Para valoração dos impactos ambientais deve-se ter como base as diretrizes estabelecidas nas 

Instruções Normativas – IN nos 076/2010 – IBRAM e 001/2013 – IBRAM, que dispõe, 

respectivamente, sobre os “procedimentos para o cálculo da Compensação Ambiental de 

empreendimentos de significativo impacto ambiental negativo e não mitigável”, e “critérios objetivos 

para a definição do Valor de Referência – VR utilizado no cálculo da compensação ambiental”. 

 

Vale ressaltar que conforme a IN no 076/2010 – IBRAM, este IBRAM poderá por meio de decisão 

fundamentada da unidade orgânica vinculada junto à Secretaria Geral, a Câmara de Compensação 

Ambiental e Florestal – CCAF, solicitar que seja utilizado algum método de valoração econômica para 

calcular o valor da compensação ambiental. 

 

 Foi realizado memorial de cálculo para apresentar a compensação ambiental do 

empreendimento, em anexo, e assim resumido: 

 

P=2,0 

L=0,0 

FA=1,108 

SCE=0,025 

GI=0,792 

VR=R$ 6.266.638,9 

CA=R$ 49.631,78 
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7. MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL – MEDIDAS MITIGADORAS – MEDIDAS 

COMPENSATÓRIAS 

 

Este item visa apresentar medidas, equipamentos e procedimentos, de natureza preventiva corretiva ou 

compensatória que serão utilizados para mitigação dos impactos negativos sobre os fatores físicos, 

bióticos e socioeconômicos, observando cada fase do empreendimento (planejamento, implantação, 

operação e desativação e para o caso de acidente). 

 

As medidas de controle ambiental estão divididas em 04(quatro) tipos, apresentadas abaixo: 

 

 Medidas de Controle Ambiental Preventivas: têm por objetivo evitar a ocorrência dos efeitos 

negativos previsíveis decorrentes da exploração da jazida da nova frente de lavra; 

 Medidas de Controle Ambiental Corretivas: são aquelas adotadas para cessar e/ou reverter o 

efeito negativo oriundo de impactos inevitavelmente gerados ou imprevistos; 

 Medidas Mitigadoras: têm por objetivo minimizar os efeitos negativos inevitáveis; 

 Medidas Compensatórias: São aquelas para compensar impactos ambientais efetivos 

irreversíveis. 

 

7.1. Medidas Preventivas para as fases de planejamento, instalação e operação. 

 

a) Manter reguladas as máquinas, veículos e equipamentos utilizados na exploração e beneficiamento, 

visando à baixa emissão de poluentes atmosféricos e a geração de ruídos dentro dos limites permitidos; 

 

b) Usar os equipamentos de proteção individual – EPI apropriados às funções desempenhadas 

(capacete, óculos, protetor auricular, luvas, máscara facial e protetor solar); 

 

c) Aspergir água nas áreas de lavra, circulação e nas vias internas para evitar a suspensão de poeira 

no ar; 

 

d) Manter ao máximo o solo coberto com vegetação e retirar criteriosamente as árvores realmente 

necessárias para abate; 

 

e) Monitorar as linhas de drenagem (PT 1 – Grota Vermelha e PT2) para verificar eventual 

interferência da mineração; 
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f) Monitorar permanentemente durante os desmontes o eventual afloramento da água subterrânea e, 

caso se atinja um aquífero, suspender a operação e adotar as providências necessárias sob a supervisão 

do Responsável Técnico; 

 

g) Monitorar o surgimento de processos erosivos na ADA e entorno imediato, visando à imediata 

correção; 

 

h) Projetar e identificar as vias de circulação e permitir o tráfego de veículos e máquinas somente nos 

trechos determinados para evitar a compactação do solo e seu selamento superficial em outros trechos; 

 

i) Instruir os funcionários sobre a proibição de perseguir, caçar, apanhar ou matar animais silvestres e 

coibir tais práticas. 

 

j) Aplicar o PGRS em todas as fases do empreendimento. 

 

7.2. Medidas Corretivas 

 

a) Promover a imediata cobertura do solo nos trechos onde as intervenções da exploração da jazida da 

nova frente de lavra não tenham mais continuidade (tenham sido finalizadas), visando protegê-lo dos 

efeitos das intempéries; 

 

b) Estabilizar e reverter processos erosivos que venham a surgir; 

 

c) Aprovar e executar o PRAD da lavra que está em operação; 

 

d) Acionar o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (193) imediatamente ao se detectar 

focos de incêndio e treinar grupo de funcionários para brigada de incêndio florestal. 

 

7.3. Medidas Mitigadoras 

 

a) Aspergir água nas vias de circulação e na área de lavra para diminuir a suspensão de poeira no ar e 

manter a atmosfera mais pura; 
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b) Concentrar as explosões em dois horários durante os turnos de trabalho diurno para minimizar os 

efeitos sonoros e as vibrações no solo; 

 

c) Disciplinar o escoamento superficial das águas pluviais para possibilitar a sua infiltração, manter a 

recarga de aquíferos, evitar erosões, o carreamento de sedimentos e o assoreamento das grotas secas; 

 

d) Rebaixar o aquífero caso se atinja qualquer reservatório de água subterrânea; 

 

e) Recompor o relevo ao suavizar as bancadas da área de mineração; 

 

f) Utilizar a madeira proveniente das árvores abatidas para fins econômicos, com objetivo de evitar o 

desperdício desse recurso natural. 

 

7.4.  Medidas Compensatórias 

 

a) Utilizar os ditames do Decreto Distrital 14.783 a fim de Plantar 30 mudas nativas para cada 

indivíduo nativo que for suprimido e 10 mudas nativas para indivíduo exótico suprimido; 

 

b) Manter e adensar a vegetação das grotas denominadas neste estudo de PT1 e PT2; 

 

c) Promover adensamento arbóreo nas áreas indicadas pelo PRAD deste estudo; 

 

d)  Manter dentro da propriedade arrendada a vegetação das áreas indicadas como corredores de 

fauna e flora, conforme Figura 159.  
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Figura 159: Corredores de fauna indicados na área de estudo e adjacências. 
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8. PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL 

 

8.1. Monitoramento Ambiental 

 

Justificativa 

 

O monitoramento ambiental e a fiscalização constituem importantes instrumentos para a proteção 

ambiental, pois permitem observar as não conformidades ambientais na área da mineração e sua 

correção, a fim de não gerar passivos e problemas ambientais significativos. 

 

O monitoramento e a fiscalização devem contemplar aspectos referentes ao controle da poluição 

atmosférica, do solo e dos recursos hídricos, prevenção de falhas nos sistemas de esgotamento sanitário 

e drenagem pluvial, controle de derramamento de substâncias perigosas e gerenciamento de resíduos 

sólidos. 

 

Objetivos 

 

 Propiciar o acompanhamento das intervenções antrópicas capazes de gerar degradações 

significativas ao meio ambiente e que demandem ação regulamentadora; 

 Localizar degradação ambiental provocada pela atividade de mineração; 

 Avaliar as condições de operação e manutenção de equipamentos e sistemas de controle da 

poluição; 

 Avaliar o cumprimento das condicionantes ambientais para a operação do empreendimento; 

 Percorrer toda planta de beneficiamento para observar a dinâmica operacional e comportamento 

do meio ambiente; 

 Definir as medidas a serem tomadas para restaurar o meio ambiente e proteger a saúde e o bem-

estar dos operários; 

 Avaliar a capacitação dos responsáveis pela operação e manutenção de estruturas do 

empreendimento, rotinas, instalações e equipamentos. 

 

Atividades 

Estabelecer rotinas de inspeção de manutenção preventiva nas máquinas e demais unidades dos 

sistemas de produção, bem como da infraestrutura e dispositivos associados. 
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No caso de divergências entre os resultados durante a operação, tomar-se-ão as seguintes precauções: 

 

 Visitar a planta de beneficiamento andando por toda área de atividade e adjacências; 

 Verificar se o problema é consequência do empreendimento, detectar a origem da poluição, 

tomar as medidas corretivas necessárias, desenvolver rotinas de monitoramento e fiscalização, 

definir parâmetros, processos e responsabilidades; 

 Monitorar a eficiência das medidas adotadas e estabelecer diretrizes para sua otimização; 

 Acompanhar as alterações da cobertura vegetal, a formação de processos erosivos, a deposição 

de entulho e outras atividades impactantes. 

 

8.2. Plano de Monitoramento de Recursos Hídricos 

 

Justificativa 

O monitoramento de recursos hídricos constitui um dos instrumentos mais importantes para a proteção 

dos mananciais, vez que permitem detectar falhas estruturais e não conformidades na malha urbana 

implantada, como também a correção precoce dos processos que possam gerar passivos e problemas 

ambientais significativos, sobretudo os nocivos ao meio ambiente. 

 

Além das rotinas de inspeção e manutenção preventiva regular das redes e equipamentos de 

infraestrutura, deverá ser estabelecida estreita articulação com as concessionárias/agências de serviço 

público. 

 

Os resultados do monitoramento poderão fornecer idéia mais precisa da dinâmica local e do papel que 

o empreendimento representa para a comunidade com seus riscos e benefícios. 

 

Objetivos 

 Propiciar o acompanhamento das intervenções capazes de gerar degradações significativas ao 

meio ambiente; 

 Intensificar a fiscalização através de ações integradas entre os diversos órgãos do GDF e das 

Administrações Regionais envolvidas, visando diminuir problemas com a poluição, especialmente 

com relação à drenagem pluvial e ao uso inadequado dos recursos hídricos; 

 Definir as medidas a serem tomadas para restaurar o meio ambiente e proteger a saúde e o bem 

estar dos usuários; e 
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 Monitorar a qualidade das águas através de análise comparativa com os dados do estudo e dos 

monitoramntos. 

 Monitorar o carreamento e assoreamento dos recursos hídricos sob área de influência do 

empreendimento. 

 

Atividades 

 Estabelecer rotinas de inspeção de manutenção preventiva nas redes de drenagem pluvial e 

dispositivos associados; 

 Monitorar a qualidade das águas no Rio Maranhão, quanto à drenagem pluvial, com amostras 

no período chuvoso e seco, com avaliação sistemática dos seguintes parâmetros para as águas 

superficiais, de acordo com a Resolução CONAMA nº 357/2005: 

  pH; 

 Fósforo; 

 Condutividade a 25°C; 

 Sólidos dissolvidos; 

 Amônia; 

 Nitrato; 

 Nitrito; 

 Sólido Suspenso; 

 Óleos e graxas; 

 Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO; 

 Oxigênio Dissolvido – OD; 

 Turbidez; 

 Cor; 

 Mesófilo; 

 Coliformes Totais; e 

 Coliformes Fecais. 

 

Quando constatada degradação e queda de qualidade por divergências encontradas, recomenda-se 

tomar as seguintes medidas: 

 

 Averiguar se o impacto negativo é por causa do empreendimento; 

 Detectar a origem da poluição; 

 Tomar as medidas corretivas necessárias; 
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 Estabelecer rotinas de monitoramento mensais ou emergenciais em caso de acidentes, utilizando 

planilhas a serem preenchidas pela equipe responsável pela qualidade ambiental, em articulação 

com os responsáveis pelo empreendimento; 

 Vistoriar com regularidade todas as instalações que possam poluir os recursos hídricos, tais 

como: 

 Locais de armazenamento de combustíveis e tintas; 

 Obras de terraplenagem; 

 Obras de drenagem superficial; 

 Oficinas, pátios, almoxarifados, refeitórios; 

 Depósito de estéril; 

 Depósitos de bota-fora, e 

 Depósitos de resíduo sólido. 

 

 Adotar medidas de segurança que evitem o derramamento de combustível e substâncias 

poluidoras e que restrinjam a implantação de comércio, em locais inadequados, que possam 

provocar a poluição dos recursos hídricos; 

 Monitorar a eficiência das medidas adotadas e estabelecer diretrizes para sua otimização; 

 Identificar áreas frágeis, degradadas ou de equilíbrio morfodinâmico instável e processos com 

grande potencial impactante, como, por exemplo, a disposição inadequada de resíduo sólido, para 

se tornarem foco de maior atenção e intensidade de monitoramento; 

 Reavaliar os dados de projetos durante a fase de construção, visando melhor dimensionamento 

de bueiros, sarjetas, meios-fios, aterros, taludes, muros de arrimo e canais; 

 Realizar inspeções nas redes de drenagem e de esgotamento sanitário, com emissão de 

relatórios, certificando a qualidade dos trabalhos realizados; e 

 Propor medidas corretivas para as falhas detectadas nos sistemas de infraestrutura e saneamento 

básico; 

 Os pontos de monitoramento de coleta/monitoramento estão indicados na Figura 73. 

 

8.3. Programa de Controle à Erosão 

 

Justificativa 

O empreendimento em questão envolverá, entre as principais obras, a execução de cortes e aterros, 

escavações, terraplanagem, asfaltamento, disposição do material excedente de obras e dos cortes em 

solo e abertura de vias de serviço, todas com potencial de impacto negativo. 
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No entorno das áreas impermeáveis, os locais com solo exposto e/ou descobertos de vegetação se 

tornam extremamente suscetíveis a processos erosivos, quando não tomadas as devidas medidas 

cautelares. 

 

Objetivo 

 Propiciar sistema de controle eficiente da erosão, fiscalizando as atividades construtivas e 

operacionais do empreendimento, identificando áreas suscetíveis à erosão, equipamentos 

implantados de prevenção. Caso seja detectada falha em algum equipamento de drenagem, deve 

ser diagnosticada a causa e tomadas medidas de correção e, quando necessário, proceder à sua 

recuperação. 

 

Atividades 

 Realizar inspeções periódicas nos locais passíveis ao intemperismo, a fim de verificar as 

condições de funcionamento das obras implantadas e detectar indícios de processos erosivos 

decorrentes de falhas de projeto ou de execução dos sistemas de drenagem ineficientes; 

 Monitorar os processos erosivos nas diversas etapas de implantação da infraestrutura, de forma 

a se avaliar sua progressão, identificar e eliminar suas causas e adotar medidas corretivas; 

 Fiscalizar as obras de construção com o objetivo de garantir o atendimento às especificações 

técnicas do projeto, exigidas para seu licenciamento ambiental; 

 Executar obras de engenharia nas estradas de acesso a área minerada (obras de drenagens, 

galerias, sarjetas, bueiros etc.) e de recomposição vegetal para o controle da erosão, e 

 Integrar as atividades deste programa com os Programas de Paisagismo/Recuperação de Áreas 

Degradadas e de Educação Ambiental para a otimização dos resultados. 

 Acompanhar através de inspeções rotineiras, as alterações da cobertura vegetal, formação de 

voçorocas, deposição de entulho, ocupação irregular do solo e outras atividades impactantes 

negativas no sítio de influência; 

 Observar áreas prioritárias para o monitoramento, indicados a partir de cruzamentos de dados de 

declividade, solo e cobertura vegetal (Figura 160).  
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Figura 160: Locais prioritários de monitoramento de perda do solo e processos erosivos 

 

8.4. Programa de monitoramento de fauna 

 

Caso a lavra obtenha licença de operação, é indicado que seja realizado o monitoramento da 

herpetofauna, quiropterofauna e invertebrados durante a fase de operação da nova lavra, contemplando 

ao menos duas sazonalidades (seca e chuva) após a instalação do empreendimento.  

 

A região sofre pressão antrópica durante anos com atividades similares deste empreendimento. Assim, 

será possível acompanhar os eventuais impactos causados pela atividade e a composição de espécies 

das comunidades locais, principalmente sobre os ambientes cavernícolas.  

 

8.5. Controle de Emissões Atmosféricas 

Visa manter a qualidade do ar em níveis satisfatórios para a saúde humana. 

 

Ações 

 Aspergir água durante a estação seca nas vias de circulação da área de expansão da nova frente 

lavra para evitar a suspensão de partículas finas (poeira); 
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 Manter o monitoramento de ar através da estação fixa, locada no centro da planta de 

beneficiamento de calcário da PEDREIRAS CONTAGEM (Figura 161).  

 Os veículos utilizados durante a extração e transporte do minério devem receber a manutenção 

preventiva para os motores estarem sempre regulados e emitirem gases poluentes em níveis 

aceitáveis; 

 Aperfeiçoar programa de monitoramento de ar existente; 

 Promover plantios adotando conceito de cortina verde, conforme Figura 162. 

 

 

Figura 161: Localização de estação de monitoramento do ar.  
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Figura 162: Plantio de cortina verde proposto.  
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9. FUTURO USO DA ÁREA – DIRETRIZES PARA O PRAD DA NOVA CAVA 

 

A tendência do uso e ocupação da região de estudo é manter-se como Zona Rural, além da manutenção 

da região como polo de mineração de calcário no Distrito Federal. Considerando que a mineração 

exaurirá todo substrato favorável ao desenvolvimento de vegetação, sugere-se recuperar com a 

contenção de erosões, estabilidade do terreno, formação de pastagem, revitalizando ambientes com 

técnicas de engenharia, semeio e plantio de sementes/mudas nativas. Caso desejável e permissível, , 

outras atividades rurais poderão ser desenvolvidas. 

 

Após o término da atividade de lavra dar-se-á início à recuperação da área com recomposição 

topográfica seguida da reposição vegetal, a restaurar suas funções ambientais. Logo, o PRAD deverá 

planejar a reabilitação do local de estudo, tornando a área produto da extração mineral de calcário em 

local com estado biológico apropriado para utilizações futuras, criando condições para que as espécies 

plantadas e em regeneraçãos sejam autossustentáveis. 

 

 O principal objetivo é restituir a paisagem da área e dar  boas condições ecológicas para o 

desenvolvimento da biota. 

 

Ressalta-se que a mina de calcário pretendida está em fase de licenciamento prévio e que a recuperação 

será projetada para o seu término, estimados para daqui a 8 anos, o que causa a necessidade de revisão 

do PRAD executivo nesta época. A destinação do uso para esta área no futuro, independente da 

recuperação proposta por este PRAD, poderá ser dada de maneira inovadora, com vistas a usos 

alternativos tais como área de contemplação, mirante, locais para prática de esportes radicais, 

ecoturismo entre outros ou mesmo para favorecimento da Resiliência Ambiental do Sítio explorado. 

 

9.1. Diretrizes para o PRAD da nova frente de lavra pretendida – etapa 1 de exploração 

mineral. 

 

A mineração é considerada atividade efetivamente poluidora porque causa a supressão da cobertura 

vegetal, a retirada da camada superficial do solo e outras intervenções que deixam frequentemente a 

rocha-mãe ou o saprólito exposto às intempéries ao término da exploração. 
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Este capítulo apresenta as diretrizes básicas para a recuperação a ser realizada imediatamente após o 

término da etapa 1 de exploração mineral. A projeção do pit final desta etapa, consequente área a ser 

recuperada está representada na Figura 163 e apresentará as seguintes características: 

 

A cava projetada tem as seguintes dimensões, tomando como referência os eixos médios: 

 

 Comprimento: 670 m (Norte-Sul); 

 Largura: 270 m (Leste-Oeste); 

 Área da Etapa 1 de exploração mineral:19,593 hectares; 

 Altura máxima: 80 m (cota máxima a cota base 740 m); 

 Bancadas (taludes): 11 m; 

 Recuos: 5 a 30 m. 

 Volume estimado de top soil etapa 1: 619.700 m3.  

 

 
Figura 163: Bloco 3D da imagem com a projeção pit final da área da etapa 1 de exploração 
mineral (vista 45Az e inclinação 30o) que deverá ser alvo de recuperação imediatamente ao fim da 
lavra pretendida. 
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Figura 164: Ilustração da cava atual e área da cava pretendida, com distância aproximada entre 
elas. Em destaque amarelo, área indicada para o depósito de estéril e top soil da lavra pretendida. 

 

 

Fundamentar a recuperação da área alterada pela extração mineral de calcário efetuada pela 

PEDREIRAS CONTAGEM da etapa 1 de exploração mineral. O objetivo é indicar diretrizes para 

recuperá-la ao fim da atividade na ADA pretendida.  

 

Após o término da atividade de lavra dar-se-á início à recuperação da área com recomposição 

topográfica seguida da reposição vegetal, tornando a área mais próxima possível das condições 

ambientais anteriores às intervenções e, assim, restaurando suas funções ambientais. Logo, o PRAD 

deverá planejar a reabilitação do local de estudo, tornando a área produto da extração mineral de 

calcário em local com estado biológico apropriado para utilizações futuras, criando condições para que 

as espécies regeneradas artificialmente sejam autossustentáveis e a diversidade genética em suas 

populações possibilite a continuidade de evolução das espécies, garantindo e o reestabelecimento de 

sua integridade física, química e biológica.  

 

As diretrizes básicas para elaboração e execução do PRAD para nova frente de lavra (ETAPA 1 

DA ADA) são:  
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1) Manter a vegetação a Leste da cava (PT2) para servir de propágulo de recuperação, a partir do sítio 

existente com comunidade clímax, sub-bosque , abrigo de fauna e serapilheira abundante. A 

recuperação se daria adensando as bordas desse fragmento em direção OESTE da cava, assim, 

protegendo e estabilizando o solo na borda da cava em seu flanco Leste; 

 

2) Suavizar as bordas do talude que permita revegetação nas bermas do flanco LESTE da cava, 

propiciando conectar com o fragmento de vegetação na linha de drenagem denominada PT2;  

 

3) Utilizar acessos já existentes, entre a nova cava e a planta de beneficiamento; 

 

4) Deverão ser utilizadas técnicas de engenharia para suavização e contenção dos taludes; 

 

5) Utilizar técnicas de Bio engenharia para prevenir locais com maior susceptibilidade e  conter 

processos erosivos na área e entorno do lavra, precisamente nas bancadas do lado OESTE, NORTE e 

SUL; 

 6) Utilizar o estéril armazenado ao longo dos anos, retirado da mina durante a exploração, na 

recomposição das bancadas após o fim da lavra; 

 

7) Armazenar o top soil separado do rejeito (estéril) e utilizá-lo no máximo em 2 anos em locais aptos a 

serem recuperados, mesmo que na área externa da mina e dentro da AID do empreendimento ou 

mesmo na utilização para recomposição de solo na recuperação na cava antiga. Estudos recentes de 

mapeamento do solo da área a ser explorada, sobre estimativa de top soil, demonstram valores 

insignificativos devido às características do terreno e da paisagem atual. 

 

8) Observar o comportamento das águas sistematicamente durante o monitoramento ambiental da 

atividade e, sobretudo, após definição do pit final, para que seja adotada técnicas de engenharia para 

escoamento de drenagem pluvial; Utilizar os dados do projeto de drenagem em elaboração para propor 

medidas de mitigação. 

 

9) Utilizar espécies herbáceas e arbóreas na revegetação da área, precisamente nas Bermas onde há 

dificuldade de revegetação por espécies arbóreas; 
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10) Verificar se o local tem aptidão para alguma atividade econômica (eco turismo, esporte radical, 

visitação, estudos acadêmicos etc.) na época das diretrizes específicas do PRAD e consequente 

execução da recuperação. 

 

11) Planejar recuperação esperando cota final de trabalho a 750 metros. 

 

12) Utilizar os seguintes dados para pré dimensionar itens da recuperação futura: 

 

 Cota de topo 820 m; 

 Cota de base (fundo da cava): 750 m; 

 Área da cava: 197.038 m2 ; 

 Volume de estéril a ser gerado: 236.695 m3; 

 Área do fundo do pit: 94.678 m2; 

 Cota de preenchimento: 752.50 m. 

 

Mapa 16 – Plano de Recuperação (Tomo III). 

9.2. Soluções de Engenharia (1) 

Este item deverá ser proposto na fase de pré-execução do PRAD, no último ano de vida útil da jazida 

ou no término, com a conformação final da cava. Além da desejável suavização das bancadas, técnicas 

de recomposição topográfica, bioengenharia, controle das águas pluviais entre outros poderão ser 

propostos. 

 

As soluções de engenharia deverão der avaliadas após o término da exploração e com a conformação 

final da cava, prevista para 8 anos após início das atividades.  

 

Caso aflore lençol freático em algum momento da exploração, indicar filtro com pedras e biomanta 

para compor a recuperação da área. 

 

9.3. - Recomposição Vegetal (3) 

 

Essa técnica visa recuperar adjacências do pit final da cava minerada e no ponto denominado PT 2, 

com adensamento arbóreo arbostivo de espécies nativas. Indica-se o início das atividades a partir da 

linha de drenagem natural denominado PT2, um fragmento florestal com boas condições de servir de 

suporte ecológicio a área a recuperar.  
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A vegetação remanescente do PT2 deve ser preservada para que possa servir de propágulo da 

revegetação local. Este fragmento florestal encontra-se no meio da ADA proposta e dotada de árvores 

de grande porte que formam dossel fechado e comunidade clímax em alguns trechos, com a presença 

de espécies típicas de matas de galeria e seca, que garantem ambiente propício para atrair fauna.  

As atividades para este tipo de recuperação passam pelas seguintes etapas: 

 

9.4. Recomposição topográfica 

 

A estratégia a ser adotada é baseada na proposta de preenchimento da cava com a utilização de 

materiais de rejeitos (futura), assim como nos ajustes dos ângulos dos taludes (suavização ~65º). Para 

isso foram apresentadas as seções rebatidas, assim como exemplo de seção vertical. 

 

Ademais, em anexo encontram-se ilustrações realizadas com softwares que demonstram o 

comportamento da recomposição topográfica com o preenchimento feito com o estéril disponível, 

estimado pelo programa.  

Algumas imagens foram elaboradas para ilustrar a configuração da cava atual e projeção da nova cava. 

 

Figura 165: Figura: Processo DNPM 821.197/1971 – Imagem de Satélite 2016 (1 m). Projeção 
das cavas e pilha de estéril atual. 
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Figura 166: Figura: Processo DNPM 821.197/1971 – Imagem de Satélite 2016 (1 m). Projeção 
das cavas ao final da exploração mineral da cava em operação e da cava pleiteada para 
continuidade da atividade de mineração nessa região. 

A recomposição topográfica é uma etapa crítica para a estabilização da paisagem, pois prepara a 

superfície para as etapas seguintes do processo de recuperação. 

 

Há vários fatores limitantes que potencialmente retardam, dificultam ou impedem o estabelecimento e 

o desenvolvimento de plantas em áreas mineradas: a topografia que favorece a enxurrada, a 

compactação da superfície exposta, a baixa capacidade de retenção de água e a baixa concentração de 

nutrientes no substrato, que juntos tornam as áreas mineradas desfavoráveis ao desenvolvimento de 

vegetais. 

 

Dessa forma, restabelecer a vegetação em área minerada não é possível sem o manejo adequado de sua 

topografia e de seu substrato. Assim, a paisagem atual, após a lavra, deverá ser tratada, o que poderá 

incidir em modificação de alguns de seus elementos. 

 

Retaludamento, desmonte de testemunhos, construção de terraços e concentração das águas surgentes 

em lagoas são algumas das medidas que deverão ser adotadas, visando melhor estética paisagística e 

maior estabilidade de área para controle de erosões. 
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Implantar cobertura vegetal em substratos, aumentar a capacidade de infiltração de água e 

controlar o escoamento superficial constituem as três estratégias mais importantes para se 

controlar a erosão em áreas mineradas. 

 

A nova configuração topográfica, sobretudo nas duas primeiras bancadas, deverá ser suave à ondulada, 

por questões de estabilidade e segurança, para evitar grandes concentrações de água na mesma 

superfície.   

 

A declividade final das escarpas deve ser suave para facilitar o manejo, movimentação de fauna e 

possibilidade de revegetação na área, inclusive nas bancadas.  

 

Poderão ser utilizados máquinas pesadas para a conformação do terreno. Após a suavização da 

declividade, haverá a recolocação da camada superficial do solo (topsoil) armazenadas durante 

descapeação do solo 

 

9.5. Programa Diretrizes para Monitoramento do PRAD 

 

Deverão ser realizadas vistorias bimestrais. Os plantios e as técnicas propostas deverão ser 

monitorados, trimestralmente, por profissional habilitado de nível superior, durante o período mínimo 

de 2 anos, observando: 

 

 O empreendedor fará as garantias ambientais necessárias conforme a legislação, 

 

a) Cronograma Executivo 

 

O cronograma de atividades deverá seguir o Quadro 25. 

Quadro 25: Cronograma de acompanhamento dos locais em recuperação 

MÊS 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Planejamento       

Demarcação das áreas a serem recuperadas       

Aquisição de insumos / produtos e contratação de 
serviços, início da implantação das técnicas de 

monitoramento 
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Terraceamento e correção topográfica       

Abertura das covas e isolamento das áreas foco da 
técnica de nucleação 

      

Adubação das covas, se necessário       

Plantio das mudas e aplicação das técnicas de 
nucleação 

      

Reposição das mudas, caso necessário. Avaliação 
do desenvolvimento das áreas foco das técnicas 

de nucleação 
      

Combate a formigas       

Controle de plantas invasoras       

Manutenção e monitoramento das áreas de 
nucleação 

      

 

9.6. Comentários e conclusão 

 

Durante o processo de lavra conduzido por bancada em cava, não há solução técnica que permita a 

recuperação ambiental da cava até que se encerre a exploração da jazida. Nestas condições de 

exploração, os bancos de lavras não são passíveis de recomposição ambiental, até que a vida útil da 

jazida esteja esgotada ou se atinja a cava final da lavra (“Pit final ‘’de lavra). Por este motivo este 

PRAD deverá ser revisto ao final da etapa 1 de exploração mineral, estimada para daqui a 8 anos a 

contar da sua operação. 

 

A execução do projeto deverá ser planejada para iniciar as atividades de plantio no início do período 

chuvoso. 

 

Quadro 26: Cronograma físico de execução das atividades de recuperação da área a ser explorada 

 ÁREA EM RECUPERAÇÃO 

TRIMESTRE 1 2 3 4 

Análise química e granulométrica         

Recomposição Topográfica         

Correção química do solo         

Semeadura         

Demarcação de covas         

Adubação         
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 ÁREA EM RECUPERAÇÃO 

TRIMESTRE 1 2 3 4 

Plantio de mudas         

Implantação de aceiros         

 

A execução deverá ser planejada para iniciar, no máximo, 2 meses para inicio da estação chuvosa. 

 

Quadro 27: Cronograma físico das atividades de monitoramento da recuperação 

Atividades 
Bimestres 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Vistorias e Relatório de Manutenção             

Relatório de Monitoramento             

 

 

 

 

 

Quadro 28: Cronograma físico das etapas de recuperação 

MÊS 
ETAPAS DE RECUPERAÇÃO 

1 2 3 4 5 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          
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10. CONCLUSÃO E VIABILIDADE AMBIENTAL DA NOVA FRENTE DE LAVRA 

 

Trata-se de uma área que vem sendo minerada desde o final da década de 1980, em região que vem ao 

longo dos anos sendo polo de atividade de mineração, com expressiva contribuição social e 

recolhimento de impostos. Contrasta estar inserida em uma das regiões mais belas e conservada do 

Distrito Federal, que merece cuidados para a manutenção das características de beleza e função 

ecológica que exerce ao manter a biodiversidade do bioma e o fluxo gênico entre as mais importantes 

Unidades de Conservação do DF.  

 

Com o esgotamento da mina em operação foram estudas alternativas locacionais dentro da área 

possível de dar continuidade às atividades realizada pela empresa PEDREIRAS CONTAGEM. A 

locação da pretendida lavra foi indicada em função da sua antropização x presença de recurso mineral, 

e estudada para avaliar os impactos com a sua possível instalação e operação.  

 

O estudo aponta que durante a atividade minerária proposta os impactos ambientais negativos mais 

expressivos serão: a supressão de vegetação, a movimentação de solo orgânico de minério e estéril (na 

própria cava e nas áreas de bota-fora), risco elevado de desenvolvimento de processos erosivos, 

assoreamento de cursos d’água nas adjacências, impacto visual (paisagem), emissão de particulatos, 

ruídos (detonações e trânsito de máquinas pesadas) e impacto no trânsito das rodovias DF 205 e DF 

150.  

 

Quanto à fauna, devido às características ambientais dentro da ADA, o impacto ambiental será baixo, 

porém, a região, carece de estudos de monitoramento para verificar o comportamento e a manutenção 

da diversidade da fauna observada, sobretudo diante da inevitável operação das empresas de mineração 

neste polo.  

 

As áreas de sensibilidade ambiental foram diagnosticadas na ADA e entorno. As duas áreas com estas 

características, vulneráveis a instalação da pretendida lavra foram estudadas, denominadas neste estudo 

de PT 1 e PT 2. Trata-se de áreas resilientes da antiga conformação hídrica, que outrora formavam mata 

de galeria de tributários da bacia e que, hoje, recebe apenas contribuição pluvial da drenagem natural 

do terreno. Provavelmente, a florística de mata de galeria se manteve ao longo do tempo, mesmo após a 

falta de água perene ou intermitente, devido ao solo rico em calcário e pela abundância de sementes e 

dispersores na região. 
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Como impacto positivo espera-se a manutenção dos empregos gerados atualmente na PEDREIRAS 

CONTAGEM, recolhimento de impostos para o GDF e a produção de matéria prima necessária para 

compor a produção de insumos para a construção civil. 

 

A equipe técnica deste estudo aponta viabilidade ambiental para a atividade de mineração pretendida na 

Etapa 1desde que:  

 

 Seja revisto sistematicamente o comportamento da drenagem pluvial natural tendo em vista a 

dinâmica de avanço da lavra;  

  Sejam mantidas as distâncias mínimas dos corpos d’água, de acordo com o definido por 

legislação vigente e pelas propostas compensatórias; 

  Sejam intensificados os Monitoramentos de processos erosivos e assoreamento na área do 

empreendimento; 

 Os programas de Fauna poderão ser realizados na fase de operação do empreendimento sem 

prejuízo a biodiversidade, caso a PEDREIRAS CONTAGEM obtenha a licença ambiental; 

  Seja realizada a manutenção periódica do sistema viário para evitar a ocorrência de processos 

erosivos, além de manter as vias e acessos em boas condições de tráfego;  

 Sejam executadas as medidas corretivas para a recuperação das áreas erodidas e assoreadas, a 

revegetação e estabilização geotécnica dos taludes e das áreas de apoio, imediatamento caso 

sejam identificadas no monitoramento ambiental; 

  Durante a lavra deverão ser apresentados relatórios de acompanhamento de implementação dos 

Programas propostos;  

 Ao final das atividades de extração a área deverá ser recuperada imediatamente; 

 As áreas de sensibilidade ambiental identificadas no estudo denominadas PT1 e PT2 devem ser 

protegidas para que ajudem no fluxo dos corredores ecológicos e recuperação da área pós-

exploração. 

 Todas as medidade de mitigação apontadas neste estudo devem ser aplicadas. 

 

Por fim, a extração da mina de calcário para brita encontra-se em plena produção com esgotamento de 

matéria prima nos próximo ano (2020). Possui a infraestrutura, equipamentos, equipe treinada e tem 

garantido resultados econômicos satisfatórios, o que possibilita a manutenção e geração de empregos 

para comunidades vizinhas ao empreendimento e para o Distrito Federal, além de aumentar a 

arrecadação de impostos para o GDF. 
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A ampliação do empreendimento tem como objetivo a continuidade do fornecimento de matérias-

primas para uso como agregados na construção civil além de possibilitar a manutenção do pessoal 

empregado. 

 

Conclui-se que o local da nova frente de lavra pretendida pela empresa PEDREIRAS CONTAGEM 

possui aptdão para a atividade  com viabilidade ambiental, desde que sejam atendidas todas as medidas 

preventivas, corretivas, mitigadoras e compensatórias indicadas neste estudo.  
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11. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – PEDREIRAS CONTAGEM 

 

  

Figura 167: Coordenadas UTM (Datum Sirgas 
2000, fuso 23 L): 201.043 m E; 8.255.354 m S. 
Reservatório de aguas pluviais e drenadas da cava, 
quando necessário. 

Figura 168: Coordenadas UTM (Datum Sirgas 
2000, fuso 23 L): 201.043 m E; 8.255.354 m S. 
Vegetação lindeira adjacente ao ponto PT1. 

  

  

  

Figura 169: Coordenadas UTM (Datum Sirgas 
2000, fuso 23 L): 200.831 m E; 8.283.022 m S.Vista 
de acesso as áreas mineradas. 

Figura 170: Coordenadas UTM (Datum Sirgas 
2000, fuso 23 L): 200.780 m E; 8.283.082 m S.Vista 
da cava em operação. 
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Figura 171: Coordenadas UTM (Datum Sirgas 
2000, fuso 23 L): 200.782 m E; 8.283.083 m S. Vista 
das bancadas da cava em operação. 

Figura 172: Coordenadas UTM (Datum Sirgas 2000, 
fuso 23 L): 200.822 m E; 8.283.103 m S.. 

  

  

  

Figura 173: Coordenadas UTM (Datum Sirgas 2000, 
fuso 23 L): 200.822 m E; 8.283.103 m S.Acúmulo de 
água na cava m operação. 

Figura 174: Coordenadas UTM (Datum Sirgas 2000, 
fuso 23 L): 200.822 m E; 8.283.103 m S. Vista da vaca 
em operação. 
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Figura 175: Coordenadas UTM (Datum Sirgas 2000, 
fuso 23 L): 200.886 m E; 8.283.135 m S. 

Figura 176: Coordenadas UTM (Datum Sirgas 2000, 
fuso 23 L): 200.886 m E; 8.283.135 m S.. 

  

  

Figura 177: Coordenadas UTM (Datum Sirgas 
2000, fuso 23 L): 200.419 m E; 8.283.329 m S. 
Depósito de estéril.  

Figura 178: Coordenadas UTM (Datum Sirgas 
2000, fuso 23 L): 200.419 m E; 8.283.329 m S. 
depósito de estéril e top soil. 

  

  
Figura 179: Coordenadas UTM (Datum Sirgas 2000, 
fuso 23 L): 200.419 m E; 8.283.329 m S. depósito de 
estéril. 

Figura 180: Coordenadas UTM (Datum Sirgas 2000, 
fuso 23 L): 200.415 m E; 8.282.589 m S. depósito de 
estéril. 
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Figura 181: Coordenadas UTM (Datum Sirgas 2000, 
fuso 23 L): 200.478 m E; 8.282.588 m S.. 

Figura 182: Coordenadas UTM (Datum Sirgas 2000, 
fuso 23 L): 200.478 m E; 8.282.588 m S.. 

  

  

Figura 183: Coordenadas UTM (Datum Sirgas 2000, 
fuso 23 L): 200.478 m E; 8.282.588 m S.. 

Figura 184: Coordenadas UTM (Datum Sirgas 2000, 
fuso 23 L): 200.478 m E; 8.282.588 m S.. 

  

  

  
Figura 185: Coordenadas UTM (Datum Sirgas 2000, 
fuso 23 L): 200.478 m E; 8.282.588 m S.. 

Figura 186: Coordenadas UTM (Datum Sirgas 2000, 
fuso 23 L): 200.478 m E; 8.282.588 m S.. 
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Figura 187: Coordenadas UTM (Datum Sirgas 2000, 
fuso 23 L): 200.684 m E; 8.282.691 m S. Local de 
armazenamento de lixo. 

Figura 188: Coordenadas UTM (Datum Sirgas 2000, 
fuso 23 L): 200.717 m E; 8.282.700 m S.Vista de Área 
de beneficiamento. 

  

  

  

Figura 189: Coordenadas UTM (Datum Sirgas 
2000, fuso 23 L): 200.749 m E; 8.282.677 m S. Pátio 
de operação. 

Figura 190: Coordenadas UTM (Datum Sirgas 
2000, fuso 23 L): 200.712 m E; 8.282.576 m S. 
Canaletas de proteção contra drenagem oleosa. 
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Figura 191: Coordenadas UTM (Datum Sirgas 
2000, fuso 23 L): 200.712 m E; 8.282.576 m S. 
Tanque de combustpivel que será desativado. 

Figura 192: Coordenadas UTM (Datum Sirgas 
2000, fuso 23 L): 200.712 m E; 8.282.576 m S. 
Canaletas  

  

  

  

Figura 193: Coordenadas UTM (Datum Sirgas 
2000, fuso 23 L): 200.712 m E; 8.282.576 m S. 
canaletas de drenagem. 

Figura 194: Coordenadas UTM (Datum Sirgas 
2000, fuso 23 L): 200.712 m E; 8.282.576 m S 
Canaletas de drenagem. 
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Figura 195: Coordenadas UTM (Datum Sirgas 
2000, fuso 23 L): 200.712 m E; 8.282.576 m S. 
Tambores para coleta seletiva. 

Figura 196: Coordenadas UTM (Datum Sirgas 
2000, fuso 23 L): 200.711 m E; 8.282.579 m S. 
Canaletas de proteção contra drenagem oleosa. 

  

  

  

Figura 197: Coordenadas UTM (Datum Sirgas 
2000, fuso 23 L): 200.701 m E; 8.282.584 m S. 
Vista do pátio da oficina. 

Figura 198: Coordenadas UTM (Datum Sirgas 
2000, fuso 23 L): 200.692 m E; 8.282.591 m S. 
máquina esperando manutenção. 
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Figura 199: Coordenadas UTM (Datum Sirgas 
2000, fuso 23 L): 200.692 m E; 8.282.591 m S 

Figura 200: Coordenadas UTM (Datum Sirgas 
2000, fuso 23 L): 200.692 m E; 8.282.591 m S 

  

  

  

Figura 201: Coordenadas UTM (Datum Sirgas 
2000, fuso 23 L): 200.717 m E; 8.282.597 m S 

Figura 202: Vista aérea de toda planta de 
beneficiamento da PEDREIRAS CONTAGEM. A 
direita da foto encontra se parte do pasto onde está 
a ADA pleiteada. 

  

  

  

Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA TOMO II - RIMA - 02/02 (27294623)         SEI 00391-00010760/2018-70 / pg. 73



194 

 

  

Figura 203: Foto aérea da cava atual da 
PEDREIRAS CONTAGEM, 2016. 

Figura 204: Vista aérea da área administrativa da 
PEDREIRAS CONTAGEM, 2016. 

  

  

  

Figura 205: Vista aaérea de área de beneficiamento. 
Figura 206: Vista aérea da área administrativa da 
PEDREIRAS CONTAGEM. 
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Figura 207: Área solicitada para nova frente de exploração de lavra. A área 
encontra-se com sua cobertura vegetal natural removida, atualmente 
predomina capim Brachiaria com indivíduos típicos de ambientes florestais 
do bioma Cerrado. 

 

 

Figura 208: Vista da grota seca com ocorrência de Myracrodruon 
urundeuva (Aroeira) em primeiro plano e Acrocomia aculeata (Macaúba) 
aos fundos. Ressalta-se que essa linha de drenagem natural não fará parte 
da área de expansão da nova frente de lavra 
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Figura 209: Vista geral da área requerida para nova frente de lavra desde sua 
porção superior. 

 

 

Figura 210: Exemplar de Pseudobombax tomentosum (Embiruçu) na área 
requerida para supressão. 
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Figura 211: Vista da mata em grota seca que faz limite com a área requerida 
para nova frente de lavra, onde foi realizado o levantamento florístico de sua 
flora lenhosa. 

 

 
Figura 212: Exemplar de Copaiba langsdorffii (Copaíba) presente na área 
requerida para nova frente de lavra. 
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