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1.

IDENTIFICAÇÃO

1.1.

DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE
BASSARI MINERAÇÃO LTDA
CNPJ: 31.732.059/0001-06
Endereço: Rua Padre Melo Matos, 102, Bairro Viúva
Barão de Cocais/MG | CEP: 35.970-000
Responsável: Orlando Garcia da Rocha Filho
CPF: 474.801.064-91
Telefone: 55 31 9603-9429

1.2.

DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS
GEOMINERAL ENGENHARIA, MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE EIRELI - ME
CNPJ: 07.381.136/0001-38
Endereço: Rua Alumínio, 179, Bairro Serra
Belo Horizonte/MG | CEP: 30.220-090
Responsável: Fabiana Amaral Décimo
Engenheira de Minas e Ambiental
CPF: 047.311.416-05 | CREA: 155.735/D
Telefone: 55 31 3225-7750

1.3.

DO IMÓVEL
FAZENDA BELA VISTA 2
Matrícula 12.168
Zona rural
Barão de Cocais -| MG
CEP: 30.220-090
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OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS PARA INTERVENÇÕES
O presente trabalho tem por objetivo geral atender as exigências e especificações para
obtenção de Autorização para Intervenção Ambiental - AIA referente à implantação da lavra
de minério de ferro da empresa Bassari Mineração Ltda.
A propriedade possui área total de 64,5673 ha conforme Cadastro Ambiental Rural - CAR,
sendo que 34,6716 ha apresenta remanescente de vegetação nativa.
Para que ocorra a instalação e operação da supracitada mineração, é necessário a supressão
de vegetação nativa em uma área de 15,27 ha onde está localizada a reserva mineral,
intervenções ambientais na área de APP para acessos e captação de água, sendo uma área de
0,07729 ha de intervenção com supressão de cobertura vegetal nativa em APP e área de
0,187064 ha de intervenção sem supressão de cobertura vegetal nativa em APP.
O processo foi elaborado atendendo as prerrogativas da legislação, a intervenção ambiental
envolvendo supressão de vegetação nativa, será em fragmentos de Mata atlântica, em
Floresta Estacional Semidecidual Montana em estágio médio de regeneração, em uma área
total de 15,34 ha, sendo 15,27 ha de área remanescente de vegetação nativa fora de APP e
0,07729 ha dentro da área de preservação permanente, viabilizando assim condições para
posterior extração de minério de ferro e criação de acessos no local.
Vale ressaltar que apesar de não utilizar água nos processos de lavra e beneficiamento, a
empresa demandará de captação de água superficial para atender aos usos de aspersão de
vias e consumo humano, motivo que se faz necessário a intervenção em APP.
Para atender os usos acima, serão realizadas captações superficiais em dois pontos distintos
da área. O primeiro ponto, se dará no barramento existente próximo à área onde será
instalada a infraestrutura da mina (19° 55’ 5,8’’S e de longitude 43° 28’ 19,59’’ W). A água será
captada neste ponto por caminhão pipa, com a única e exclusiva finalidade de aspersão de
vias. Tal captação encontra-se regularizada por meio da Certidão de Uso Insignificante nº
0000238546/2021, com captação de 32.400 l/d de águas públicas em barramento.
O segundo ponto de captação ocorrerá no Córrego do Garcia, no ponto de Coordenadas 19°
55’ 06,99’’ S e 43° 28’ 12,27’’ O). A água captada neste ponto será bombeada para um
reservatório de 50.000 litros a ser instalado fora da área de APP e será utilizada no
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abastecimento do escritório e sanitários e distribuída à algumas casas da comunidade
adjacente que já se utilizam dessa água de forma irregular.
Atualmente cerca de 35 casas da comunidade do entorno do empreendimento, realizam
captação de forma irregular no canal que corta a área do empreendimento. Tal canal foi
construído há décadas para atender a demanda de água da SIMETAL, local onde hoje está
instalada a Gerdau, também nas proximidades do empreendimento. Desde então, a
comunidade instalou tubulações neste canal para captação de forma irregular.
A água deste canal é oriunda do remanescente do Córrego nascente do outro lado da Ferrovia
Dois Irmãos (Figura 1) e caracteriza-se como curso d’água intermitente visto que em épocas
de seca, não apresenta fluxo de água. Nas épocas de seca, visto a ausência de água
supracitada, a comunidade desvia água do Córrego Garcia, para que seu abastecimento seja
mantido.

Figura 1 – Localização do canal
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Desta forma, observa-se que o córrego e o canal já sofrem grande influência antrópica, uma
vez que parte da comunidade utiliza dessa água no seu dia a dia.
Buscando minimizar os impactos e regularizar a captação da água realizada pela comunidade
carente do entorno, o empreendedor propõe a implantação de um reservatório, com
captação no Córrego do Garcia, conforme mencionado acima, com distribuição à comunidade
através do canal existente.
Para cálculo da vazão a ser captada, levantou-se o número das tubulações que realizam a
captação ao longo do canal, chegando-se ao número de 35 casas (como pode ser visto na
Figura 2). Estima-se, portanto, o número de 05 pessoas por residência, chegando à um total
de 175 usuários.

Figura 2 – Localização dos pontos de coleta irregular
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Considerando que tal reservatório irá também atender às instalações da empresa, calcula-se
um volume a ser captado diariamente de 50.000 litros, volume este, regularizado por meio da
Certidão de Uso Insignificante nº 0000239373/2021.
Por meio de uma análise criteriosa foi determinada a área diretamente afetada para a
operação do empreendimento, onde resultou em uma área total de 27 hectares, área
correspondente ao espaço que comportará as estruturas: área de lavra, estradas de acesso,
pátio de produtos, unidade tratamento de minerais a seco, administrativo, restaurante,
banheiros, manutenção, almoxarifado, tanque de combustível, portaria e balança (Figura 3).

Figura 3 - Área Diretamente Afetada pelo empreendimento - ADA
Conforme Figura 4, é possível observar a área de APP (área em amarelo) no centro da ADA
(área em vermelho), área de supressão de vegetação nativa de 15,27 ha (área em laranja),
área de 0,07729 ha de intervenção com supressão de cobertura vegetal nativa em APP (área
em verde escuro), e área de 0,187064 ha de intervenção sem supressão de cobertura vegetal
nativa em APP (área em verde claro).
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Figura 4 - ADA, área de APP, área de supressão de vegetação, e áreas de intervenções em APP.
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3. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
3.1. MEIO FÍSICO
3.1.1. CLIMA
A região de Barão de Cocais apresenta uma significativa variação térmica, influenciada pelas
variações de altitudes determinadas pelo relevo onde se destacam diversas serras,
favorecendo a ocorrência de microclimas com diferentes temperaturas em áreas
relativamente próximas.
A temperatura média mensal varia ao longo do ano, varia de 16,0 °C a 29 °C e raramente é
inferior a 11 °C ou superior a 32 °C.
As duas estações apresentam o mês de fevereiro com a maior temperatura média mensal, da
ordem de 29OC. No período outono-inverno ocorre um decréscimo na temperatura, sendo
que a média do mês mais frio, julho, varia entre 16,0OC a 18,0OC. A amplitude térmica média
anual (diferença entre a temperatura média do mês mais quente e do mais frio é de 7,0OC.
As quedas de temperatura observadas nos meses de maio a agosto podem ser atribuídas à
redução da intensidade da energia solar que chega ao hemisfério Sul e à acentuação de outros
dois fenômenos: a chegada mais ou menos frequente de massas polares frias e secas e a
menor nebulosidade, com a consequente elevação dos processos de transferência de energia
através da atmosfera durante a noite.
No verão, o aumento da temperatura média pode ser explicado pela maior intensidade de
energia solar que chega ao hemisfério Sul e ao aumento do efeito estufa causado pela
elevação da nebulosidade, que contribui para a manutenção do calor junto à superfície.
Tabela 1 - Variação de temperatura em Barão de Cocais
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Temperatura 23.1 23.2 22.5

20.9

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

18.9 17.5

17.4

18.9

20.5

21.7

22.1 22.1

15.4

12.9

10.6

11.9

14.3

16.3

17.2 17.2

26.4

24.9 24.1

24.3

25.9

26.7

27.1

27.1 27.1

10

10

39

117

232

média (°C)
Temperatura 17.7 17.7 17.2

11

mínima (°C)
Temperatura 28.6 28.8 27.9
máxima (°C)
Chuva (mm)

251

167

158

66

26

13

294
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3.1.2. SOLOS E TOPOGRAFIA
Os solos que ocorrem no Quadrilátero Ferrífero são dos tipos latossolo vermelho-amarelo
distrófico, cambissolo háplico Tb distrófico, cambissolo háplico Tb distroférrico, neossolo
litólico distrófico e argissolo vermelho-amarelo distrófico, com predomínio de rochas que
originaram solos distróficos (UFV-CETEC-UFLA-FEAM, 2010, apud Gonçalves, 2020, no prelo).
Dentro da ADA e AID, a unidade pedológica local segundo UFV-CETEC-UFLA-FEAM (2010) é a
CXbdf1 - cambissolos háplicos Tb distroférricos.
Já segundo Amaral (2005), tratam-se de LVj1 - latossolos ferríferos e RLd49 - solos litólicos.
É importante ressaltar que os solos variam de acordo com o substrato rochoso, com as cotas
e com a declividade, uma vez que fatores químicos, climáticos e hidrológicos/hidrográficos
ditam a taxa de pedogênese e de diferenciação pedogenética. Isso sem falar no papel da
vegetação no controle de denudação, o que acarretará maior ou menor infiltração de água no
solo. Mas a relação biológica-pedológica é um pouco mais complexa, pelas suas tendências
reflexivas: certos tipos de solos selecionam espécies melhor adaptadas para prosperar sob
aquelas condições físico-químicas e as vegetações também contribuem para modificar os
mesmos padrões físico-químicos (no que diz respeito a nutrientes, umidade e coesão) do solo
onde estão inseridas. Sendo assim, são observados neossolos litólicos predominando nas
áreas mais elevadas, cambissolos nas áreas de maior declividade e latossolos no interior das
áreas deprimidas.
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Figura 5 - Mapa pedológico local, escala original 1: 1.250.000.

PLANO DE UTILIZAÇÃO PRETENDIDA | PUP
BASSARI MINERAÇÃO LTDA
MINA DA CONQUISTA | BARÃO DE COCAIS/MG
Página 13 de 22

3.1.3. HIDROGRAFIA
Localmente, a hidrografia se insere no contexto da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, mais
precisamente, na UPGRH DO2 – Rio Piracicaba. Dentro da AID e ADA, as drenagens possuem
padrão dendrítico e somente dois córregos possuem nome. São eles: Córrego Garcia e
Córrego da Represa. É possível identificar que a Bacia do Rio Doce tem padrão NE/SW,
encaixado no padrão geológico-estrutural do Sinclinal Gandarela, tendo os flancos dessa
mega-estrutura como divisor de águas.
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Figura 6 - Mapa Hidrográfico Local
Fonte: SEMAD, 2021
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3.2. MEIO BIÓTICO
3.2.1. FLORA
A Fazenda Bela Vista está localizada no bioma de Mata Atlântica, como pode ser visto na Figura
abaixo.

Figura 7 - Planta de biomas de Minas Gerais
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A área de estudo na Mina da Conquista para a realização do inventário florestal está situada
na porção meridional da Cadeia do Espinhaço, mais especificamente no Quadrilátero
Ferrífero. A Cadeia do Espinhaço é a segunda mais longa formação de montanhas do Brasil e
se estende por mais de mil quilômetros na direção norte-sul, apresentando seu limite
setentrional na serra da Jacobina (10°00’S), e meridional na serra do Ouro Branco, próxima a
Ouro Preto (21°25’S).
Essa cadeia é uma das regiões de maior diversidade florística da América do Sul, com mais de
30% de endemismo em sua flora e está inserida na zona de transição dos dois hotspots
brasileiros: a Mata Atlântica e o Cerrado. É considerada uma área de importância biológica
especial e esse status foi proposto devido à presença dos campos ferruginosos, que
apresentam uma expressiva riqueza de espécies, diversidade genética e alto grau de
endemismo, constituir um ambiente único no estado (HARLEY, 1995; GIULIETTIET al., 1997;
GIULIETTIET al., 1987; DRUMMOND et al.,2005; Zappi et al., 2003).
A vegetação da Cadeia do Espinhaço inclui uma série de estratos altitudinais onde são
encontrados: no mais elevado, campos rupestres e matas nebulares; no intermediário,
cerrados, campos e florestas semidecíduas e perenifólias; e no mais baixo, uma variada
combinação com as fitofisionomias das terras baixas adjacentes. No entanto, a cobertura
vegetal dominante na Cadeia do Espinhaço é o campo rupestre (GIULIETTIET al., 1987;
HARLEY, 1995).
Na Mata Atlântica presente no Quadrilátero Ferrífero, nos fundos de vale e encostas de
médias altitudes, encontra-se a Floresta Estacional Semidecidual e suas variações Submontana e Montana. Muitas vezes tais variações em composição e estrutura se apresentam
como resposta às condições geoclimática, resultando em uma grande heterogeneidade de
fitofisionomias em áreas florestais relativamente pequenas (HARLEY, 1995; VELOSO, 1991).
A cobertura vegetal do município de Barão de Cocais/MG onde localiza o futuro
empreendimento minerário reflete, de maneira geral, o resultado da atuação do homem
sobre o meio ambiente natural, destacando-se uma paisagem combinada de pastagens e
capoeiras e remanescentes florestais em diversos estágios de desenvolvimento. As áreas
antropizadas presentes nas proximidades do empreendimento são caracterizadas,
principalmente, pela atividade de mineração e eucaliptais remanescentes.
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A região na qual a área de estudo pertence está inserida no bioma Mata Atlântica, próxima a
sua zona de transição com o bioma Cerrado. Ambos os biomas são considerados como
Hotspots de biodiversidade mundial, ou seja, áreas que apresentam elevados graus de
diversidade e de endemismos de espécies, sujeitos à perturbação antrópica e onde os
esforços de conservação devem ser mais intensos (MITTERMEIER et al., 1998).
No que concerne as formações florestais presentes na área de estudo, segundo o critério
proposto por Oliveira-Filho (2006) e pela Resolução CONAMA nº 392/07, referente aos
estágios de sucessão ecológica, as formações florestais presentes são:
•

Florestas Estacionais Semideciduais em estágio avançado de regeneração - são

encontradas em cotas altimétricas elevadas, no entorno dos topos aplainados, circundando a
vegetação de campos rupestres, também nas porções inferiores das vertentes e nos vales,
associadas a cursos d’água.
•

Florestas Estacionais Semideciduais em estágio médio de regeneração –

correspondem à fisionomia de maior representatividade. Encontram-se nas médias vertentes
das bacias do córrego Ouro Fino e Fraga e nos vales da bacia do córrego Fundão.
•

Florestas Estacionais Semideciduais em estágio inicial de regeneração – geralmente

encontram-se às margens de áreas antropizadas, sendo seu grau de sucessional atrelado às
recentes intervenções humanas ou devido à depreciação da vegetação pelo efeito de borda.
Essa formação vegetacional também possui significativa representatividade na região.
•

Florestas Estacionais Semideciduais em capões sobre canga – formações florestais

associadas a campo rupestre e a cangas ferruginosas localizadas nos topos convexos.


ÁREA DO EMPREENDIMENTO

No interior da ADA, os ambientes nativos dominantes presentes na área destinada à
intervenção ambiental (área de supressão) em questão são caracterizados pela Floresta
Estacional Semidecidual e corresponde a 87% da área de supressão. Além desse ambiente
podem ser observados ambientes antropizados como áreas alteradas de áreas de pasto sujo.
Contudo, as áreas compreendidas no empreendimento apresentam a tipologia de Floresta
Estacional Semidecidual subdivididas em dois estágios sucessionais:
Estágio médio de regeneração - ambientes, os quais a vegetação apresenta rendimento
lenhoso, sendo denominada neste estudo de Floresta Estacional Semidecidual em estágio
médio de regeneração. Esse ambiente apresenta dossel e sub-bosque bem definido, com a
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altura média dos indivíduos arbóreos variando entre 5 e 12 metros de altura. Apresenta maior
riqueza e abundância de epífitas em relação ao estágio inicial, bem como a presença de cipós,
que é marcante nesta tipologia. A serrapilheira apresenta espessura variável dependendo da
localização. Essa fitofisionomia ocupa 13,3418ha na área de supressão, correspondendo a
87% da área de intervenção disposta em fragmentos recortados pelos acessos. Em alguns
fragmentos florestais observa-se a presença de blocos rochosos cobertos por uma vegetação
densa e luxuriante, encontrada em áreas limítrofes entre as duas fitofisionomias.
Estágio inicial de regeneração – são as áreas cuja vegetação ainda se encontra em estágio
mais primitivo, não apresentando indivíduos com rendimento lenhoso. A Floresta Estacional
Semidecidual em estágio inicial de regeneração, característica de áreas antropizadas,
geralmente apresenta ausência de estratificação definida com dossel entre 4 a 6 metros de
altura, predominância de espécies pioneiras e indivíduos jovens. Essa fitofisionomia está
subdividida em fragmentos com e sem rendimento lenhoso, sendo o porte arbóreo a principal
diferença entre estes. Assim, a Floresta Estacional Semidecidual em estágio inicial de
regeneração sem rendimento lenhoso apresenta uma vegetação arbórea menos
desenvolvida, com indivíduos de menor calibre de fuste, caracterizando-se, assim, como uma
tipologia de estágio sucessional mais primitiva. A FESI sem rendimento lenhoso situa-se
principalmente próximo aos acessos e corresponde a apenas 3% da área de supressão.
Pasto Sujo
A cobertura vegetal de pasto sujo na área de supressão é constituída por formação herbácea
e contínua consorciada com vegetação arbustiva. A porção rasteira é composta basicamente
por gramíneas, principalmente dos gêneros Andropogon, Axonopus e Paspalum. Em alguns
locais o capim brachiaria vem colonizando áreas principalmente aquelas que sofreram maior
intervenção antrópica e que foram abandonadas sem vegetação. Essa vegetação, apesar de
consideravelmente alterada, oferece eficiente cobertura para o solo, protegendo-o da ação
direta da água da chuva e impedindo o carregamento de partículas e ravinamento.
Acessos
Os acessos considerados são as estradas localizadas dentro da área diretamente afetada
interceptando os fragmentos de floresta.
3.2.2. FAUNA
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Após a realização dos estudos apresentados acima, pode-se concluir que o grande processo
antrópico observado na área de implantação do Projeto da Mina da Conquista já atuou
descaracterizando a composição original da fauna da localidade, principalmente na ADA do
empreendimento. Entretanto, foi notório que a presença de hábitats mais bem estruturados
presentes no entorno do empreendimento fornece capacidade suporte à presença de
espécies habitat especialistas, sensíveis a uma atuação antrópica mais pronunciada.
Notou-se que a área com vegetação mais bem caracterizada a norte, na AII do
empreendimento, vem atuando como reservatório e como um corredor ecológico,
permitindo assim a presença de uma maior riqueza e diversidade, além de uma composição
faunística mais especializada.
Esse fato aponta que localmente, devido à grande pressão antrópica, aparentemente a
capacidade suporte da ADA já se encontra comprometida, já regionalmente, devido a
ocorrência de ambientes mais bem estruturados, foi-se notada uma capacidade suporte mais
robusta. Devido a esse fato, durante as amostragens foram registradas tanto espécies
generalistas como especialistas para a localidade. Assim, é importante frisar que a presença
de fragmentos de vegetação natural, atua de forma positiva para a manutenção da
biodiversidade local. Sendo assim, se faz necessária a manutenção e/ou recuperação de áreas
naturais visando a manutenção da qualidade ambiental local.
Devido à grande antropização já observada na ADA do empreendimento, não considera que
a implantação/operação do empreendimento causará maiores prejuízos a fauna, desde que
algumas medidas de controle e mitigação sejam tomadas, principalmente aquelas que dizem
respeito a manutenção de habitat. Propõe-se ainda o monitoramento da fauna durante as
fases de implantação e operação do empreendimento, visando o acompanhamento contínuo
da fauna local.

3.3. MEIO SÓCIO ECONÔMICO
A população total do município de Barão de Cocais, conforme dados do último Censo
Demográfico do IBGE, era de 28.442 habitantes do ano de 2010 (IBGE, 2010), o que
representava 0,15% da população do estado de Minas Gerais, que era de 19.597.330
habitantes no mesmo ano. De acordo com a estimativa populacional do IBGE para o ano de
2019, a população de Barão de Cocais, atualmente, é de 32.485 habitantes, mantendo-se na
proporção de 0,15% frente aos 21.168.791 habitantes do estado de Minas Gerais em 2019.
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4. DESMATAMENTO
4.1. INVENTÁRIO
Segue em anexo inventário florestal elaborado por Engenheiro Florestal.
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5. CONCLUSÃO
Diante dos resultados alcançados na estatística do inventário florestal realizado na área
diretamente afetada do empreendimento minerário em Barão Cocais/MG, é possível inferir
que o levantamento realizado apresentou uma amostragem muito satisfatória para os
objetivos deste estudo realizado em outubro de 2020. Esse resultado foi alcançado, pois
atendeu a exigência legal quando estabelece um limite do erro de amostragem máximo de
10%. A supressão de vegetação na área de intervenção apresentou um rendimento lenhoso
correspondente à área de 15,34 há, perfazendo um volume médio de 1.334,27 m³, sendo que
deste total apenas o volume de 6,69 m³ é oriundo vegetação a ser suprimida em APP.
A supressão da vegetação na área de Floresta Estacional Semidecidual consistirá em impactos
imediatos a curto, médio e longo prazo nos ecossistemas associados. A retirada da biomassa
tem como consequência inicial a redução do recurso genético e da diversidade biológica, pois
a perda de quantidade e qualidade de matrizes implica em indivíduos mais homogêneos
geneticamente, o que torna prejudicada a capacidade suporte no sistema. E este impacto
influi sobremaneira no abrigo e disponibilidade de alimento para a fauna, além de diminuir
sua capacidade de armazenamento de água, reduzindo também suas qualidades químicas e
físicas.
Sendo a supressão de vegetação nativa um impacto inevitável para a implantação do
empreendimento se torna necessária, por parte do empreendedor, a aplicação de ações e
medidas mitigadoras e compensatórias tais como a reconstituição de uma área de 0,5288 ha
na área de APP que não possui vegetação, compensação de uma área de 30,68 ha pela
supressão de vegetação nativa, compensação minerária, etc.

Belo Horizonte, 04 de dezembro de 2020.
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1. INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 - QUALIFICAÇÃO DO REQUERENTE/ ELABORADOR:
1.1.1 - REQUERENTE:
1.1.2 - Nome: Bassari Mineração Ltda

1.1.3 - CNPJ:07.830.8810.001/17

1.1.4 - Endereço: Fazenda Bela Vista

1.1.5 - Bairro: Zona Rural

1.1.6 - Município: Barão de Cocais

1.1.7- UF: MG

1.1.9 - Telefone(s): (31) 9789-9922

1.1.8 - CEP:35970-000

1.1.10 - E-mail:
amaraldecimo@geomineral.com.br

2 - ELABORADOR:
2.1 - Nome: Dalva Fialho de Resende

2.2 - CPF: 612701216-34

2.3 - Endereço: Rua do Ouro

2.4 - Bairro: Serra

2.5 - Município: Belo Horizonte

2.6 - UF: MG

2.7 - CEP: 30220-000

2.8 - Telefone(s): (31) 99675-8118
2.9 - Nº de Registro no CREA: 63875/D
2.10 – E-mail: dalva.resende@yahoo.com.br
3 - IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL:
3.1 - Denominação: Fazenda Bela Vista
3.2 - Município: Barão de Cocais
3.3 - Localização /Logradouro: Zona Rural

3.4 - Bairro: Zona Rural

3.5 - N.º de matrícula/registro:
Ofício do Registro de Imóveis de Barão de Cocais/MG

12167 - Livro 2-RG de 7/12/2017;

3.6 - UF: MG

3.7 - CEP: 35970-000

12168 - Livro 2-RG de 7/12/2017.
4 – DADOS DO CONTRATANTE
4.1 - Nome: Bassari Mineração Ltda
4.2 – CNPJ: 07.830.8810.001/17
4.3 - Município: Barão de Cocais
4.4 - UF: MG

4.5 - Bairro: Zona Rural

4.6 - Endereço: Fazenda Bela Vista

4.7 – CEP: 35970-000
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2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS
2.1.1

Justificativa e Objetivo da Supressão

O objetivo da supressão pleiteada através da presente solicitação se faz necessário para a
alteração do uso do solo e implantação de um Empreendimento de Mineração de minério de Ferro no
município de Barão de Cocais, Minas Gerais.
Segundo interesses do requerente e para atender às normas e requisitos legais, o objetivo do
documento apresentado é para encaminhar a solicitação para a Intervenção Ambiental com supressão
de vegetação nativa. Desse modo, o requerente visa, por meio deste documento que, para dar início ao
empreendimento, se proceda à emissão da Autorização para Intervenção Ambiental (AIA – criado pela
Portaria IEF nº 02, de 12 de janeiro de 2009 em substituição da Autorização para Exploração Florestal –
APEF).
Para os objetivos do PUP são:
 Realizar análise fitossociológica das comunidades de espécies arbóreas nativas;
 Estimar o rendimento lenhoso (m³ e st.) para as comunidades de vegetação arbórea nativa;
 Caracterizar e identificar a vegetação nativa quanto a sua tipologia vegetal;
 Caracterizar o grau de conservação de cada comunidade vegetal nativa;
 Elaborar uma lista da riqueza encontrada na área de intervenção discriminando a ocorrência de
espécies raras, endêmicas e ou ameaçadas de extinção;
 Definir o planejamento da intervenção para proceder ao uso alternativo do solo;
 Prever os impactos prováveis e propor medidas mitigadoras, além de ações compensatórias
pertinentes.

3. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
3.1

Flora Regional

A área de estudo na Mina da Conquista para a realização do inventário florestal está situada na
porção meridional da Cadeia do Espinhaço, mais especificamente no Quadrilátero Ferrífero. A Cadeia
do Espinhaço é a segunda mais longa formação de montanhas do Brasil e se estende por mais de mil
quilômetros na direção norte-sul, apresentando seu limite setentrional na serra da Jacobina (10°00’S), e
meridional na serra do Ouro Branco, próxima a Ouro Preto (21°25’S).
Essa cadeia é uma das regiões de maior diversidade florística da América do Sul, com mais de
30% de endemismo em sua flora e está inserida na zona de transição dos dois hotspots brasileiros: a
Mata Atlântica e o Cerrado. É considerada uma área de importância biológica especial e esse status foi
proposto devido à presença dos campos ferruginosos, que apresentam uma expressiva riqueza de
espécies, diversidade genética e alto grau de endemismo, constituir um ambiente único no estado
(HARLEY, 1995; GIULIETTIET al., 1997; GIULIETTIET al., 1987; DRUMMOND et al.,2005; Zappi et al.,
2003).
A vegetação da Cadeia do Espinhaço inclui uma série de estratos altitudinais onde são
encontrados: no mais elevado, campos rupestres e matas nebulares; no intermediário, cerrados, campos
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e florestas semidecíduas e perenifólias; e no mais baixo, uma variada combinação com as fitofisionomias
das terras baixas adjacentes. No entanto, a cobertura vegetal dominante na Cadeia do Espinhaço é o
campo rupestre (GIULIETTIET al., 1987; HARLEY, 1995).
Na Mata Atlântica presente no Quadrilátero Ferrífero, nos fundos de vale e encostas de médias
altitudes, encontra-se a Floresta Estacional Semidecidual e suas variações Sub-montana e Montana.
Muitas vezes tais variações em composição e estrutura se apresentam como resposta às condições
geoclimática, resultando em uma grande heterogeneidade de fitofisionomias em áreas florestais
relativamente pequenas (HARLEY, 1995; VELOSO, 1991).
A cobertura vegetal do município de Barão de Cocais/MG onde localiza o futuro empreendimento
minerário reflete, de maneira geral, o resultado da atuação do homem sobre o meio ambiente natural,
destacando-se uma paisagem combinada de pastagens e capoeiras e remanescentes florestais em
diversos estágios de desenvolvimento. As áreas antropizadas presentes nas proximidades do
empreendimento são caracterizadas, principalmente, pela atividade de mineração e eucaliptais
remanescentes.
A região na qual a área de estudo pertence está inserida no bioma Mata Atlântica, próxima a sua
zona de transição com o bioma Cerrado. Ambos os biomas são considerados como Hotspots de
biodiversidade mundial, ou seja, áreas que apresentam elevados graus de diversidade e de endemismos
de espécies, sujeitos à perturbação antrópica e onde os esforços de conservação devem ser mais
intensos (MITTERMEIER et al., 1998).
O bioma Mata Atlântica ocupa uma área de 1.110.182 km², que corresponde a 13,04% do
território nacional. Ocupa um papel importante na manutenção dos recursos hídricos disponíveis do país,
abrangendo sete das nove maiores bacias hidrográficas. Possui assim, uma grande importância do ponto
vista econômico, visto que 62% da população brasileira, vivem nessa região. Fato esse que também
contribui para que este seja o bioma mais devastado.
Atualmente, os remanescentes de vegetação nativa estão reduzidos a cerca de 22% de sua
cobertura original, sendo que apenas cerca de 7% encontram-se bem conservados em fragmentos acima
de 100 hectares. Mesmo reduzida e muito fragmentada, estima-se que na Mata Atlântica existam cerca
de 20.000 espécies vegetais (cerca de 35% das espécies existentes no Brasil), incluindo diversas
espécies endêmicas e ameaçadas de extinção.
A Mata Atlântica apresenta uma vegetação densa e permanentemente verde, composta de
grandes árvores, bromélias, cipós, samambaias, orquídeas e líquens. Em Minas Gerais, a Mata Atlântica
é representada pela Floresta Ombrófila, Floresta Estacional Semidecidual e pelo Campo Rupestre, sendo
essas duas últimas tipologias encontradas no entorno da área de estudo.
Ademais com o intuito de preservar esta riqueza foi aprovada a Lei da Mata Atlântica Lei nº
11.428 de 22 de dezembro de 2006 que estabelece a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma
Mata Atlântica. Sendo que pela resolução CONAMA nº 392, de 25 de junho de 2007, a vegetação da
Mata Atlântica pode ser conceituada como:
I - Vegetação Primária – vegetação de máxima expressão local, com grande diversidade biológica, sendo
os efeitos das ações antrópicas mínimos, a ponto de não afetar significativamente suas características
originais de estrutura e de espécies
II - Vegetação Secundária ou em Regeneração – vegetação resultante dos processos naturais de
sucessão, após supressão total ou parcial da vegetação primária por ações antrópicas ou causas
naturais, podendo ocorrer árvores remanescentes da vegetação primária. (Brasil, 2007).
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Nesse sentido, a vegetação secundária é ainda dividida em estágios de regeneração (inicial,
médio e avançado), conforme critérios específicos de classificação como porte e densidade da
fisionomia, presença ou ausência de sub-bosque, espécies presentes, bem como sua diversidade,
distribuição e características biológicas, dentre outros.
A Floresta Estacional Semidecidual ocorre em regiões onde o clima caracteriza-se por duas
estações bem definidas, uma chuvosa e outra seca, com uma perda sazonal de folhas que pode alcançar
até 50% de seu conjunto nos períodos de estiagem que variam de três a seis meses. As florestas em
bom estado de conservação abrigam árvores de até 25 metros de altura; o sub-bosque é denso e as
lianas lenhosas destacam-se principalmente em locais submetidos a distúrbios (VELOSO et al., 1991).
De acordo com a Resolução CONAMA nº 392/07, os estágios sucessionais da Floresta Estacional
Semidecidual são classificados da seguinte forma:
a)

Estágio inicial:

•
Ausência de estratificação definida;
•
Predominância de indivíduos jovens de espécies arbóreas, arbustivas e cipós,
formando um adensamento (paliteiro) com altura de até 5 (cinco) metros;
•
Espécies lenhosas com distribuição diamétrica de pequena amplitude com DAP
médio de até 10 (dez) centímetros;
•
Espécies pioneiras abundantes;
•
Dominância de poucas espécies indicadoras;
•
Epífitas, se existentes, são representadas principalmente por líquens, briófitas e
pteridófitas com baixa diversidade;
•
Serrapilheira, quando existente, forma uma fina camada, pouco decomposta, contínua ou não;
•
Trepadeiras, se presentes, geralmente herbáceas;
•
Espécies arbóreas indicadoras de estágio inicial: Cecropia spp. (embaúba), Vismia spp. (ruão),
Solanum granulosoleprosum, Piptadenia gonoacantha, Mabea fistulifera, Trema micrantha, Lithrae
molleoides, Schinus terebinthifolius, Guazuma ulmifolia, Xilopia sericea, Miconia spp, Tibouchina spp.,
Croton floribundus, Acacia spp., Anadenanthera colubrina, Acrocomia aculeata, Luehea spp.;
•
Espécies arbustivas indicadoras de estágio inicial: - Celtis iguanaea (esporão-degalo), Aloysia
virgata (lixinha), Baccharis spp., Vernonanthura spp. (assapeixe, cambará), Cassia spp., Senna spp.,
Lantana spp. (camará), Pteridium arachnoideum (samambaião); Cipós - Banisteriopsis spp., Heteropteris
spp., Mascagnia spp., Peixotoa spp., Machaerium spp., Smilax spp., Acacia spp., Bauhinia spp., Cissus
spp, Dasyphyllum spp., Serjania spp., Paulinia spp., Macfadyenia spp., Arravbidea spp., Pyrostegia
venusta, Bignonia spp.
b)

Estágio médio:

•
Estratificação incipiente com formação de estrato dossel e estrato sub-bosque;
•
Predominância de espécies arbóreas formando um dossel definido entre 5 (cinco) e 12 (doze)
metros de altura, com redução gradativa da densidade de arbustos e arvoretas;
•
Presença marcante de cipós;
•
Maior riqueza e abundância de epífitas em relação ao estágio inicial, sendo mais abundantes
nas Florestas Ombrófilas;
•
Trepadeiras, quando presentes, podem ser herbáceas ou lenhosas;
•
Serrapilheira presente variando de espessura de acordo com as estações do ano e a localização;
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•
Espécies lenhosas com distribuição diamétrica de moderada amplitude com DAP médio entre 10
(dez) centímetros a 20 (vinte) centímetros;
•
Espécies indicadoras referidas no item, com redução das espécies arbustivas.
c)

Estágio avançado:

•
Estratificação definida com a formação de três estratos: dossel, subdossel e subbosque;
•
Dossel superior a 12 (doze) metros de altura e com ocorrência freqüente de árvores emergentes;
•
Sub-bosque normalmente menos expressivo do que no estágio médio;
•
Menor densidade de cipós e arbustos em relação ao estágio médio;
•
Riqueza e abundância de epífitas, especialmente nas Florestas Ombrófilas;
•
Trepadeiras geralmente lenhosas, com maior freqüência e riqueza de espécies na Floresta
Estacional;
•
Serrapilheira presente variando em função da localização;
•
Espécies lenhosas com distribuição diamétrica de grande amplitude com DAP médio superior a
18 (dezoito) centímetros;
•
Espécies indicadoras em Floresta Estacional Semidecidual: Acacia polyphylla (monjolo),
Aegiphila sellowiana (papagaio), Albizia niopoides (farinha-seca), A. Polycephala (farinheira), Aloysia
virgata (lixeira), Anadenanthera spp. (angicos), Annona cacans (araticum-cagão), Apuleia leiocarpa
(garapa), Aspidosperma spp. (perobas, guatambus), Andira fraxinifolia (morcegueira ou angelim),
Bastardiopsis densiflora, Cariniana spp. (jequitibás), Carpotroche brasiliensis (sapucainha), Cassia
ferruginea (canafístula), Casearia spp. (espeto), Chrysophyllum gonocarpum (abiu-do-mato), Copaifera
langsdorfii (pau-d’óleo), Cordia trichotoma (louro-pardo), Croton floribundus (capixingui), Croton
urucurana (sangra-d’água), Cryptocarya arschesoniana (canela-debatalha), Cabralea canjerana
(canjerana), Ceiba spp. (paineiras), Cedrela fissilis (cedro), Cecropia spp (embaúbas), Cupania vernalis
(camboatã), Dalbergia spp. (jacarandá), Diospyros hispida (fruto-do-jacu), Eremanthus spp. (candeias),
Eugenia spp. (guamirim), Ficus spp. (figueiras-bravas), Gomidesia spp. (guamirim), Guapira spp. (joãomole), Guarea spp. (marinheiro), Guatteria spp (envira), Himatanthus spp. (agoniada), Hortia brasiliana
(paratudo), Hymenaea courbaril (jatobá), Inga spp. (ingás), Joannesia princeps (cotieira), Lecythis pisonis
(sapucaia), Lonchocarpus spp. (imbira-de-sapo), Luehea spp. (açoita-cavalo), Mabea fistulifera (canudode-pito), Machaerium spp. (jacarandás), Maprounea guianensis (vaquinha), Matayba spp. (camboatá),
Myrcia spp. (piúna), Maytenus spp. (cafezinho), Miconia spp. (pixirica), Nectandra spp. (canelas), Ocotea
spp. (canelas), Ormosia spp. (tentos), Pera glabrata, Persea spp. (maçaranduba), Picramnia spp.,
Piptadenia gonoacantha (jacaré), Plathymenia reticulata (vinhático), Platypodium elegans (jacarandácanzil), Pouteria spp. (guapeba), Protium spp. (breu, amescla), Pseudopiptadenia contorta (angicobranco), Rollinia spp. (araticuns), Sapium glandulosum (leiteiro), Sebastiania spp. (sarandi, leiteira),
Senna multijuga (fedegoso), Sorocea spp (folha-da-serra), Sparattosperma leucanthum (cinco-folhabranca), Syagrus romanzoffiana (jerivá), Tabebuia spp. (ipês), Tapirira spp. (peito-de-pomba), Trichilia
spp. (catinguás), Virola spp. (bicuíba), Vitex spp. (tarumã), Vochysia spp. (pau-de-tucano), Xylopia spp
(pindaíba), Zanthoxylum spp. (mamica-de-porca), Zeyheria tuberculosa (bolsa-de-pastor), Ixora spp.
(ixora), Faramea spp. (falsa-quina), Geonoma spp. (aricanga), Leandra spp., Mollinedia spp., Piper spp.
(jaborandi), Siparuna spp. (negramina), Cyathea spp. (samambaiaçu), Alsophila spp., Psychotria spp.,
Rudgea spp. (cafezinho), Amaioua guianensis (azeitona), Bathysa spp. (pau-de-colher), Rellia spp.,
Justicia spp., Geissomeria spp., Guadua spp. (bambu), Chusquea spp., Merostachys spp. (taquaras e
bambus);
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No que concerne as formações florestais presentes na área de estudo, segundo o critério proposto por
Oliveira-Filho (2006) e pela Resolução CONAMA nº 392/07, referente aos estágios de sucessão
ecológica, as formações florestais presentes são:
•
Florestas Estacionais Semideciduais em estágio avançado de regeneração - são encontradas
em cotas altimétricas elevadas, no entorno dos topos aplainados, circundando a vegetação de campos
rupestres, também nas porções inferiores das vertentes e nos vales, associadas a cursos d’água.
•
Florestas Estacionais Semideciduais em estágio médio de regeneração – correspondem à
fisionomia de maior representatividade. Encontram-se nas médias vertentes das bacias do córrego Ouro
Fino e Fraga e nos vales da bacia do córrego Fundão.
•
Florestas Estacionais Semideciduais em estágio inicial de regeneração – geralmente encontramse às margens de áreas antropizadas, sendo seu grau de sucessional atrelado às recentes intervenções
humanas ou devido à depreciação da vegetação pelo efeito de borda. Essa formação vegetacional
também possui significativa representatividade na região.
•
Florestas Estacionais Semideciduais em capões sobre canga – formações florestais associadas
a campo rupestre e a cangas ferruginosas localizadas nos topos convexos.
Em relação ao bioma Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro ocupando uma área de 21%
do território nacional e é comumente utilizado para designar o conjunto de ecossistemas, compreendo
um mosaico de vários tipos de vegetação (savanas, matas, campos e matas de galeria), que ocorrem no
Brasil Central (EITEN, 1977; RIBEIRO, SANO e SILVA, 1981). O Cerrado detém 5% da biodiversidade
do planeta, sendo considerado a savana mais rica do mundo, porém um dos biomas mais ameaçados
do país. Ribeiro e Walter (2008) descreveram 11 tipos fitofisionômicos entre as formações florestais,
savânicas e campestres do bioma. Alguns trabalhos citam fatores ambientais que podem influenciar na
distribuição fitofisionômica e florística do Cerrado, compreendendo regime de fogo, clima, tipo de solo
(fertilidade e drenagem), relevo, herbivoria, flutuações climáticas do Quaternário e distúrbios antrópicos
(EITEN, 1993; MIRANDA et al. 2002; OLIVEIRA-FILHO e RATTER 2002).
Neste espaço territorial encontram-se as nascentes das três maiores bacias hidrográficas da
América do Sul (Amazônica/Tocantins, São Francisco e Prata), o que resulta em um elevado potencial
aquífero e favorece a sua biodiversidade. A alta diversidade de ambientes se reflete em uma elevada
riqueza de espécies, totalizando 12.356 espécies, sendo aproximadamente 44% da flora endêmica
(KLINK e MACHADO 2005), tornando-o a savana tropical mais rica do mundo.
Apesar do reconhecimento de sua importância biológica, de todos os hotspots mundiais, o
Cerrado é o que possui a menor porcentagem de áreas sobre proteção integral. O Bioma apresenta
8,21% de seu território legalmente protegido por unidades de conservação; desse total, 2,85% são
unidades de conservação de proteção integral e 5,36% de unidades de conservação de uso sustentável,
incluindo RPPNs (0,07%)
3.2

Flora na Área de Influência Direta do Empreendimento

No interior da ADA, os ambientes nativos dominantes presentes na área destinada à intervenção
ambiental (área de supressão) em questão são caracterizados pela Floresta Estacional Semidecidual e
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corresponde a 87% da área de supressão. Além desse ambiente podem ser observados ambientes
antropizados como áreas alteradas de áreas de pasto sujo. Contudo, as áreas compreendidas no
empreendimento apresentam a tipologia de Floresta Estacional Semidecidual subdivididas em dois
estágios sucessionais:
Estágio médio de regeneração - ambientes, os quais a vegetação apresenta rendimento lenhoso,
sendo denominada neste estudo de Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio de regeneração.
Esse ambiente apresenta dossel e sub-bosque bem definido, com a altura média dos indivíduos arbóreos
variando entre 5 e 12 metros de altura. Apresenta maior riqueza e abundância de epífitas em relação ao
estágio inicial, bem como a presença de cipós, que é marcante nesta tipologia. A serrapilheira apresenta
espessura variável dependendo da localização. Essa fitofisionomia ocupa 13,3418ha na área de
supressão, correspondendo a 87% da área de intervenção disposta em fragmentos recortados pelos
acessos. Em alguns fragmentos florestais observa-se a presença de blocos rochosos cobertos por uma
vegetação densa e luxuriante, encontrada em áreas limítrofes entre as duas fitofisionomias.
Estágio inicial de regeneração – são as áreas cuja vegetação ainda se encontra em estágio mais
primitivo, não apresentando indivíduos com rendimento lenhoso. A Floresta Estacional Semidecidual em
estágio inicial de regeneração, característica de áreas antropizadas, geralmente apresenta ausência de
estratificação definida com dossel entre 4 a 6 metros de altura, predominância de espécies pioneiras e
indivíduos jovens. Essa fitofisionomia está subdividida em fragmentos com e sem rendimento lenhoso,
sendo o porte arbóreo a principal diferença entre estes. Assim, a Floresta Estacional Semidecidual em
estágio inicial de regeneração sem rendimento lenhoso apresenta uma vegetação arbórea menos
desenvolvida, com indivíduos de menor calibre de fuste, caracterizando-se, assim, como uma tipologia
de estágio sucessional mais primitiva. A FESI sem rendimento lenhoso situa-se principalmente próximo
aos acessos e corresponde a apenas 3% da área de supressão.
Pasto Sujo
A cobertura vegetal de pasto sujo na área de supressão é constituída por formação herbácea e
contínua consorciada com vegetação arbustiva. A porção rasteira é composta basicamente por
gramíneas, principalmente dos gêneros Andropogon, Axonopus e Paspalum. Em alguns locais o capim
brachiaria vem colonizando áreas principalmente aquelas que sofreram maior intervenção antrópica e
que foram abandonadas sem vegetação. Essa vegetação, apesar de consideravelmente alterada,
oferece eficiente cobertura para o solo, protegendo-o da ação direta da água da chuva e impedindo o
carregamento de partículas e ravinamento.
Acessos
Os acessos considerados são as estradas localizadas dentro da área diretamente afetada
interceptando os fragmentos de floresta.

Inventário Florestal (IF_BSRI_REV04)
Bassari Mineração Ltda – ANM 831.961/2017
18/01/2020

14

Figura 1. Gráfico de Uso e ocupação do solo na área de intervenção do empreendimento.
Inventário Florestal (IF_BSRI_REV04)
Bassari Mineração Ltda – ANM 831.961/2017
18/01/2020

15

4. METODOLOGIA
O inventário florestal foi realizado entre os dias 16/10/2020 a 19/10/2020, sendo a equipe de
composta por uma engenheira florestal e dois ajudantes para auxílio nas marcações e identificação. Essa
equipe foi responsável pela coleta de dados e relatório desde a emissão inicial até a revisão 02 de
23/11/2020. Contudo, este relatório, revisão 03 de 02/12/2020, foi responsável por uma equipe composta
por um Eng. Florestal e um ajudante de campo para o auxílio nas marcações e identificação do nome
comum das espécies.
4.1

Método de Amostragem

Buscando fornecer informações quantitativas e qualitativas de determinada população arbórea, de
acordo com a literatura, o inventário florestal fundamentado na amostragem é considerado como
procedimento eficiente e de suma importância para o conhecimento das principais características de
espécies arbóreas presentes em determinada área.
Para melhor representatividade do local foi empregado à amostragem casual simples, a qual
fornece informações necessárias para avaliar o erro de amostragem, por meio de estimativas não
tendenciosas dos parâmetros da população.
A partir dessa metodologia coletaram-se os dados quali-quantitativos da vegetação arbórea, os
quais foram utilizados nos cálculos, nas estimativas e inferências a respeito das comunidades arbóreas
seguindo-se os critérios estabelecidos pelos órgãos fiscalizadores (Resolução conjunta SEMAD/IEF
1.905 de 2013).
As coordendas das parcelas (Undiades Amostrais) instaladas em campo seguem na tabela a seguir.
Tabela 1. Descrição de parcelas amostrais por fitofisionomia, coordenadas geográficas e estudo.
COORDENADAS
PARCELA

(UTM SAD 69, zona 23K)

ESTUDO REALIZADO

X

Y

FESM 01

659732

7796580

Florística, Fitossociologia e Inventário Florestal

FESM 02

659753

7796608

Florística, Fitossociologia e Inventário Florestal

FESM 03

659910

7796421

Florística, Fitossociologia e Inventário Florestal

FESM 04

659945

7796520

Florística, Fitossociologia e Inventário Florestal

FESM 05

660033

7796620

Florística, Fitossociologia e Inventário Florestal

FESM 06

660129

7796529

Florística, Fitossociologia e Inventário Florestal
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COORDENADAS
PARCELA

(UTM SAD 69, zona 23K)

ESTUDO REALIZADO

X

Y

FESM 07

660240

7796529

Florística, Fitossociologia e Inventário Florestal

FESM 08

659707

7796538

Florística, Fitossociologia e Inventário Florestal

FESM 09

660250

7796413

Florística, Fitossociologia e Inventário Florestal

FESM 10

659981

7796477

Florística, Fitossociologia e Inventário Florestal

FESM 11

659817

7796565

Florística, Fitossociologia e Inventário Florestal

FESM 12

659792

7796517

Florística, Fitossociologia e Inventário Florestal

FESM 13

659838

7796471

Florística, Fitossociologia e Inventário Florestal

FESM 14

660169

7796384

Florística, Fitossociologia e Inventário Florestal

FESM 15

659951

7796362

Florística, Fitossociologia e Inventário Florestal
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Mapa 1. Identificação das parcelas (unidades amostrais)
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Foto 1. Materiais de campo para levantamento florístico e fitossociológico.
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4.2

Biometrias registradas

Para proceder às análises fitossociológicas, foram coletados dados de CAP (circunferência
medidos a 1,30 m de altura em relação ao solo), Htotal (altura total), nome popular e nome científico de
todos os indivíduos presentes. Os critérios utilizados na obtenção dos dados biométricos foram os citados
na Resolução Conjunta SEMAD/IEF Nº 1.905 de 13 de agosto de 2013. Foram amostrados, nas
imediações das Parcelas, todos os indivíduos vivos pertencentes a espécies arbóreas, sob o critério de
CAP ≥ 15,7 cm (que representa o diâmetro mínimo igual a ~5,0 cm). As ramificações basais (perfilhados
abaixo de 1,30 m) foram contabilizadas como um (01) indivíduo nos cálculos das análises fitossociológica
e volumétrica. Fustes perfilhados com CAP individual inferior ao critério não foram incluídos. (Figura 5).

Figura 1 - Ilustração do registro do CAP nos diversos casos encontrados no Inventário Florestal realizado na área de
estudo, Barão de Cocais, Minas Gerais.
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4.3

Formas de vida

As formas de vida contempladas neste estudo foram os arbustos e árvores dos diversos portes
(Fanerófitos e Nanofanerófitos) que tiveram os dados qualitativos e as variáveis biométricas obtidas pelo
método de parcelas de área fixa ou nos casos de enumeração total, obedecendo-se sempre o critério de
inclusão definido.
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4.4

Tratamento e análise dos dados

Com a finalidade de evitar erros de interpretação, digitação, transferência e recebimento e permitir a
criação do banco de dados, os dados coletados em campo foram revisados diariamente pelo
coordenador da equipe, observando os seguintes aspectos:
Legibilidade dos dados e informações provenientes do levantamento de campo;
Preenchimento correto de todos os campos necessários;
Coerência das informações:
Valores de CAP (cm) e Htotal (m);
Coordenadas geográficas (UTM);
Identificação taxonômica das espécies.
Na fase de estruturação do banco de dados foi feito o tratamento dos dados de campo, como
exemplo os dados de CAP foram transformados em DAP (diâmetro na altura de 1,3 m do nível do solo)
a fim de proceder aos cálculos fitossociológicos e volumétricos. Os dados de abundância e densidade
foram relativizados em área para hectare.
4.5

Denominação das espécies

As espécies foram identificadas em campo ou em fase de processamento dos dados junto ao
taxonomista responsável, com auxílio de herbários e de literatura específica. Para todas as espécies que
não foram determinadas em campo, foi coletado material testemunho, vegetativo ou fértil, para
herborização e posterior identificação. A classificação de famílias seguiu a proposta do APG IV (2014).
A grafia utilizada para os nomes científicos, inclusos autores da classificação das espécies seguiu a base
de dados fornecida pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro (www.reflora.jbrj.gov.br acessado 12/2020).
Foram conferidos os nomes atuais e as sinonímias botânicas para as espécies protegidas por lei, raras
ou presentes em listas de extinção.

4.6

Análise de diversidade e composição florística

A diversidade alfa ou diversidade local foi estimada pelos seguintes parâmetros: riqueza e
distribuição de abundância de espécies e pelos índices de diversidade de Shannon (H’) e de equabilidade
de Pielou (J’) (LEGENDRE & LEGENDRE, 1998). A equabilidade de Pielou (J’) varia de 0 a 1, quanto
mais próximo de 1 maior a uniformidade nas proporções indivíduos/espécies da comunidade. Para
estimar a riqueza, diversidade e equitabilidade, foi utilizado o programa PAST (Versão 1.72) (HAMMER
et al. 2001).
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Onde:
o pi = proporção do número de indivíduos da
espécie i em relação ao total de indivíduos;
Índice de Shannon (H’)
S

o Ln = logaritmo neperiano;

1

o H’ = índice de diversidade Shannon-

H '   pi  Ln( pi )
Equabilidade de Pielou (J’)

Weaver;

J '  H' Ln(S)

o S = número total de espécies amostradas
(riqueza)

4.6.1

Análise da Estrutura Horizontal - Fitossociologia

Para descrever a estrutura da comunidade arbórea, foram calculados os parâmetros
fitossociológicos clássicos propostos por Mueller-Dombois & Ellemberg (1974): densidade absoluta,
freqüência absoluta e dominância absoluta expressa pela área basal por hectare. Os parâmetros foram
calculados da seguinte forma:
Em que:
o gi = área basal da espécie i (m²);
Densidade
o G = somatória das áreas basais de
DA = (ni / Área), em hectare;
todas as espécies (m²);
DR = (ni / N)×100
o DAi = densidade absoluta da espécie i;
Frequência
o Área = área total amostrada (ha);
FA = (Pi / P)×100;
o Pi = número de UA’s com ocorrência da
FR = (FAi /ΣFA)×100
espécie i;
Dominância ou Biomassa
DoA = (gi / Área);
DoR = (gi /G)×100
Índice de Valor de Importância
IVI = (DRi + FRi + DoRi)/3

o P = número total de UA’s;
o FAi = freqüência absoluta da espécie i;
o FRi = freqüência relativa da espécie i;
o ni = número de indivíduos da espécie i;
o N= número total de indivíduo;
o DRi = densidade relativa da espécie i;
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o DoRi

=

dominância

relativa

da

espécie i.

4.7

Análise da Estrutura Vertical - Fitossociologia

Análise da estrutura vertical nos dá uma ideia da importância da espécie considerando a sua
participação nos estratos verticais que o povoamento apresenta. Na estrutura vertical é considerada a
posição sociológica absoluta e relativa por espécie na comunidade vegetal, visando avaliar a importância
ecológica das espécies arbóreas na floresta, conforme recomenda Finol (1971), Jardim & Hosokawa
(1986/87) e Mariscal Flores (1993). Aquelas espécies que possuírem um maior número de indivíduos
representantes em cada um desses estratos certamente apresentarão uma maior importância ecológica
no povoamento em estudo.
Embora haja vários critérios de estratificação de alturas, para estimar a posição sociológica
absoluta por espécie na comunidade vegetal utilizou-se três estratos de altura total (HT), conforme critério
utilizado por Mariscal Flores (1993). Após a classificação das alturas das árvores nos respectivos estratos
(inferior, médio e superior), as estimativas de Posição Sociológica Absoluta (PSAi) e Posição Sociológica
Relativa (PSRi), por espécie, são obtidas pelo emprego das expressões:
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Em que:
o PSAi = posição sociológica absoluta da iésima espécie;
Posição Sociológica Absoluta
N 
PSAi    j   Nij
j 1  N 
J

o Nj = número de indivíduos do i-ésimo
estrato;
o N = número total de indivíduos de todas as

Posição Sociológica Relativa
PSAi
PSRi  s
 100
 PSAi
i 1

espécies, em todos os estratos;
o Nij = número de indivíduos da i-ésima
espécie no j-ésimo estrato de altura;
o PSRi = posição sociológica relativa da iésima espécie, em porcentagem.

Foram definidas amplitudes crescentes para compensar o forte decréscimo da densidade nas
classes de tamanhos maiores, típico da distribuição em exponencial negativo, conhecida como Jinvertido (BOTREL et al., 2002), com amplitude inicial de 5,0 cm iniciando do menor valor de DAP e
finalizando no seu maior valor registrado. O rendimento lenhoso foi então estimado para a amostra, para
a comunidade, para as populações coexistentes e por classe de diâmetro.
Para realizar a quantificação de volumes de um povoamento é necessária a realização de um
Inventário Florestal que consiste na medição de parte da (s) população (s) por meio de parcelas. A partir
desses dados e da posterior estimativas da quantidade e da distribuição da madeira disponível, procedese o planejamento das operações florestais (LEITE e ANDRADE, 2002).
A estimativa de volume pode ser alcançada por meio de equações especialmente testadas para
apresentar os menores erros possíveis e que ao serem modeladas ajustam um resultado conhecido e
confiável (por exemplo, dados de cubagem), relacionando-o a variáveis biométricas como DAP e, ou
Altura, as quais são variáveis relativamente fáceis de serem obtidas. As equações de volume, cujos
modelos incluem como variável independente, DAP e a Altura simultaneamente são mais gerais podendo
abranger distintos sítios (COUTO & BASTOS, 1987).
4.8

Estrutura diamétrica

Foram definidas amplitudes crescentes para compensar o forte decréscimo da densidade nas
classes de tamanhos maiores, típico da distribuição em exponencial negativo, conhecida como Jinvertido (BOTREL et al., 2002), com amplitude inicial de 5,0 cm iniciando do menor valor de DAP e
finalizando no seu maior valor registrado. O rendimento lenhoso foi então estimado para a amostra, para
a comunidade, para as populações coexistentes e por classe de diâmetro.
4.9

Estimativa volumétrica
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Para realizar a quantificação de volumes de um povoamento é necessária a realização de um
Inventário Florestal que consiste na medição de parte da(s) população(s) por meio de parcelas. A partir
desses dados e da posterior estimativas da quantidade e da distribuição da madeira disponível, procedese o planejamento das operações florestais (LEITE e ANDRADE, 2002).
A estimativa de volume pode ser alcançada por meio de equações especialmente testadas para
apresentar os menores erros possíveis e que ao serem modeladas ajustam um resultado conhecido e
confiável (por exemplo, dados de cubagem), relacionando-o a variáveis biométricas como DAP e, ou
Altura, as quais são variáveis relativamente fáceis de serem obtidas. As equações de volume, cujos
modelos incluem como variável independente, DAP e a Altura simultaneamente são mais gerais podendo
abranger distintos sítios (COUTO & BASTOS, 1987).

4.10

Equações

Foi utilizada uma equação específica na obtenção do volume para cada espécie e para cada
unidade amostral. As variáveis independentes empregadas na estimativa do volume foram o DAP (cm)
e a Altura total (HT em metros). Esses dados alimentaram as equações para estimar o volume total com
casca (VTCC em m³) das árvores individuais.
A equação de volume, para a vegetação nativa, ajustada pelo modelo não linear de Schumacher
e Hall foram obtidas segundo o trabalho referência em Minas Gerais, intitulado “Determinações de
Equações Volumétricas Aplicáveis ao Manejo Sustentado de Florestas Nativas no Estado de Minas
Gerais e Outras Regiões do País” da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – CETEC, em
convênio com FAPEMIG, com o relatório final emitido em dezembro de 1995 (CETEC, 1995). A equação
mais consistente encontrada foi a de Mata Secundária.
Equação para Floresta Secundária – CETEC, 1995.
Vtcc= 0,000074230 DAP1,707348Ht 1,16873 R² = 97,3%
Para o cálculo das estatísticas foram utilizados os estimadores e suas respectivas expressões
inerentes aos métodos de amostragem. Definição dos métodos de amostragem, com um erro em
porcentagem permitido de 10 %, com 90 % de probabilidade, os parâmetros utilizados nesse estudo
seguem a Resolução Conjunta SEMAD/IEF 1.905/2013.

4.11

Espécies raras, frutíferas, ameaças, raras ou protegidas

Para elaborar a lista de espécies frutíferas raras, imunes e, ou ameaçadas, as quais receberão medidas
compensatórias específicas, foram consultadas:
Lista oficial de espécies da Fauna, do Ministério do Meio Ambiente, PORTARIA Nº 443, de 17
de dezembro de 2014 (http://www.mma.gov.br/biodiversidade/especies-ameacadas-de-extincao/floraameacada, acessada em 12/20);
Deliberação COPAM 085/97: Lista das Espécies Ameaçadas de Extinção da Flora de Minas
Gerais. Belo Horizonte, 1997;
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Lei nº 20.308 de 27 de julho de 2012, que altera a Lei nº 10.883, de 2 de novembro de 1992, que
declara de preservação permanente, de interesse comum e imune de corte, no Estado de Minas Gerais,
o pequizeiro (Caryocar brasiliense), e a Lei nº 9.743, de 15 de dezembro de 1988, que declara de
interesse comum, de preservação permanente e imune de corte o ipê-amarelo; e,
O estudo da distribuição geográfica das populações registradas por meio de publicações e
indexações em herbários cadastrados no projeto CRIA (http://splink.cria.org.br/), Reflora
(http://reflora.jbrj.gov.br) e pelo Centro Nacional de Conservação da Flora (http://cncflora.jbrj.gov.br/).7
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5. RESULTADOS
5.1

Composição Florística e Diversidade da Área Diretamente Afedada

Com base na amostragem florística realizada em 15,34 ha de Floresta Estacional Semidecidual,
nas áreas de influência direta da Mineração Bassaria (Mina Conquista), foram mensurados, nas 15
parcelas amostrais, 1011 indivíduos pertencentes a 76 espécies, distribuídas em 30 famílias botânicas.
Desse total, 85 indivíduos foram classificados como mortos em pé.
Em relação ao grau de ameaça, de acordo com o CNFLORA (Centro Nacional de Conservação
da Flora) foram encontradas espécies em perigo, vulneráveis e quase ameaçadas. Essas espécies serão
apresentadas e discutidas de forma objetiva ao decorrer do relatório em um item específico.
Já em relação às espécies com maior ocorrência, em número de indivíduos, temos: Mabea
fistulifera, Tachigali rugosa e Casearia arborea com respectivamente 243, 70 e 67 indivíduos. Todos os
dados da composição florística são apresentados na Tabela 2 a seguir.
Tabela 2 - Lista de espécies do compartimento arbóreo registradas no inventário da vegetação na área de intervenção da
Mineração Bassari, município de Barão de Cocais Minas Gerais. Em que Ni = número de indivíduos amostrados; GA = Grau de
Ameaça; NE = Espécie não avaliada quanto à ameaça; LC = Pouco preocupante; VU = Vulnerável, NT = Quase Ameaçadas;
EN = em perigo, de acordo com o CNC Flora.

Canudo-de-pito

Grau de
Ameaça
NE

243

-'

-

85

Carvoeiro

NT

70

Lingua-de-tamanduá

NE

67

(Mart.) Biral

Chichuá-do-carrasco

NE

42

Miconia cinnamomifolia

(DC.) Naudin

Mexeriquinha

NE

39

Guatteria sellowiana

Schltdl.

Embira

LC

32

Erithroxylum deciduum

A.St.-Hil.

Quaruba-vermelha

NE

28

Eremanthus incanus

(Less.) Less.

Pau-de-candeia

NE

24

Rubiaceae

Amaioua guianensis

Aubl.

Coração-de-bugre

NE

24

Lauraceae

Endlicheria glomerata

Mez

-

NE

19

Fabaceae

Anadenanthera colubrina

(Vell.) Brenan

Angico-preto

NE

16

Fabaceae

Machaerium hirtum

(Vell.) Stellfeld

Sete-cascas

NE

16

Fabaceae

Andira anthelmia

(Vell.) Benth.

Aracuri

NE

15

Rutaceae

Hortia brasiliana

Vand. ex DC.

Paratudo-vermelho

NT

15

Anonnaceae

Annona sylvatica

A.St.-Hil.

Araticum

NE

14

Fabaceae

Copaifera langsdorffii

Desf.

Copaíba

NE

14

Fabaceae

Pterogyne nitens

Tul.

Jacutinga

LC

14

Myrtaceae

Pimenta pseudocaryophyllus

(Gomes) Landrum

Cravo-do-mato

NE

13

Anacardiaceae

Tapirira guianensis

Aubl.

Pau-pombo

NE

12

Fabaceae

Apuleia leiocarpa

(Vogel) J.F.Macbr.

Muiratana

VU

10

Lauraceae

Nectandra grandiflora

Nees

Canela-fedida

LC

10

Família

Nome Científico

Autor

Nome Popular

Euphorbiaceae

Mabea fistulifera

Mart.

Morta

Morta

Fabaceae

Tachigali rugosa

Salicaceae

Casearia arborea

(Mart. ex Benth.) Zarucchi &
Pipoly
(Rich.) Urb.

Celastraceae
Melastomatace
ae
Anonnaceae
Erythroxylacea
e
Asteraceae

Monteverdia gonoclada
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Ni

Família

Nome Científico

Autor

Nome Popular

Lauraceae

Nectandra lanceolata

Nees

Louro-amarelo

Grau de
Ameaça
NE

Myrtaceae

Myrcia variabilis

DC.

Pitanga

LC

9

Salicaceae

Casearia lasiophylla

Eichler

Cambroé

LC

9

Fabaceae

Cassia ferruginea

(Schrad.) Schrad. ex DC.

Acácia-dourada

NE

8

Lauraceae

(Rich.) Nees

Canela-preta

NT

8

(Mart.) O.Berg

Araçá-do-pará

LC

8

Rubiaceae

Ocotea puberula
Campomanesia
xanthocarpha
Guettarda virbunoides

Cham. & Schltdl.

Angélica

NE

8

Sapindaceae

Cupania oblongifolia

Mart.

Pau-magro

NE

8

Euphorbiaceae

Croton urucurana

Baill.

Urucuana

NE

7

Asteraceae

Vernonanthura discolor

(Spreng.) H.Rob.

Vassourão-branco

NE

6

Myrtaceae

Ni
9

Fabaceae

Piptadenia gonoacantha

(Mart.) J.F.Macbr.

Angico-vermelho

LC

6

Lauraceae

Ocotea odorifera

(Vell.) Rohwer

Canela-funcho

EN

6

Primulaceae

Myrsine umbellata

Mart.

Capororocão

NE

6

Asteraceae

Gochnatia polymorpha

(Less.) Cabrera

Candieiro

LC

5

Euphorbiaceae

Aparisthimium cordatum

Baill.

Cedro-bravo

NE

5

Calophyllaceae

Calophyllum brasiliense

Cambess.

Gulandi-carvalho

NE

4

Anonnaceae

Xylopia brasiliensis

Spreng.

Pau-de-mastro

NT

4

Anonnaceae

Xylopia sericea

A.St.-Hil.

Pimenta-da-terra

NE

4

Fabaceae

Machaerium brasiliense

Vogel

Sapuva

NE

4

Fabaceae

Swartzia langsdorffii

Raddi

Gombeira-amarela

NE

4

Myrtaceae

Sabine

Araçá-pedra

NE

4

A.DC.

Leiteiro

NE

3

Lauraceae

Psidium cattleianum
Tabernaemontana
catharinensis
Nectandra oppositifolia

Nees

Canela-amarela

NE

3

Myrtaceae

Myrcia floribunda

Miq.

NE

3

Myrtaceae

Myrcia splendens

(Sw.) DC.

NE

3

Anacardiaceae

Astronium graveolens

Jacq.

Guamirim-de-folhafina
Urundai

LC

2

Apocynaceae

Aspidosperma polyneuron

Müll.Arg.

Amarelão

NT

2

Bignoniaceae

Jacaranda macrantha

Cham.

Paraparaí

LC

2

Fabaceae

Dalbergia nigra

(Vell.) Allemão ex Benth.

Jacarandá-branco

VU

2

Lamiaceae

Vitex polygama

Cham.

NE

2

Malpighiaceae

Byrsonima sericea

DC.

NE

2

Malvaceae

Luehea grandiflora

Mart.

Vazante
Muruci-de-frutamiúda
Papeá-guaçu

NE

2

Meliaceae

Cabralea canjerana

(Vell.) Mart.

Cancharana

NE

2

Meliaceae

Guarea guidonia

(L.) Sleumer

Marinheiro

NE

2

Myrtaceae

Myrcia amazonica

DC.

-

NE

2

Apocynaceae

Myrtaceae

Myrcia tomentosa

(Aubl.) DC.

Goiaba-brava

NE

2

Proteaceae

Roupala brasiliensis

Klotzsch

Azeitona-da-mata

NE

2

Salicaceae

Casearia decandra

Jacq.

Pitumba

NE

2

Salicaceae

Casearia sylvestris

Sw.

Cambroé

NE

2
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Família

Nome Científico

Autor

Nome Popular

Solanaceae

Solanum paniculatum

L.

Jurubeba

Grau de
Ameaça
NE

Burseraceae

Protium heptaphyllum

(Aubl.) Marchand

Cabatã-de-leite

DD

1

Anonnaceae

Annona dolabripetala

Raddi

Inha-do-mato

NE

1

Araliaceae

Schefflera morototoni

(Aubl.) Maguire et al.

Louro-vermelho

NE

1

Bignoniaceae

Cybistax antisyohilitica

(Mart.) Mart.

Ipê-verde

NE

1

Boraginaceae

Cordia trichotoma

(Vell.) Arráb. ex Steud.

Louro-do-mato

NE

1

Clusiaceae

Tovomitopsis paniculata

(Spreng.) Planch. & Triana

-

NE

1

Fabaceae

Inga sessilis

(Vell.) Mart.

Ingá-peludo

NE

1

Fabaceae

Leucochloron incuriale

(Vell.) Barneby & J.W.Grimes

Angico-rajado

NE

1

Lamiaceae

Aegiphylla selowiana

Cham.

Mululo-branco

NE

1

Malvaceae
Melastomatace
ae
Rubiaceae

Luehea divaricata

Mart.

Pau-de-estribo

NE

1

Tibouchina granulosa

(Desr.) Cogn.

Quaresma

NE

1

Calycophyllum spruceanum

(Benth.) K.Schum.

Escorrega-macaco

NE

1

Rubiaceae

Faramea cyanea

Müll.Arg.

Cafezinho

NE

1

Sapindaceae

Matayba elaeagnoides

Radlk.

Craguatã-branco

NE

1

Urticaceae

Cecropia pachystachya

Trécul

Imbaúba-do-brejo

NE

Total

-

-

-

-

1
101
1

Ni
2

Do total de indivíduos amostrados, a família dominante foi a Euphorbiaceae representado 27,54
% seguida pela Fabaceae com 19,55 % e a Salicaceae com 8,64%. Essas famílias compõe a maioria dos
indivíduos presentes na comunidade em estudo.
Levando em consideração a riqueze de espécies por família, temos Fabaceae com 14 espécies
ou 18,42%, Myrtaceae com oito espécies e 10,53% e Lauraceae com seis espécies e 7,89% da riqueza
na área em estudo. Todos os dados em relação às famílias são apresentados na Tabela 3 e na Figura 2 a
seguir.
Tabela 3 - Lista das Famílias e sua riqueza de espécies no compartimento arbóreo, registradas no inventário da vegetação na
área de intervenção da Mineração Bassari, município de Barão de Cocais Minas Gerais.
Família

Espécies

Nº de Indivíduos

Riqueza

%

Ni

%

Lauraceae

6

7,89

55

5,94

Fabaceae

14

18,42

181

19,55

Salicaceae

4

5,26

80

8,64

Asteraceae

3

3,95

35

3,78

Melastomataceae

2

2,63

40

4,32

Euphorbiaceae

3

3,95

255

27,54

Myrtaceae

8

10,53

44

4,75

Sapindaceae

1

1,32

8

0,86

Anacardiaceae

2

2,63

14

1,51

Rubiaceae

4

5,26

34

3,67
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Espécies

Família

Riqueza

%

Ni

%

Celastraceae

1

1,32

42

4,54

Apocynaceae

2

2,63

5

0,54

Burseraceae

1

1,32

1

0,11

Malpighiaceae

1

1,32

2

0,22

Anonnaceae

5

6,58

55

5,94

Rutaceae

1

1,32

15

1,62

Erythroxylaceae

1

1,32

28

3,02

Calophyllaceae

1

1,32

4

0,43

Proteaceae

1

1,32

2

0,22

Urticaceae

1

1,32

1

0,11

Sapindaceae

1

1,32

1

0,11

Solanaceae

1

1,32

2

0,22

Primulaceae

1

1,32

6

0,65

Boraginaceae

1

1,32

1

0,11

Meliaceae

2

2,63

4

0,43

Malvaceae

2

2,63

3

0,32

Lamiaceae

1

1,32

2

0,22

Araliaceae

1

1,32

1

0,11

Lamiaceae

1

1,32

1

0,11

Bignoniaceae

2

2,63

3

0,32

Clusiaceae

1

1,32

1

0,11

Total

76

100,00

926

100,00

16

14

14

Nº de indivíduos

Nº de Indivíduos

12
10
8
6

4
2

8
6
4

3

2

5

4

3
1

2

1

2

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2

1 1 1

2

1

Lauraceae
Fabaceae
Salicaceae
Asteraceae
Melastomataceae
Euphorbiaceae
Myrtaceae
Sapindaceae
Anacardiaceae
Rubiaceae
Celastraceae
Apocynaceae
Burseraceae
Malpighiaceae
Anonnaceae
Rutaceae
Erythroxylaceae
Calophyllaceae
Proteaceae
Urticaceae
Sapindaceae
Solanaceae
Primulaceae
Boraginaceae
Meliaceae
Malvaceae
Lamiaceae
Araliaceae
Lamiaceae
Bignoniaceae
Clusiaceae

0

Famílias
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Figura 2 – Número de espécies por família, presentes que compõem a vegetação na área de intervenção da Mineração
Bassari, município de Barão de Cocais Minas Gerais.
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A diversidade expressada nesse estudo pelo índice de Shannon (H’), o qual apregoa a diversidade
da população e leva em consideração a equabilidade das espécies, o que permite detectar prováveis
modificações na diversidade da população ao longo do tempo. Quanto maior for o valor desse índice, maior
será a diversidade florística (PESSOA, A. C et al apud YARED et al., 2000). Nesse índice a estimativa
atingiu H’ = 3,386, sendo considerado no padrão para formações similares ocorrentes na região. Martins
(1991) mencionou valores de índice de diversidade variando entre 3,16 para Floresta Ciliar e 3,63 para
Floresta Mesófila do interior paulista. No caso de Florestas Temperadas valores altos situam-se entre 2 e
3. Para as áreas da Floresta Amazônica de terra firme valores elevados situam-se em torno de 4 e 5.
E por fim o índice de Pielou (J) aponta a distribuição do número de indivíduos entre as espécies
na população. Quanto mais próximo de 1 o resultado representa uma uniformidade da parcela (PESSOA,
A. C et al apud KANIESKI et al., 2012). Esse estudo atingiu o a estimativa de J = 0,780. Resultado
considerado alto para as regiões de floresta atlântica.
Tabela 4 – Índice diversidade e equabilidade, respectivamente Shannon (H’) e Pielou (J’) registradas no inventário da vegetação
na área de intervenção.
Descrição
Valores
Riqueza

76

Nº indivíduos

1011

Shannon-H

3,386

Equitabilidade -J

0,780

5.2

Estrutura Horizontal da Área Diretamente Afetada

A análise, com base em elementos estruturais quantitativos, como abundância, frequência e
dominância, foi introduzida por Cain et al. (1959), sendo crescentemente empregada em pesquisas
florestais devido à sua boa aceitação (LONGHI, 1980). Para Hosokawa (1986), as florestas naturais
possuem elevada diversidade de espécies e uma grande variação de qualidades em termos econômicos.
Assim, os levantamentos estruturais deverão abranger pelo menos os seguintes itens: estrutura horizontal,
estrutura vertical, estrutura paramétrica e estrutura da regeneração natural. Segundo Galvão (1994), os
métodos ou procedimentos para levantamento da vegetação, de modo geral, procuram obter informações
qualitativas e quantitativas da floresta, tomando como base os parâmetros da estrutura horizontal e vertical,
mediante a adequação do tamanho e do número de unidades amostrais, com extensão e grau de
complexidade florística da área a ser levantada.
Com base nesse conceito, a caracterização estrutural do ambiente estudado foi realizada com
base na composição florística da população e parâmetros da estrutura horizontal. A composição florística
das espécies foi analisada com base na distribuição de indivíduos, espécies, gêneros e famílias botânicas
que ocorreram na área, para a regeneração natural e para o estrato arbóreo. A estrutura horizontal da
floresta foi analisada por meio da abundância, dominância e frequência relativa das espécies, obtida sobre
as populações adultas (indivíduos com CAP > 15,7 cm).
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A área basal por hectare estimada total foi de 14,6471 m²/ha, significando assim a Dominância
Absoluta Total dos indivíduos amostrados, que é a medida da projeção do corpo da planta no solo, e o
maior diâmetro (32,95 cm) tomado de uma indivíduo de Tapirira guianensis, conhecido como Fruta-depombo. A densidade total estimada foi de 2.246,66 indivíduos por hectare.
Tabela 5 - Estrutura horizontal da vegetação arbórea por ordem decrescente de IVI, onde N= número de indivíduos da espécie,
U= número de parcelas onde ocorreu a espécie, B= área basal da espécie em m², DR= densidade relativa em %, DoR=
dominância relativa em %, FR= frequência relativa em % e IVI= valor de importância em %.
ESPÉCIE

N

U

B

DA

DR

DoA

DoR

FA

FR

IVI

Mabea fistulifera

243

14

1,24

540,00

24,04

2,75

18,77

93,33

4,86

15,89

Tachigali rugosa

70

11

0,84

155,56

6,92

1,87

12,77

73,33

3,82

7,84

Morta

85

15

0,54

188,89

8,41

1,21

8,26

100,00

5,21

7,29

Casearia arborea

67

10

0,27

148,89

6,63

0,60

4,07

66,67

3,47

4,72

Monteverdia gonoclada

42

9

0,26

93,33

4,15

0,57

3,90

60,00

3,13

3,73

Miconia cinamomifolia

39

9

0,19

86,67

3,86

0,42

2,88

60,00

3,13

3,29

Guatteria sellowiana

32

8

0,16

71,11

3,17

0,35

2,42

53,33

2,78

2,79

Erithroxylum decidum

28

11

0,11

62,22

2,77

0,25

1,72

73,33

3,82

2,77

Tapirira guianensis

12

6

0,29

26,67

1,19

0,64

4,37

40,00

2,08

2,55

Eremanthus incanus

24

7

0,14

53,33

2,37

0,30

2,05

46,67

2,43

2,29

Endicheria glomerata

19

7

0,12

42,22

1,88

0,27

1,85

46,67

2,43

2,05

Machaerium hirtum

16

8

0,10

35,56

1,58

0,22

1,50

53,33

2,78

1,95

Copaifera langsdorfii

14

8

0,10

31,11

1,38

0,23

1,57

53,33

2,78

1,91

Pterogyne nitens

14

7

0,12

31,11

1,38

0,28

1,89

46,67

2,43

1,90

Amaioua guianensis

24

5

0,09

53,33

2,37

0,20

1,33

33,33

1,74

1,81

Anadenanthera colubrina

16

3

0,17

35,56

1,58

0,38

2,60

20,00

1,04

1,74

Annona sylvatica

14

7

0,08

31,11

1,38

0,18

1,20

46,67

2,43

1,67

Andira anthelmia

15

6

0,09

33,33

1,48

0,19

1,29

40,00

2,08

1,62

Nectandra lanceolata

9

5

0,15

20,00

0,89

0,32

2,20

33,33

1,74

1,61

Pimenta pseudocaryophyllus

13

7

0,07

28,89

1,29

0,16

1,09

46,67

2,43

1,60

Cassia ferruginea

8

7

0,06

17,78

0,79

0,13

0,92

46,67

2,43

1,38

Myrcia variabilis

9

7

0,04

20,00

0,89

0,09

0,63

46,67

2,43

1,32

Ocotea puberula

8

6

0,04

17,78

0,79

0,10

0,67

40,00

2,08

1,18

Hortia brasiliana

15

3

0,07

33,33

1,48

0,15

0,99

20,00

1,04

1,17

Apuleia leiocarpa

10

4

0,06

22,22

0,99

0,14

0,94

26,67

1,39

1,11

Campomanesia xanthocarpha

8

6

0,03

17,78

0,79

0,06

0,43

40,00

2,08

1,10

Casearia lasiophylla

9

5

0,03

20,00

0,89

0,07

0,45

33,33

1,74

1,03

Vernonanthura discolor

6

4

0,07

13,33

0,59

0,15

1,04

26,67

1,39

1,01

Piptadenia gonoacantha

6

2

0,11

13,33

0,59

0,25

1,68

13,33

0,69

0,99

Aparisthimium cordatum

5

4

0,06

11,11

0,49

0,14

0,93

26,67

1,39

0,94

Nectandra grandiflora

10

2

0,07

22,22

0,99

0,17

1,13

13,33

0,69

0,94
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ESPÉCIE

N

U

B

DA

DR

DoA

DoR

FA

FR

IVI

Cupania oblongifolia

8

4

0,04

17,78

0,79

0,08

0,55

26,67

1,39

0,91

Guettarda virbunoides

8

4

0,03

17,78

0,79

0,08

0,52

26,67

1,39

0,90

Myrsine umbellata

6

3

0,04

13,33

0,59

0,09

0,64

20,00

1,04

0,76

Machaerium brasiliensis

4

4

0,03

8,89

0,40

0,06

0,39

26,67

1,39

0,73

Ocotea odorifera

6

2

0,06

13,33

0,59

0,13

0,87

13,33

0,69

0,72

Gocnathia polymorpha

5

3

0,03

11,11

0,49

0,06

0,41

20,00

1,04

0,65

Croton urucurana

7

1

0,05

15,56

0,69

0,12

0,83

6,67

0,35

0,62

Nectandra oppositifolia

3

2

0,05

6,67

0,30

0,11

0,73

13,33

0,69

0,57

Calophyllum brasiliense

4

2

0,04

8,89

0,40

0,09

0,61

13,33

0,69

0,57

Xylopia brasiliensis

4

2

0,03

8,89

0,40

0,07

0,48

13,33

0,69

0,52

Myrcia splendens

3

3

0,01

6,67

0,30

0,02

0,17

20,00

1,04

0,50

Cabralea canjerana

2

2

0,04

4,44

0,20

0,09

0,60

13,33

0,69

0,50

Swarzia langsdorfii

4

2

0,03

8,89

0,40

0,06

0,39

13,33

0,69

0,49

Astronium graveolens

2

1

0,06

4,44

0,20

0,13

0,91

6,67

0,35

0,48

Psidium catlleianum

4

2

0,02

8,89

0,40

0,05

0,35

13,33

0,69

0,48

Xylopia sericea

4

2

0,01

8,89

0,40

0,03

0,21

13,33

0,69

0,43

Solanum paniculatum

2

2

0,02

4,44

0,20

0,05

0,34

13,33

0,69

0,41

Dalbergia nigra

2

2

0,02

4,44

0,20

0,04

0,27

13,33

0,69

0,39

Myrcia amazonica

2

2

0,01

4,44

0,20

0,03

0,19

13,33

0,69

0,36

Myrcia tomentosa

2

2

0,01

4,44

0,20

0,02

0,14

13,33

0,69

0,35

Roupala brasiliense

2

2

0,01

4,44

0,20

0,01

0,09

13,33

0,69

0,33

Casearia sylvestris

2

2

0,00

4,44

0,20

0,01

0,07

13,33

0,69

0,32

Tibouchina granulosa

1

1

0,03

2,22

0,10

0,06

0,39

6,67

0,35

0,28

Peschieria fucsaefolia

3

1

0,01

6,67

0,30

0,03

0,19

6,67

0,35

0,28

Myrcia floribunda

3

1

0,01

6,67

0,30

0,02

0,16

6,67

0,35

0,27

Aspisdosperma macrocaroum

2

1

0,01

4,44

0,20

0,03

0,22

6,67

0,35

0,25

Vitex polygama

2

1

0,01

4,44

0,20

0,03

0,22

6,67

0,35

0,25

Luehea grandiflora

2

1

0,01

4,44

0,20

0,03

0,18

6,67

0,35

0,24

Guarea guidonea

2

1

0,01

4,44

0,20

0,03

0,17

6,67

0,35

0,24

Byrsonima sericea

2

1

0,01

4,44

0,20

0,01

0,09

6,67

0,35

0,21

Casearia decandra

2

1

0,01

4,44

0,20

0,01

0,09

6,67

0,35

0,21

Jacaranda macrantha

2

1

0,01

4,44

0,20

0,01

0,08

6,67

0,35

0,21

Leucochoron incurriale

1

1

0,01

2,22

0,10

0,02

0,15

6,67

0,35

0,20

Cecropia pachystachya

1

1

0,01

2,22

0,10

0,02

0,13

6,67

0,35

0,19

Protium heptaphyllum

1

1

0,01

2,22

0,10

0,01

0,08

6,67

0,35

0,17

Shefllera morototonii

1

1

0,01

2,22

0,10

0,01

0,08

6,67

0,35

0,17

Annona dolabripetala

1

1

0,01

2,22

0,10

0,01

0,08

6,67

0,35

0,17

Luehea divaricata

1

1

0,00

2,22

0,10

0,01

0,05

6,67

0,35

0,17
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ESPÉCIE

N

U

B

DA

DR

DoA

DoR

FA

FR

IVI

Cordia trichotoma

1

1

0,00

2,22

0,10

0,01

0,05

6,67

0,35

0,17

Cybistax antisyohilitica

1

1

0,00

2,22

0,10

0,01

0,05

6,67

0,35

0,16

Inga sessilis

1

1

0,00

2,22

0,10

0,01

0,04

6,67

0,35

0,16

Tovomitopsis paniculata

1

1

0,00

2,22

0,10

0,01

0,04

6,67

0,35

0,16

Aegiphylla selowiana

1

1

0,00

2,22

0,10

0,01

0,04

6,67

0,35

0,16

Faramea cyanea

1

1

0,00

2,22

0,10

0,01

0,04

6,67

0,35

0,16

Calycophyllum spruceanum

1

1

0,00

2,22

0,10

0,01

0,04

6,67

0,35

0,16

Matayba elaeagnoides

1

1

0,00

2,22

0,10

0,00

0,03

6,67

0,35

0,16

1011

15

6,59

2246,67

100,00

14,65

100,00

1920,00

100,00

100,00

Total

Popularmente chamada de Canudo-de-pito, a espécie Mabea fistulifera se destaca na primeira
posição do VI (%). O valor de importância associado a essa espécie se deve ao somatório de valores altos
de todos os outros parâmetros calculados. A espécie tem alta densidade, alta frequência e os maiores
valores de área basal (maior dominância).
A Mabea fistulifera é uma espécie da família Euphorbiaceae, considerada pioneira e de
crescimento rápido, de dispersão Zoocórica e de copa de densidade alta. Possui flores melíferas o que
torna possível o uso apícola. Tem a distribuição geográfica nas regiões Norte, Nordeste, Centro-oeste e
Sudeste do Brasil.
Outras espécies que se destacam de acordo com os Valores de Importância – VI (%) são: Tachigali
rugosa, Casearia arborea e Monteverdia gonoclada. Os dados das principais espécies em valor de
importância são apresentandos na Figura a seguir.

15,89

7,84

Mabea fistulifera
Tachigali rugosa

Casearia arborea
4,72

Monteverdia gonoclada

3,73

Demasi espécies

67,82

Figura 3 – Índice de Valor de Importância (IVI%) apresentado no compartimento arbóreo que compõem a comunidade vegetal
estudada.
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As mesmas espécies acima destacadas também são significativas em se tratando de Densidade
Relativa, compondo as quatro como as mais expressivas do inventário, contribuindo com
aproximadamente 32,2 % do total dos indivíduos amostrados.
Em se tratando de Dominância, as espécies de maior destaque foram: Mabea fistulifera, Tachigali
rugosa, Tapirira guianensis e Casearia arborea. A dominância se define como a medida da projeção do
corpo da árvore no solo, demonstrando os altos valores de área basal destas espécies na comunidade
como num todo.
5.3

Estrutura Vertical da Área Diretamente Afetada

A estrutura vertical de uma floresta é um aspecto muito importante a ser considerado nas análises
estruturais uma vez que esta fornece elementos importantes para se conhecer o estado atual e inferir na
sua dinâmica evolutiva da comunidade. Em geral, pode-se dizer que uma espécie tem seu lugar
assegurado na comunidade quando está presente em todos os estratos e conta com estoque de
crescimento, representado pela regeneração natural. Caso a espécie só seja encontrada nos estratos
superiores, pode-se supor que sua sobrevivência no desenvolvimento da comunidade é duvidosa. Isto
pode se dar devido a condições naturais com espécies que, por características de sua auto-ecologia, não
conseguem estabelecer regeneração natural sob sombreamento, ou pode ser devido a mudanças
causadas pela intervenção humana (MARISCAL FLORES, 1993). Da mesma forma, a ausência de certas
espécies no estrato superior pode indicar que algumas delas naturalmente não ultrapassam determinada
altura e que outras podem ter sido objeto de uma exploração seletiva no passado, com retirada dos
indivíduos de maiores dimensões.
A partir das alturas totais (HT), foram definidos três estratos para cada área (MARISCAL FLORES,
1993), a saber:
o Estrato Inferior  H < 5,09m
o Estrato Médio  5,09 < H ≤ 8,56 m
o Estrato Superior  H > 8,56 m
A tabela 6 apresenta os Valores Fitossociológicos Simplificados que exprimem a estrutura vertical.
Esses valores são relativos, obtidos em função da densidade de cada espécie em cada classe de altura.
Cada valor indica a concentração de densidade para o estrato, sendo uma relação direta, quanto maior o
valor, maior será a proporção do número de indivíduos presentes na classe em ralação ao total de
indivíduos amostrados.
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Tabela 6 - Estrutura vertical representada pelos Valores Fitossociológicos Simplificados da comunidade arbórea estudada. Em
que: I: inferior; M: médio; S: superior; PSA: posição sociológica absoluta; PSR: posição sociológica relativa.
Valor
Fitossociológico

Estrutura Vertical
ni-

ni-

ni-

Inf.

Méd.

Sup.

Mabea fistulifera

66

137

Morta

29

Casearia arborea

23

Tachigali rugosa
Monteverdia gonoclada

Posição
Fitossociológica
PSAi

PSRi

2506,92

Superi
or
134,52

3222,45

23,44

255,29

896,64

23,54

1175,47

8,55

202,47

750,25

10,09

962,81

7,00

70

132,05

603,86

73,99

809,89

5,89

42

70,43

585,56

6,73

662,71

4,82

5

39

17,61

585,56

16,82

619,98

4,51

1

32

44,02

475,77

3,36

523,15

3,81

24

35,21

365,97

0,00

401,19

2,92

28

79,23

311,08

6,73

397,03

2,89

24

105,64

219,58

0,00

325,22

2,37

19

26,41

274,48

3,36

304,25

2,21

15

17,61

237,88

0,00

255,49

1,86

16

17,61

201,29

10,09

228,98

1,67

14

26,41

201,29

0,00

227,70

1,66

15

8,80

182,99

13,45

205,24

1,49

1

13

44,02

128,09

3,36

175,47

1,28

7

5

14

17,61

128,09

16,82

162,51

1,18

7

6

14

8,80

128,09

20,18

157,07

1,14

7

4

5

16

61,62

73,19

16,82

151,63

1,10

1

6

1

8

8,80

109,79

3,36

121,96

0,89

Cupania oblongifolia

1

6

1

8

8,80

109,79

3,36

121,96

0,89

Myrcia variabilis

5

4

9

44,02

73,19

0,00

117,21

0,85

Nectandra grandiflora

1

5

4

10

8,80

91,49

13,45

113,75

0,83

Ocotea puberula

2

5

1

8

17,61

91,49

3,36

112,46

0,82

Casearia lasiophylla

4

4

1

9

35,21

73,19

3,36

111,77

0,81

Tapirira guianensis

1

4

7

12

8,80

73,19

23,54

105,54

0,77

Croton urucurana
Campomanesia
xanthocarpha
Myrsine umbellata

1

5

1

7

8,80

91,49

3,36

103,66

0,75

5

3

8

44,02

54,90

0,00

98,91

0,72

2

4

Espécie

N

Inferior

Médio

40

243

581,01

49

7

85

41

3

67

15

33

22

8

32

2

Miconia cinnamomifolia

2

32

Guatteria sellowiana

5

26

Eremanthus incanus

4

20

Erithroxylum deciduum

9

17

Amaioua guianensis

12

12

Endlicheria glomerata

3

15

Hortia brasiliana

2

13

Machaerium hirtum

2

11

Annona sylvatica

3

11

Andira anthelmia
Pimenta
pseudocaryophyllus
Copaifera langsdorffii

1

10

4

5

7

2

Pterogyne nitens

1

Anadenanthera colubrina
Cassia ferruginea

4

Nectandra lanceolata

2
1
3

6

17,61

73,19

0,00

90,80

0,66

5

9

0,00

73,19

16,82

90,01

0,65

Guettarda virbunoides

6

2

8

52,82

36,60

0,00

89,42

0,65

Apuleia leiocarpa

2

3

5

10

17,61

54,90

16,82

89,32

0,65

Vernonanthura discolor

2

3

1

6

17,61

54,90

3,36

75,87

0,55

Gochnatia polymorpha

2

3

5

17,61

54,90

0,00

72,50

0,53

Piptadenia gonoacantha

2

2

2

6

17,61

36,60

6,73

60,93

0,44

3

1

4

0,00

54,90

3,36

58,26

0,42

3

1

4

0,00

54,90

3,36

58,26

0,42

2

1

5

17,61

36,60

3,36

57,57

0,42

3

3

0,00

54,90

0,00

54,90

0,40

3

3

0,00

54,90

0,00

54,90

0,40

Swartzia langsdorffii
Xylopia sericea
Aparisthimium cordatum
Myrcia floribunda
Tabernaemontana
catharinensis

2
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Valor
Fitossociológico

Estrutura Vertical
Espécie

ni-

ni-

ni-

Inf.

Méd.

Sup.

2

Ocotea odorifera

PSAi

PSRi

36,60

Superi
or
13,45

50,05

0,36

N

Inferior

Médio

4

6

0,00

2

1

4

8,80

36,60

3,36

48,76

0,35

Calophyllum brasiliense

2

2

4

0,00

36,60

6,73

43,32

0,32

Xylopia brasiliensis

2

2

4

0,00

36,60

6,73

43,32

0,32

Myrcia splendens

2

1

3

0,00

36,60

3,36

39,96

0,29

1

1

Machaerium brasiliense

1

Posição
Fitossociológica

4

17,61

18,30

3,36

39,27

0,29

Aspidosperma polyneuron

2

2

0,00

36,60

0,00

36,60

0,27

Astronium graveolens

2

2

0,00

36,60

0,00

36,60

0,27

Guarea guidonia

2

2

0,00

36,60

0,00

36,60

0,27

Luehea grandiflora

2

2

0,00

36,60

0,00

36,60

0,27

Myrcia tomentosa

2

2

0,00

36,60

0,00

36,60

0,27

Roupala brasiliensis

2

2

0,00

36,60

0,00

36,60

0,27

Solanum paniculatum

2

2

0,00

36,60

0,00

36,60

0,27

Psidium cattleianum

2

2

8,80

18,30

0,00

27,10

0,20

Nectandra oppositifolia

1

2

3

0,00

18,30

6,73

25,02

0,18

Dalbergia nigra

1

1

2

0,00

18,30

3,36

21,66

0,16

Myrcia amazonica

1

1

2

0,00

18,30

3,36

21,66

0,16

Aegiphylla selowiana

1

1

0,00

18,30

0,00

18,30

0,13

Annona dolabripetala

1

1

0,00

18,30

0,00

18,30

0,13

Cecropia pachystachya

1

1

0,00

18,30

0,00

18,30

0,13

Cordia trichotoma

1

1

0,00

18,30

0,00

18,30

0,13

Cybistax antisyohilitica

1

1

0,00

18,30

0,00

18,30

0,13

Faramea cyanea

1

1

0,00

18,30

0,00

18,30

0,13

Luehea divaricata

1

1

0,00

18,30

0,00

18,30

0,13

Protium heptaphyllum

1

1

0,00

18,30

0,00

18,30

0,13

Schefflera morototoni

1

1

0,00

18,30

0,00

18,30

0,13

Tibouchina granulosa

1

1

0,00

18,30

0,00

18,30

0,13

1

Casearia sylvestris

1

1

1

0,00

18,30

0,00

18,30

0,13

Byrsonima sericea

2

2

17,61

0,00

0,00

17,61

0,13

Casearia decandra

2

2

17,61

0,00

0,00

17,61

0,13

Jacaranda macrantha

2

2

17,61

0,00

0,00

17,61

0,13

Cabralea canjerana

1

2

8,80

0,00

3,36

12,17

0,09

Calycophyllum spruceanum

1

1

8,80

0,00

0,00

8,80

0,06

Inga sessilis

1

1

8,80

0,00

0,00

8,80

0,06

Matayba elaeagnoides

1

1

8,80

0,00

0,00

8,80

0,06

Tovomitopsis paniculata

1

Vitex polygama

2

2

0,00

0,00

6,73

6,73

0,05

Leucochloron incuriale

1

1
101
1

0,00

0,00

3,36

3,36

2218,40

10997,53

531,36

13747,28

0,02
100,0
0

Total

252

601

158

Como já esperado, devido a elevada quantidade de indivíduos, a espécie Mabea fistulifera foi a que
apresentou o maior valor em relação a posição sociológica, tanto relativa quanto absoluta, seguida de
Mortos em Pé (Tabela 5).
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Esses valores são esperados, pois tais espécies, devido serem capazes de colonizar e dominar
diferentes ambientes, apresentam populações bastante representativas em número de indivíduos nos
diferentes estratos de altura. Por esse motivo, essas espécies por apresentarem as maiores quantidades
de indivíduos, podem ser consideradas como de suma importância para a estrutura vertical do
compartimento arbóreo em estudo.
Com base nos resultados é possível notar que 601 indivíduos (59,45%) amostrados, pertencem ao
estrato médio (Figura 6).

Estrutura vertical

ni-Sup.

ni-Méd.

ni-Inf.

0

100

200

300

400

500

600

700

Nº de indivíduos
Figura 4 - Número de indivíduos nas diferentes posições sociológicas do estrato vertical apresentado no compartimento
arbóreo que compõem a comunidade vegetal estudada.

5.4

Estrutura Diamétrica

A vegetação da área de estudo apresenta um padrão J invertido na distribuição Diamétrica (Erro!
Fonte de referência não encontrada.6). O padrão de exponencial da distribuição de densidade dos
indivíduos da comunidade ("J invertido”) deve-se ao constante recrutamento de novos indivíduos, bem
como à taxa de mortalidade acentuada nas classes diamétricas de porte intermediário, acarretando na
maior concentração de indivíduos na primeira classe de DAP, entre 5,0 a 10 cm; e, uma concentração
moderada entre as classes de 5 a 10 cm de diâmetro (SCOLFORO, 1998).
O padrão “J-invertido” (Figura 5) indica um balanço positivo entre recrutamento e mortalidade,
sendo característico de comunidades auto-regenerativas, uma vez que tal padrão só ocorre quando os
indivíduos menores substituem sucessivamente os indivíduos adultos na população (SILVA-JÚNIOR,
2004).

Inventário Florestal (IF_BSRI_REV04)
Bassari Mineração Ltda – ANM 831.961/2017
18/01/2020

40

Tabela 7 - Classes diamétricas no compartimento arbóreo que compõem a comunidade vegetal estudada. São apresentados,
em função da distribuição diamêtrica os valores de Ni= número de indivíduos; AB = área seccional (m²), Hmínimo (m) = Altura
mínima, Hmédio (m) = Altura média, Hmáximo (m) = Altura máxima.
Classes DAP (cm)

Ni

AB

Hmínimo (m)

Hmédio (m)

Hmáximo (m)

5├7,5

599

1,92

2

5,91

10

7,5├10

261

1,79

3

7,46

11

10├12,5

65

0,74

4

8,31

12

12,5├15

47

0,73

5

9,51

14

15├17,5

10

0,23

6

10,20

14

17,5├20

13

0,37

5

9,31

12

>20

16

0,83

5

10,88

14

Total Geral

1011

6,59

-

-

-

800
700
599

Nº de indivíduos

600
500
400

261

300
200

65

100

47

10

13

16

15├17,5

17,5├20

>20

0
5├7,5

7,5├10

10├12,5

12,5├15

Classes diamétricas (cm)
Figura 5 - Número de indivíduos por hectare (Densidade) distribuídos em classes de diâmetro (DAP em cm), presentes no
compartimento arbóreo que compõem a comunidade vegetal da área de intervenção da Mineração Bassari (Mina Consquista),
Barão de Cocais – Minas Gerais.

Através da distribuição dos indivíduos amostrados em classes de diâmetro foi possível observar
uma predominância na primeira, segunda e terceira classes, com diâmetros à altura do peito entre 5 e 7,5
cm (Tabela 11). O maior diâmetro encontrado foi para a espécie Tapirira guianensis (32,95 cm).
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Tabela 8 - Classes diamétricas dos indivíduos encontrados no compartimento arbóreo que compõem a comunidade vegetal estudada.
Classes diamétricas (cm)

Nome Científico

5├7,5

7,5├10

10├12,5

12,5├15

Copaifera langsdorffii

7

3

1

3

Aegiphylla selowiana

1

Amaioua guianensis

18

6

Anadenanthera colubrina

6

6

Andira anthelmia

6

8

Annona dolabripetala

1

Annona sylvatica

11

1

Aparisthimium cordatum

3

1

Apuleia leiocarpa

5

3

15├17,5

17,5├20

>20

14
1
24

2

1

1

1

16
15
1

1

1

14
1

2

2
2

Astronium graveolens
Byrsonima sericea

2

Cabralea canjerana

1

Calophyllum brasiliense

1

Calycophyllum spruceanum

1

Campomanesia xanthocarpha

6

2

Casearia arborea

53

11

Casearia decandra

2

Casearia lasiophylla

8

Casearia sylvestris

2

5
10

2

Aspidosperma polyneuron

Total

2
2
1

1

1

1

2
4
1
8

2

1

67
2

1
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Cassia ferruginea

3

Cecropia pachystachya

3

1

8

1

1

1

1

Cordia trichotoma

1

Croton urucurana

3

1

2

Cupania oblongifolia

6

1

1

Cybistax antisyohilitica

1

Dalbergia nigra

1

Endlicheria glomerata

7

10

1

Eremanthus incanus

14

8

1

Erithroxylum deciduum

23

3

2

Faramea cyanea

1

Gochnatia polymorpha

2

Guarea guidonia

7

1

8
1
2

1

19

1

24

1

28
1

3

5

2

2

24

7

Guettarda virbunoides

6

1

Hortia brasiliana

10

5

Inga sessilis

1

1

Jacaranda macrantha

2

2

Leucochloron incuriale

1

32

Guatteria sellowiana

8

1

15

1

1

1

Luehea divaricata

1

Luehea grandiflora

1

1

Mabea fistulifera

152

70

13

Machaerium brasiliense

1

2

1

Machaerium hirtum

8

5

2

Matayba elaeagnoides

1
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2
7

243

1

4
16

1

1

43

39

Miconia cinnamomifolia

22

16

1

Monteverdia gonoclada

24

11

5

2

Morta

53

15

9

4

Myrcia amazonica

1

1

Myrcia floribunda

3

3

Myrcia splendens

3

3

Myrcia tomentosa

1

1

Myrcia variabilis

6

2

1

9

Myrsine umbellata

3

1

2

6

Nectandra grandiflora

2

6

1

Nectandra lanceolata

2

3

Nectandra oppositifolia
1

2

Ocotea puberula

6

1

Pimenta pseudocaryophyllus

8

3

Piptadenia gonoacantha

3

1

Protium heptaphyllum

85

4

2

2

10

1
2

1

Ocotea odorifera

42

1
1

1

1

1

3

1

2

6

1

8

1

13
1

1

3

Pterogyne nitens

8

Roupala brasiliensis

2

4

1
3

6
1

1

Psidium cattleianum

9

1

1

1

14
2

Schefflera morototoni

1

Solanum paniculatum

1

Swartzia langsdorffii

2

1

Tabernaemontana catharinensis

2

1

Tachigali rugosa

29

15
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1
2

1

4

1

3
7

10

4

44

5

70

Tapirira guianensis

2

4

1

1

4

Tibouchina granulosa

1

1

Tovomitopsis paniculata

1

Vernonanthura discolor

3

Vitex polygama

1
1

6

2

2

2

Xylopia brasiliensis

2

Xylopia sericea

4

Total

599

12

1

4

1

4
261
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47

10

13

45

16

1011

5.5

Estimativa Volumétrica

Sendo assim, buscando obter resultados fidedignos e atender ao erro estabelecido pela unidade
fiscalizadora (Resolução Conjunta SEMAD/IEF 1.905 de 2013), na área em estudo, por meio do
sistema de amostragem casual simples, alocaram-se 15 unidades amostrais (UA) de 300 m², ou
seja, 4.500 m² ou 0,45 ha, obtendo um erro de amostragem de 9,46 % com 90 % de probabilidade,
coeficiente de variação de 0,21 % e média do volume por parcela de 2,31 m³/UA e com desvio
padrão de 0,49 m³/UA (Tabela 9).
Tabela 9 - Resultados da estatística e análise do rendimento lenhoso calculados a partir dos dados provindos da
amostragem realizada na área de intervenção da Mineração Bassari (Mina Conquista), Barão de Cocais – Minas
Gerais.
Parâmetro

Importância

Área do Inventário (ha)

15,34

nideal (número ideal de UA)

13,00

n (UA instaladas)

15,00

Volume estimado (amostra)

34,64

Volume estimado (m³/ha)

76,98
1.180,89

Volume médio total da área (15,34 ha)
Média (m³) por UA (300 m²)

2,31

Desvio Padrão (m³)

0,49

Variância

0,24

Erro Padrão da Média

0,12

CV%

0,21

Valor de t tabelado

1,76

Erro absoluto (m³)

0,22

Erro amostral (%)

9,46%

IC para a Média/UA (90%)

2,0908 m³ ≤ 2,3094 ≤ 2,528 m³

IC para a Média/ha (90%)

69,6948 m³ ≤ 76,981 ≤ 84,2673 m³

IC para a área (90%)
EMC m³/UA (300 m²)
EMC m³/ha
EMC m³ total (15,34 ha)

1069,1179 m³ ≤ 1180,889 ≤ 1292,6601 m³
2,0919
69,7290
1.069,6421

Com base nas estimativas realizadas a partir dos dados provindos da mensuração dos
indivíduos encontrados nas cinco unidades amostrais alocadas na área de intervenção da
Mineração Bassari (Mina Conquista), foi possível obter 34,64 m³ de volume. Nota-se que mesmo
não apresentando as maiores quantidades de indivíduos, as parcelas 15 e 11 foram aquelas
apresentaram maiores valores de volume (Tabela 9).
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A média de volume por hectare encontrado para essa área foi de 76,98 m³ por hectare.
Como o erro de amostragem foi de 9,46 %, o intervalo de confiança fica 69,6948 m³ ≤ 76,981 ≤
84,2673 m³ /hectare (90%).
Para a área de 15,34 ha com erro de amostragem de 9,46 %, o intervalo de confiança fica
entre 1069,1179 m³ ≤ 1180,88 ≤ 1292,6601m³ (90%).
A Estimativa Mínima Confiável (EMC) do volume por parcela foi 2,09 m³/UA (300 m²), para
um hectare (69,72 m³) e para área total foi de 1.069,64 m³.
Tabela 10 - Estimativas do total volume encontrados em cada parcela alocada na área de intervenção Mineração
Bassari (Mina Conquista), Barão de Cocais – Minas Gerais. Ni = número de indivíduos.
Parcela

Ni

Volume (m³)

15

73

3,07

11

88

2,85

12

88

2,84

14

79

2,77

8

54

2,76

5

90

2,55

2

84

2,54

13

52

2,26

1

65

2,10

3

52

2,09

4

72

1,87

9

38

1,85

7

69

1,81

6

54

1,72

10

53

1,57

Total

1011

34,64

As principais espécies em volume na comunidade em estudo foram: Mabea fistulifera,
Tachigali rugosa, Mortos em Pé e Tapirira guianensis com respectivamente 234,18, 185,61, 92,39
e 58,44 m³. Os dados sobre a volumetria por espécie seguem na tabela seguir.
Tabela 11 - Estimativas do total volume para as espécies na área de intervenção Mineração Bassari (Mina Conquista),
Barão de Cocais – Minas Gerais. Ni = número de indivíduos.
Espécie

Vtcc (m³) 0,45 ha

Vtcc (m³)/ha

Vtcc (m³) em 15,34
ha

Mabea fistulifera

6,36

14,13

216,7542

Tachigali rugosa

5,04

11,2

171,808

Morta

2,51

5,58

85,5972

Tapirira guianensis

1,59

3,53

54,1502

Monteverdia gonoclada

1,25

2,78

42,6452
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Espécie

Vtcc (m³) 0,45 ha

Vtcc (m³)/ha

Vtcc (m³) em 15,34
ha

Casearia arborea

1,24

2,77

42,4918

Anadenanthera colubrina

1,12

2,49

38,1966

Miconia cinnamomifolia

1,01

2,25

34,515

Nectandra lanceolata

0,87

1,94

29,7596

Pterogyne nitens

0,8

1,77

27,1518

Guatteria sellowiana

0,74

1,65

25,311

Endlicheria glomerata

0,66

1,47

22,5498

Piptadenia gonoacantha

0,66

1,46

22,3964

Eremanthus incanus

0,65

1,45

22,243

Copaifera langsdorffii

0,63

1,39

21,3226

Erithroxylum deciduum

0,52

1,16

17,7944

Machaerium hirtum

0,52

1,15

17,641

Andira anthelmia

0,45

1

15,34

Nectandra grandiflora

0,41

0,92

14,1128

Amaioua guianensis

0,39

0,86

13,1924

Apuleia leiocarpa

0,38

0,85

13,039

Annona sylvatica

0,38

0,84

12,8856

Pimenta pseudocaryophyllus

0,37

0,82

12,5788

Ocotea odorifera

0,37

0,81

12,4254

Nectandra oppositifolia

0,36

0,8

12,272

Vernonanthura discolor

0,33

0,73

11,1982

Hortia brasiliana

0,31

0,68

10,4312

Cassia ferruginea

0,28

0,63

9,6642

Croton urucurana

0,27

0,6

9,204

Ocotea puberula

0,26

0,58

8,8972

Cabralea canjerana

0,24

0,53

8,1302

Astronium graveolens

0,23

0,51

7,8234

Calophyllum brasiliense

0,22

0,49

7,5166

Xylopia brasiliensis

0,21

0,46

7,0564

Cupania oblongifolia

0,19

0,43

6,5962

Aparisthimium cordatum

0,19

0,43

6,5962

Myrsine umbellata

0,18

0,4

6,136

Myrcia variabilis

0,17

0,39

5,9826

Machaerium brasiliense

0,15

0,34

5,2156

Casearia lasiophylla

0,14

0,31

4,7554

Psidium cattleianum

0,13

0,28

4,2952

Swartzia langsdorffii

0,12

0,27

4,1418

Guettarda virbunoides

0,12

0,27

4,1418
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Espécie

Vtcc (m³) 0,45 ha

Vtcc (m³)/ha

Vtcc (m³) em 15,34
ha

Tibouchina granulosa

0,12

0,26

3,9884

Gochnatia polymorpha

0,12

0,26

3,9884

Campomanesia xanthocarpha

0,11

0,24

3,6816

Solanum paniculatum

0,11

0,24

3,6816

Dalbergia nigra

0,1

0,22

3,3748

Vitex polygama

0,1

0,22

3,3748

Leucochloron incuriale

0,09

0,19

2,9146

Xylopia sericea

0,08

0,18

2,7612

Aspidosperma polyneuron

0,08

0,18

2,7612

Myrcia amazonica

0,07

0,16

2,4544

Myrcia splendens

0,06

0,14

2,1476

Tabernaemontana catharinensis

0,06

0,14

2,1476

Myrcia tomentosa

0,05

0,11

1,6874

Myrcia floribunda

0,05

0,11

1,6874

Luehea grandiflora

0,05

0,11

1,6874

Guarea guidonia

0,05

0,1

1,534

Cecropia pachystachya

0,04

0,09

1,3806

Protium heptaphyllum

0,03

0,07

1,0738

Roupala brasiliensis

0,03

0,06

0,9204

Schefflera morototoni

0,03

0,06

0,9204

Byrsonima sericea

0,02

0,05

0,767

Annona dolabripetala

0,02

0,05

0,767

Casearia decandra

0,02

0,04

0,6136

Casearia sylvestris

0,02

0,04

0,6136

Jacaranda macrantha

0,02

0,04

0,6136

Luehea divaricata

0,01

0,03

0,4602

Cordia trichotoma

0,01

0,03

0,4602

Cybistax antisyohilitica

0,01

0,03

0,4602

Aegiphylla selowiana

0,01

0,03

0,4602

Faramea cyanea

0,01

0,03

0,4602

Tovomitopsis paniculata

0,01

0,03

0,4602

Inga sessilis

0,01

0,02

0,3068

Calycophyllum spruceanum

0,01

0,02

0,3068

Matayba elaeagnoides

0,01

0,02

0,3068

Total

34,64

76,98

1180,8732
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5.6

Relatório Final

Foi inventariada uma área de Mata Atlântica. Para tal, foi realizado um inventário florestal
com a metodologia da Amostragem Casual Simples, na área diretamente afetada pelo
empreendimento tem-se um fragmento de Floresta Estacional semidecidual, que totaliza 15,34
hectares. Os critérios utilizados na obtenção dos dados biométricos foram os citados na Resolução
Conjunta SEMAD/IEF 1.905 de 2013. O volume de madeira a ser extraído é de 1.180,87 m³ ou
1.771,30 st de lenha. Dentro da área de influência direta de 15,34 ha, 0,07729 ha estão em área
de APP e o volume previsto para extração de material lenhoso é de 5,92 m³. O material lenhoso é
de baixa qualidade sendo classificado como lenha.
Levando em consideração a resolução conjunta SEMAD/IEF N°. 3.022, de 19 de
novembro de 2020, no anexo único, levamos em consideração 10 m³/ha o aproveitamento de tocos
e raízes que totalizará 153,4 m³ no total da área pretendida pra supressão. Somando o volume
encontrado no inventário ao volume de tocos e raízes, teremos: 1.334,27 m³ no total de 15,34ha
do projeto sendo que na área de intervenção em APP o volume é de 6,69 m³.
Tabela 12 - Estimativas do total volume, DAP e Diâmetro médio, encontradas em cada parcela alocada na área de
intervenção Bassari Mineração (Mina Conquista), Barão de Cocais – Minas Gerais. Ni = número de indivíduos.
Parcela

Ni

Área Basal (m²)

DAP médio

Altura Média

Vtcc (m³)

15

73

0,44

8,61

6,72

2,10

11

88

0,55

8,39

6,36

2,54

12

88

0,36

8,55

7,33

2,09

14

79

0,35

7,44

6,97

1,87

8

54

0,53

8,18

6,42

2,55

5

90

0,36

8,59

6,56

1,72

2

84

0,33

7,54

7,27

1,81

13

52

0,51

10,06

6,81

2,76

1

65

0,33

8,91

7,41

1,85

3

52

0,29

7,85

7,23

1,57

4

72

0,52

8,15

6,82

2,85

9

38

0,54

8,34

6,83

2,84

7

69

0,41

8,67

6,69

2,26

6

54

0,50

8,33

6,86

2,77

10

53

0,58

8,96

6,33

3,07

Volume total das amostras (m³)

34,64

Volume total (m³) da área de intervenção (15,34) + raízes e tocos

1.334,27

Volume total (m³) da área de intervenção em APP (0,077) + raízes e tocos

6,69

Volume estéreo (st) fator de empilhamento 1,5 para área de intervenção 15,34 há + raízes e tocos

2.001,40
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6. CLASSIFICAÇÃO DO ESTÁGIO SUCESSIONAL
A área inventaria apresenta caracterísitcas quali-quantitativas que, ao se basear na
Resolução CONAMA nº 392, de 25 de junho de 2007, trata-se de um fragmenton de Floresta
Estacional Semidecidual em estágio médio de regeneração, pelas seguintes características:
 DAP médio entre 10 – 20 cm;
 Altura do Dossel maior que 5 metros;
 Presença de Serrapilheira;
 Dossel já formado;
 Cipós formados por lianas.

7. ESPÉCIES AMEAÇADAS OU IMUNES DE CORTE
No que se refere ao status de conservação das espécies vegetais foram identificados quatro
espécies contidas na Lista Oficial das espécies ameaçadas de extinção conforme PORTARIA
MMA Nº 443, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014. Os quatros indivíduos arbóreos estão na categoria
Vulnerável (VU) conforme Lista Nacional (MMA) e segundo a planilha de campo inventário
florestal Bassari Mineração Ltda - out2020 foram registrados nas seguintes parcelas: Annona
dolabripetala na Parcela 6; Eremanthus incanus nas Parcelas 1, 4, 7, 9, 10, 11 e 13; Dalbergia
nigra nas Parcelas 2 e 8, Ocotea odorifera nas Parcelas 11 e 12.
Já para o CNFLORA, foram encontradas oito espécies com algum grau de ameaça e elas
seguem na Tabela 13.
Tabela 13 – Espécies com algum grau de ameaça de acordo com CNFLORA na área de intervenção Bassari
Mineração (Mina Conquista), Barão de Cocais – Minas Gerais.
Grau de Ameaça

Nome Científico

Nº de
Indivíduos 0,45
ha

Nº de Indivíduos/ha

Nº de
Indivíduos
15,34 ha

Em Perigo

Ocotea odorifera

6

13

199

Quase Ameaçada

Aspidosperma polyneuron

2

4

61

Hortia brasiliana

15

33

506

Ocotea puberula

8

17

260

Tachigali rugosa

70

155

2377

Xylopia brasiliensis

4

8

122

Apuleia leiocarpa

10

22

337

Dalbergia nigra

2

4

61

Vulnerárvel
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
o
Diante dos resultados alcançados na estatística do inventário florestal realizado na área
diretamente afetada do empreendimento minerário em Barão Cocais/MG é possível inferir que o
levantamento realizado apresentou uma amostragem muito satisfatória para os objetivos deste
estudo realizado em outubro de 2020. Esse resultado foi alcançado, pois atendeu a exigência legal
quando estabelece um limite do Erro de amostragem máximo de 10%, sendo que neste estudo o
Erro de Amostragem calculado foi de 9,46%. Nesse cenário as intervenções na área de supressão
com rendimento lenhoso correspondente à área de 15,34 ha, já incluso o aproveitamento de tocos
e raízes, sendo desse total 0,07 ha em área de preservação permanente perfaz um volume total
de 1.334,27 m³.
o
As espécies que obtiveram maior rendimento lenhoso por hectare foram: canuto-de-pito Mabea fistulifera com 14,13 m³ da família Euphorbiaceae, seguida da Tachigali rugosa da família
Fabaceae com 11,20 m³ e os indivíduos mortos em pé com 5,58m³.
o
A supressão de vegetação dessas formações trará como impacto direto principal a
diminuição da diversidade biológica, através da redução de populações e produção e dispersão
de propágulos. Essa perda de biodiversidade inclui a diminuição da variabilidade genética nas
áreas de influência direta.
o
A supressão da vegetação na área de Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio
consistirá em impactos imediatos a curto, médio e longo prazo nos ecossistemas associados. A
retirada da biomassa tem como consequência inicial a redução do recurso genético e da
diversidade biológica, pois a perda de quantidade e qualidade de matrizes implica em indivíduos
mais homogêneos geneticamente, o que torna prejudicada a capacidade suporte no sistema. E
este impacto influi sobremaneira no abrigo e disponibilidade de alimento para a fauna, além de
diminuir sua capacidade de armazenamento de água, reduzindo também suas qualidades
químicas e físicas.
Sendo a supressão de vegetação nativa um impacto inevitável para a implantação do
empreendimento se torna necessária,
por parte do empreendedor, a aplicação de ações e medidas mitigadoras tais como o resgate da
flora, reflorestamento, etc.
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9. IMPACTOS AMBIENTAIS PROVÁVEIS
9.1 Avaliação de cenários

MEIO

BIÓTICO

FLORA

CENÁRIO DIAGNOSTICADO

CENÁRIO PROGNOSTICADO

A área da Mina da Conquista está inserida no BiomaMata Atlântica e na formação doQuadrilátero
Ferrífero, definidasdegrande importâncianatural e prioritáriasparaconservação.
Na área de supressão e entorno a cobertura vegetal nativa corresponde às formações florestais
encontradas nas porções inferiores dasencostas. Atualmente, como resultado da ação antrópica, os
remanescentes de vegetação nativa encontram-se emdiversos graus de alteração e/ou estágios de
regeneração. As áreas antropizadas presentes nas proximidades do empreendimento são
caracterizadas, principalmente, pela presença de estruturas minerárias, bairro vizinho à área e
eucaliptais remanescentes.
Sema implantação do empreendimento, as comunidades vegetais presente na área de intervenção
continuariama evoluir em seu processo sucessional, minimizando os impactos sofridos no passado
coma ascensão das formações vegetais a estágiosmais avançados de regeneração, commelhores
índicesdediversidadedee riquezadeespécies.Omesmocenáriopodeserditoemrelaçãoàáreade
influência direta - AID e área de influência indireta – AII, as quais não sofreriamquaisquer impactos
indiretosdevidoà supressãovegetal naáreade intervenção.

Com a supressão da vegetação para a implantação do empreendimento Bassari Mineração Ltda,
haverá interferências no local de sua interferência com alteração do uso e ocupação do solo e do
sistemade relevo, removendodo local, nãoapenasvegetaçãonativa, comosuaspaisagensnaturais,
provocandonovas interfacescomoambientenatural remanescente.
Oimpactoasergeradopela instalaçãodofuturoempreendimentopodeserconsideradocomonegativo
e de média significância devido ao tamanho do fragmento e proximidade da cidade de Barão de
Cocais/MG.Alguns fatores contribuemparaamagnitudedesse impacto, entre elesa importância das
fitofisionomiasqueserãosuprimidas - FlorestaEstacionalSemidecidual emEstágioMédio.
A implantação do empreendimento terá como consequência imediata a perda de remanescentes
florestaisnaáreade intervenção.Sobopontodevistada flora,dentreasconsequênciasdiretasdesse
impacto, destacam-se: a perda da biodiversidade, a diminuição da conectividade entre habitats,
limitando o potencial de dispersão das espécies vegetais e a troca genética entre estas; a uma
alteração na estrutura, na composição e/ou na abundância relativa de espécies nos fragmentos
vegetacionais limítrofesàáreasuprimida– “efeito deborda”.
Contudo, a partir da implantação do empreendimento os impactos devemsermotivadores de ações
de mitigação e compensação como os Programas de Resgate de Flora, Acompanhamento de
Supressão Vegetal, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), ações de compensação
florestal e o reaproveitamento do material lenhoso, o desenvolvimento de novas técnicas de
recuperação de ambientes antrópicos, dentre outros. Tais medidas visam amenizar, direta e
indiretamente,osefeitosdaimplantaçãodoempreendimentotantosobopontodevistadaflora,quanto
também da fauna, do meio físico e antrópico, promovendo a preservação da biodiversidade e da
qualidadeambiental da região.
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9.2 Identificação e avaliação dos impactos meio biótico – flora

Fase de
Fechamento

Fase de
Operação

Fase de
Implantação

Impacto

Fase de
Planejamento

Os impactos para a flora serão observados durante as etapas de implantação, operação e fechamento
da Mina da Conquista. A Tabela 14 mostra estes com suas respectivas fases.
Tabela 14. Impactos Ambientais sobre a flora por fase do empreendimento.

Alteração na biodiversidade e da variabilidade
genética vegetal
Alteração na conectividade entre habitats
Efeito de borda - alteração da estrutura e
dinâmica das comunidades vegetais.
Recuperação/ Reconstituição da Área
Fase de Planejamento
Não foram identificados impactos sobre a flora durante esta fase.

Fase de Implantação
IMPACTO: Alteração na biodiversidade e da variabilidade genética vegetal
ATIVIDADE: Supressão da vegetação
ASPECTO: Corte de espécimes vegetais
A implantação do empreendimento acarretará a supressão de fragmentos nativos de Floresta Estacional
Semidecidual em Estágio Médio de Regeneração com seus respectivos habitats e micro-habitats
associados.
Com a retirada da vegetação haverá perda de espécies da flora na área de intervenção e borda da AID.
Como consequência haverá a redução da quantidade de indivíduos das diferentes espécies e da
variabilidade dessas espécies em diferentes escalas, ou seja, acarretará a redução da biodiversidade
local e seus patrimônios genéticos.
A perda da biodiversidade pode acarretar a extinção local de ecossistemas, populações, variabilidade
genética, espécies e processos ecológicos e evolutivos que mantém essa diversidade (GALINDO-LEAL;
CAMARA 2005) e consequentemente da informação científica a ela associada.
A perda desses fragmentos causará ainda na diminuição do aporte de habitats e alimento para a fauna
local e regional, visto que são fragmentos isolados que conectam fragmentos maiores. Cenário que
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compromete a dispersão das espécies vegetais dependentes destes animais, contribuindo ainda mais
para a perda da biodiversidade e da variabilidade genética. Quanto mais importante e complexo for o
ambiente, maior diversidade genética e riqueza de espécies encontradas neste. Sendo assim, esse
impacto conforme Tabela 15 foi avaliado como:
Tabela 15. Avaliação do impacto de “Alteração na biodiversidade e variabilidade genética vegetal” –
fase de Implantação
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

AVALIAÇÃO DO IMPACTO

Reversibilidade

I (3)

Relevância

R (5)

Abrangência
SOMATÓRIO

L (3)
11

Este impacto é irreversível, pois como se tratam de áreas
com dimensões significativas, a biodiversidade não
retornará às condições originais, ou seja, o meio se mantém
impactado apesar da adoção de ações de controle dos
aspectos ambientais
Relevante, pois se caracteriza com perdas expressivas na
qualidade ambiental.
Local, pois o impacto se reflete sobre a AID.

De média magnitude por sua natureza irreversível,
relevante e de abrangência local.
Permanente, pois a área será ocupada pelo
Duração
P
empreendimento não possibilitando a recuperação das
condições originais.
Descontínua, uma vez que a perda da biodiversidade
Forma de Manifestação
D
ocorrerá de uma só vez no momento da supressão.
Real, pois a perda será efetiva, não dependendo de
Ocorrência
R
condições excepcionais.
Direta, pois o impacto é proveniente da própria atividade de
Incidência
D
supressão.
Curto prazo, visto que a perda dos indivíduos se manifesta
Prazo para a Ocorrência
CP
imediatamente após a supressão vegetal.
Natureza
N
Negativa devido ao seu caráter adverso.
De média importância por sua natureza de duração
Importância
Média
permanente, de abrangência local e média magnitude.
(*) Conjugar Duração/Abrangência/Magnitude
Como forma de mitigar esse impacto sugere-se a adoção do Programa de Resgate de Flora concomitante
ao Programa de Acompanhamento da Supressão Vegetal, do Projeto Técnico de Reconstituição da Flora
(PTRF) e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), além da aplicação da legislação
referente à Compensação Ambiental.
IMPACTO: Alteração na conectividade entre habitats
Magnitude

M
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ATIVIDADE: Supressão da vegetação
ASPECTO: Perda e/ou isolamento de fragmentos vegetacionais
A fragmentação do habitat é o processo pelo qual uma área grande e contínua de habitat sofre redução
ou divisão, em dois ou mais fragmentos de sua área, sendo que estes, frequentemente, são isolados uns
dos outros por uma paisagem altamente modificada ou degradada (PRIMACK e RODRIGUES, 2001).
Com a supressão da vegetação das áreas de intervenção do empreendimento Bassari haverá uma
redução dos fragmentos florestais e de campos rupestres, bem como o aumento do isolamento entre
estes e, consequentemente, de seus efeitos negativos.
Dentre os efeitos dessa redução e isolamento de fragmentos vegetais se destaca a limitação do potencial
de dispersão de espécies vegetais, principalmente, daquelas que habitam interior dos fragmentos
florestais, seja devido à redução no fluxo de animais – potenciais dispersadores de sementes, ou pela
dificuldade de adaptação a ambientes alterados por parte de algumas espécies. Consequentemente, tal
redução do potencial de dispersão propicia o isolamento genético entre as populações, comprometendo
a variabilidade genética das espécies e, em longo prazo, a sobrevivência de populações.
Este impacto se torna mais expressivo por tratar-se de uma área de intensa atividade antrópica devido à
presença de componentes da atividade mineral na região, promovendo gradativamente o afugentamento
de fauna do seu interior. Com isso, esse impacto foi avaliado, segundo a Tabela 16 como:
Tabela 16. Avaliação do impacto de “Alteração na conectividade entre habitats”, fase de implantação.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
AVALIAÇÃO DO IMPACTO
O impacto é reversível considerando a possibilidade de retorno
da área às condições de distribuição dos fragmentos
Reversibilidade
R (1)
vegetacionais semelhantes às pré-existentes, após o
encerramento das atividades.
Relevante, pois se caracteriza com perdas expressivas na
Relevância
R (5)
qualidade ambiental
Regional, pois a alteração da conectividade entre os habitats
Abrangência
R (4)
se reflete também sobre a AID e AII.
SOMATÓRIO
10
De alta magnitude por sua natureza reversível, relevante e de
Magnitude
A
abrangência regional.
Temporária, pois uma vez que cessadas as atividades na área,
mesmo alterando a composição, estrutura e dinâmica das
Duração
T
comunidades vegetais, há a tendência de recomposição dos
fragmentos e reconectividade entre estes.
Descontínua, uma vez que a alteração na conectividade
Forma de Manifestação
D
ocorrerá de uma só vez no momento da supressão.

Inventário Florestal (IF_BSRI_REV04)
Bassari Mineração Ltda – ANM 831.961/2017
18/01/2020

56

Real, pois o impacto é efetivo, não dependendo de condições
excepcionais.
Direta, pois o impacto é proveniente da própria atividade de
Incidência
D
supressão.
Curto prazo, visto que o impacto se manifesta imediatamente
Prazo para a Ocorrência
CP
após a supressão vegetal.
Natureza
N
Negativa devido ao seu caráter adverso.
De média importância por sua natureza de duração
Importância (*)
Média
temporária, de abrangência regional e alta magnitude.
(*) Conjugar Duração/Abrangência/Magnitude
Como forma de mitigar esse impacto sugere-se a adoção do Programa de Resgate de Flora concomitante
ao Programa de Acompanhamento da Supressão Vegetal, do Projeto Técnico de Reconstituição da Flora
(PTRF) e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), além da aplicação da legislação
referente à Compensação Ambiental.
Ocorrência

R
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IMPACTO: Efeito de borda - alteração da estrutura e dinâmica das comunidades vegetais.
ATIVIDADE: Supressão vegetal
ASPECTO: Abertura de clareiras na vegetação.
Efeito de borda é o nome dado a uma alteração na estrutura, na composição e/ou na abundância relativa
de espécies na porção periférica de um fragmento de vegetação devido à pressão exercida pelas
condições externas.
A supressão vegetal, e consequente abertura de clareiras nos fragmentos florestais, fazem com que
plantas antes localizadas no interior do fragmento passem a sofrer os efeitos de borda, devido às
mudanças microclimáticas, como exposição a maiores índices de luminosidade e temperatura,
alterações dos níveis de umidade, presença de ventos, poeira, dentre outros.
Tais alterações, que ocorrem de forma drástica, afetam diretamente o desenvolvimento e reprodução
dos indivíduos, comprometendo a sobrevivência dos espécimes ou mesmo de populações.
Concomitantemente, este processo propicia o crescimento de outras espécies (generalistas e/ou
pioneiras) que não existiam na área, mas que se adaptam a estas condições. Nesses casos também é
comum o surgimento de espécies exóticas, que são disseminadas a partir das áreas antropizadas, onde
são utilizadas com funções paisagísticas, como cortina arbórea, contenção e estabilidade de taludes
dentre outras.
Assim, após a supressão da vegetação haverá ocorrência do efeito de borda nas áreas próximas aos
locais que tiveram sua vegetação removida. Com isto haverá modificação na composição, estrutura e
dinâmica das comunidades vegetais do entorno.
A avaliação desse impacto foi realizada conforme Tabela 17 .
Tabela 17. Avaliação do impacto de “Efeito de borda - alteração da estrutura e dinâmica das comunidades
vegetais” – fase de operação

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

AVALIAÇÃO DO IMPACTO

Reversibilidade

R (1)

Reversível, pois com o encerramento das atividades e recuperação da
área suprimida, há tendência de retorno das condições microclimáticas
originais.

Relevância

R (5)

Relevante, pois é caracterizada por alterações verificáveis e
significativas na estrutura da vegetação.

Abrangência

L (3)

Local, pois o impacto ocorre na AID.

SOMATÓRIO

9

Magnitude

M

De moderada magnitude por sua natureza reversível, relevante e de
abrangência local.

T

Temporária, pois uma vez que cessadas as atividades na área há a
tendência de reconformação da vegetação através do processo
sucessional, assumindo a estrutura e dinâmica da vegetação equivalente
às condições originais.

Duração
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Forma de Manifestação

C

Contínua, pois a substituição da composição florística ocorre de forma
gradativa, ininterruptamente.

Ocorrência

R

Real, Real, pois a alteração será efetiva, não dependendo de condições
excepcionais.

Incidência

I

Indireta, uma vez que é originada a partir da remoção da vegetação do
entorno, ou seja, de outro impacto direto.

Prazo para a Ocorrência

MLP

Médio a longo prazo, pois a substituição da estrutura e dinâmica vegetal
demanda um certo período de tempo para se concretizar.

Natureza

N

Importância (*)

Pequena

Negativa pelo seu caráter adverso.
De pequena importância por sua natureza de duração temporária, de
abrangência local e moderada magnitude.

(*) Conjugar Duração/Abrangência/Magnitude

Como forma de mitigar esse impacto sugere-se a adoção do Programa de Resgate de Flora concomitante
ao Programa de Acompanhamento da Supressão Vegetal.
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Fase de Operação
IMPACTO: Alteração na biodiversidade e da variabilidade genética vegetal
ATIVIDADE: Atividades minerárias (lavra, transporte e deposição de material)
ASPECTO: Emissão de particulados
A constante movimentação de veículos durante a operação acarretará emissão de particulados (poeira)
no ar, atingindo a vegetação que antes não os recebia. O acúmulo de poeira sobre as folhas da
vegetação, principalmente nos fragmentos florestais, poderá reduzir a taxa de fotossíntese das plantas
localizadas em suas margens, podendo acarretar morte de algumas espécies mais sensíveis ou fracas
e, consequentemente, alterando a biodiversidade e variabilidade genética da vegetação.
Ressalta-se que as espécies mais sensíveis às condições adversas, geralmente, coincidem com aquelas
que são mais importantes para a conservação – espécies raras, endêmicas e/ou ameaçadas de extinção.
Assim, o impacto foi avaliado conforme Tabela 18.
Tabela 18. Avaliação do impacto de “Alteração na biodiversidade e variabilidade genética vegetal” – fase de
operação
Critério de Avaliação

Reversibilidade

R (1)

Relevância

MR (3)

Abrangência
SOMATÓRIO

L (3)
7

Magnitude

M

Duração

T

Forma de Manifestação

C

Ocorrência

R

Incidência

I

Prazo para a Ocorrência

MLP
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Avaliação do impacto
Este impacto é reversível, pois a biodiversidade tende a retornará às
condições originais. Como o impacto se restringe a uma pequena faixa
de vegetação próxima ao empreendimento Tal fato se dá considerando
que as áreas não atingidas, localizadas mais adentro do fragmento,
possuem as mesmas espécies da área impactada, havendo a
propagação dos indivíduos não atingidos.
Moderadamente relevante, pois apesar de se caracterizar com perdas
de indivíduos e espécies importantes para a composição da flora local,
esta não é tão expressiva, principalmente quando comparada à perda
gerada pela atividade de supressão vegetal.
Local, pois o impacto ocorre na AID.
De moderada magnitude por sua natureza irreversível, moderadamente
relevante e de abrangência local.
Temporário, pois como o impacto se restringe a uma pequena faixa de
vegetação próxima ao empreendimento, há a tendência de
recomposição florística da área depois de cessadas as atividades. Tal
fato se dá considerando que as áreas não atingidas, localizadas mais
adentro do fragmento, possuem as mesmas espécies da área
impactada, havendo a propagação dos indivíduos não atingidos.
Contínua, visto que a emissão de particulados, que gera o impacto,
ocorre de forma ininterrupta.
Real, pois a perda será efetiva, não dependendo de condições
excepcionais.
Indireta, pois o impacto é derivado de outro impacto – emissão de
particulados.
Médio a longo prazo, visto que a perda dos indivíduos demanda tempo
para se manifestar, ocorrendo de forma gradativa, conforme a
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Natureza

N

Importância (*)

Pequena

intensidade da emissão de particulados.
Negativa devido ao seu caráter adverso.
De pequena importância por sua natureza de duração temporária, de
abrangência local e moderada magnitude.

(*) Conjugar Duração/Abrangência/Magnitude

Como forma de mitigar esse impacto sugere-se a adoção do Programa de Resgate de Flora concomitante
ao Programa de Acompanhamento da Supressão Vegetal e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas
(PRAD), além da aplicação da legislação referente à Compensação Ambiental.
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FASE DE FECHAMENTO
IMPACTO: Recuperação/ Reconstituição da área
ATIVIDADE: Processo de regeneração natural e execução do Projeto Técnico de Reconstituição de Flora
(PTRF) e do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).
ASPECTO: Revegetação de áreas degradadas e reconstituição de flora.
Na fase de fechamento da mina ocorrerá uma alteração do uso e ocupação do solo, de forma positiva,
promovendo a reintegração da paisagem por meio de processos naturais de reocupação da área pela
vegetação do entorno, bem como, principalmente, da execução de programas que visam recuperação
de áreas degradadas, no âmbito do PRAD, e reconstituições e/ou enriquecimento de áreas de APP no
âmbito do PTRF. Ressalta-se que, para esse empreendimento, estes programas são de caráter legal,
tendo sua execução exigida e fiscalizada pelos órgãos ambientais responsáveis.
Com plantio de indivíduos de espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas, oriundos, em sua maior parte,
do resgate da flora e da coleta de sementes dos fragmentos vegetacionais localizados em áreas
próximas, as ações contempladas nestes programas, além de promoverem a recuperação/ reconstituição
das áreas em questão, potencializam o processo de sucessão natural destas. Além disso, promovem a
reintegração da paisagem e contribuem para a minimização de impactos como processos erosivos,
carreamento de particulados e consequente assoreamento de cursos d’água, dentre outros, promovendo
uma melhora da qualidade ambiental como um todo.
A partir dessas ações, o processo de regeneração natural da flora local se inicia a partir da dispersão
natural de sementes por meio da ação dos ventos e de animais que voltam a repovoar a área, atraídos
pela presença de abrigo e alimento. Consequentemente, tais ações visam o retorno da biodiversidade
local e das características originalmente encontradas na área, antes da implantação do empreendimento.
Vale ressaltar que as áreas, as quais sofrerão com o efeito de borda na fase de implantação e operação
do empreendimento, com a revegetação da área de intervenção, também tenderão a obterem as
características microclimáticas originais e, consequentemente, as características estruturais e dinâmicas
das comunidades vegetais. Na Tabela 19 está relacionado os critérios de avaliação do impacto de
recuperação da área na fase de fechamento.
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Tabela 19. Avaliação do impacto de “Recuperação da área” – fase de fechamento
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
Reversibilidade

I (3)

Relevância

R (5)

Abrangência

P (1)

SOMATÓRIO

9

Magnitude

M

Duração

P

Forma de Manifestação

C

Ocorrência

P

Incidência

D

Prazo para a Ocorrência

MLP

Natureza

P

Importância (*)

Média

AVALIAÇÃO DO IMPACTO
Irreversível, pois a não ser que a área seja novamente impactada, há a
tendência de que o processo de regeneração desta se torne gradativo.
Relevante, pois se caracteriza com ganhos expressivos na qualidade
ambiental.
Pontual uma vez que a recuperação refere-se à ADA pelo
empreendimento.
Moderada por sua natureza irreversível, relevante e de abrangência
pontual.
Permanente, visto que a recuperação da área persiste através do
processo de regeneração natural, mesmo depois de encerradas as
atividades de plantio.
Contínua, uma vez que ocorre de forma gradativa e ininterruptamente.
Potencial, pois a alteração dependendo do monitoramento e
manutenção das áreas de plantio para garantir o sucesso deste.
Direta, pois o impacto é proveniente da própria atividade de plantio de
mudas.
Médio a longo prazo, devido ao tempo necessário para que o processo
de recuperação da área torne-se natural e efetivo.
Positiva devido ao seu caráter benéfico ao meio ambiente.
De média importância devido ao seu caráter permanente, de
abrangência pontual e de moderada magnitude.

(*) Conjugar Duração/Abrangência/Magnitude

Este impacto é potencializado pela execução Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).
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9.3 Matriz resumo da avaliação dos impactos ambiental
Tabela 20. Matriz Resumo de Avaliação dos Impactos Ambientais

Aspect
o
Ambie
ntal

Impact
o
Ambien
tal

Critérios
Complementare
s

Ações

Reversibilidade
Abrangência
Relevância
Somatório
Magnitude
Duração
Forma
Manifestação
Ocorrência
Incidência
Prazo para
Ocorrência
Natureza

Atividad
e

Critério de
Valoração
dos

Medida de
Controle

1 2 3 4
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Negativa

Adoção do
Programa
de Resgate
de Flora
concomitant
e ao
Programa
de
Acompanha
mento da
Supressão
Vegetal e
Plano de
Recuperaçã
o de Áreas
Degradadas
(PRAD),
além da
aplicação da
legislação
referente à
Compensaç
ão
Ambiental.

Negativa

Real
Direta
Curto prazo

Perda
Alteração
e/ou
na
isolame
conectivi
nto de
dade
fragment

Real
Direta
Curto prazo

Supressã
o da
Vegetaçã
o

Reversível (1)
Regional (4)
Relevante (5)
10
Alta
Temporário
Descontínua

Supressã
o da
Vegetaçã
o

Alteração
da
biodiversi
Corte de
dade e
espécim
da
es
variabilid
vegetais
ade
genética
vegetal

Irreversível (3)
Local (3)
Relevante (5)
11
Alta
Permanente
Descontínua

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS - FASE DE IMPLANTAÇÃO

Adoção do
Programa de
Resgate de
Flora
concomitante
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entre
habitats

Abertura
de
clareiras
na
vegetaç
ão

Efeito de
borda –
alteração
da
estrutura
e
dinâmica
das
comunid
ades
vegetais
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Medida de
Controle

1 2 3 4

Negativa

os
vegetaci
onais

Ações

Reversibilidade
Abrangência
Relevância
Somatório
Magnitude
Duração
Forma
Manifestação
Ocorrência
Incidência
Prazo para
Ocorrência
Natureza

Impact
o
Ambien
tal

Real
Indireta
Médio a longo prazo

Supressã
o da
Vegetaçã
o

Aspect
o
Ambie
ntal

Critérios
Complementare
s

Reversível (1)
Local (3)
Relevante (5)
9
Média
Temporário
Contínua

Atividad
e

Critério de
Valoração
dos

ao Programa
de
Acompanham
ento da
Supressão
Vegetal, do
Projeto
Técnico de
Reconstituiçã
o da Flora
(PTRF) e
Plano de
Recuperação
de Áreas
Degradadas
(PRAD), além
da aplicação
da legislação
referente à
Compensaçã
o Ambiental.
Adoção do
Programa de
Resgate de
Flora
concomitante
ao Programa
de
Acompanham
ento da
Supressão
Vegetal.
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Atividades
minerárias
(lavra,
transporte
e
deposição
de
material)

Emissão
de
particulad
os

Alteraç
ão da
biodiver
sidade
e da
variabili
dade
genétic
a
vegetal

Reversível (1)
Local (3)
Moderadamente relevante (3)
7
Média
Temporário
Contínua

Real
Indireta
Médio a longo prazo

Negativa

Supressã
o da
Vegetaçã
o

Efeito
de
borda –
Abertura alteraçã
o da
de
clareiras estrutur
ae
na
vegetação dinâmic
a das
comuni
dades

Reversível (1)
Local (3)
Relevante (5)
9
Média
Temporário
Contínua

Real
Indireta
Médio a longo prazo

Negativa

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS - FASE DE OPERAÇÃO
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Adoção do
Programa de
Resgate de
Flora
concomitante
ao Programa
de
Acompanham
ento da
Supressão
Vegetal, do
Projeto
Técnico de
Reconstituiçã
o da Flora
(PTRF) e
Plano de
Recuperação
de Áreas
Degradadas
(PRAD), além
da aplicação
da legislação
referente à
Compensaçã
o Ambiental
Adoção do
Programa de
Resgate de
Flora
concomitante
ao Programa
de
Acompanham
ento da
Supressão
Vegetal.
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Positiva

Potencial
Direta
Médio a longo prazo

Processo
de
regeneraç
ão natural
e
execução Recupera
do Projeto
ção de
Técnico
áreas
Recupe
de
degradad
ração
as e
Reconstitu
da área
ição da
reconstitui
Flora e do
ção da
Plano de
flora
Recupera
ção de
Áreas
Degradad
as

Irreversível (3)
Pontual (1)
Relevante (5)
9
Média
Permanente
Contínua

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS - FASE DE FECHAMENTO

Execução do
Projeto
Técnico de
Reconstituiçã
o da Flora e
do Plano de
Recuperação
de Áreas
Degradadas
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10. PROGRAMAS DE MITIGAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL.
As medidas propostas objetivam mitigar e/ou compensar os impactos ambientais adversos reais ou
potenciais decorrentes da ação da atividade de supressão da vegetação necessária para implantação
da Bassari Mineração em Barão de Cocais/MG. Desse modo, constitui um elemento de planejamento,
bem como, de orientação às operações da empresa no sentido de reduzir seu impacto ambiental.
A alteração do ambiente natural com a retirada de vegetação produz mudanças significativas sobre a
diversidade e abundância de plantas e animais, gerando efeitos ecológicos e genéticos. O principal
impacto da perda da biodiversidade é a extinção das espécies, que são irrecuperáveis.
Considerando a importância da vegetação para a conservação da biodiversidade, manutenção da
integridade dos solos e dos recursos hídricos, além de interação com a fauna silvestre, considera-se
pertinente a adoção de medidas de mitigação e compensação dos impactos relacionados à diminuição
da biodiversidade local em diferentes fitofisionomias, resultante da supressão da vegetação que se faz
necessária para implantação da Bassari Mineração Ltda.
A perda da variabilidade genética das populações vegetais pode ser mitigada por meio de medidas como
resgate de flora e compensada com a recomposição da flora, contempladas nos projetos de flora nos
itens seguintes e detalhados nos programas de mitigação e controle ambiental propostos neste
documento.

10.1

PROGRAMA DE RESGATE DE FLORA


10.1.1.1 Introdução/Justificativas
A supressão de vegetação florestal na área de intervenção do empreendimento implicará na eliminação
de indivíduos, com a consequente redução de populações e variabilidade genética de espécies da flora
local. A perda da biodiversidade pode incluir na extinção local de ecossistemas, populações, variabilidade
genética, espécies e processos ecológicos e evolutivos que mantém essa diversidade
A diversidade genética é um fator bastante importante na preservação das espécies vegetais. As
angiospermas de florestas tropicais, principalmente as espécies arbóreas, apresentam polinização
cruzada, e contam com uma alta taxa de cruzamento. Esta alta taxa de cruzamento, aliada ao fluxo
gênico por pólen e/ou sementes normalmente a longa distância, faz com que muitas espécies
apresentem grande variação genética dentro das populações e pouca diferenciação entre populações.
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Para minimizar os impactos negativos que serão provocados pela supressão da vegetação nativa
existente na área de supressão do empreendimento, propõe-se um projeto de salvamento do material
genético resgate de espécies contidas nas populações existentes na área. Dessa forma, o Programa de
Conservação da Flora se justifica na medida em que se, faz necessária a mitigação do impacto causado
pela supressão vegetal, que pode consistir no resgate de espécimes autóctones em áreas a serem
suprimidas e na reintrodução desses mesmos espécimes em locais a serem conservados. Além disso, a
necessidade de recomposição de ecossistemas degradados e a conservação de espécies demandam a
execução e desenvolvimento de técnicas relativas à produção de mudas.
Assim, esse Programa de Conservação da Flora consiste em um conjunto de medidas voltadas para a
conservação e a manutenção da biodiversidade vegetal da área de influência do empreendimento. Sua
implantação engloba diversas ações que gerarão conhecimento para a conservação de espécies nativas
e para ações futuras de restauração ambiental.
Dentre essas se destacam ações de cunho científico referentes aos métodos de coleta, beneficiamento
e armazenamento de sementes, mecanismos de quebra de dormência e germinação de sementes,
tratamentos com diferentes recipientes, substrato para o manejo de mudas, propagação de mudas e
domesticação de espécies para estudos de conservação. Tais conhecimentos são especialmente
importantes para a conservação dessas espécies e para fornecer futuras alternativas para a recuperação
de áreas degradadas. Nesse sentido, as ações propostas neste programa vêm se somar e ampliar o
campo de ações da empresa na busca do desenvolvimento de tecnologia para a reprodução de espécies
e conservação dos ecossistemas.
10.1.1.2 Objetivos
Por meio desse programa, pretende-se minimizar o impacto relacionado a diminuição de populações de
espécies típicas dos ambientes afetados. Dessa forma, os objetivos específicos desse programa são:
 preservação do patrimônio genético da flora local;
 conservação de espécies ameaçadas de extinção;
 aquisição de conhecimento científico sobre as espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção;
 aquisição de conhecimento científico a respeito de práticas de resgate e formas de propagação para
as diferentes espécies da flora local;
 divulgação dos conhecimentos científicos adquiridos;
 utilização dos conhecimentos adquiridos em programas de educação ambiental e práticas de
reabilitação de áreas degradadas.
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10.1.1.3 Metodologia
É importante salientar que esse Programa, principalmente no que se refere às soluções técnicas, tem
caráter orientador, podendo sofrer alterações em função de peculiaridades observadas no momento de
sua execução ou mesmo em técnicas alternativas a serem utilizadas pelas empresas contratadas para
a implantação deste.
Todas as atividades contempladas neste Programa deverão ser monitoradas e documentadas, para que
se mantenha o registro sistematizado dos procedimentos adotados, das ações bem sucedidas e das
dificuldades encontradas, para que as ações possam ser adequadas quando necessário.
O organograma abaixo apresenta de forma resumida as etapas propostas a serem cumpridas pelo
Programa de Conservação da Flora. O detalhamento de cada atividade está apresentado na sequência.

Ações Preliminares

Preparação do Viveiro
(próprio ou conveniado)

•Planejamento;
•Estabelecimento de parcerias com instituições de pesquisa,
seleção da empresa executora e de mão-de-obra capacitada,
estabelecimento de reuniões de interação entre as equipes.
•Instalação/adequação/preparação de estruturas e
equipamentos necessários para atividades de beneficiamento e
germinação de sementes, plantio e manutenção de mudas.

Atividade de Pesquisa

•Levantamento bibliográfico sobre espécies raras, endêmicas e
ameaçadas de extinção.

Resgate de Flora

•Coleta de sementes - espécies florestais e campestres;
•Coleta de mudas e plântulas - espécies florestais e campestres;
•Coleta de plantas epífitas florestais;
•Coleta de serrapilheira e top soil.

Instalação do Material Resgatado em
Viveiro

•Sementes;
•Mudas e Plântulas;
•Epífitas;
•Serrapilheira. E top soil. em área própria.

Destinação das Mudas Produzidas e
Manutenção

•Introdução e manutenção em áreas afetadas pela mineração
através do PRAD;
•Reintrodução e manutenção em áreas naturais;
•Doação para instituições para fins científicos, de conservação
e/ou educação.
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Monitoramento e Sistematização dos
Resultados

Gestões Institucionais
Elaboração do Relatório Final do
Programa

•Monitoramento sitematizado para a aferição do sucesso do
replantio de mudas;
•Análise das técnicas e procedimentos adotados, bem como
adequação destas caso forem identificadas falhas;
•Acompanhamento dos relatórios periódicos a serem elaborados
pelas intituições parceiras envolvidas;
•Elaboração de relatório final sobre todas as atividades
envolvidas neste Programa.

10.1.1.4 Ações Preliminares
O Programa de Conservação da Flora deverá contar com uma etapa preliminar que envolve:




seleção da empresa executora do programa e de mão de obra capacitada;
estabelecimento de parcerias com instituições de pesquisa para a produção de conhecimento científico,
principalmente no que se refere a espécies raras, endêmicas e/ou ameaçadas de extinção;
estabelecimento de reuniões de interação entre os profissionais envolvidos na coordenação das diferentes
frentes de trabalho para alinhamento da execução de suas respectivas atividades e responsabilidades, etc.

Ressalta-se que o sucesso de programas dessa natureza está vinculado a um bom planejamento prévio, o que
inclui todas as gestões institucionais necessárias, a definição e caracterização das áreas de resgate, da(s) área(s)
de destinação do material resgatado (incluindo viveiro, local de plantio de mudas resgatadas e produzidas), o
treinamento da equipe de campo, etc. Sobretudo para espécies florestais, há que se considerar a adequação do
cronograma de produção de mudas ao cronograma de utilização destas em ações de reabilitação ou paisagismo,
de forma a evitar que mudas produzidas sejam perdidas por falta de área de plantio.
Os conhecimentos técnicos obtidos por meio do diagnóstico ambiental do Estudo de Impacto Ambiental do
empreendimento em questão serão importantes para subsidiar estudos complementares e para diversas tomadas
de decisão referentes às definições sobre áreas para reintrodução de espécies, para embasamento comparativo
a respeito da avaliação dos impactos oriundos da atividade mineral sobre as formações vegetais, dentre outros.
Para se atingir o objetivo dessa atividade faz-se também necessária a caracterização das áreas do entorno (AID)
com características semelhantes àquelas encontradas na área de supressão. Além de servirem como áreas para
a reintrodução de espécies, a caracterização destas servirá como áreas de amostragens controle de
indivíduos/populações, possibilitando um estudo comparativo de impacto do empreendimento.
Para a coleta e transporte de material botânico para posterior identificação deve ser obtida a licença pelo Instituto
Estadual de Florestas - IEF, por meio do preenchimento do FSI – Formulário de Solicitação de Inventário e Projeto
Técnico de Levantamento ou Inventário de Flora - PTRF.

10.1.1.5 Resgate de Flora

No resgate de flora na área de supressão é recomendado que inicie de imediato no deferimento da
licença de instalação, de forma que antecipe a atividade de supressão vegetal. Porém, deverá ocorrer
após o levantamento bibliográfico descrito acima. Tais informações poderão ser importantes para o
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sucesso desse Programa, principalmente no que se refere à coleta e plantio de sementes e mudas
campestres, visto que, em geral, estas concentram uma maior deficiência de dados científicos
disponíveis quando comparadas às espécies arbóreas.
A atividade de resgate deverá ser realizada ao longo de caminhamentos em trilhas preestabelecidas de
acordo com o mapeamento da rede amostral realizada na área, paralelamente à execução de todas as
tarefas previstas neste programa. A equipe de campo, com a orientação do biólogo responsável, deverá
priorizar as áreas cujas populações das espécies relevantes para conservação foram mapeadas, no
intuito de melhor capacitar a equipe de resgate para a identificação destas.
O resgate deverá contemplar o maior número de indivíduos e a maior variedade possível de espécies e
formas de propagação. Os pontos de ocorrência de vegetação mais preservada também deverão receber
especial atenção por se tratar de ambientes com maior potencial de riqueza específica e de abrigo de
espécies ecologicamente mais exigentes.
O acompanhamento das atividades de resgate deverá ser feito pelo biólogo ou engenheiro florestal
responsável diretamente no campo. As ações deverão ser realizadas diariamente com a sistematização
dos dados de coleta. Para todos os espécimes resgatados deverão ser observados o local de resgate
para reintroduzi-los no plantio com o mesmo solo/substrato, umidade e insolação.
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Coleta de Sementes

A coleta de sementes será imediatamente após a liberação da licença de instalação. Além das áreas
diretamente afetadas, poderão ser alvo de resgate os remanescentes florestais próximos, visando a
produção de mudas de espécies autóctones para utilização em áreas a serem reabilitadas, áreas de
paisagismo etc.
A atividade deverá abranger o maior número possível de indivíduos de cada espécie, evitando-se a coleta
excessiva de um único exemplar. Sugere-se a coleta de no máximo 1/3 das sementes/frutos disponíveis
por indivíduo. Deve-se dar preferência para colheita dos frutos, já que estes mantêm as sementes viáveis
por mais tempo, para posteriormente realizar extração manual destas. As sementes/frutos devem estar
maduras, de forma a tolerar a dessecação sem perder a viabilidade.
 Espécies Florestais
As sementes deverão ser resgatadas antes das atividades de desmates, sendo coletadas nas copas,
com auxílio de tesoura de poda ou podão de vara, ou no chão, abaixo da planta matriz. Quando forem
identificadas em copas muito altas, ou seja, fora de alcance do podão de vara, as matrizes deverão ser
demarcadas com tinta spray para que sejam devidamente coletadas no momento do desbaste, através
da orientação da equipe responsável.
Os frutos em amadurecimento deverão ser coletados ainda com uma parte do galho e deixados para
amadurecimento. Os frutos deverão ser acondicionados e encaminhados para o viveiro, onde serão
beneficiados para plantio.

a) Espécies Campestres
Cada tipo de fruto demanda materiais e métodos de coleta distintos. Normalmente, o material básico
para a coleta de sementes campestres inclui tesouras de poda, sacos de papel de diversas dimensões,
sacolas plásticas, sacos de aniagem, sacos de papel, lona plástica e/ou cartolina. Frutos secos grandes
poderão ser coletados inteiros manualmente. Frutos muito pequenos podem ser sacudidos e recolhidos
em funil de cartolina. Alguns arbustos e arvoretas podem ter suas sementes ou frutos coletados
sacudindo-se os indivíduos sobre uma lona plástica colocada sob suas copas.
b) Coleta de Mudas e Plântulas
Deverá ser realizado no período úmido (outubro a março) a fim de evitar a dessecação e estresse dos
indivíduos, bem como a consequente perda desses durante processo de adaptação ao novo ambiente áreas adjacentes ou viveiro de mudas. Este período também contribui para uma maior eficiência do
resgate de plântulas e mudas, visto que o solo/substrato umedecido facilita sua remoção.
Recomenda-se a coleta do maior número possível de indivíduos, percorrendo-se toda a área a ser
suprimida, de modo a favorecer a variabilidade genética.
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De maneira geral, não são indicados longos intervalos entre a coleta e o plantio. Recomenda-se que a
retirada de mudas seja realizada no período da manhã, ficando o período da tarde destinado
processamento e plantio do material coletado em viveiro.
c) Espécies Florestais
Samambaias deverão ser sempre retiradas com torrão, com o máximo de cuidado para conservar raízes
e rizomas, visto que são muito sensíveis aos processos de remoção/replantio. O transporte também
requer muito cuidado, devendo ser acondicionadas firmemente para que se mantenham intactas.
Orquídeas, bromélias e aráceas deverão ser retiradas preferencialmente com torrão.
No entanto, caso sua remoção apresente dificuldades devido às características do solo/substrato,
comprometendo, assim, a produtividade do resgate, poderão ser retiradas cuidando-se para manter a
integridade das raízes. Após a remoção, os indivíduos deverão ser acondicionados em pedaços de tecido
umedecido, minimizando o estresse dos indivíduos, especialmente com relação aos seus sistemas
radiculares.
Mudas de espécies arbustivas e plântulas de espécies arbóreas serão retiradas sem torrão, com o auxílio
de pá ou enxada, cuidando-se para manter a integridade das raízes. Em seguida, deverão ser
acondicionadas em um recipiente com água e mantidas a sombra para evitar desidratação. Caso o
transporte para o viveiro em recipiente com água seja inviável, as mudas deverão ser acondicionadas
em tecido umedecido.
Ao fim da coleta os indivíduos deverão ter de 30% a 50% de sua área foliar desbastada com o auxilio de
tesoura de poda afiada e ser acondicionados, borrifadas com água em abundância e encaminhados ao
viveiro para plantio.
d) Coleta de Plantas Epífitas Florestais

A coleta nas áreas a serem afetadas deverá ser realizada percorrendo toda a sua extensão a fim de
cobrir possíveis populações isoladas. As árvores nas quais forem identificadas, em suas copas, a
presença de espécies de epífitas de bromélias, orquídeas, aráceas, cactos e samambaias, assim como
de indivíduos frutificados, deverão ser marcadas com tinta spray para que, no momento do desmate,
através da orientação da equipe responsável, seja feito o resgate desses indivíduos após o abate dessas
árvores.
O procedimento de coleta deve ser realizado com auxílio de ferramentas como facão, canivete e/ou foice,
evitando-se danificar o sistema radicular destes. Quando possível, sugere-se a remoção do suporte
(troncos, galhos, cascas, etc) em que os indivíduos estiverem alojados.
As epífitas resgatadas deverão ser relocadas em fragmentos florestais remanescentes ou de
reflorestamento em áreas adjacentes, em ambientes com as características (solo/substrato, umidade e
insolação) semelhantes àqueles de origem. Deverão ser amarrados sobre troncos das árvores com a
utilização de material biodegradável, de forma a não estrangular suas raízes.
e) Coleta de Serrapilheira e Top Soil
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Como mais uma forma de resgatar o material genético das tipologias vegetais presentes na ADA, deverá
ser realizada a coleta de amostras do material acumulado sobre o solo (manta orgânica ou serrapilheira),
bem como a camada superficial do solo (top soil), localizado logo abaixo da serrapilheira. Estas camadas
contêm um importante banco de sementes, além de nutrientes e inóculos de microorganismos e de micro
e mesofauna associada ao solo, responsáveis pela fertilidade biológica.
A coleta deverá ser realizada após a atividade de supressão e atividade de coleta de mudas e plântulas,
abrangendo o maior número possível de tipologias vegetais e micro-habitats. Deve-se dar prioridade para
as áreas em melhor estado de conservação e de maior biodiversidade.
Recomenda-se a retirada destas camadas por meio de raspagem do solo, compreendendo uma
profundidade de 15 a 20 cm do solo - independente da profundidade da serrapilheira, que deverá ser
totalmente removida para germinação de sementes, ou aplicado diretamente no enriquecimento de áreas
em reabilitação.
f) Sementes
As sementes deverão ser beneficiadas e colocadas para germinação, sob supervisão do responsável
pelo Programa de Conservação da Flora no viveiro parceiro ou próprio. O beneficiamento inclui todos os
processos envolvidos no preparo das sementes, desde sua coleta de frutos até o seu plantio. Para
algumas espécies existem informações na literatura acerca das técnicas adequadas de beneficiamento
e germinação. Contudo, muitas espécies são desconhecidas e deverão ser investigadas, testando-se
diferentes técnicas de beneficiamento, como a escarificação química ou mecânica, para avaliação das
respectivas taxas de germinação conforme procedimentos usuais em viveiros de produção de mudas.
As sementes deverão ser armazenadas em embalagens de papel, em ambientes secos, de baixa
luminosidade e temperatura. Como ainda não existem dados suficientes para a determinação da
viabilidade de todas as espécies vegetais, recomenda-se que o tempo de armazenamento não seja
superior a 15 dias para as espécies com deficiência de dados. Antes de armazenar, os lotes deverão ser
homogeneizados, removendo-se particulados e sementes danificadas.
Contudo, para as espécies que apresentarem grande quantidade de sementes disponíveis, deverão ser
separados pequenos lotes para testes de viabilidade germinativa associada ao período e condições de
armazenamento. Sugere-se a separação de pelo menos 3 lotes de sementes, realizando o teste
germinativo do primeiro lote ao final de 1 mês de armazenamento, do segundo lote ao final de 2 meses
e do terceiro, 3 meses. Conforme a disponibilidade de sementes, este teste poderá ser estendido por um
período maior.
g) Mudas e Plântulas
As mudas recém plantadas deverão ser mantidas em viveiro com permeabilidade luminosa de 50%,
regadas diariamente nos períodos secos e de acordo com a necessidade nos períodos chuvosos. Elas
deverão permanecer protegidas com sombrite durante sua permanência no viveiro, reduzindo-se apenas,
de forma gradativa, nos dois meses que antecedem o replantio (destinação final) para que ocorra sua
rustificação. O controle de plantas daninhas e/ou competidoras durante todo o processo de viveiragem
deverá ser realizado manualmente.
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h) Serrapilheira e Top Soil
Para o aproveitamento dos propágulos provenientes de serrapilheira e/ou top soil, estes deverão ser
espalhados sobre bancadas cobertas com sombrite, em camadas de 05cm a 10cm, de forma a propiciar
a germinação das sementes. Deverá ser realizada a irrigação diária desse material e, as sementes
germinadas, deverão ser transplantadas, mantendo-se os cuidados descritos abaixo.
O material poderá ser armazenado para aplicação direta em áreas a serem recuperadas (no âmbito do
PRAD), bem como enquanto aguarda a disponibilidade de área para aproveitamento dos propágulos,
visto que esta atividade demanda espaço físico significativo. Tal armazenamento deverá ocorrer em
locais secos e ventilados, com baixa luminosidade e temperatura. O material deverá ser armazenado em
leiras de no máximo 2,5 metros de altura e espaçamento entre leiras em torno de 3 metros, visando
permitir tráfego de maquinaria. Não se deve realizar nenhum tipo de cobertura das leiras. Recomendase utilizar o material o quanto antes, admitindo-se permanecer armazenado por até no máximo um ano.
i) Destinação das Mudas Produzidas e Manutenção
As mudas produzidas a partir do material resgatado deverão ser utilizadas no enriquecimento de áreas
afetadas pela mineração (no âmbito do PRAD), em experimentos de áreas adjacentes ou no mesmo
contexto fitogeográfico, desde que as áreas de destino contemplem características semelhantes aos
ambientes nos quais foram coletadas.
Para o sucesso do replantio de mudas, este deverá ocorrer após o início das chuvas, evitando o estresse
hídrico e dessecação dos indivíduos, com consequente alta na taxa de mortalidade destes, bem como
minimizando, ou mesmo descartando, a necessidade de irrigação.
E importante que as áreas que receberem as mudas sejam alvo de manutenção periódica, de forma a
garantir o sucesso do investimento no resgate de flora, cumprindo o objetivo de garantir a minimização
da perda do patrimônio genético das áreas afetadas pelo empreendimento.
A princípio, as técnicas de plantio e de manutenção das mudas florestais deverão seguir as orientações
descritas no Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), contemplada neste PCA.
j) Monitoramento e Sistematização dos Resultados

Paralelamente à manutenção das mudas, deverão ser realizados monitoramentos periódicos pelo
coordenador do programa, para acompanhamento do sucesso do replantio das mudas nos locais
destinados, bem como para que se mantenha o registro sistematizado dos procedimentos adotados, das
ações bem sucedidas e das dificuldades encontradas. Esse monitoramento poderá, assim, subsidiar
adequações de métodos e a adoção de novos procedimentos.
O monitoramento consistirá na coleta de dados de sobrevivência. Além disso, deverá ser realizada a
amostragem de recrutamento de plântulas (aparecimento de novas mudas) por meio da implantação de
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parcelas fixas, dentro da área de plantio. Deverão ser calculadas as porcentagens de sobrevivência,
possibilitando assim a identificação de medidas corretivas necessárias nos processos de resgate e
reintrodução.
A divulgação em caráter científico dos resultados obtidos com o Programa de Conservação da Flora é
importante para melhoria da qualidade de programas no futuro. Para que esse objetivo seja alcançado,
portanto, e imprescindível a sistematização de todos os resultados e procedimentos adotados.
O monitoramento/acompanhamento do desenvolvimento das espécies vegetais deve ser realizado por
no mínimo 02 anos (considerando-se como primeiro ano a primeira intervenção realizada logo em
seguida ao cumprimento da etapa de implantação).
O indicador de processo e resultado recomendado é a determinação do “% de superfície desnuda (sem
vegetação)” que poderá ser obtido por meio mensuração direta em campo, utilizando trena ou monóculo
de jardas.
Ao final de todo o horizonte de planejamento deverá obter-se uma cobertura de no mínimo 95% da
superfície anteriormente desnuda, sendo desejável o alcance da cobertura integral. Na última campanha
de campo planejada, se constatadas irregularidades quanto a falhas na cobertura da vegetação, deverá
ser planejada/organizada uma manutenção suplementar, visando o alcance das metas estabelecidas.


Gestões Institucionais

A maior parte das ações previstas neste programa será desenvolvida no viveiro ou algum convênio com
viveiro da região e/ou viveiro do IEF.
Dentre os diversos temas passíveis de serem abordados em tais estudos, pode-se citar: beneficiamento,
germinação e/ou análise embrionária de sementes, caracterização/composição de substrato, análise de
micro-clima, genética, fenologia reprodutiva, conservação ex-situ e in-situ, técnicas de resgate,
manutenção e/ou reintrodução de mudas, dentre outros. Sugere-se que se dê prioridade à realização de
estudos sobre espécies raras, endêmicas, ameaçadas e/ou deficientes em dados.


Elaboração do Relatório Final do Programa

Ao final do trabalho deverá ser elaborado um relatório pelo profissional responsável pelo Programa de
Resgate de Flora.
 Ações X Temporalidade

Em geral, as atividades contempladas neste Programa deverão anteceder as ações de supressão da
vegetação. Os seguintes casos podem ser entendidos como exceção a esta regra:
o as atividades de pesquisa, conforme alvo e características do estudo, poderão se estender durante e
após a atividade de supressão vegetal;
o a raspagem do solo para remoção de serrapilheira;
o a coleta de sementes e epífitas florestais, quando identificadas em copas muito altas, será realizada
durante a fase de supressão, no momento do desbaste;
o as atividades de destinação das mudas produzidas no viveiro, sua manutenção, monitoramento e
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sistematização de dados, apesar de provavelmente ocorrerem após a atividade de supressão vegetal,
podem também ocorrer antes ou durante no caso de haver áreas com urgência de demanda.
10.1.1.6 Responsabilidade/Administração
A responsabilidade da implementação das atividades do Programa de Conservação da Flora será do
empreendimento Bassari Mineração, por meio de uma equipe composta de biólogos e engenheiros
florestais e demais profissionais capacitados para auxiliar o programa de resgate da flora.
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10.1.1.7 Interface com outros programas

Esse programa possui interface com os seguintes programas:
 Programa de Acompanhamento das Atividades de Supressão Vegetal e Eventual Resgate de
Fauna;
 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD);
 Programa de Controle de Processos Erosivos;
 Programa de Compensação Ambiental;
 Programa de Comunicação Social;
 Programa de Educação Ambiental.

10.1.1 Cronograma físico
A execução do projeto de resgate de flora deverá ser feita de um a dois meses antes do processo de
supressão da cobertura vegetal.

11. PROGRAMA DE SUPRESSÃO DA COBERTURA VEGETAL
11.1 Introdução/Justificativa
A implantação da Bassari Mineração em Barão de Cocais/MG implicará na supressão de área de Floresta
Estacional Semidecidual em estágio Médio (16,57 ha) em área de vegetação com rendimento lenhoso.
A legislação florestal do estado de Minas Gerais prevê medidas relacionadas ao aproveitamento do
material lenhoso em ações de desmatamento. Estas condicionantes legais estabelecem tanto a
obrigatoriedade de realização da retirada dos remanescentes vegetacionais quanto à utilização do
material produzido por esta ação.
Assim, faz-se necessária a implantação de um Programa voltado para o direcionamento e,
consequentemente, melhor aproveitamento do material gerado pela supressão nas áreas afetadas pelo
empreendimento. Além disso, esse Programa permitirá menor interferência no entorno, diminuindo o
risco de erosão, bem como propiciará a dispersão passiva das espécies da fauna, funcionando como
uma ferramenta para o direcionamento da fuga efetiva dos animais. Nesse contexto, estão citadas as
ações que visam o planejamento da supressão da vegetação para a implantação da Bassari Mineração.
11.2 Objetivos
O Programa de Supressão da Vegetação tem como objetivo geral orientar a supressão da vegetação na
área pretendida de modo a minimizar ao máximo as interferências sobre a fauna e a flora.
Em caráter específico este programa objetiva:
•
Detalhar as diretrizes e ações para direcionar a supressão da vegetação no interior da ADA do
empreendimento;
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•
Estruturar/orientar o desmate de modo a minimizar as interferências no entorno e sobre a flora e
fauna;
•
Garantir o aproveitamento da biomassa lenhosa, restringindo a área a ser impactada ao mínimo
necessário para implantação das estruturas necessárias à construção.
11.3 Metodologia
A metodologia descrita nesse Programa está baseada em Costa Filho (1992), Machado (1988), Silva
(1996) & Scolforo (1995). As etapas a serem cumpridas são apresentadas e detalhadas abaixo:
11.4 Plano de Ação
As ações deste programa estão previstas para ocorrer na etapa de LI. Para tanto estão sendo previstas
as seguintes ações:
11.4.1 Etapa 1: Planejamento
Inicialmente deverá ser obtida a licença para supressão da vegetação (DAIA – Documento Autorizativo
para Interferência Vegetal) junto ao IEF-MG, através do protocolo do Plano de Utilização Pretendida
(PUP), elaborado por um Engenheiro Florestal, de acordo com a Portaria IEF 1905/2013.
Definição dos acessos e da localização das áreas a serem utilizadas para estocagem e/ou transformação
do material lenhoso e madeiras nobres.
De acordo com a disponibilidade de acessos, será definida antes do início do desmatamento, a área de
estocagem do material lenhoso e das madeiras nobres. Para facilitar a remoção deste material, esta área
deverá se localizar preferencialmente nas proximidades dos acessos existentes. Deverá ter dimensões
compatíveis com o volume de madeira aproveitável e proporcionar boa operacionalização para máquinas
carregadeiras e caminhões, além de possuir boas condições de segurança para os profissionais
envolvidos.
Na área de estocagem o material lenhoso será empilhado em leiras de acordo com a destinação de cada
tipo de lenha para facilitar o carregamento dos caminhões que farão o transporte. Assim, o material nobre
deve ser empilhado separadamente do material lenhoso.
•
Definição da destinação do material lenhoso e nobre
O material lenhoso e nobre a ser obtido será destinado em sua maioria ao consumo na forma de lenha
para utilização direta ou para transformação em carvão vegetal, pois, de acordo com o inventário florestal,
a área em questão apresenta poucas árvores em volume e porte que permita outra exploração viável,
além do energético.
Desta forma, o planejamento da destinação do material lenhoso deverá ser definido antes do início das
atividades, a fim de se planejar a retirada e o transporte do material produzido.
•
Definição dos procedimentos para o desmatamento
O desmatamento da vegetação florestal será feito por meio de motosserras devidamente licenciadas
pelo órgão competente. Os operadores de motosserras e seus auxiliares entrarão na fisionomia florestal
já previamente demarcada, após a operação do resgate da flora, abatendo as árvores e fazendo o
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desdobro do material lenhoso em bitola de um metro de comprimento (bitola mais usada
comercialmente).
Após o desdobramento do material lenhoso este será transportado para o pátio de estocagem. Para o
transporte do material lenhoso serão utilizados tratores de pneu com carretas agrícolas ou caminhões se
o local o permitir. O carregamento e descarregamento da lenha serão realizados manualmente. O
transporte da lenha será feito pela própria empresa contratada para execução do desmatamento.
Após a realização do corte raso da vegetação arbórea em toda a área desmatada, será feito a destoca
com utilização de tratores de esteira. A destoca consiste no arranque e na remoção dos tocos das árvores
cortadas, junto com as galhadas e o material vegetal remanescente. Este material deverá ser estocado
para posterior utilização na reabilitação das áreas degradadas.
11.4.2 Etapa 2: Execução do programa
•
Demarcação em campo da área a ser suprimida
Diante da importância dos ambientes florestais para a manutenção da riqueza, abundância e diversidade
da flora e da fauna silvestres, a supressão da vegetação deverá ser feita de modo a evitar cortes
desnecessários, e preservar, sempre que possível, qualquer faixa ou remanescente de vegetação nativa
ou indivíduos arbóreos isolados.
Assim, a demarcação em campo da faixa a ser desmatada será de fundamental importância, evitandose a supressão desnecessária da vegetação florestal. A demarcação será feita previamente pela equipe
de topografia, utilizando-se estacas de madeira ou bambu.
O trabalho de demarcação deverá utilizar como base de campo o mapa de uso e ocupação do solo e
fitofisionomias elaborados neste estudo.
•
Derrubada da Vegetação ou Desmate
Independentemente do método a ser utilizado nas operações de supressão da vegetação arbórea e
retirada do material lenhoso, algumas recomendações devem ser feitas, como forma de atender as
exigências dos órgãos ambientais, e garantir um padrão de qualidade adequado das atividades conforme
descritas abaixo:
•
o processo de derrubada da vegetação deve ser iniciado nas bordas e seguir em direção à região
que não será desmatada. Este procedimento tem por objetivo facilitar o deslocamento da fauna em busca
de novos ambientes localizados nas AID e AII do empreendimento;
•
as atividades devem ser realizadas por empresas que tenham os seguintes pré-requisitos:
especializadas em trabalhos de desmatamento, capacidade gerencial, disponibilidade de máquinas
necessárias ao trabalho, acompanhamento técnico permanente, além de um Engenheiro Florestal para
coordenar o planejamento e acompanhamento das atividades propostas no presente documento;
•
as normas ambientais das diversas atividades que possuem impacto potencial ou real sobre o
ambiente deverão constar nos contratos específicos a serem celebrados com as empreiteiras;
•
deve-se evitar a queima de resíduos, mas caso seja considerada necessária, deverão ser
observadas as disposições da Portaria IBAMA nº 94 N, de 09/07/98.
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•

Desgalhamento e Traçamento

O desgalhamento na maioria das vezes é realizado manualmente com o uso de machados, pois o uso
de motosserras nesta etapa apresenta grandes riscos de acidentes. O traçado dos troncos pode ser
efetuado manualmente com machado, serra de arco e traçador ou semi-mecanizado utilizando
motosserra.
O material a ser utilizado como lenha deverá ser cortado em tamanho padrão, de forma a facilitar a sua
retirada e aproveitamento futuro. Os fustes destinados a usos alternativos deverão ser apenas
desgalhados e deixados separados para posterior aproveitamento. O padrão do desdobramento será
feito de acordo com a destinação final.
•
Empilhamento das Toras e Extração
O empilhamento tem como objetivo organizar as toras traçadas para que elas possam ser transportadas.
O material deverá ser ajuntado em pequenas pilhas (embandeiramento) ou enleirado em sentido
transversal ao declive do terreno para secagem e posterior baldeio ou transporte direto. Sendo assim, as
toras devem ser empilhadas próximas às estradas para facilitar a retirada e transporte do material
lenhoso.
•

Remoção da camada superficial do solo - decapeamento e sua estocagem

No decapeamento, os materiais superficiais ou serrapilheira (solo e vegetação remanescente) são
removidos e, normalmente, descartados, tendo em vista que não possuem características desejáveis
para aproveitamento em aterros. Entretanto, devido à composição natural destes materiais, os quais
possuem nutrientes e propágulos da vegetação de campo nativo, a serrapilheira deverá ser destinada
ao viveiro, contribuindo para os objetivos do Programa de Conservação da Flora ou armazenado para
posterior utilização em operações de recuperação de área degradada.
O “Top soil”, camada superficial de solo rica em matéria orgânica, retirado durante as operações de
terraplanagem deverá ter a mesma destinação da serrapilheira. As operações de corte, destoca e
limpeza da área devem revolver o solo o mínimo possível. Essa medida visa minimizar a desagregação
das partículas do solo, evitando o carreamento deste material para as redes de drenagem. Assim, deverá
ser removida e estocada a camada de solo superficial (aproximadamente 20 a 30 cm) existente em todas
as áreas de campo atingidas pelas obras.
Contudo, ressalta-se a importância de se planejar a destinação deste material antes que se inicie a
remoção a fim de evitar o desperdício do material, bem como de maquinário e recursos humanos. Para
isto, o engenheiro florestal responsável por este Programa deverá, primeiramente, alinhar com o
responsável pelo resgate da flora a respeito da demanda e capacidade de armazenamento deste material
no viveiro de mudas da Bassari Mineração Ltda conforme especificações detalhadas no Programa de
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Resgate da Flora. Para esta destinação, deve-se dar prioridade para a serrapilheira e top soil provindos
das áreas de melhor estado de conservação.
Depois de atendida esta demanda, o material poderá ser prontamente utilizado para recuperação de
áreas degradadas alvo de reabilitação (taludes de aterros, depósito de material excedente da
terraplanagem, etc) ou armazenado para futura deposição. Logo, o levantamento destas áreas deve ser
realizado a priori, visto que o material deverá ser depositado em local plano e de boa drenagem natural,
preferencialmente próximo às áreas a serem reabilitadas. A estocagem do material deverá ser realizada
em pilhas com altura máxima de 2 metros e espaçamento entre leiras em torno de 3 metros, visando
permitir tráfego de maquinaria. As leiras não devem ser cobertas nem compactadas. Com esse formato,
as leiras mantêm processos aeróbicos internos, proliferando a reprodução de microorganismos e,
consequente, compostagem de material orgânico.
11.5

Responsabilidade/Administração

A responsabilidade e a administração de execução do Programa de Supressão da Cobertura Vegetal
serão da Bassari Mineração Ltda. No entanto, as atividades de desmatamento deverão contar com o
acompanhamento de um engenheiro florestal, que será responsável pelas estratégias a serem adotadas
para a redução dos impactos ambientais e a destinação final do material lenhoso. A execução das
atividades deverá ocorrer por meio de empresa especializada para execução desse tipo de serviço.
11.6

Interface com outros programas

Esse programa possui interface direta com o Programa de Resgate e Afugentamento da Fauna e indireta
com os Programas de Resgate de Flora, Educação Ambiental e Comunicação Social.
11.7

Cronograma Físico

A execução do programa de Supressão da Cobertura Vegetal deverá ser feita em aproximadamente de
quatro a cinco meses, sendo o primeiro mês para a etapa de planejamento, três meses para a etapa de
execução deste Programa e o último para elaboração do relatório final.
No entanto, entre a etapa de planejamento e de execução prever a interrupção do Programa de
Supressão Vegetal por cerca de dois meses para a execução do Programa de Resgate de Flora.

11.8 Acompanhamento das atividades previstas no programa
As atividades de desmatamento deverão ter o acompanhamento de um engenheiro florestal, que será
responsável pelas estratégias a serem adotadas para a redução dos impactos ambientais e a destinação
final do material lenhoso.
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11.8.1 Etapa 3: Elaboração de Relatório final
Ao final do trabalho deverá ser elaborado pelo responsável pela execução deste Programa, um relatório
contendo no mínimo as seguintes informações:
11.8.1.1
Ações X Temporalidade
As ações deste programa estão previstas para ocorrer nas etapas de LI. Para tanto, todas as ações
descritas nesse programa deverão preceder a fase de operação do empreendimento, sendo necessário
que o Programa de Resgate da Flora ocorra antes da fase de execução do Programa de Supressão
Vegetal.
No entanto, vale ressaltar que o Programa de Resgate de Flora, diante da necessidade de coleta de
frutos e/ou sementes de espécies importantes para a conservação que se encontram em copas muito
altas, prevê que esta seja feita logo após a derrubada da matriz em questão. Apenas neste caso a
atividade de resgate da flora pode coincidir com a etapa de execução do Programa de Supressão
Vegetal.
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Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
Transação efetuada com sucesso por: J5222429 FABIANA AMARAL DECIMO.

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fpagamentos~2F867-892.bb
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Via da Obra/Serviço
Página 1/1

Anotação de Responsablidade Témica - ART
lein06.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART de Obra ou Serviço
14202000000006391607

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
- - .. - - 1. Responsável Técnica

DALVA FIALHO DE RESENDE
1ilulo profissional:

1405916540

RNP:

ENGENHEIRO FLORESTAL;
Registro:

04 . O. 0000063875

1

- - - - 2 Dadas da Contraia
Ccntratante: BASSAIU MINERAÇÃO
Canplemento:

N":

ZONA RURAL

Bairro: GARCIA

Odade: BARÃO DE COCAIS
CO,trato:
1

Valar:

'~
-

UF:MG

AUTONOMO

Gaebraóo em:

5. 000, 00

CEP:

35970000

13/09/2020

Tpo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE

DIREITO PRIVÃDO

-~- -~--~-·..----·-·---------

- - 3.Dados da Obra/Serviço
Logradouro: FAZENDA BELA

31. 732. 059/0001-06
000000

CNPJ:

FAZENDA FAZENDA BELA VISTA

Logradouro:

-----~---------

VISTA

Nº:

- - - - -----000000

Bairro: GARCIA

BARÃO OE COCAIS

Odade:

02/09/2020

Daa de inicio:

UF:MG

04/02/2021

Pmvisão de término:

Coot:ienadas geográficas:

CEP: 35970000
90 º 00' 00. DON 150°00' 00 . OOL

FLORESTAL

Fnalidade:
R-oprietârio:

BAS SARI MINERADORA

- - - 4.Atividade Técnica

CNPJ:

- - - - --

1 - CONSULTORIA

31. 732.059/0001_: ::~
0.lanlidade:

Unidade:

ha

15.50

ESTUDO , MEIO AMBIENTE, PLANO DE CON'l'ROLE AMBIENTAL- PCA

~tiv_idades_t~n-~ ? P:?fi_:l_sional deverá proceder a baixa desta ART

______ _ ·- _ _ .. -· ___ ~a
- - - · 5..0bserv ações . -

,

-

,

INVmrARIO FLORESTAL, ES'l'CDOS F.OOIUSTXCOS E Frl'0SSOCrOLOGICOS PARA A MXNERAÇÃO BASSARI • •• • • . . . . . • • • ••••

- - - - 6. Declarações ·- - - - - - - - - -

7. Entidade de Classe

·- - - -

---· - - - - - -

- --

SOCIEDADE MINEIRA DE ENGENHEIROS FLORESTAIS

• A autenticidaded85tedoasmentopode.,..verificadanosite

~serem veQ adeiras as informações acima
~
r

{l

JLo \A

1

~

~
FIALHO DE

/\4JW

Q _ de!l ):j.Jf

• ;J.t'

•

d o pagamento ou confEl'ência no 9ile do Crea.

& Assinaturas

···-----

~

~

- ~

~

88, i8

.

.

_

, • A guarda da v,a assinada da ART sera de responsabiltdade do profissional e do

de~- -~

_{)n
~
C)'-'<..._ ~

SENDE

www.crea-m9:org.b~ou-confea.org.br

f),,,....,,

' contratante com o objetivo de dowmentar o vinwlo contratual.

~

VAJJ:)R

DA

OBRI\ :

R$

E>$15 . 000 ,00 .

ft.RE.l\

DE

ATUAÇÃO:

FLORESTAL,

RNP: 1405916540

Assinado de forma digital por BASSARI
BASSARI MINERACAO
MINERACAO LTDA:31732059000106
LTDA:31732059000106
Dados: 2020.11.27 08:59:23 -02'00'
1 BASSARI
- -- - MXNE
-RA
- ÇA
-=-~o - - - -- - -CN
- P_J_: _3_1___7_3 2
- .0
_5_9_/_00_0_~--o,:

Valor da ART:

9. lnfonnações

- A ART é vãlída somente qu.ando quitada, mediante apresentação do comprovante

Registrada em:

04/11/2020

www.crea-mg. org.br

Valor Pago:

88 , i8

f 0800:0312732

•

Nosso Número:

c~G

1

0000000006110552

~
CfllXA EC(Jt:)MICA FEOfJIAl

"'-

QU1tM: scu telos de segur.:lo feira 3 sâba~1{p

309-)47172415-4
04/IIOV/20.10
IIOAA f1' 1e: U: 4•1

------------ ·---

lOI. 11.917712-6
LOCol. lOAOE: 8ELO HOR[ZOIIIE
"6. Vlt,W.AOA: 0661

TERM 03841l

COtt'ROVAIITE PAGAIENTO OE
BOLETO OPIICOS
INST. OHSSORA : BAIICO 00 BRASIL S/A
BAAOO llímf.OM:CI\IX~ EClltlÕHICA FEDERAL

"'

UhWA DIGlíAVEl 00 COO!GO DE BARRAS
0019000(!00
02832133009
06 110552178 9 843801i0110311a76
IIOEFltlAAIO
N01E FANTASIA: CINSUHJ RWlDIIAL OE EIIGENlf
RAZAO SOCIAL: ~u«J RE610'W. De' F>lllFJiHA
CtlPJ: 17.254.5ell/000!-63
SfllEFICiolR!O FIIIAL
,.
ID4f. FPIITASIA: CONSEUIO REGIONAL OE Et«;Etfl
RAZAO SOCI.Al: COIISWIO REBIOIIAL OE EIIJENHA
CIIPJ : 17 .254 .509/00/U-63
PAGADOR
llOHE: OALVA FIALI() OE RESEI-OE
1:/'f; 612. 701.216-~
DATA DE 1'€/lCIHEIITO:
TJ/NOV/2020
DATA 11€ PAGAMENTO:
OI/IIOV/2020
VALCR NOMIIW.:
BB,78
.nJROS:
8.00
IOF:
0.00
HUI.TA:
0,00
DESl:I.JNTO:
e,00
AIIA111-611'0 :
0,00
VALOR CJII.C!UOO:
88.78
88, 78
VALOR 00 PAG/IIENTO:

TIPO DE PAGAHEtffO: ESP[CIE
JC5-74ll7241~-4

VIA 00 6,0."0)

,_

