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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO

A atual área da mina da Vetria Mineração S.A. abriga um conjunto de estruturas minerá-

rias formado por cava a céu aberto, unidades de tratamento de minério a seco e a úmido, 

unidades de apoio e operacional, posto de combustível, oficinas, entre outros, que se en-

contram já licenciadas e em atividade. Essas atividades de lavra e beneficiamento  de mi-

nério de ferro localizam-se na Morraria Grande, no Maciço do Urucum em Corumbá/MS.

Até recentemente, este conjunto minerário pertencia à Vetorial Mineração, pertencente 

ao grupo Vetorial Participações. Em dezembro de 2013, com a constituição da Vetria 

Mineração S.A. (Vetria), a Vetorial Mineração com seus direitos minerários passaram a 

ser controlados pela Vetria.

A Vetria foi formada no fim dezembro de 2012 pela associação das empresas: ALL - 

América Latina Logística S.A., TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. e Vetorial 

Participações S.A.. Esta associação foi feita a partir de uma oportunidade de negócio que 

inclui a mina em Corumbá, uma ferrovia ligando Corumbá a Santos-SP e a implantação 

de um terminal portuário na região do principal porto do país (Porto de Santos).

Neste contexto, o Projeto Santa Cruz da Vetria contará com ampliação da cava, e im-

plantação de usina de beneficiamento, unidades de apoio administrativo e operacional, 

barragem de rejeito para o período para o ínicio da operação das estruturas ampliadas e 

pilha de estéril. Ressalta-se que a ampliação da produção mineral ocorrerá de maneira 

gradativa. Nos primeiros quatro anos o beneficiamento produzirá 2 milhões de toneladas 

ao ano (2 Mt/ano) de produtos, utilizando a estrutura atualmente instalada na mina. A 

partir daí, a produção será gradualmente ampliada, até atingir a capacidade máxima da 

nova usina de beneficiamento (28,5 Mt/ano). Esta produção será escoada pela ferrovia 

até o terminal em Santos. 

Em relação à infraestrutura de logística e transporte, o município de Corumbá possui 

diferentes opções que se complementam, com acessos rodoviário, ferroviário, fluvial e 

aéreo. O acesso à área da mina, a partir da sede do município de Corumbá, é realizado 

pela BR-262 em direção a Campo Grande, percorrendo-se cerca de 40 Km até o trevo 

de acesso à Estação Ferroviária de Antônio Maria Coelho. Neste trevo, deve-se pegar, à 

direita, a estrada de terra, onde são percorridos aproximadamente 10 km até a portaria 

da mina. Em Corumbá há um aeroporto internacional, que é o principal do Pantanal no 

Mato Grosso do Sul.

Com o objetivo de reduzir as áreas onde haverá retirada de vegetação e evitar inter-

ferências na planície de inundação do Pantanal, a localização das estruturas do Projeto 

Santa Cruz privilegiou áreas já alteradas. Além disso, ressalta-se a existência de serviços 

e acessos que poderão dar suporte para as obras de implantação deste projeto, assim 

como para as ações de manutenção das futuras estruturas. Deve-se levar em conta tam-

bém que a área prevista para implantação do projeto encontra-se próxima a Unidades 

de Conservação (UC), sem, entretanto, interferir diretamente nas mesmas. 

LOCALIzAçãO DA ÁREA DO PROjETO SANTA CRUz E PRINCIPAIS ACESSOS





CAPÍTULO 2CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO           





13

Este item contempla a Caracterização do Empreendimento do Projeto Santa Cruz, que 

compreende a ampliação das atividades minerárias da empresa Vetria localizadas no 

Maciço do Urucum, município de Corumbá/MS. Todas as estruturas previstas para am-

pliação e implantação encontram-se inseridas internamente às poligonais de concessão 

da Vetria Mineração S.A junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM).

O Projeto Santa Cruz pode ser entendido como a ampliação das operações já existentes 

de lavra e beneficiamento de minério de ferro da atual mina da Vetria. Para esta etapa 

de expansão é prevista a ampliação das frentes de lavra na cava central e implantação 

de uma nova usina de beneficiamento de minério, além das instalações de apoio admi-

nistrativo e operacional à produção, com o objetivo de garantir o aumento na produção 

de minério em 27,5 milhões de toneladas ao ano.

Na etapa de operação proposta nessa caracterização, é prevista a lavra por cerca de 40 

anos de produção. Neste contexto, os produtos a serem gerados na mina serão o minério 

granulado (ou lump ore) e o sinter feed que compõe uma fração de granulometria mais 

fina, podendo ser dividido em dois tipos: sinter grosso e sinter fino. Este conjunto de 

minério a ser produzido na mina da Vetria é considerado no mercado nacional e mundial 

como de significativa qualidade físico-química e desempenho metalúrgico.

2.1	 JUSTIFICATIVA	DO	EMPREENDIMENTO

O minério de ferro e seus subprodutos são as principais matérias-primas utilizadas na 

indústria de fabricação de aço (indústria siderúrgica). Assim, a demanda de minério de 

ferro e, consequentemente, seu preço, estão diretamente relacionados ao setor side-

rúrgico mundial, que é fortemente influenciado pelo grande crescimento econômico dos 

países ditos emergentes ou em desenvolvimento.

A escala de produção de uma mina de minério de ferro possui uma relação com os as-

pectos econômicos da operação e sua eficiência, além da demanda tanto do mercado 

nacional como internacional. Estes fatores ligados ao nível de conhecimento da jazida 

mineral, ao interesse de ampliação das atividades em Corumbá, bem como as políticas 

de incentivo à atividade, praticadas pelos governos federal e estadual do Mato Grosso 

do Sul, estabelece uma oportunidade econômica favorável para o desenvolvimento do 

Projeto Santo Cruz.

A Vetria pretende disponibilizar ao mercado uma produção de 28,5 milhões de toneladas 

ao ano de minério de ferro, com base nos seguintes elementos: minério de ferro com 

alto valor de mercado e existência de logística integrada (ferrovia ligando Corumbá/MS 

ao terminal portuário de Santos/SP).

2.2	 DESCRIÇÃO	DO	EMPREENDIMENTO	

O Projeto Santa Cruz consiste na ampliação, readequação e instalação das seguintes 

estruturas na atual mina:

 ▪ Ampliação da lavra a céu aberto na denominada “Cava Central”;

 ▪ Implantação de uma usina de beneficiamento de minério de ferro com capacidade 
para beneiciamento de 28,5 Mta;

 ▪ Implantação de instalações de apoio administrativo e operacional;

 ▪ Implantação de um sistema de distribuição de água;

 ▪ Implantação de uma Subestação de energia Principal (SE);

 ▪ Implantação de uma barragem de rejeito e de uma pilha de estéril;

 ▪ Canteiros de obras para a fase de implantação do empreendimento;

 ▪ Instalações de controle ambiental associadas às estruturas e instalações presentes 
nas fases de implantação e de operação.

O transporte do minério bruto até a nova usina de beneficiamento será realizado por ca-

minhões, por meio de acessos que serão desenvolvidos de acordo com o avanço da lavra.

Os produtos da usina de beneficiamento serão estocados em pátio de produtos. O estéril 

gerado na lavra será depositado em pilhas de estéril e os rejeitos da nova usina serão 

dispostos em barragem de rejeito.

Do pátio, os produtos serão embarcados em vagões ferroviários e serão transportados, 

através da ferrovia da Malha Oeste, operada hoje pela América Latina Logística (ALL), 

até um terminal portuário a ser construído em Santos (SP). A ferrovia atualmente encon-

tra-se em operação, mas será reestruturada para suportar, com segurança, o aumento 

do volume da produção de minério.

O abastecimento de água para as novas instalações será realizado por meio da captação 

de água do rio Paraguai, onde será instalada uma adutora que levará a água ao sistema 

de distribuição nas instalações da mina da Vetria. Tem-se também como contribuição, a 

recirculação e recuperação de água dos processos industriais.

CAPÍTULO 2 - CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
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O fornecimento de energia elétrica será realizado por meio de uma Linha de Transmis-

são, proveniente de uma nova Subestação próxima da cidade de Corumbá, que irá ali-

mentar a Subestação Principal do Projeto Santa Cruz. 

Destaca-se que não fazem parte desse estudo as seguintes estruturas: 

1 - Pilha de disposição de estéril com capacidade superior a 42,00 milhões de m3;

2 - Barragens de rejeitos após o período de ramp up;

3 - Sistema de captação e adução de água do rio Paraguai até a usina;

4 - Linha de Transmissão e a nova Subestação de Corumbá até a usina;

5 - Pera e Ramal Ferroviário;

6 - Reestruturação e adequação da estrada de acesso entre a BR-262 e a futura  usina 
de beneficiamento;

7 - Reestruturação da ferrovia;

8 - Terminal portuário.

Ressalta-se que as seis primeiras estruturas se-

rão objetos de estudos futuros, cujo processo de 

licenciamento ambiental está previsto para ser 

executado em paralelo a este. A reestruturação da 

ferrovia e o licenciamento do porto em Santos/SP 

encontram-se em fases mais avançadas de licen-

ciamento.

O desenho da página 15 ilustra o arranjo geral das estruturas que compõem o presente 

RIMA. 

A seguir são apresentadas as descrições das etapas de Implantação, de Operação e de 

Descomissionamento do Projeto Santa Cruz.

2.3	 ESTUDO	DE	ALTERNATIVAS	LOCACIONAIS

Usina de Beneficiamento e instalações de apoio

A construção da usina de beneficiamento e instalações de apoio operacional e adminis-

trativo requer extensas áreas para a sua localização. Assim, nos estudos foram avaliadas 

opções de localização, onde a escolha da alternativa locacional foi baseada nos seguintes 

princípios:

 ▪ áreas mais favoráveis ambientalmente;

 ▪ menor distância em relação a área da cava;

 ▪ menor volume de terraplanagem (corte e aterro);

 ▪ áreas da Vetria e contempladas nas poligonais das concessões e requerimentos de 
lavra do DNPM.

Com isto, foram avaliadas três opções mais favoráveis para o posicionamento da usina 

de beneficiamento e instalações de apoio, conforme pode ser observado no desenho da 

página 16.

Assim, considerando todos os princípios listados, do ponto de vista técnico, ambiental 

e operacional, a opção 1 apresenta uma condição mais favorável devido à maior pro-

ximidade da cava e menor movimentação de terra (corte e aterro). Além disso, a área 

localiza-se dentro do polígono da empresa junto ao DNPM, apresentando mais aspectos 

favoráveis que as demais opções.

cava 

A área de lavra de um empreendimento minerário deve estar localizada no local de ocor-

rência da jazida mineral a ser explorada. Deve-se destacar ainda que na área da cava 

central, a Vetria já realiza a extração e beneficiamento de minério de ferro, tratando-se 

neste estudo de uma ampliação da produção.

Barragem de rejeito 

Está previsto neste licenciamento a instalação de uma barragem que atenda o início da 

início da operação das estruturas recém implantadas, chamado de período de ramp up. O 

projeto da nova barragem de disposição de rejeitos para o período de ramp up está pre-

visto para uma área que apresenta interferência com duas estruturas existentes - uma 

barragem de rejeitos (barragem B6) e uma barragem de água (barragem B8).

Assim, a construção da nova barragem de rejeitos será feita a jusante das duas barra-

gens já existentes, sendo que esta nova barragem irá englobar ainda toda a área que 

contempla as bacias de disposição de rejeito da atual da usina de beneficiamento. Dessa 

forma, a interferência será feita em um vale e área já alterados por estruturas da mina 

atual.

Período de ínico da operação 
no qual o minério extraído 
é processado pelas estru-
turas recém implantadas, 
até que se atinja a capaci-
dade máxima da usina de 
beneficiamento - 28,5 Mta.
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PROjETO SANTA CRUz - RIMA                                                                                                                                               CAPÍTULO 2 - CARACTERIzAçãO DO EMPREENDIMENTO



16

ALTERNATIVAS LOCACIONAIS DA USINA DE BENEFICIAMENTO
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6 - Comissionamento da usina: refere-se à fase de teste para ramp up do projeto e 

tem o objetivo de certificar que os equipamentos funcionem da forma planejada, 

sendo realizadas regulagens, alinhamentos, medições e verificações das variáveis 

importantes para o bom funcionamento dos processos. Geralmente planeja-se 

efetuar os testes em 3 etapas: Testes Individuais dos Equipamentos, Testes 

de Operação Simultânea dos Equipamentos “Em Vazio” e Testes de Operação 

Simultânea dos Equipamentos “Com Carga”;

7 - Mobilização e desmobilização de pessoal: consiste na contratação e desligamento 

dos trabalhadores necessários durante a fase de implantação do Projeto Santa 

Cruz;

8 - Instalação e retirada de canteiros de obras: durante a fase de implantação serão 

utilizados 3 canteiros próximos às áreas de obras. Após a conclusão das obras, 

as instalações dos canteiros e a infraestrutura utilizada serão desativadas e suas 

áreas serão reabilitadas;

9 -Aquisição de equipamentos, matérias-primas e serviços: em relação à água para 
a fase de implantação, será proveniente de captação já feita na mina da Vetria 
e/ou a partir da perfuração de poços. Serão utilizados materiais inerentes à 
construção civil, montagem eletromecânica, instalações elétricas e de controle, 
e outros (é previsto o uso de aço, estruturas metálicas, areia, brita, cimento, 
tintas, óleo diesel, gás (GLP), dentre outros). Os materiais serão adquiridos de 
diversos fornecedores, devidamente cadastrados e licenciados para operar.

Especificamente em relação à mão de obra necessária para a fase de implantação do 

Projeto Santa Cruz, o quadro funcional será dinâmico e variável ao longo dos 40 (qua-

renta) meses, conforme apresentado na figura da página 18. Estima-se que o total de 

trabalhadores no pico das obras seja de 4.556 pessoas, que serão mobilizadas por em-

presas especializadas, as quais serão contratadas pela Vetria. As empresas contratadas 

serão responsáveis por todo o processo de recrutamento, seleção e contratação de mão 

de obra.

Está prevista a construção de alojamento para os trabalhadores, mas este deverá ser 

implantado nas sedes dos municípios de Corumbá e/ou Ladário (ou na sua periferia ime-

diata), evitando-se sua localização nas proximidades da mina. É importante registrar que 

a definição do número e a localização exata do alojamento (ou dos alojamentos) estão 

em avaliação pela Vetria.

Da mão de obra a ser contratada estima-se que 83% serão operários da construção ci-

vil e da montagem eletromecânica (servente, pedreiro, ajudante, armador, carpinteiro, 

encarregado, bombeiro hidráulico, encanador, eletricista, mecânico montador, maçari-

pilha de estéril

Os principais critérios para avaliação das alternativas de localização da pilha de estéril 

foram: menor impacto visual, menor distância de transporte do material, e maior opor-

tunidade de reconformação topográfica do local.

Em função dessas considerações e procurando minimizar a área de intervenção, priori-

zou-se a implantação da pilha em área já explorada da cava.

2.4	 FASE	DE	IMPLANTAÇÃO	

A fase de implantação do empreendimento terá início com a obtenção das licenças ne-

cessárias para que se realizem as atividades de construção das estruturas previstas do 

Projeto Santa Cruz. Esta fase é estimada para ocorrer no prazo de aproximadamente 40 

(quarenta) meses.

Para que as estruturas sejam de fato instaladas serão realizadas as seguintes operações:

1 - Negociação de terras com superficiários: tem o objetivo de determinar, classificar 

e negociar opções de compra com os superficiários das propriedades onde serão 

instaladas as estruturas do empreendimento;

2 - Retirada de vegetação: esta etapa envolve a retirada de vegetação do terreno, 

limpeza e decapeamento, com remoção das camadas superficiais do solo. 

Destaca-se que a retirada da vegetação será realizada somente após obtenção 

da autorização do órgão ambiental;

3 - Terraplanagem: consiste em deixar o terreno mais plano, corrigindo as imperfeições 

por meio da execução de corte e aterro. Será realizada principalmente na área do 

platô da usina de beneficiamento e das instalações administrativas e de apoio;

4 - Execução de obras civis: as obras de implantação do empreendimento incluem 

a construção do sistema de drenagem das águas de chuva e construção de 

edificações industriais;

5 - Montagem eletromecânica de equipamentos: ocorrerá principalmente na área 

da usina de beneficiamento e compreenderá basicamente a montagem de 

equipamentos fixos e móveis, dos equipamentos mecânicos e elétricos, a 

instalação da subestação de energia principal, instalação dos transformadores, 

painéis elétricos, instrumentação, além dos sistemas de controle da qualidade 

ambiental e tubulações;
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HISTOGRAMA DE MãO DE OBRA DA FASE DE IMPLANTAçãO DO PROjETO SANTA CRUz

Fonte: Vetria, 2013

EFETIVO GERAL DO PROjETO
MINA / USINA
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queiro, marteleiro, motorista de veículos leves e pesados, operador de equipamentos, 

soldador e outros) e 17% serão técnicos de nível médio e superior (engenheiro civil, 

mecânico, eletricista e técnicos de segurança do trabalho, meio ambiente, edificações, 

estrada, e outros).

Ao final das obras, a mão de obra será dispensada. No entanto, é importante mencionar 

que, de modo geral, a grande maioria da mão de obra, quando desmobilizada, retorna 

às suas cidades de origem ou é aproveitada na instalação de outros empreendimentos 

na região.

2.4.1 estrUtUras de controle amBiental na implantação

Os aspectos ambientais (tais como: resíduos sólidos, efluentes líquidos, poeiras e ruí-

dos) terão estruturas e procedimentos de controle ambiental conforme detalhamento 

a seguir. Estes sistemas de controle deverão ter instalação, manutenção e desativação 

de responsabilidade das empresas contratadas para as obras, devendo a Vetria manter 

fiscalização sobre os serviços.

Resíduos sólidos 

Os resíduos gerados durante a fase de implantação serão compostos basicamente por 

resíduos da construção civil e montagem eletromecânica, resíduos domésticos e resíduos 

de manutenção, provenientes dos canteiros de obras. A gestão de resíduos será reali-

zada em conformidade com a legislação e normas técnicas em vigor, devendo atender 

ainda às diretrizes da Vetria.

Todos os resíduos gerados serão separados, classificados, armazenados em recipientes 

adequados e destinados de maneira ambientalmente e tecnicamente correta.

efluentes líquidos

Na fase de implantação é prevista a geração de efluentes sanitários e efluentes oleosos. 

Os efluentes sanitários gerados nas instalações sanitárias e restaurantes dos canteiros 

de obras deverão ser tratados em Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) compacta.

Para os trabalhos em campo de grande mobilidade ou dispersão deverão ser previstos 

banheiros químicos, sendo previsto 1 (um) banheiro químico para cada 20 (vinte) em-

pregados.

Durante a fase de implantação, serão gerados efluentes oleosos provenientes das ofici-

nas de manutenção e das áreas de abastecimento de combustível previstas nos cantei-

ros de obras. Os efluentes oleosos deverão ser tratados em Estação de tratamento de 

Efluente Oleoso – ETEO.

emissões AtmosféRicAs 

Durante a implantação do empreendimento, as emissões atmosféricas serão compostas 

basicamente de poeiras provenientes das obras e da circulação de veículos em estradas e 

acessos não pavimentados. As principais ações de controle neste caso são a umidificação 

das vias por meio de caminhões-pipa e a realização de um programa de monitoramento 

da qualidade do ar.

Serão geradas ainda emissões de gases nos motores a diesel de equipamentos e veícu-

los, sendo sua manutenção preventiva considerada como um controle.

Ruídos 

As principais fontes de ruídos na fase de implantação do empreendimento estarão rela-

cionadas ao trânsito e à atividade de máquinas e veículos utilizados nas obras. As formas 

de minimização dos ruídos se darão principalmente através da manutenção e regulagem 

adequada de máquinas e equipamentos, além da utilização de atenuadores de ruído, 

sempre que possível e necessário.

2.4.2 cronograma de implantação

O cronograma de implantação previsto para o Projeto Santa Cruz é de 40 (quarenta) 

meses. Neste período serão desenvolvidas as atividades de preparação do terreno e ter-

raplanagem, obras civis, instalação dos equipamentos e outros, conforme cronograma 

apresentado na página 20.

2.5	 FASE	DE	OPERAÇÃO	

A fase de operação terá início após a obtenção das licenças específicas e com o término 

dos trabalhos de comissionamento da nova usina de beneficiamento e das instalações de 

apoio administrativas e operacionais previstas.
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CRoNoGRAMA DA FASE DE IMPLANTAção Do PRojETo SANTA CRuz

Fonte: Vetria, 2013

O processo produtivo de minério de ferro na mina da Vetria tratado neste estudo com-

preende as seguintes etapas:

 ▪ Lavra do minério de ferro na cava central, a céu aberto, em lavra típica de encosta 
de morraria, visando obter o minério necessário para a produção de 28,5 milhões 
de toneladas ao ano de produtos, num período de 40 anos de produção. Esta etapa 
compreende o desmonte e transporte do minério bruto até a usina de beneficiamento, 
para ser processado;

 ▪ Beneficiamento do minério de ferro envolvendo basicamente as atividades de 
britagem, classificação, lavagem do minério e recuperação de água do processo.

2.5.1 extração mineral

A partir de uma análise de recursos e reservas minerais na jazida da área da Vetria, 

obteve-se para a cava central um potencial de reserva capaz de produzir 28,5 milhões 

de toneladas ao ano de produtos (base úmida), com teor de ferro entre 50 e 58%, por 

um período de 40 anos.

O minério de ferro da cava central será lavrado pelo método clássico de bancadas suces-

sivas a céu aberto, em lavra típica de encosta de morraria, ou seja, sem formar cavas 

circulares fechadas. Os contornos da cava final foram definidos seguindo o procedimento 

CRONOGRAMA GERAL

FASE DE IMPLANTAçãO

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

MINA

Mina - Suprimentos/
Execução/ Start up

Suprimentos:  
Fabricação e Fornecimeto 

Equipamento/Serviços

Obras civis

Montagem Eletromecânica

Comissionamento

USINA

Usina - Suprimentos/
Execução/Start up

Suprimentos:  
Fabricação e Fornecimeto 

Equipamento/Serviços

Obras civis

Montagem Eletromecânica

Comissionamento

Estoque de 
Comissionamento
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clássico, que consiste no traçado dos pés e cristas das bancadas, rampas de acesso, ber-

mas de segurança e praças de trabalho, permitindo o desenvolvimento seguro e eficiente 

das operações de lavra a serem executadas.

Na lavra da cava central verifica-se a predominância de dois tipos de minérios ou litolo-

gia: Minério de Colúvio ou Elúvio (COL/EL) e Formação Ferrífera Bandada (FFB).

De acordo com os parâmetros geotécnicos, a cava apresentará as seguintes dimensões:

As figuras das páginas 

22 a 30 apresentam o 

desenvolvimento do se-

quenciamento da cava 

central, ao longo dos 40 

anos de operação.

O minério da cava central 

é constituído por material 

friável e também por ro-

chas compactas. Assim, para permitir as operações subsequentes, o minério necessita 

ser desagregado e direcionando às atividades de operação da lavra. A extração do miné-

rio bruto poderá ser executada de duas formas: pelo método de desmonte mecânico dos 

materiais friáveis utilizando-se escavadeiras hidráulicas; ou pelo método de desmonte 

com explosivos, quando a frente de lavra for composta por rochas compactas mais resis-

tentes. O desmonte mecânico é realizado geralmente por escavadeira hidráulica com ca-

çamba de aproximadamente 55t. O desmonte dos materiais compactos e semicompac-

tos com uso de explosivos é realizado por meio do uso de ANFO ou emulsão e acessórios.

Ainda em relação ao desenvolvimento da cava central, destaca-se que o desmate da 

área total será realizado progressivamente, de acordo com a evolução do sequenciamen-

to de lavra. A retirada da vegetação será realizada somente após solicitação e autoriza-

ção do órgão oficial competente.  O decapeamento da área a ser minerada será realizado 

de forma a deixar o minério exposto. Normalmente é executado com tratores de esteira, 

carregadeiras e caminhões. O material decapeado será reservado para utilização em 

áreas a serem recompostas.

Como operações auxiliares e de apoio às atividades de lavra serão realizadas ainda: 

 ▪ Abertura e manutenção de estradas e acessos, acertos de rampas, abertura de praças 
de operação, leiras de proteção, confecção e manutenção da rede de drenagem, 
reconformação de bancadas e áreas lavradas, feitos com tratores de esteiras e 
motoniveladoras;

 ▪ Transferência de estéreis para disposição final em pilhas por caminhões fora de 
estrada;

 ▪ Abastecimento e lubrificação dos equipamentos em campo com uso do caminhão 
comboio (de lubrificação);

 ▪ Manutenção corretiva dos equipamentos nas frentes de lavra, quando da quebra de 
equipamentos, ou subconjuntos;

 ▪ Umidificação de estradas, praças e acessos com caminhão-pipa, para controle de 
poeiras.

O transporte do minério fragmentado nas frentes de lavra será feito da área da cava para 

a área de beneficiamento. O minério será carregado via pá carregadeira em caminhões 

fora de estrada e será destinado à etapa inicial do beneficiamento no britador primário. 

Para tanto, será necessário criar novos acesso na mina, permitindo a ligação entre as 

duas áreas.

Para a construção dos acessos da cava foram definidos os seguintes parâmetros geomé-

tricos de dimensionamento da pista para trânsito de caminhões:

PARâMETROS GEOTÉCNICOS DA CAVA

Altura máxima 550 m

Profundidade máxima 206 m

Comprimento 3.700 m

Cota máxima 630 m

Cota mínima 80 m

Largura  2.900 m

Largura da pista de rodagem 30,00m

Rampa máxima 10 %

Leiras de proteção com altura 1,50m

Largura de leiras de proteção  1,00m

Raio de curvatura 40m

Abaulamento da pista do centro para as bordas para facilitar o 
escoamento das águas superficiais 3%

Inclinação transversal nas curvas com velocidade inferior 10 km/hora

Velocidade máxima permitida para transitar nos acessos 40 km/h.

Para configuração das pistas dos acessos serão realizadas obras de terraplanagem e 

executados taludes de corte/aterro.
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VISãO EM PLANTA PARA A ÁREA DA CAVA CENTRAL, ANO 1
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VISãO EM PLANTA PARA A ÁREA DA CAVA CENTRAL, ANO 2
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VISãO EM PLANTA PARA A ÁREA DA CAVA CENTRAL, ANO 3
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VISãO EM PLANTA PARA A ÁREA DA CAVA CENTRAL, ANO 4
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VISãO EM PLANTA PARA A ÁREA DA CAVA CENTRAL, ANO 5
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VISãO EM PLANTA PARA A ÁREA DA CAVA CENTRAL, ANO 6 A 10
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VISãO EM PLANTA PARA A ÁREA DA CAVA CENTRAL, ANO 11 A 20
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VISãO EM PLANTA PARA A ÁREA DA CAVA CENTRAL, ANO 21 A 30
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VISãO EM PLANTA PARA A ÁREA DA CAVA CENTRAL, ANO 31 A 42
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Para um adequado escoamento das águas superficiais e subsuperficiais da cava, as es-

truturas do sistema de drenagem serão compostas pelos elementos de descidas de água, 

canais periféricos, canais de acesso, canaletas de acesso e de banco, e, ainda, estrutura 

de dissipação de energia para redução da velocidade das águas. É importante destacar 

que o dimensionamento dessas estruturas do sistema de drenagem será feito com base 

em estudos hidrológicos e nas recomendações das normas técnicas pertinentes.

2.5.2 pilha de estéril

O estéril gerado no processo de lavra será disposto em uma pilha.

A pilha de disposição de estéril (PDE) terá capacidade de armazenamento de 0,6 milhões 

de m3, e área total de 7,7 ha, ficando situada na área da cava central. O arranjo geral da 

pilha é apresentado na figura da página 32.

Destaca-se que o material estéril poderá ser também utilizado em áreas da cava onde 

for necessário realizar as atividades de reconformação do terreno.

O projeto conceitual da PDE foi elaborado pela empresa VOGBR, em conformidade com 

a Norma Técnica NBR-13029/2006 e das boas práticas de engenharia.

As características da PDE estão apresentadas na tabela a seguir.

O sistema de drenagem da pilha é constituído por drenagem interna (dreno de fundo) 

e por um sistema de drenagem superficial. O escoamento das águas de chuva deverá 

ser conduzido pelas bermas até uma estrutura de descida de água, que conduzirá as 

águas até o dique de contenção de sedimentos, evitando assim, o desenvolvimento de 

processos erosivos.

Os acessos à pilha de estéril serão realizados por meio de estradas existentes na mina, 

utilizadas como acesso às áreas de lavra. Para permitir maior segurança devido ao au-

mento de fluxo no transporte, estes acessos serão adaptados.

O sistema de monitoramento da PDE será composto por instrumentos do tipo piezôme-

tros e medidores de nível de água, instalados em pontos estratégicos (fundação e maci-

ço) da pilha, a fim de monitorar os níveis freáticos da fundação e maciço de estéril. Além 

destes instrumentos serão instalados marcos topográficos e medidores de vazões, para 

medição de fluxo de água sobre a pilha e drenados pelo sistema de drenagem interna.

2.5.3 Beneficiamento do minério 

O minério de ferro bruto extraído da Cava Central será processado na nova usina de 

beneficiamento visando a produção de 28,5 milhões de toneladas ao ano de produtos, 

sendo 90% granulado e o restante sinter feed.

A nova usina ocupará uma área de 115,96 ha localizada a leste da atual cava. O novo 

projeto de beneficiamento envolve as operações unitárias, desde a recepção do minério 

bruto até o empilhamento do produto nos pátios de estocagem, incluindo todas as uni-

dades de apoio operacional e administrativo necessárias.

O processo de beneficiamento do minério de ferro, apresentado de forma simplificada na 

figura da página 33, passa pelas etapas de britagem primária e secundária, estocagem 

no pátio de minério britado, escrubagem e peneiramento, britagem terciária e quaterná-

ria, jigagem de grossos e de finos, moagem primária, concentração dos espirais dos finos 

(-1mm) moídos, espessamento de finos naturais e lamas, e espessamento e filtragem de 

rejeitos. Os produtos gerados após este processo serão posteriormente estocados nos 

pátios de produtos.

CARACTERÍSTICAS DA PILhA DE DISPoSIção DE ESTéRIL - PDE

Características Valores

Altura máxima 37 m

Área ocupada 7,7 ha

Volume 0,6 Mm³

Cota máxima da pilha 330 m

Inclinação dos taludes 2,5 : 1,0

Altura dos taludes 10,0 m

ângulo dos taludes 22°

ângulo global 20°

Largura de berma 4,0 m

Distância Média de Transporte - Cava até a Estrutura 1 km
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ARRANjO DA PILHA DE DISPOSIçãO DE ESTÉRIL - PDE
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PROCESSO DE BENEFICIAMENTO SIMPLIFICADO DO MINÉRIO DE FERRO DA NOVA USINA DE BENEFICIAMENTO

PROjETO SANTA CRUz - RIMA                                                                                                                                               CAPÍTULO 2 - CARACTERIzAçãO DO EMPREENDIMENTO



34

2.5.4 disposição de rejeitos

O processo de beneficiamento do minério de ferro tem como objetivo eliminar minerais 

como o quartzo e as argilas, reduzindo assim o teor de sílica e óxido de alumínio nos 

produtos finais. Em função disso, serão gerados na usina de beneficiamento os rejeitos 

(lamas e finos naturais), compostos basicamente por sílica e material alumino argiloso.

Para destinação desse rejeito foi desenvolvido um estudo prevendo para o empreen-

dimento uma estrutura de barragem de disposição de rejeitos, chamada de barragem 

para o período de ramp up. O estudo foi elaborado de forma a indicar uma barragem 

que atenda à futura necessidade da mina Vetria para uma produção de até 2 milhões 

de toneladas ao ano de produtos, para o período de 2014 a 2024. A estrutura da barra-

gem visa atender a produção da nova usina e da planta atual, uma vez que a estrutura 

de disposição de rejeitos existente não é suficiente para atender a demanda até a sua 

desativação.

Para a destinação do rejeito da nova usina de beneficiamento, cuja capacidade máxima é 

de 28,5 Mta, será estudada uma nova estrutura para sua disposição adequada.

A referida estrutura terá a finalidade tanto de disposição de rejeitos espessados no pro-

cesso de beneficiamento do minério, como de recirculação de água para operação da 

usina. O rejeito seguirá por gravidade da área da usina até a barragem, sendo lançado 

ao longo do reservatório. O material será sedimentado e adensado ao longo do tempo, 

liberando a água que será reutilizada na mina.

A estrutura para disposição de rejeitos estará localizada a jusante da barragem de rejei-

tos B6 e da barragem de água B8 existentes, englobando praticamente toda a área que 

contempla a disposição de rejeito atual, sendo uma área já alterada.

A figura da página 35 apresenta a estrutura da barragem.

O sistema de drenagem interna da barragem será formado por filtros associados ao 

tapete drenante, tipo sanduíche, no fundo do vale nas ombreiras, ambos constituídos 

de areia. Na extremidade do tapete de jusante, no fundo do vale, deve ser previsto um 

dreno de pé com camadas de transição e enrocamento. O topo do filtro vertical deverá 

ficar a 1,0 m da face do aterro.

O sistema de drenagem superficial da barragem foi concebido para coletar as águas 

de chuva do maciço do barramento e de área parcial das ombreiras, conduzindo-as de 

forma ordenada para pontos a jusante, evitando assim o desenvolvimento de processos 

erosivos na estrutura.

O sistema vertedouro da barragem deve ser concebido para ser implantado em concreto 

armado, possuindo dispositivo de dissipação de energia. A crista e as bermas da barra-

gem serão protegidas, assim como o talude de jusante. 

Após o início do enchimento do reservatório, quase que imediatamente, uma estrutura 

garantirá a vazão mínima a jusante da barragem, chamada de estrutura de restituição. 

Após o ponto de liberação do fluxo de restituição, deverá ser instalado um medidor de 

vazão.

Para o sistema de recuperação de água da barragem, deverá ser previsto uma platafor-

ma flutuante, onde serão instaladas bombas verticais e uma estação elevatória (booster) 

com as bombas de água permitindo que esta retorne ao processo no empreendimento. 

A água clarificada no reservatório, composta daquela resultante da sedimentação e do 

adensamento dos rejeitos e de possíveis águas de chuva, deverá ser armazenada e 

captada, conforme demanda, para atendimento do empreendimento. Será destinada ao 

tanque reservatório no platô da usina de beneficiamento, de onde será distribuída.

Quanto ao monitoramento das estruturas da barragem, será feito através do controle 

das vazões da drenagem interna, e controle dos níveis de água no interior do maciço 

da barragem e da fundação. Deste modo, poderão ser identificados possíveis problemas 

em tempo suficiente para adoção de medidas corretivas. A vazão a jusante deverá ser 

medida diariamente durante a fase inicial de operação, passando a semanalmente para 

o primeiro ano de operação. O monitoramento ao longo dos demais anos poderá ser 

realizado mensalmente.

2.5.5 Unidades administrativas e de apoio operacional

Para atendimento e suporte às operações industriais, estão previstas edificações de 

apoio administrativo e operacional.

A conceituação, locação, distribuição e dimensionamento das edificações foram deter-

minadas com base nos critérios estabelecidos pelas normas regulamentadoras do Mi-
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LOCALIzAçãO DA ESTRUTURA DE DISPOSIçãO DE REjEITOS
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nistério do Trabalho, além das demais Normas de Segurança Ocupacional e de Proteção 

ao Meio Ambiente, previstas nas legislações de âmbito municipal, estadual e federal. O 

projeto dessas unidades foi elaborado pela empresa ECM S.A Projetos Industriais.

As novas instalações administrativas e de apoio compreendem as seguintes áreas: Platô   

Administrativo/Portaria de Platô, Platô da Oficina de Manutenção de Veículos Pesados, 

Platô da Oficina Avançada do Beneficiamento e Platô do Laboratório.

As instalações previstas nos platôs terão constituições típicas: Escritório Administrativo; 

Restaurante/ Refeitório; Ambulatório/ Brigada de Incêndio; Portaria/ Balança; Terminal 

Rodoviário/ Vestiário; Laboratório Analítico; Oficina de Manutenção Industrial da Usina/ 

Sala de Controle; Depósito intermediário de resíduos; Oficina de Manutenção de Veículos 

e Equipamentos Pesados; Posto de Abastecimento de Veículos Leves e Pesados; Depósito 

de Explosivos e Acessórios (Paiol de explosivos).

2.5.6 mão de oBra para a fase de operação

Para a operação das atividades na mina, na usina de beneficiamento e administração 

do site foi previsto um pico de mão de obra com cerca 1.000 empregados, conforme 

detalhado a seguir.

mão de obRA dA minA

A mão de obra de operação da mina foi estimada considerando-se a operação dos equi-

pamentos durante os anos do empreendimento, sendo que para as operações de lavra 

foram definidas considerando o regime de trabalho em quatro turnos/dia, cinco turmas 

de pessoal e para alguns equipamentos de apoio foi considerado o regime de trabalho 

de 3 turnos com 4 turmas.

De acordo com o dimensionamento da mão de obra verifica-se que no pico haverá até 

552 empregados trabalhando na mina.

mão de obRA dA usinA de beneficiAmento e AdministRAtivo

Para a definição do efetivo de empregados relacionados à usina de beneficiamento, fo-

ram consideradas as atividades de operação e manutenção com regime de trabalho de 

1 turno de 8 horas/dia, 5 dias por semana para o pessoal administrativo e 4 turnos de 6 

horas/dia, 7 dias por semana para o pessoal da produção.

O quadro de pessoal nestas unidades apresenta um total de 452 empregados.

2.5.7 sistema de distriBUição de ÁgUa 

A demanda de água prevista no Projeto Santa Cruz é da ordem de 1.300 m³/h, baseado 

no princípio de minimizar seu consumo por meio de reaproveitamento da água no pro-

cesso e da recirculação de água da barragem.

A água nova prevista no balanço será proveniente de captação do rio Paraguai, situado a 

uma distância de aproximadamente 30 km da usina. Destaca-se, porém, que o sistema 

de captação e adução não é alvo do presente EIA/RIMA. Neste estudo trata-se apenas 

a distribuição da água a partir do reservatório de água previsto no projeto, que estará 

localizado em área próxima à usina de beneficiamento e instalações de apoio.

Visando atender a demanda de água dos prédios de apoio administrativo e operacional, 

será implantada junto do reservatório de água uma Estação de Tratamento de Água – 

ETA. A água tratada na ETA será encaminhada para um reservatório em concreto e será 

distribuída para as edificações.

2.5.8 sistema de fornecimento de energia elétrica

O sistema de fornecimento de energia elétrica para as instalações industriais do Projeto 

Santa Cruz será por meio da Subestação Principal, que irá abastecer quatorze subesta-

ções de área (secundárias) que irão alimentar os equipamentos de processo da usina de 

beneficiamento e as instalações de apoio.

2.5.9 estrUtUras de controle amBiental da etapa de operação

Para os efluentes pluviais, efluentes líquidos, resíduos sólidos, emissões atmosféricas, 

ruído e vibração que serão gerados durante a operação são apresentados neste item os 

sistemas de controle ambiental a serem implantados.

Alguns sistemas de controle ambiental de estruturas geotécnicas tais como cava, pilha, 

barragem, além do posto de combustível, possuem sistemas de drenagens, monitora-

mentos, dispositivos, controle e distribuição de resíduos, entres outros.

efluentes PluviAis

Será construído um sistema de drenagem superficial para controle das águas superficiais 

recebidas nas áreas do empreendimento. Neste sistema os estudos hidrológicos permi-

tem dimensionar adequadamente as estruturas, que  são: canaletas, sarjetas, descidas 
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de água, saídas de água, dissipadores de energia, bueiros e bacias de contenção e 

amortecimento.

Resíduos sólidos

Assim como na fase de implantação, todos os resíduos gerados durante as atividades 

operacionais terão gestão realizada conforme procedimentos estabelecidos pela Vetria 

em conformidade com a legislação e normas técnicas em vigor.

Todos os resíduos gerados serão separados, classificados, armazenados em recipien-

tes adequados e destinados de maneira ambientalmente e tecnicamente correta. Serão 

instalados Depósitos Intermediários de Resíduos (DIR) nas áreas do platô da oficina de 

manutenção de veículos pesados e platô da oficina avançada do beneficiamento. Dos 

DIR alguns resíduos poderão ser destinados diretamente para aterro sanitário ou serão 

encaminhados para a Central de Materiais Descartáveis (CMD). Da CMD, periodicamen-

te, os resíduos depositados serão transportados para disposição e tratamento final por 

empresas especializadas devidamente licenciadas, as quais se responsabilizam pela dis-

posição final dos resíduos.

efluentes líquidos 

Na fase de operação é prevista a geração de efluentes sanitários e efluentes oleosos. Os 

efluentes sanitários gerados nas instalações sanitárias/vestiários, restaurante e refeitó-

rios, deverão ser tratados em Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) compacta a ser 

construída no platô da usina de beneficiamento e instalações de apoio.

O laboratório destinado à realização de ensaios químicos e físicos de amostras de mi-

nerais provenientes da mina e beneficiamento irá gerar efluentes químicos. Para trata-

mento desse efluente é prevista uma Estação de Tratamento de Efluente – ETE Química 

anexa ao laboratório. Após a neutralização do efluente nesta estação, ele será destinado 

para a ETE do platô da usina.

Com relação aos efluentes contendo resíduos oleosos, é previsto um sistema de trata-

mento dos efluentes que compreenderá a coleta, tratamento e destinação para a Es-

tação de Tratamento de Efluente Oleoso - ETEO prevista no empreendimento. Todos 

os efluentes coletados serão tratados para a separação dos sólidos e resíduos oleosos 

emulsionados e não emulsionados. O óleo retirado das caixas separadoras e o lodo de-

saguado serão acondicionados em recipientes próprios e encaminhados para o CMD. Do 

CMD, os óleos terão como tratamento final co-processamento ou re-refino por empresa 

especializada.

Para os trabalhos em campo de grande mobilidade ou dispersão deverão ser previstos 

banheiros químicos, sendo previsto 1 (um) banheiro químico para cada 20 (vinte) em-

pregados. O recolhimento do efluente dos banheiros químicos deverá ser realizado com 

um caminhão com tanque pressurizado e será encaminhado para Estação de Tratamento 

de Esgotos (ETE).

emissões AtmosféRicAs 

No processo de beneficiamento, nas etapas de manuseio do minério bruto, a umidade 

natural do minério mitiga a geração de poeiras. Nas etapas após a cominuição, no bene-

ficiamento à úmido não ocorre geração de particulado. já nos pátios de estocagem, os 

minérios granulados e sinter feed apresentam pouca dispersão de particulados.

Para a redução da geração de material particulado proveniente da movimentação/trân-

sito de equipamentos, máquinas e veículos em vias não pavimentadas, será realizada a 

umidificação das vias por meio de caminhões-pipa ou de aspersores fixos ou semimó-

veis. A periodicidade da aspersão de água será em função das condições meteorológicas.

Na fase de operação, ocorrerão também emissões gasosas nos motores a diesel de equi-

pamentos e veículos, sendo sua manutenção preventiva considerada como um controle.

Ruídos e vibRAção

A maioria dos equipamentos utilizados na operação do empreendimento está localizada 

dentro de áreas fechadas. Diante de tal fato, não é esperada a geração significativa de 

ruídos ambientais. As formas de minimização dos ruídos se darão por meio da manuten-

ção e regulagem adequada dos equipamentos e veículos, além da utilização de atenua-

dores de ruído quando necessário.

Para assegurar a saúde dos funcionários que irão trabalhar próximo às fontes de ruídos e 

em atendimento ao estabelecido na legislação trabalhista, serão utilizados Equipamentos 

de Proteção Individual (EPI) e/ou Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), bem como 

outros dispositivos adequados a cada ambiente de trabalho.
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

A elaboração do diagnóstico ambiental das áreas afetadas pelo Projeto Santa Cruz teve 

como base as informações disponíveis sobre a região, os estudos ambientais realizados 

anteriormente na região (dados secundários), as características do projeto de engenha-

ria do empreendimento e informações obtidas com a Vetria, além de dados primários 

levantados na área.

O trabalho teve início com uma primeira visita técnica à área, para definição das Áreas 

de Estudo do empreendimento (Áreas de Influência Direta e Indireta e Área Diretamente 

Afetada). Posteriormente, foram realizadas campanhas de campo para fazer o reconhe-

cimento da realidade ambiental das áreas envolvidas e o levantamento das informações 

dos meios físico, biótico e socioeconômico para elaboração do diagnóstico ambiental.

Em escritório, após as campanhas de campo, foram realizadas reuniões com toda a 

equipe técnica para elaboração das análises de impactos e das propostas de medidas de 

controle ambiental consideradas necessárias e adequadas para possibilitar a implantação 

do empreendimento.

A Avaliação de Impactos Ambientais foi realizada a partir da adoção de metodologia  

específica, considerando as causas e os efeitos, a qualificação e avaliação das  

dimensões dos prováveis impactos ambientais que poderão atingir elementos Físicos, 

Bióticos e Socioeconômicos.

A metodologia adotada para a avaliação de impactos tem como princípio básico asso-

ciar os efeitos ambientais às ações do empreendimento e, simultaneamente, apresentar  

as medidas para amenizar os impactos identificados, assim como as medidas  

compensatórias e de monitoramento das alterações.
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CAPÍTULO 4 - DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE ESTUDO

Em estudos ambientais, a definição das áreas de influência do empreendimento é requi-

sito legal para a avaliação dos impactos e para o licenciamento das atividades, visando 

o direcionamento dos trabalhos em campo, elaboração do diagnóstico ambiental, pro-

posição de medidas mitigadoras, compensatórias e de recuperação das áreas alteradas.

As áreas de influência correspondem aos locais que podem sofrer os efeitos potenciais 

e que de alguma forma sofrerão ou exercerão alguma influência sobre do Projeto Santa 

Cruz em suas fases de implantação e operação, seja nos aspectos físicos, bióticos ou 

socioeconômicos.

Os limites destas áreas variam de acordo com os elementos dos meios avaliados (físico, 

biótico e antrópico) e, usualmente, são definidas como Área de Influência Indireta, Área 

de Influência Direta e Área Diretamente Afetada.

ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA – AII

A Área de Influência Indireta foi considerada como a área geográfica que pode ser afe-

tada pelos impactos não significativos, positivos ou negativos, indiretos, decorrentes da 

implantação e operação das diversas atividades consideradas no Projeto Santa Cruz.

Para os meios Físico e Biótico, a Área de Influência Indireta foi estabelecida como a área 

que circunda a Área de Influência Direta (AID), considerando o contexto das morrarias 

que integram o Maciço do Urucum, além das morrarias do Zanetti, Albuquerque e do 

Mato Grande. Foram consideradas ainda as formações vegetais e o contexto de bacia 

hidrográfica.

Na porção oeste, o limite da AII segue pelos córregos Piraputangas, das Pedras, Mor-

rinhos, Urucum e Banda Alta. A norte e nordeste, a AII engloba as lagoas Negra e do  

Arroz, acompanhando o corixo Fundo. A leste segue pela calha do rio Areião, que  

engloba a baía de Albuquerque. E finalmente, a sul, acompanha a calha principal do 

rio Verde. O desenho da página 47 ilustra os limites das áreas de estudo para os meios 

Físico e Biótico.

Para o meio Socioeconômico, a AII levou em conta os territórios dos municípios de Co-

rumbá e Ladário, onde as áreas selecionadas para o Projeto Santa Cruz estão totalmente 

inseridas. O desenho da página 49 ilustra os limites das áreas de estudo para o meio 

Socioeconômico. Para a arqueologia, a AII considerou o contexto regional de ocupação 

pré-histórica e histórica da região do município de Corumbá.

ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA – AID

Como Área de Influência Direta considerou-se a área no entorno da Área Diretamente 

Afetada (ADA), que pode ser afetada pelos impactos diretos significativos, positivos ou 

negativos, decorrentes das atividades do Projeto Santa Cruz.

A delimitação da AID para os meios Físico e Biótico teve o objetivo de contextualizar a 

baía de Mato Grande na área de inserção do empreendimento. Além disso, na AID foi 

incorporada parte da dinâmica das áreas inundáveis, bem como a presença de barreiras 

físicas para os impactos. Estas barreiras são representadas por divisores de sub-bacias 

hidrográficas e demais ondulações do terreno.

Deste modo, os limites noroeste e norte da AID seguem a linha de cumeada da morraria 

Grande, cruzando a rodovia MS-228 até um curso de água sem denominação ao norte. 

Na sequência, o limite acompanha a calha de outro curso de água local sem denomina-

ção que conecta pequenas lagoas na porção leste até a baía de Mato Grande. A sul, o 

limite da AID circunda a base da morraria do Zanetti, que representa uma barreira física 

para a propagação dos impactos. Por fim, em suas porções sudoeste e oeste, o limite da 

AID retoma a linha de cumeada da morraria Grande. O desenho da página 48 apresenta 

os limites da Área de Influência Direta (AID) para os meios Físico e Biótico.

Para o meio socioeconômico, a Área de Influência Direta compreende os seguintes ter-

ritórios:

 ▪ Sedes municipais de Corumbá e Ladário;

 ▪ Comunidade Antônio Maria Coelho, Assentamento Mato Grande e distrito de 
Albuquerque;

 ▪ Balneário Menck, Balneário Lago Azul Country Clube e Balneário Iracema, que são 
espaços de lazer situados próximos a Comunidade Antônio Maria Coelho.

O desenho da página 49 apresenta os limites da AID para o meio socioeconômico. A AID 

definida para os estudos arqueológicos corresponde à área compreendida pelos limites 

das poligonais do DNPM.
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ÁREA DIRETAMENTE AFETADA – ADA

Para os meios Físico e Biótico a Área Diretamente Afetada corresponde às áreas a serem  

efetivamente ocupadas pelo Projeto Santa Cruz e incluem as áreas de: expansão da cava, 

implantação da usina de beneficiamento e instalações de apoio; implantação da barragem de 

rejeito dimenssionada para o período de ramp up. Acrescem-se ainda a essa área de estudo 

os locais previstos para a instalação dos canteiros de obra e sistemas de controle ambiental.  

É, portanto, a área que incorpora todas as atividades necessárias à implantação e opera-

ção do empreendimento, com um total de 899,48 ha, conforme apresentado no desenho 

da página 48.

Para o meio Socioeconômico e Cultural a ADA compreende propriedades rurais onde a 

mina da Vetria está inserida, cujas terras serão necessárias aos objetivos do projeto, 

conforme pode ser observado no desenho da página 49. As intervenções propostas no 

âmbito do empreendimento ocorrerão em três (03) estabelecimentos particulares.

A Área Diretamente Afetada para o Patrimônio Arqueológico é a mesma definida para 

os meios Físico e Biótico, ou seja, abrange as áreas que sofrerão intervenções diretas 

pelo empreendimento. Somam-se ainda algumas áreas do entorno imediato, conforme 

apresentado no desenho da página 50.
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àREAS DE ESTUDO
ADA E AID DOS MEIOS FÍSICO E BIóTICO
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CAPÍTULO 5 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

MEIO FÍSICO

Clima e Condições meteorológiCas

O clima nos municípios de Corumbá e Ladário, onde está inserido o empreendimento, 

caracteriza-se por ser um clima tropical, com verão chuvoso e quente e inverno seco.  

As temperaturas médias são elevadas (maiores que 20ºC) e a estação seca tem duração 

de seis a sete meses, incluindo os meses de abril a setembro/outubro. O período chuvo-

so, que geralmente tem início em outubro, tem duração de cinco a seis meses.

O clima regional não possui índice de chuvas elevado, sendo o volume médio anual  

variável entre 1.050 e 1.250 mm. O mês de janeiro é o mês que registra a maior  

quantidade de chuvas. Os meses de junho, julho e agosto são os meses do ano com  

menor volume de chuvas, sendo considerados os meses mais secos. Devido à falta de 

chuva no inverno, são registrados inúmeros focos de incêndio na região nestes três 

meses.

Na região de Corumbá há a predominância de ventos nas direções leste (E),  

leste-sudeste (ESE) e leste-nordeste (ENE). Além disso, as velocidades médias dos  

ventos são, em geral, menores que 10 m/s, isto é, menores que 36 km/h.

Qualidade do ar

A qualidade do ar de uma região é resultante de um complexo sistema que envolve 

as emissões de poluentes existentes e as condições meteorológicas que conduzem os  

processos de transformação, dispersão e remoção de poluentes do ar.

O diagnóstico de qualidade do ar permite o conhecimento da situação atual no que 

se refere aos níveis de poluentes atmosféricos. Portanto, para realizar este levanta-

mento de dados, foi instalada uma estação automática de monitoramento da qualidade 

do ar na Fazenda Santa Mônica, próximo à área do Projeto Santa Cruz, em Corumbá.  

A campanha de medições foi realizada durante o período de 12/09/2013 a 22/10/2013,  

compreendendo o período seco, que é o mais crítico em termos de poluição do ar.

De maneira geral, a qualidade do ar nas áreas de influência do empreendimento,  

atualmente é adequada. Os poluentes analisados apresentam concentrações abaixo dos 

limites estabelecidos pela legislação (Resolução CONAMA nº 03/1990).

ruídos e Vibrações

Para conhecer os níveis atuais de ruídos e de vibrações do terreno nas áreas de influência 

do empreendimento (AII, AID e ADA), foi realizada uma campanha de medições destes 

aspectos. Os níveis de ruídos e de vibrações foram medidos em 10 pontos situados nas 

fazendas vizinhas à mina da Vetria, na portaria da mina, no assentamento Mato Gran-

de, na entrada da Escola Municipal Castro Alves e na estrada de acesso aos balneários  

Iracema e Lago Azul Country Clube (ver desenho da página 54).

Foi observado que os níveis de ruído ultrapassaram os limites estabelecidos na norma 

referente ao tema (ABNT NBR 10.151/2000) em alguns pontos, o que foi devido aos 

ruídos de trânsito de veículos e de causas naturais, como o canto de aves ou insetos e 

latidos de cães, por exemplo.

Os resultados das medições de  

vibração do terreno foram me-

nores que o limite de conforto  

(0,315 m/s²), o que atende aos pa-

drões estabelecidos para este tema. 

Deste modo, a situação atual da área 

do Projeto Santa Cruz e sua vizinhança  

apresenta níveis de vibração conside-

rados confortáveis, que não represen-

tam problemas para as construções e 

estruturas presentes na área avaliada. 

geologia

No âmbito regional, os estudos foram feitos para a região ao sul do município de  

Corumbá, em terrenos do Maciço do Urucum. Tal região é marcada por imponentes 

áreas elevadas constituídas por depósitos sedimentares do Neoproterozóico do Grupo  

Jacadigo, constituído pelas formações Urucum e Santa Cruz, além de rochas  

carbonáticas, aparentemente mais jovens, do Grupo Corumbá, que ocorrem margeando 

essas elevações.

O embasamento é denominado Complexo Rio Apa e na região do Maciço do Urucum 

ele é constituído por granitos. As rochas do Grupo Jacadigo encontram-se sobre o  

Ponto de amostragem dos níveis de ruídos 
e vibrações na entrada da 

Escola Municipal Castro Alves.
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embasamento. Já na base, encontram-se as rochas siliciclásticas da Formação  

Urucum constituídas predominantemente por sedimentos terrígenos. Acima da Formação  

Urucum está a Formação Santa Cruz, que é constituida por depósitos mistos de compo-

nentes siliciclásticos, GIF’s (Granular Iron Formations) e BIF’s (Banded Iron Formations). 

Esta formação está recoberta pelos calcários do Grupo Corumbá e por depósitos  

coluvionares e sedimentos quaternários.

Três unidades estratigráficas compõem as áreas de influência indireta e direta (AII e 

AID), são elas: Complexo Rio Apa, Grupo Jacadigo e Grupo Corumbá. Também se fazem 

presentes depósitos sedimentares quaternários, representados por material coluvionar 

(tálus de BIF’s e GIF’s), bem como a Formação Pantanal. O Grupo Jacadigo é represen-

tado por rochas que compõem o Maciço do Urucum.

A área diretamente afetada (ADA) do Projeto Santa Cruz localiza-se na vertente leste da 

morraria Grande, onde encontra-se a atual mina de ferro da Vetria, cujo minério extraído 

compreende um elúvio enriquecido em ferro que se apresenta friável. Geologicamente, 

esse material foi gerado a partir de processos de formação de solo que afetaram as  

porções superiores das rochas do Grupo Jacadigo.

Na borda sudeste da área da cava, na região da portaria da mina da Vetria, encon-

tram-se aflorantes, em cortes de estrada, rochas siliciclásticas pertencentes à Formação  

Urucum. Foram encontrados arcóseos, e arenitos-arcoseanos com lentes conglomeráti-

cas.

Cobrindo grande parte da ADA, ocorre um material coluvionar com tamanhos que variam 

de grânulos a blocos, sendo muito comum observar matacões grandes, principalmente 

nos cursos de água. O colúvio cobre grande parte das vertentes da ADA e assenta-se em 

áreas menos inclinadas na forma de uma camada superficial fina. Esse colúvio é comum 

em vertentes inclinadas próximos aos topos da morraria Grande, onde se situam as 

rochas ferruginosas da Formação Santa Cruz. Tal material coluvionar é de composição 

derivada das Formações Ferríferas Bandadas e recobre a maior parte da área da cava 

Central.

As direções do mergulho dos planos de acamamento concentram-se no quadrante SE, 

portanto, a direção preferencial deste plano é NE-SW. Esta direção é evidente quando 

se observa o Maciço do Urucum como um todo. É possível notar um padrão de incli-

nação para o acamadamento das rochas com esta direção NE-SW, bastando observar  

a paisagem e a inclinação das morrarias que formam o relevo da região.

A mineralização primária na área do Projeto Santa Cruz corresponde à formação  

ferrífera do topo da Formação Santa Cruz (BIF’s). Por outro lado, há a ocorrência em 

larga escala de mineralização de ferro de origem secundária relativas aos depósitos  

eluviais e coluviais.

Os teores de ferro nestas rochas variam de 35 a 60%, e a sua localização é o Maciço 

do Urucum, onde os teores encontrados estão na faixa de 55 a 60% de Fe. Na dire-

ção das porções marginais das morrarias há um progressivo empobrecimento em ferro.  

Os teores de ferro nestas porções variam entre 35% a 50% e tem como localização  

principal a encosta leste da morraria do Rabichão. O desenho da página 56 apresenta o 

mapeamento da geologia local.

geomorfologia

O Projeto Santa Cruz está situado na bacia do Alto rio Paraguai, em área cujo relevo 

é constituído pelas morrarias que integram o Maciço do Urucum. A área de influência  

direta e área diretamente afetada (AID e ADA) estão situadas especificamente na  

morraria Grande, que se destaca na paisagem por ser constituída pelas rochas ferríferas, 

que são resistentes a erosão. A vertente sudeste dessa morraria é delimitada por ter-

renos deprimidos (rebaixados), que por sua vez, encontram-se circundados pelas áreas 

inundáveis do Pantanal. O desenho da página 57 apresenta as unidades de relevo na AID 

do empreendimento.

Entre a morraria e a depressão verifica-se um desnível topográfico de cerca de  

650 m, que é formado por rampas constituídas por sedimentos de material ferruginoso 

de variados tamanhos. Já o contato entre a depressão e a área inundável ocorre de for-

ma sutil, sendo marcado por colinas e pequenos morros. Os solos e as formações vege-

Vista parcial da morraria Grande, ao fundo, e à frente, faixa de terreno deprimida.
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tais encontram-se distribuídos no relevo e na paisagem de acordo com as características 

dos ambientes que estão ou não sujeitos às inundações.

Na vertente sudeste da morraria Grande predominam talvegues secos, enquanto que 

a presença de cursos de água perenes ocorre apenas no contato entre a morraria e a 

depressão. Esses cursos de água possuem s abertos e rasos que correm em direção às 

áreas inundáveis.

As áreas inundáveis, por sua vez, são constituídas por feições típicas do Pantanal, como 

as baías de Mato Grande e de Albuquerque, que são separadas por amplas depressões, 

denominadas de vazantes. No entanto, essas baías são conectadas por um pequeno 

curso de água perene, denominado de corixo.

Pedologia

Na área de influência direta (AID) do Projeto Santa Cruz predominam Gleissolos que 

estão associados às áreas sujeitas a inundações. Também ocorrem nesta área Cam-

bissolos, que são solos rasos, associados a rocha calcária que margeia a porção sul da 

AID e em alguns pontos da porção leste. A fertilidade desse tipo de solo favorece a sua 

utilização agrícola, mas a presença de blocos de rocha é impedimento à mecanização.

Na AID há ainda ocorrência de tipologias me-

nos extensas, como a do Neossolo Regolítico, 

que está associado à porção noroeste e oeste 

desta área. O Argissolo Vermelho é restrito à 

porção sudoeste da AID e o Latossolo Verme-

lho, menos expressivo, concentra-se numa 

pequena fração da porção norte.

Vista para a baía de Mato Grande.

Os processos erosivos instalados na 

AID e na ADA são caracterizados 

como movimentos gravitacionais e 

erosões hídricas. Os movimentos 

gravitacionais são do tipo rolamen-

to de blocos de rochas, que ocor-

rem nas porções mais inclinadas da 

morraria Grande. As erosões hídri-

cas são do tipo sulcos e ravinas e 

ocorrem junto aos solos argilosos 

nos acessos e estradas.Blocos rolados ao longo de uma 
encosta na morraria Grande.

Perfil de Gleissolo na área de 
inundação. Esse tipo de solo 
permanece encharcado em  

parte do ano. 

Perfil de Neossolo 
Regolítico 

observado na área 
da cava Central. 

Tipo de solo pouco 
desenvolvido, 
composto por 

muitos fragmentos 
de rocha.

Na área diretamente afetada (ADA) os Neosslos Regolíticos são 

predominantes. Os solos são rasos e jovens, desenvolvidos sobre 

colúvio, com certo grau de alteração. Todos os perfis avaliados em  

campo apresentaram grande pedregosidade. Esta tipologia 

de solo é a mais frágil da ADA e favorece a ocorrência de 

erosões.

Os Argissolos Vermelhos estão situados na borda sudeste da 

ADA, tendo em sua composição camadas arenosas sobre as 

argilosas, o que pode representar uma fragilidade a esta ti-

pologia de solo. Esta mudança textural acentuada pode gerar 

processos erosivos superficiais, tais como sulcos e ravinas.

Os Latossolos Vermelhos estão posicionados na porção nor-

deste da ADA. Essa tipologia de solo é mais antiga e está 

associada às áreas mais rebaixadas, sendo, portanto, solos 

mais profundos.
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presentes os balneários Iracema e Lago Azul Country Clube, pequenas barragens, comu-

nidades, dentre outros usos de cunho turísticos.

Na área próxima ao Projeto Santa Cruz foram cadastrados cinco (5) usuários de águas, 

e todas as captações são para fins domésticos, excetuando-se a captação realizada na 

mina da Vetria.

Hidrogeologia

Para o estudo hidrogeológico da área de influência do Projeto Santa Cruz, foram realiza-

dos dois trabalhos em campo - um, pela equipe da empresa DELPHI (em maio de 2013); 

e outro, pela equipe da empresa MDGEO (em junho/julho de 2013). Nestes levantamen-

tos foram identificadas 21 nascentes e surgências de água subterrânea pela equipe da 

DELPHI, e 18 surgências  e 5 furos de sondagem jorrantes pela MDGEO.

A deficiência das águas superficiais na região das Morrarias, principalmente no período 

de seca, faz com que alguns sítios e fazendas utilizem águas subterrâneas por meio da 

perfuração de poços freáticos e artesianos (SILVA et al., 2000).

Uma importante conclusão que os dados técnicos do estudo hidrológico identificou diz 

respeito as unidades hidrogeológicas reproduzidas pelas Brechas Sedimentares Ferrugi-

nosas (BF) e o artesianismo apresentado por alguns furos de sondagem cadastrados. A 

unidade BF é a única litologia que se repete nos cinco (5) furos jorrantes cadastrados, 

nos quais se pode inferir sobre o papel dessa unidade no fenômeno do artesianismo. 

reCursos HídriCos e Hidrologia

O empreendimento em estudo está localizado na Bacia Hidrográfica do Rio Paraguai, que 

está inserida no estado do Mato Grosso do Sul, partes do estado do Mato Grosso e de 

três países vizinhos (Argentina, Paraguai e Bolívia).

No Brasil, a bacia do Paraguai possui duas partes principais: a de planalto e a de planície, 

onde se localiza o Pantanal. A área de planície está sujeita a inundações, o que é devido 

à baixa declividade do terreno, ao clima da região, aos tipos de solos, à geologia e às 

vazões de outros rios e córregos que deságuam no rio Paraguai. Portanto, a caracterís-

tica mais marcante do Pantanal é o regime anual de cheias, sendo que as maiores áreas 

inundáveis estão entre Porto Conceição e Porto Murtinho (MS).

O pico das cheias na porção pantaneira, onde está lo-

calizada a área de influência indireta (AII) do Projeto 

Santa Cruz, se concentra nos meses de abril a junho, 

enquanto que as vazões mínimas no rio Paraguai são 

observadas nos meses de novembro, dezembro e ja-

neiro. Destaca-se que o Projeto Santa Cruz está localizado na porção das morrarias, 

especificamente na morraria Grande, e não está sujeito a influências das inundações.

Na planície pantaneira ocorre um padrão de drenagem diverso que abrange lagoas, 

baías, meandros abandonados, “vazantes”, “corixos”, pântanos permanentemente ala-

gados, além de alguns cursos de água perenes.

Na morraria Grande a rede de drenagem se caracteriza pelo predomínio de  

talvegues secos e cursos de água intermitentes e perenes de pequena vazão. Nes-

ta área as nascentes dos cursos de água estão localizadas, em geral, na porção bai-

xa da morraria e correm para a baía de Mato Grande (ver desenho da página 60). 

Em termos de vazão, cabe mencionar que o principal curso de água na morraria Grande 

é o córrego Piraputangas. No entanto, ele está na vertente oposta e não possui conexão 

com a área do Projeto Santa Cruz.

Quanto ao abastecimento de água, o rio Paraguai é a principal fonte para os municípios 

de Corumbá e Ladário. Nas áreas de influência do empreendimento (AII, AID e ADA), 

no consumo de água para atividades industriais são utilizados o rio Paraguai e o córrego 

Piraputangas. Destaca-se que na micro bacia hidrográfica do córrego Piraputangas estão 

É a inclinação maior ou 
menor do relevo em  
relação ao horizonte.

Área de nascente
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Os colúvios que cobrem boa parte da área de influência direta e diretamente afetada, por 

se tratarem de material muito alterado, e assim, bastante poroso, são importantes na 

condução de água subterrânea. As demais unidades geológicas, quando não alteradas, 

apresentam baixo potencial tanto na condução quanto no armazenamento de água sub-

terrânea. Quando fraturadas, as unidades Formações Ferríferas Bandadas, Calcários ou 

Arenitos/Siltitos, passam a apresentar comportamento de aquíferos fraturados e podem 

conduzir e armazenar volumes relevantes de água subterrânea.

O sistema aquífero na área do Projeto Santa Cruz funciona como um aquífero a du-

pla porosidade. O meio poroso é composto pela unidade geológica em superfície, com 

colúvios e elúvios, além de porções do minério (formação ferrífera bandada), quando 

intemperizado, e pelos próprios níveis de brechas sedimentares. Essas unidades atuam, 

armazenando água subterrânea e conduzindo as águas meteóricas e de escoamento 

superficial às unidades inferiores. Já o meio fraturado é constituído pelos rochas não al-

teradas, porém fraturados, com capacidade de armazenar e conduzir água subterrânea. 

Esse meio possui recarga associada a água proveniente do meio poroso, situado acima 

destas rochas, que contribui diretamente a partir das águas superficiais e de chuva,  

e também pelas fraturas que os interligam.

No modelo conceitual do comportamento hidráulico elaborado estima-se que o fluxo de 

água subterrânea acompanha a topografia do terreno, em sentido de NW para SE, em 

direção aos baixos da planície do Pantanal e do Rio Paraguai (Baía de Albuquerque). 

Qualidade das Águas

As principais fontes de pressão sobre a qualidade das águas na região do Pantanal são 

as atividades antrópicas, o transporte fluvial, os aproveitamentos hidrelétricos e a “de-

quada”. A “dequada” é um fenômeno natural de degradação da qualidade da água, cujo 

período marcante na região de Corumbá abrange os meses de abril a junho/julho.

Para este diagnóstico, foi realizada uma campanha de coleta de amostras de água para 

obtenção de dados nas áreas de influência do projeto (ADA, AID e AII), entre os dias 

10 e 17/07/2013. A amostragem foi realizada em 18 pontos, denominados com os có-

digos de QAS01 a QAS19, sendo quatorze (14) de águas superficiais e quatro (04) de 

águas subterrâneas. O desenho da página 62 apresenta a localização dos pontos de  

amostragem.

Os resultados das análises realizadas para o rio Paraguai indicaram baixíssimo nível de 

oxigenação das águas amostradas e alguns parâmetros não atenderam aos padrões. 

Estes resultados permitem concluir pela influência da “dequada”, onde a presença da 

matéria orgânica vegetal em decomposição altera a qualidade das águas.

Nas áreas de influência do Projeto Santa Cruz (ADA, AID e AII), para as águas subterrâ-

neas os resultados foram, de modo geral, bons.

Quanto às águas superficiais, os resultados das análises permitiram verificar que a gran-

de maioria atendeu aos padrões de águas doces de classe 2 estabelecidos na Resolução 

CONAMA nº 357/2005 e na Deliberação CECA/MS nº 36/2012.

De modo geral, ocorre o predomínio de águas bem oxigenadas e livres de materiais 

orgânicos. As desconformidades de alguns metais (alumínio, ferro, manganês e níquel) 

nas avaliações não representam a ocorrência de contaminação, e são associadas à com-

posição das rochas e solos da área de influência do Projeto Santa Cruz.

Por fim, conclui-se que os resultados obtidos não caracterizam quaisquer processos de 

lançamentos de efluentes ou outras fontes de alterações significativas da qualidade das 

águas superficiais e subterrâneas.

Coleta de amostra em curso de água
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MEIO BIÓTICO

Os estudos relativos ao meio biótico foram realizados com base em dados e informações 

levantados em campo, por meio de campanhas para coleta de dados primários referen-

tes aos grupos da flora, limnologia (macrófitas aquáticas, fitoplâncton, zooplâncton e 

macroinvertebrados aquáticos), ictiofauna (peixes), nécton (organismos aquáticos que 

se locomovem na coluna d’água por meios próprios), entomofauna (muriçocas, pernilon-

gos e borboletas), herpetofauna (anfíbios e répteis), avifauna (aves) e mastofauna (ma-

míferos terrestres, aquáticos e voadores como os morcegos). Também foram utilizados 

trabalhos secundários existentes sobre a região considerada objeto de estudo.

Nos trabalhos de campo, a identificação das espécies para os estudos da Flora e Inven-

tário Florestal foi feita com base na visualização e das plantas pela análise de troncos, 

ramos, flores e frutos coletados. Já em relação à Fauna, essa identificação foi realizada 

por meio dos seguintes procedimentos:

 ▪ Observação direta dos animais;

 ▪ Busca por vestígios da ocorrência de animais, tais como pegadas, fezes, carcaças, 
ninhos, ossos e partes do corpo;

 ▪ Realização de registros auditivos da vocalização de animais;

 ▪ Captura de imagens e vídeos via cameras Trap;

 ▪ Captura e eventual coleta de animais.

A captura de animais foi realizada por uma equipe multidisciplinar que utilizou diferentes 

métodos, adequando-se aos diferentes grupos da fauna. Para isso, foram utilizadas pe-

neiras, redes de espera e rede D para os grupos dos peixes, nécton e macroinvertebra-

dos, quadrado de madeira para coleta de macrófitas, armadilhas luminosas e armadilhas 

de frutas para coleta de pernilongos e borbole-

tas, rede de plâncton para coleta de fitoplâncton 

e zooplâncton, rede de neblina para morcegos e 

armadilhas de gaiola para pequenos mamíferos. 

Os animais capturados foram tratados com o má-

ximo cuidado para manter sua integridade física. 

Na grande maioria das vezes, depois de anotadas 

as informações de interesse, esses animais foram 

soltos no mesmo local da captura, sem nenhum 

tipo de ferimento.

As armadilhas fotográficas, ou  

“camera trap”, são aparelhos 

compostos por uma câmera foto-

gráfica digital e dois sensores para 

detecção de calor e/ou movimen-

to. O sensor detecta a presença 

de animais que se deslocam em 

frente ao equipamento, causando 

o disparo da câmera fotográfica.

As capturas, coletas e transporte do material biológico coletado, tanto para a flora quan-

to para a fauna, foram devidamente autorizadas pelos órgãos ambientais responsáveis, 

mediante a emissão de licenças, neste caso, o IMASUL e IBAMA.

flora

A primeira atividade relativa ao estudo da flora baseou-se na consulta à literatura botâ-

nica produzida para a região da Morraria do Urucum e arredores, pesquisando-se sobre 

a cobertura vegetal da região por meio da internet e em publicações especializadas. Pos-

teriormente foi realizada uma campanha para coleta de dados em campo no período de 

07 a 23 de maio de 2013. Após este período, um dos membros se deslocou diretamente 

para o Herbário da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, onde passou três dias 

comparando o material coletado com exsicatas da coleção botânica dessa instituição.

Para o levantamento de dados da vegetação presente na Área Diretamente Afetada 

(ADA) pelo Projeto Santa Cruz foram utilizadas diferentes metodologias como o levanta-

mento florístico, caracterização descritiva e pontos de amostragem, além da realização 

de inventário florestal, onde as tipologias de Floresta Estacional Semidecidual, Floresta 

Estacional Decidual e Cerrado foram amostradas.

O projeto estudado possui uma ADA de 899,48 ha onde foram identificadas as seguin-

tes tipologias: Floresta Estacional Decidual em estágios inicial e médio de regeneração, 

Floresta Estacional Semidecidual em estágios inicial, médio e avançado de regenera-

ção, Vegetação Rupestre sobre Bancada Laterítica, Mineração, Pasto, Pasto Sujo e Solo 

Exposto. A área de cada tipologia é apresentada na tabela da página 64. A Floresta 

Estacional Semidecidual em estágio médio/avançado é a principal tipologia vegetal na  

ADA (448,97 ha), seguida por Pastos Sujos (173,72 ha).

A ADA e AID do empreendimento apresentam 5.613,47 ha de formações florestais, onde 

são encontradas as tipologias de Floresta Estacional Semidecidual, Decidual e Aluvial em 

diversos estágios de regeneração. No interior das áreas de formações florestais foram 

alocadas 55 parcelas amostrais, sendo dez em Floresta Estacional Semidecidual em es-

tágio inicial de regeneração (FESI), 30 parcelas em Floresta Estacional Semidecidual em 

estágio médio de regeneração (FESM) , dez parcelas em Floresta Estacional Semideci-

dual em estágio médio/avançado de regeneração (FESMA) e cinco parcelas em Floresta 

Estacional Decidual em estágio médio de regeneração (FEDM). Nestas parcelas foram 

registradas 157 espécies arbóreas, além dos indivíduos mortos. Essas espécies foram 

classificadas entre 55 famílias botânicas, além do agrupamento dos indivíduos mortos e 

das famílias indeterminadas.
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QUANTITATIVO DO USO DO SOLO E COBERTURA VEGETAL
ADA DO PROJETO SANTA CRUZ

Tipologia Sigla
Área 

dentro de 
APP (ha)

Área Total 
(ha)

Representividade
Total (%)

Floresta Estacional Decidual em Estágio Inicial e Médio de 
Regeneração FEDIM 0,74 9,57 1,06

Floresta Estacional Semidecidual em Estágio Inicial de Regeneração FESI 6,36 30,43 3,38

Floresta Estacional Semidecidual em Estágio Médio de Regeneração FESM 0,08 2,27 0,25

Floresta Estacional Semidecidual em Estágio Médio/Avançado de 
Regeneração FESMA 8,10 448,97 49,91

Mineração MIN 0,11 94,60 10,52

Pasto PAS 0,97 128,48 14,28

Pasto Sujo PSTS 0,27 173,72 19,31

Solo Exposto SE 0,06 1,63 0,18

Vegetação Rupestre sobre Bancada Laterítica VRL 0,00 9,81 1,09

Total - 16,69 899,48 100,00

Dentre as espécies inseridas no inventário florestral Myracrodruon urundeuva (aroeira) é 

citada como “Ameaçada de extinção” e Astronium fraxinifolium (gonçalo alves) é citada 

como “Deficiente de Dados” de acordo com a Instrução Normativa do Ministério do Meio 

Ambiental (MMA) n0 06, de 23 de setembro de 2008 (MMA, 2008) que lista as espécies 

da flora brasileira ameaçadas de extinção.

Para a amostragem realizada no Cerrado foram alocadas dez parcelas, nas quais foram 

registradas 33 espécies botânicas, além dos indivíduos mortos, as quais foram classifi-

cadas entre 23 famílias. Das espécies amostradas, apenas Astronium fraxinifolium (gon-

çalo alves) é referida na Instrução Normativa do Ministério do Meio Ambiental (MMA) n0 

06, de 23 de setembro de 2008 (MMA, 2008), sendo citada como “Deficiente de Dados”.

Na ADA e AID ocorrem as bancadas lateríticas que somam 9,81 ha e representam  

1,09 % deste território, enquanto na AID ocupam 25,68 ha. Em meio a pastagens, 

essas bancadas, apesar de sofrerem pressão por pisoteio de gado e queimadas, ainda 

guardam amostras de sua comunidade nativa. Dentre as espécies mais comuns estão as 

bromélias Bromelia balansae e Dickia sp., as ervas Aca-

lipha comunis, Waltheria operculata, Selaginella sello-

wii e Portulaca sp., e os arbustos Bauhinia pentandra 

e Mimosa xantocentra. O cacto Discocactus ferricola 

(fotos abaixo), endêmico dessas bancadas do entorno 

das morrarias ferruginosas da região, foi encontrado 

apenas na AID, enquanto Gomphrena centrota, outra 

espécie também endêmica dessas bancadas lateríticas, 

foi observada na bancada mais ao norte da ADA.

Como resultado de uma campanha para realização de 

inventário florestal e diagnóstico ao nível da paisagem 

foram registradas 253 espécies pertencentes a 82 famí-

lias. Dentre as espécies vegetais referidas como endê-

micas da região, todas elas relacionadas a afloramen-

tos rochosos ferruginosos, foram identificadas na ADA 

a erva Gomphrena centrota e na AID o arbusto Aspilia 

grazielae e o cactos Discocactus ferricola. Dentre as 

12 espécies referidas em alguma categoria de ameaça 

observadas na ADA/AID, seis são referidas na escala 

nacional, sendo duas como ameaçadas de extinção e quatro consideradas com deficiên-

cia de dados (MMA, 2008). Outras seis são também referidas pela lista da IUCN (BIODI-

VERSITAS, 2013), sendo uma considerada como “Pouco Preocupante”, três “Em Perigo” 

e duas como “Vulnerável” tabela da página 65. Dessas espécies consideradas como  

ameaçadas, apenas Aspilia grazielae e Gomphrena centrota são citadas como raras pelo 

livro Plantas Raras do Brasil (CI & UEFS, 2009).

Indivíduos de cactos Discocactus ferricola, endêmico 
das bancadas lateríticas.
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Diversas espécies vegetais presentes na área de estudo (ADA, AID e AII) possuem po-

tencial econômico, já tendo sido explorada no passado ou ainda o são em outras regiões. 

Existem diversas espécies de potencial madeireiro, ornamental, frutíferas e produtoras 

de óleo.

Legenda: DD - Deficiente de Dados; AM - Ameaçada de Extinção; VU – Vulnerável; 
EM – Em Perigo; PP – Pouco Preocupante.

ESPÉCIES INSERIDAS EM LISTAS DE AMEAÇA DE EXTINÇÃO PELO MMA (2008) E IUCN
(BIODIVERSITAS, 2013)

Família Espécie Nome Comum MMA IUCN

Anacardiaceae Astronium fraxinifolium 
Schott ex Spreng.

Gonçalo Alves, 
Aroeira do Campo DD _

Amaranthaceae Gomphrena centrota 
E.Holzh  -- DD _

Anacardiaceae Myracrodruon urundeuva 
(Engl.) Fr. All Aroeira AM _

Asteraceae Aspilia grazielae 
J.U.Santos  -- AM _

Burseraceae Protium heptaphyllum 
(Aubl.) Marchand

Almécega, 
Amescla de cheiro DD _

Cactaceae Discocactus ferricola 
Buining & Brederoo Cactos DD _

Cactaceae Echinopsis calochlora  
K.Schum. Cactos EM

Fabaceae Amburana cearensis 
(Allemão) A.C.Sm. Amburana EM

Fabaceae Dipteryx alata Vogel Baru VU

Fabaceae Machaerium villosum 
Vogel Jacarandá VU

Lythraceae Lafoensia pacari A.St.-Hil. Dedaleira PP

Meliaceae Cedrela fissilis Vell. Cedro EM

LimnoLogia

O estudo da limnologia constitui-se dos seguintes grupos: macrófitas, fitoplâncton, zo-

oplâncton e macroinvertebrados. Para a coleta de macrófitas foi utilizado o quadrado de 

madeira (Foto 1), para o fitoplâncton e o zooplâncton foi utilizada a rede de plâncton 

(Foto 2) com diferentes aberturas de malha e para os macroinvertebrados foi utilizado 

na coleta a rede D (Foto 3). 

Foto1

Foram registrados 232 táxons, sendo que macrófitas apresentam 8 espécies, fitoplânc-

ton 79 espécies, zooplâncton 92 espécies e  macroinvertebrados 21 gêneros em 41 famí-

lias. Fitoplâncton apresenta espécies como Merismopedia tenuissima e Apahnocopsa sp. 

com ampla distribuição em ambientes ricos em carga orgânica. São reportados como 

produtores de cianotoxinas os gêneros Aphanocapsa, Dolichospermum, Geitlerinema, 

Lyngbya, Phormidium e a família Nostocaceae. Para o zooplâncton, 89% dos táxons 

estão em dois grupos Protozoários (46%) e Rotíferos (43%). As famílias de macroin-

vertebrados Chironomidae e Simulidae foram encontradas em quase todos os pontos, 

sendo comum esta presença em corpos d’água. Os gêneros Anacroneuria, Macronema, 

Farrodes e Caenis são bons indicadores de distúrbios ambientais. O gênero Antilorbis é 

raro, porém com ampla distribuição no Brasil. Não foram registradas espécies ameaça-

das nos grupos estudados. Estes resultados indicam que na área de estudo os corpos 

d’água apresentam boas condições ambientais, sustentando uma rica comunidade aquá-

tica. Alguns ambientes apresentam perda de qualidade ambiental refletindo diretamente 

em sua fauna e flora. Tal perda pode estar associada tanto a fatores antrópicos, como a 

fatores naturais inerentes a ambientes altamente dinâmicos como os do Pantanal.

Foto2

 Foto3
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fauna

ictiofauna e nécton

A campanha para a coleta de dados primários do diagnóstico da ictiofauna e nécton 

ocorreu entre os dias 07 e 17 de julho de 2013, compreendendo a estação de seca do 

Pantanal, onde foram amostrados 14 pontos de coleta, distribuídos em torno da área de 

influência do Projeto Santa Cruz.

Para a avaliação ambiental da ictiofauna e Nécton dos cursos d’água inseridos dentro 

das áreas de estudo do Projeto, realizou-se um levantamento de campo e de dados se-

cundários, sendo elaborado um diagnóstico da Ictiofauna da microrregião. Em campo, 

foram amostrados 14 pontos com auxílio dos petrechos de pesca como as peneiras em 

meia-lua, puçás, redes de arrasto, redes de espera e rede D.

Amostragens de peixes e nécton com auxílio de peneira de meia lua, 
 rede de arrasto, redes de espera e rede D.

Foram capturados um total de 358 indivíduos de peixes pertencentes a 32 espécies, 

distribuídas em 31 gêneros e 17 famílias, além de um gênero não identificado da família 

Trichodactylidae e um gênero (Macrobrachium sp.) da família Palaemonidae.

Toda a comunidade de peixes está incluída na fauna nectônica, entretanto, outras duas 

espécies do Filo Arthropoda foram capturadas, sendo um camarão (Macrobrachium sp.) 

e um caranguejo da família Trichodactilidae.

A maioria dos corpos d’água amostrados se caracterizam como pequenas drenagens, 

cujas nascentes estão localizadas na Morraria Grande e deságuam na Baia de Mato 

Grande. Assim, a grande maioria das espécies inventariadas é típica de riachos de pe-

queno porte, com exceção daquelas capturadas na Baia de Mato Grande e nas áreas de 

inundação do rio Paraguai.

As espécies Leporinus spp., Brycon spp., Triportheus spp., Salminus brasiliensis, Prochi-

lodus lineatus, Pygocentrus spp., Serrasalmus spp., Piaractus mesopotamicus, Ageneio-

sus spp., Rhamdia quelen, Pimelodus spp. e Pseudoplatystoma spp., são espécies de 

interesse comercial/pesca.

A pirambeba Serrasalmus marginatus foi a espécie mais capturada na amostragem utili-

zando redes de emalhar seguida pela piranha (Pygocentrus nattereri) que foi a segunda 

mais abundante na amostragem com redes de emalhar.

Nenhuma das espécies registradas neste estudo está listada como ameaçada de extinção 

nas listas consultadas (IBAMA, 2004 e IUCN, 2013). Entretanto, cabe destacar que o 

peixe-anual Trigonectes cf. balzanii é endêmico do bioma Pantanal (não especificamente, 

à área estudada), mas apesar de apresentar-se amplamente distribuído por este bioma, 

esta espécie pode ser considerada sensível por diversos fatores. 

No que se refere aos peixes migratórios, foram confirmados na AID e ADA do Projeto 

Santa Cruz, apenas uma espécie com este comportamento, o piau-três-pintas Leporinus 

friderici. 
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Peixe-anual Trigonectes cf. balzanii

Espécime da pirambeba 
Serrasalmus marginatus capturada 

com rede-de-emalhar.

Piranha Pygocentrus nattereri 
capturada com rede-de-emalhar.

entomofauna

Dípteros Vetores (muriçocas)

Os insetos são invertebrados da classe Insecta, grupo de animais do filo Arthropoda. 

Podem ser encontrados em quase todos os ecossistemas do planeta. Para os insetos da 

ordem díptera (muriçocas), os grupos mais conhecidos são os de interesse epidemio-

lógico como os vetores de doenças, por exemplo, da malária, dengue, febre amarela e 

leishmaniose.

A campanha para coleta de dados em campo, contemplada na época de seca, ocorreu do 

dia 23 de junho a 07 de julho de 2013, sendo realizados nove pontos amostrais. Para a 

coleta de dados primários, foi adotada a armadilha luminosa HP (Hoover Pugedo) que é 

utilizada para captura noturna dos insetos vetores de doenças. Durante as amostragens, 

foram registradas 20 espécies pertencentes à família Culicidae (14 espécies) e Psycho-

didae (6 espécies), distribuídas em oito gêneros da família Culicidae, sendo uma espécie 

vetora de doença; e dois gêneros da família Psychodidae, sendo Brumptomyia, com uma 

espécie, sem importância vetorial e Lutzomyia, com uma espécie vetora de doença, to-

talizando 433 indivíduos capturados.

As maiores abundâncias foram de Aedes scapularis, Psorophora albigenu e Lutzomyia 

cruzi. Aedes scapularis e Lutzomyia cruzi, representam espécies de interesse epidemio-

lógico, por serem vetores de encefalite e leishmaniose tegumentar, respectivamente. 

Não foram encontradas espécies ameaçadas de extinção ou consideradas endêmicas 

para os grupos Dípteros Vetores.

LepiDópteros (BorBoLetas)

Alguns insetos, como as borboletas, são particularmente úteis no monitoramento am-

biental por responderem rapidamente a impactos ambientais, serem diversos, facilmen-

te amostrados e identificados e comuns o ano inteiro. Desta forma, a coleta dos indiví-

duos foi realizada no período de 23 de junho a 07 de julho de 2013, correspondendo à 

estação seca. Os estudos foram concentrados em 12 pontos amostrais, nos quais foram 

utilizadas diferentes metodologias para o registro das espécies, tais como: busca ativa 

por transectos com rede entomológica (puçá), coleta com auxílio de armadilhas de frutas 

e registro fotográfico.

Rede entomológica (puçá) Armadilhas de frutas
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Foram capturados 1.636 indivíduos distribuídos em 96 espécies de borboletas, elencados 

em seis famílias. Paryphthimoides poltys e Hamadryas februa são as duas espécies mais 

abundantes. A família mais representativa foi Nymphalidae com 70 espécies. Nenhuma 

espécie de borboleta registrada consta na lista brasileira de espécies ameaçadas de ex-

tinção ou consideradas endêmicas.

Os espécimes de Lepidópteros indicam elevada diversidade na região. São bons indica-

dores de alterações ambientais, apresentando espécimes indicadoras de mata e de áreas 

abertas. 

Herpetofauna

Foi realizada uma campanha para coleta de dados primários da herpetofauna, A campa-

nha de coleta de dados em campo foi realizada entre os dias 23 de junho a 08 de julho 

de 2013, durante a estação seca, no período de cheia do pantanal, sendo amostrados 

27 sítios de amostragem e dois transectos. As principais metodologias utilizadas foram a 

de busca ativa e zoofonia, que consistiu em lentas caminhadas em trilhas, estradas, ao 

longo de ambientes reprodutivos tais como corpos d’água e outros ambientes favoráveis 

ao registro de anfíbios e répteis.

Foram levantadas 26 espécies de anfíbios e 20 espécies de répteis, sendo duas espécies 

de jacarés, sete de lagartos e 11 de serpentes, totalizando dessa forma 46 espécies da 

herpetofauna encontradas. A perereca Phyllomedusa azurea e a rã Pseudis platensis, são 

consideradas espécies DD “deficiente em dados” pela IUCN.

Phyllomedusa azurea

Pseudis platensis

Leptodactylus labyrinthicus

Scinax constrictus

Gonatodes humeralis

Tropidurus cf. guarani

A espécie de rã-pimenta Leptodactylus labyrinthicus é considerada espécie cinegética. A 

perereca Scinax constrictus está listada na categoria de menor preocupação (LC) pela 

IUCN, mas pouco se sabe sobre suas populações.

Quantos aos répteis foram levantadas 20 espécies. Foi feito o primeiro registro de Tropi-

durus cf. guarani em território brasileiro. Gonatodes humeralis foi catalogado, mas não 

tem registros na bibliografia científica para o bioma do Pantanal. 
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aVifauna

Para amostragem e coleta de dados primários sobre a avifauna nas áreas de influência 

do Projeto Santa Cruz, realizou-se uma campanha de coleta de dados, entre os dias 26 

de maio e 10 junho de 2013, durante a época de estiagem. Foi utilizado o método de 

levantamento por pontos de escuta. A identificação das aves foi realizada com auxílio de 

binóculos, gravador e literatura especializada. Foram amostrados 85 pontos de escuta 

distribuídos ao longo da paisagem.

Foram levantadas 199 espécies distribuídas em 24 ordens e 53 famílias. O pato-do-mato 

(Cairina moschata) e pé-vermelho (Amazonetta brasiliensis) possuem uma estreita e 

dependente relação com ambientes aquáticos. Foram registradas 57 espécies cinegéticas 

e 34 espécies com hábitos migratórios. Constam nas listas de espécies ameaçadas a ema 

(Rhea americana) e a cigarra-do-campo (Neothraupis fasciata) como “Quase Ameaça-

da”, a jacutinga-de-garganta-azul (Aburria cumanensis) como “Vulnerável” pela IUCN 

(2013) e a arara-azul-grande (Anodorhynchus hyacinthinus) considerada “Em Perigo” 

Os jacarés Caiman yacare e Paleosuchus palpebrosus são considerados espécies cine-

géticas. Foram coletadas as cobras peçonhentas Micrurus pyrrhocryptus, Bothrops ma-

togrossensis e Crotalus durissus que são de interesse médico por serem consideradas 

ameaças potenciais às populações humanas. Foi registrada uma espécie exótica através 

do levantamento de dados primários, a lagartixa Hemidactylus mabouia, originária do 

continente africano.

Paleosuchus palpebrosus

Micrurus pyrrhocryptus

pela IUCN (2013) e ameaçada pelo MMA (2008). Espécies como a ema e a arara-azul-

grande ainda sofrem com caça predatória e tráfico de animais silvestres, que é um mer-

cado muito relevante, em termos financeiros, e muito predatório para as comunidades 

de aves. No Pantanal, especificamente a arara-azul-grande sofre com a descaracteri-

zação do ambiente decorrente do desmatamento e queimadas para a criação de áreas 

destinadas à pecuária.

Ema (Rhea americana)

Carcará (Caracara plancus)

Os estudos indicam que o conjunto de espécies da avifauna possui elevada importância 

biológica, destacando-se indivíduos com estreita relação com ambientes aquáticos, com 

ambientes florestais e de hábitos migratórios.

mastofauna 

A mastofauna foi amostrada entre os dias 7 de julho e 12 de agosto de 2013, durante a 

estação seca. O grupo de mamíferos voadores (morcegos) foi inventariado entre os dias 

07 e 23 de julho de 2013, enquanto que o grupo de pequenos mamíferos não voadores 

e de mamíferos de médio e grande porte foi estudado entre os dias 21 de julho e 12 de 

agosto de 2013.

Para o levantamento dos morcegos foram selecionados doze pontos amostrais. Já para o 

inventariamento da mastofauna terrestre foram selecionados dez pontos de amostragem 

para a fauna de pequenos mamíferos não voadores e oito pontos para instalação das 

armadilhas fotográficas (cameras trap).
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Durante a amostragem, os morcegos foram capturados com redes de neblina dispostas 

em linha. A forma de amostragem dos pequenos mamíferos consistiu basicamente em 

captura, identificação da espécie e soltura. Para a captura dos marsupiais e roedores foi 

utilizada a metodologia com armadilhas de gaiola de arame com gancho e armadilhas 

do tipo “Sherman”. Já para a amostragem os mamíferos de médio e grande porte, foram 

utilizadas as metodologias de armadilhas fotográficas (camera trap) e busca ativa de 

evidências de mamíferos.

Quanto aos morcegos, foram coletadas 12 espécies. As duas espécies mais abundantes 

foram Glossophaga soricina e Artibeus planirostris. Desmodus rotundus é hematófago e 

é de interesse epidemiológico uma vez que pode transmitir o vírus da raiva. Consideram-

se raras as espécies Lophostoma silvicolum, Phyllostomus discolor, Micronycteris minuta 

e Natalus espiritosantensis e também consideradas indicadoras de qualidade ambiental. 

A espécie Natalus espiritosantensis é classificada como “Quase Ameaçada” pela lista da 

IUCN (2013).

Lophostoma silvicolum 

Natalus espiritosantensis

Quanto aos pequenos mamíferos, foram coletadas 5 espécies distribuídas em 3 famí-

lias. As espécies coletadas foram Didelphis albiventris, Marmosa murina, Philander, Oli-

goryzomys cf. chacoensis e Proechimys longicaudatus. Didelphis albiventris e Proechimys 

longicaudatus, representaram 78% das capturas; Marmosa murina, Philander opossum 

e Oligoryzomys cf. chacoensis foram consideradas raras localmente.

No que se refere aos médios e grandes mamíferos, foram registradas 11 espécies  

somente pelas cameras trap, destacando a cutia (Dasyprocta azarae), como a mais abun-

dante. Foram registrados também o quati (Nasua nasua), cachorro do mato (Cerdocyon 

thous), jaguatirica (Leopardus pardalis), gato murisco (Puma yagouaroundi), anta 

(Tapirus terrestris), tatus (Dasypus novemcinctus e Euphractus sexcinctus),veado 

(Mazama gouazoubira) e tapeti (Sylvilagus brasiliensis). Além destes, constam nas listas 

de espécies ameaçadas o tamanduá bandeira (Myrmecophaga tridactyla), jaguatirica 

(Leopardus pardalis), onça pintada (Panthera onca), onça parda (Puma concolor), ari-

ranha (Pteronura brasiliensis) classificadas com o status de “vulnerável” pela lista Bra-

sileira. De acordo com a lista da IUCN (2013), Tayassu pecari e Tapirus terrestris são 

classificadas como “Vulnerável” e Panthera onca é classificada como “Quase Ameaçada” 

pela lista da IUCN (2013). Callicebus pallescens é considerada endêmica do Pantanal.

Didelphis albiventris

Didelphis albiventris

Tapirus terrestris – anta

Leopardus pardalis - jaguatirica
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Ao todo, foram registradas 43 espécies de mamíferos para a região. Muitos dos indivídu-

os são comuns e com ampla distribuição pelo país, sendo consideradas espécies plásti-

cas. Foram registradas espécies de grande importância ecológica como as dispersoras de 

sementes, destacando-se a anta, a cutia e os morcegos. As espécies que estão listadas 

em alguma categoria de ameaça possuem representantes em pelo menos 4 dos seis 

biomas listados no país. Uma espécie registrada é considerada endêmica do Pantanal, o 

primata Callicebus pallescens.

As espécies consideradas em status Vulnerável, pela lista brasileira foram: o tamanduá-

bandeira - Myrmecophaga tridactyla, a jaguatirica - Leopardus pardalis; as onças - Pan-

thera onca e Puma concolor e a ariranha - Pteronura brasiliensis. Já de acordo com a lista 

da IUCN (2013) as espécies categorizadas como Vulnerável foram a queixada - Tayassu 

pecari e a anta - Tapirus terrestris. 

A categoria de “Quase Ameaçada” engloba a onça pintada (P. onca) e o morcego Natalus 

espiritosantensis. Foram consideradas espécies cinegéticas, aquelas que possuem inte-

resse de caça, seja ele para consumo da carne ou abate ou simplesmente para apreen-

der o animal no intuito de domesticação. Nesse contexto, 15 espécies registradas foram 

consideradas cinegéticas, destacando-se os tatus, o tapeti, a capivara, os veados e a 

cutia, pelo interesse na carne; os macacos, pelo interesse em domesticação e os carní-

voros por ameaçarem as criações e/ou por interesse em suas peles.

Cinco espécies registradas durante o estudo não haviam sido relatadas em estudos an-

teriores e contribuem como novos registros para a região. Entre essas, destaque para o 

morcego Natalus espiritosantensis, considerado quase ameaçado e a anta, a queixada e 

a ariranha, consideradas ameaçadas de extinção.

Outras espécies registradas têm extrema importância ecológica, pois atuam como agen-

tes dispersores de sementes. Dentre estas espécies destacam-se os morcegos frugívo-

ros, a anta e a cutia. 
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MEIO SOCIOECONÔMICO E CULTURAL

ProCedimentos metodológiCos

Para o diagnóstico da Área de Influência Indireta (municípios de Corumbá e Ladário) e de 

parte da Área de Influência Direta (sedes municipais desses municípios) foram coletados 

e tratados, inicialmente, dados estatísticos secundários, disponíveis em fontes oficiais 

de pesquisa nos níveis federal, estadual e municipal, além de informações extraídas de 

outros sites de órgãos governamentais, acessados pela internet, bem como de outros 

estudos realizados na região, disponíveis publicamente. 

Para a complementação de informações sobre os municípios de Corumbá e Ladário foi 

realizada pesquisa direta para a coleta de dados primários nos órgãos públicos munici-

pais, através de entrevistas com seus representantes, onde foi possível levantar, além da 

história de ocupação e as tendências de expansão ou transformações do território em es-

tudo, a percepção dos entrevistados sobre a possibilidade de implantação do empreendi-

mento. Foram avaliadas também as características dos serviços oferecidos à população, 

suas demandas e as formas de associativismo existentes. Ao todo, foram entrevistados 

representantes de 14 secretarias municipais de Corumbá e Ladário, além de outras oito 

instituições e autarquias existentes na região, atuantes nas áreas de saneamento básico, 

turismo e cultura, trânsito e segurança pública.

Para a caracterização dos núcleos populacionais referenciais da região de entorno do 

empreendimento, considerados como Área de Influência Direta (AID) e definidos como 

a Comunidade Antônio Maria Coelho, o Assentamento Mato Grande e o Distrito de Albu-

querque, bem como o Balneário Iracema, Balneário Menck e Balneário Lago Azul Country 

Club, foram realizadas entrevistas qualificadas com suas principais lideranças, de forma 

a caracterizar a dinâmica socioeconômica desses espaços, além da percepção das lide-

ranças entrevistadas em relação à possibilidade de implantação do Projeto Santa Cruz. 

A caracterização dos três estabelecimentos rurais onde estão incluídas as estruturas que 

compõem a ADA do empreendimento também foi realizada com base em entrevistas e 

aplicação de questionários, junto aos proprietários ou seus responsáveis, e incluíram a 

caracterização das três propriedades rurais e de todas as cinco famílias ali residentes.

diagnóstiCo da aii - muniCíPios de CorumbÁ e ladÁrio – e Parte da 
aid - sedes muniCiPais de CorumbÁ e ladÁrio

contexto regionaL e formação Histórica

A Mesorregião Pantanais Sul Matogrossenses, na qual se inserem os municípios de  

Corumbá e Ladário, abrange 31% da área total do estado do Mato Grosso do Sul. A me-

sorregião é composta por sete municípios (Anastácio, Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti, 

Miranda, Corumbá, Ladário e Porto Murtinho), distribuídos por duas microrregiões. A 

área do projeto insere-se na Microrregião Baixo Pantanal, que abrange três municípios 

(Corumbá, Porto Murtinho e Ladário), sendo que Ladário tem seu território inteiramente 

contido dentro do município de Corumbá. Chama atenção a conurbação entre as sedes 

municipais de Corumbá e Ladário, o que traz reflexos diretos e indiretos em termos de 

compartilhamento de demandas e serviços entre os dois municípios. Polarizada pelo 

município de Corumbá, a Microrregião Baixo Pantanal ocupa 75,0% da área territorial da 

Mesorregião Pantanais Sul Matogrossenses e possuía uma população de 133.692 habi-

tantes em 2010, 54,8% da população total da mesorregião. 

Sede do Múnicipio de Corumbá
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A formação administrativa de Corumbá conta, além do distrito sede, com os distritos de 

Albuquerque, Amolar, Coimbra, Nhecolândia, Paiaguás e Porto Esperança. Já Ladário é 

constituído apenas pelo distrito sede.

do século XX, a intensificação do turismo, da atividade agropecuária e do setor indus-

trial (com destaque para a mineração e siderurgia) pautou o desenvolvimento recente  

do território.

aspectos Demográficos

Corumbá é o terceiro município mais populoso do Mato Grosso do Sul, com 103.703 ha-

bitantes no ano de 2010, o que representava 77,5% da população total da Microrregião 

Baixo Pantanal, enquanto que Ladário registrou uma população de 19.617 habitantes 

em 2010. Entre os anos de 2000 e 2010, os dois municípios apresentaram crescimento 

de sua população, com taxas de 0,80% e 2,51% ao ano, para Corumbá e Ladário, res-

pectivamente, com maior acréscimo na população da zona urbana. Em Ladário essa alta 

taxa deve-se, principalmente, à transferência dos militares da marinha que residiam em 

Corumbá. Destaca-se que Corumbá convive diariamente com grande população flutuan-

te, estimada em um acréscimo de 30% em relação à população residente, em função do 

fluxo turístico e de população oriunda da Bolívia.

O crescimento da população urbana reflete no Grau de Urbanização (G.U), que apresen-

tou evolução de 2000 para 2010, conforme demonstram os dados expressos na tabela 

abaixo.

Espaços de 
Interesse

Área (km²)

Densidade 
DemográficaDD

Grau de Urbanização 
GU (%)

2000 2010 2000 2010

Corumbá 64.962,8 1,47 1,60 90,0 90,1

Ladário 340,8 44,93 57,56 88,0 94,7

Microrregião 83.048,1 1,50 1,61 86,8 91,3

Mesorregião 110.778,4 2,00 2,20 78,8 81,1

ÁREA, DENSIDADE DEMOGRÁFICA E GRAU DE URBANIZAÇÃO, 
SEGUNDO ESPAÇOS DE INTERESSE

Fonte: IBGE: Censos Demográficos, Mato Grosso do Sul. 2000 e 2010 
(dados trabalhados)

O histórico de ocupação da região dos municípios de Corumbá e Ladário tem o rio Pa-

raguai como importante eixo de ocupação, primeiramente pela busca do ouro (século 

XVI), depois pela localização de pontos militares estratégicos da coroa portuguesa contra 

a ocupação espanhola (Forte Coimbra). A partir de 1850, o Porto de Corumbá aparece 

como importante fator econômico e estratégico, tanto regional como nacional. 

Durante a Guerra do Paraguai (1864-1869) a navegação no Rio Paraguai foi interrompi-

da, sendo a cidade destruída, saqueada e a população reduzida. No período pós-guerra 

houve uma reorganização do território e o Porto de Corumbá passa a ser o terceiro maior 

porto da América Latina até o ano de 1930, realizando atividades de comércio com o 

Uruguai, Argentina e Europa. Nessa época, com a conclusão e operação da estrada de 

Ferro Itapura-Corumbá (concluída em 1914, ligando Corumbá e Ponta Porã – MS- a Bau-

ru – SP), a navegação fluvial passa a perder importância. No final da segunda metade 

Múnicipio de Ladário
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infraestrutura sociaL e conDições De ViDa

Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano municial – IDH-M - os dados apontam 

para uma semelhança de desempenho entre os municípios de Corumbá e Ladário, onde 

apresentaram evolução deste índice entre 1991 e 2000 e queda entre 2000 e 2010, 

porém sem modificar a sua classificação como de áreas consideradas de “alto desenvol-

vimento humano”. 

Em relação à infraestrutura de serviços públicos disponíveis nos dois municípios, cabe 

destacar, de forma geral, a dependência de Ladário em relação aos serviços oferecidos 

em Corumbá, sobretudo no que se refere aos setores de saúde, educação, segurança 

pública, comércio e serviços. Além do porte diferenciado do município de Corumbá, polo 

e sede da microrregião, esta situação é reforçada pela proximidade entre as duas sedes 

municipais, as quais são praticamente contínuas, ou conurbadas, conforme pode ser vis-

to na figura ao lado. Esse fato faz com que mantenham vínculos estreitos em termos de 

fluxo de população e interdependência em relação à utilização da infraestrutura urbana, 

de serviços e do mercado de trabalho de Corumbá.

eDucação

No que se refere ao setor educacional, no município de Corumbá há oferta de todos os 

níveis de ensino, uma vez que o mesmo é polo microrregional e possui grande extensão 

territorial. O sistema educacional de Corumbá e Ladário é integrado por 69 estabeleci-

mentos de ensino, sendo 57 em Corumbá (50 urbanos e 7 rurais) e 12 em Ladário (todos 

na área urbana). Para a complementação dos estudos não ofertados na área rural, am-

bos os municípios disponibilizam transporte escolar, observando que em Corumbá esse é 

realizado também por barcos, em áreas que contam somente com este tipo de acesso. 

Segundo informações coletadas junto à Secretaria Municipal de Educação de Corumbá, 

os estabelecimentos escolares atendem também à população fronteiriça vinda da Bolívia, 

representada, na época desta pesquisa (maio/junho de 2013), por 659 alunos. 

Com relação à demanda e atendimento da educação, verifica-se que os indicadores 

apresentam uma defasagem de atendimento pelo sistema escolar dos municípios, sendo 

que Corumbá possui uma população em idade escolar de 35.074 pessoas e matrícula de 

31.112 alunos, e, em Ladário, essa relação era de 7.275 pessoas para 5.717 matrículas 

ÁREA CONURBADA DE CORUMBA - LADARIO
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em que pese a defasagem temporal entre as bases de dados, ou seja, população/2010 

e matrículas efetivadas/2012.

Em Corumbá existe uma ampla rede de instituições que oferecem ensino superior, ensino 

técnico e de qualificação profissional, os dois últimos com destaque para a formação de 

mão de obra voltada para atender o emergente mercado de mineração da região. 

Nos municípios em estudo, a questão do acesso à escola não se constitui mais um pro-

blema, uma vez que praticamente a totalidade das crianças ingressa no sistema edu-

cacional. Como resultado, registra-se a queda das taxas de analfabetismo entre seus 

moradores nas últimas décadas, assim como verificado para o estado de Mato Grosso do 

Sul. Entre 1991 e 2010, a queda da taxa em Corumbá foi da ordem de 50,8%, enquanto 

para Ladário foi de 46,4%.

Os representantes das secretarias municipais de educação entrevistados são unânimes 

em afirmar que, paulatinamente, as condições do ensino na região vêm apresentando 

melhoras efetivas, resultado dos investimentos realizados, tanto na qualificação dos pro-

fissionais de educação, quanto no aluno e na infraestrutura.

 saúDe

Também no setor de saúde Corumbá assume maior importância, tanto pela diversifi-

cação quanto pela concentração de serviços especializados. Os municípios da AII, em 

função de acordos específicos nesta área, organizam o setor de forma metropolitana e 

compartilhada. Portanto, Corumbá é referência de atendimento de média complexidade 

e alguns de alta complexidade, absorvendo toda a demanda de Ladário para estes pro-

cedimentos. Os serviços não disponíveis na estrutura local, sobretudo de alta complexi-

dade, são referenciados para a capital, Campo Grande, através do sistema de pactuação.  

Em Corumbá, a infraestrutura de saúde é composta por: 33 unidades públicas de 

saúde - das quais 19 referentes à Centros/Unidades Básicas de Saúde; oito unidades  

filantrópicas (um hospital e sete clínicas/ambulatórios especializados) e 48 unidades pri-

vadas, entre as quais um hospital e o restante composto por consultórios isolados, ser-

viço de apoio ao diagnóstico/terapia e policlínicas). Já em Ladário, são encontradas oito 

unidades públicas e seis privadas, incluindo um hospital (Hospital da Marinha restrito a 

atendimentos aos funcionários da Marinha, familiares e conveniados).

O atendimento primário de saúde realizado nas unidades existentes está assentado nas 

diretrizes do programa Estratégia de Saúde da Família (ESF), atendendo tanto as áreas 

urbanas quanto rurais. 

Tendo por base a Portaria nº 1101/2002 do Ministério da Saúde, que estabelece como 

parâmetro ideal a relação de 2,5 a 3 leitos/1.000 habitantes, tem-se que, para Corumbá 

e Ladário, essa proporção era, em 2012, da ordem de 2,0 /1.000 hab. e 1,8/1000 hab., 

respectivamente, inferior, portanto, ao padrão de referência em ambos os municípios. A 

esses baixos índices deve-se acrescentar que Corumbá é referência para o serviço de in-

ternação de pessoas de outros municípios vizinhos, inclusive dos municípios fronteiriços, 

agravando a insuficiência no que se refere à disponibilidade de leitos. 

Os dados de mortalidade referentes ao ano de 2011 revelam que foram registrados 637 

óbitos em Corumbá e 88 em Ladário. Em termos de grupos de causa, predominam em 

ambos os municípios as mortes decorrentes de doenças do aparelho circulatório.

Em termos das principais causas de internação hospitalar, chama atenção, sobretudo, as 

manifestações referentes ao aparelho respiratório e às doenças infecciosas e parasitá-

rias, cujas causas de prevalência, apontadas pelos gestores de saúde entrevistados, são 

o clima seco da região e problemas relativos ao saneamento básico. As causas externas, 

grupo que inclui as mortes por acidentes e violência, também são expressivas na área 

em estudo, ocupando o 4º lugar das internações em Corumbá e 3º em Ladário.

O representante da Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá informou que todas as 

metas estabelecidas para o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP) vêm 

sendo cumpridas. Somente no que tange às metas de imunização são observadas lacu-

nas, o que foge ao controle do sistema de saúde municipal. No que se refere à atenção 

básica, o gestor de Corumbá aponta dificuldades no referenciamento para serviços es-

pecializados, principalmente aqueles atendidos somente na capital do Estado. Ressalta, 

no entanto, que a estrutura instalada no município atende com qualidade aos problemas 

referentes ao nível primário de atenção e de média complexidade, tanto no que se refere 

a consultas especializadas, quanto por diagnóstico de imagem, abrangendo também a 

demanda de Ladário.

Uma instituição filantrópica é aquela que presta  
serviços à sociedade, principalmente às pessoas mais  
carentes, e que não possui como finalidade a obtenção de lucro. 
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saneamento Básico

Os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário de ambos os municípios 

são operados pela SANESUL. 

O abastecimento de água é realizado via captação no rio Paraguai (uma captação por 

município, em frente às respectivas sedes) sendo que, antes da sua distribuição, a água 

é conduzida para Estação de Tratamento de Água (ETA) do tipo convencional. Segundo 

representante da SANESUL, os serviços de abastecimento de água nos dois municípios 

são considerados de boa qualidade e, com a conclusão dos investimentos que vem sendo 

desenvolvidos, poderão atender até mesmo a um aumento da demanda futura.

Os índices de abastecimento de água por rede geral nos domicílios urbanos de Corumbá 

e Ladário, calculados pelo IBGE em 2010, foram de 98,1% e 97,3%, respectivamente.

Ao contrário do sistema de abastecimento de água, o setor de esgotamento sanitário 

apresenta fragilidades, sendo verificados, segundo o Censo 2010 do IBGE, baixos índices 

de domicílios ligados à rede (5,5% em Corumbá e 4,3% em Ladário). Predominam, por-

tanto, outras soluções para o destino dos esgotos, tais como fossa negra, vala, despejo 

no terreno e em cursos d’água. 

Segundo técnico da SANESUL, após este período (2010), obras de saneamento foram 

concluídas nos municípios, permitindo a expansão significativa do atendimento, esti-

mado pelo entrevistado, para 2013, em 70% e 100% dos domicílios urbanos, respec-

tivamente para Corumbá e Ladário. Além disso, segundo o entrevistado, as melhorias 

também serão sentidas nos índices de tratamento de esgoto (atualmente registram-se 

duas ETEs em Corumbá e uma em Ladário, com capacidade atual de tratamento de 55% 

e 35% dos esgotos gerados, respectivamente, porém com previsão para chegar a 90% e 

70% até o final de 2014, a partir da conclusão das obras em andamento). 

Em relação à coleta e destinação dos resíduos sólidos, cujo serviço é operado por empre-

sa de engenharia terceirizada, são bons os índices relacionados à abrangência de coleta, 

em ambos os municípios (acima de 90% dos domicílios urbanos).  No entanto, a maior 

fragilidade é registrada na destinação final, realizada em aterro controlado, localizado 

em Corumbá e compartilhado entre os dois municípios, pois inexiste aterro sanitário (há 

um projeto de implantação de um aterro sanitário compartilhado, o qual está em fase de 

licenciamento ambiental). 

Por outro lado, está sendo implantada no município de Corumbá a coleta seletiva de lixo 

na área central, com o material coletado sendo destinado a duas associações de catado-

res instaladas na cidade: Associação de Reciclagem Preservadores do Meio Ambiente e 

Associação Vale da Esperança. 

HaBitação

O setor habitacional dos dois municípios é caracterizado pelo alto déficit de qualidade 

e quantidade de domicílios. Conforme relatado pelo representante entrevistado de La-

dário, todas as áreas habitadas no município são legalizadas, apesar de algumas serem 

apontadas como muito carentes de infraestrutura urbana. 

Para Corumbá, dados coletados em campo identificaram que alguns bairros ainda estão 

em fase de regularização fundiária. Além disso, a cidade possui inúmeras famílias viven-

do em condições precárias. A situação de áreas habitacionais precárias em Corumbá foi 

captada pelos dados do Censo Demográfico de 2010, que apurou a existência de 1.416 

domicílios ocupados em áreas carentes de estrutura urbana e serviços públicos essen-

ciais, dispostas, em geral, de forma desordenada e densa. Nesses domicílios viviam 

5.767 pessoas, o que representava 23,3% de sua população urbana. 

As limitações qualitativas referentes à urbanização refletem, dessa forma, diretamente 

sobre a condição da moradia na área em estudo e, consequentemente, na qualidade de 

vida para seus moradores. 

A persistência de carências relativas ao quadro habitacional da área em estudo é, por-

tanto, reconhecida pelos representantes municipais entrevistados em Corumbá e Ladá-

rio, que afirmam ainda conviverem com déficits habitacionais referentes tanto à quan-

tidade, quanto à qualidade dos domicílios. Segundo dados da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, Habitação e Serviços Urbanos, em Corumbá o déficit atual é estimado em 

torno de 4.500 unidades e atinge, sobretudo, a população de menor poder aquisitivo, ou 

seja, aquela dependente dos programas públicos.

A disponibilidade de áreas para expansão urbana na sede de Corumbá é bastante limi-

tada e restrita, tendo em vista que a única região voltada para esse fim está localizada 

no vetor sul da sede municipal, onde ainda são registradas áreas com relevo suavizado e 

território adequado para a ocupação urbana. Essa disponibilidade de locais para tal fim, 

em Corumbá, é restringida pelas características da região, sobretudo o relevo, hidrogra-

fia e as divisas com a Bolívia e com o município de Ladário. 
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segurança púBLica 

Em termos de segurança pública, a região convive com os desafios associados à sua 

condição de região de fronteira, onde os crimes mais comuns envolvem o tráfico de 

drogas e o roubo de veículos, além de crimes ambientais, sobretudo relacionados a caça 

de animais silvestres.

Registra-se no setor de segurança pública local a existência de várias unidades de segu-

rança, com destaque para o 06º Batalhão da Polícia Militar, o 18º Batalhão de Fronteira 

(exército), em Corumbá, e o 06º Distrito Naval da Marinha, em Ladário. De acordo com 

o representante da Coordenadoria Municipal de Segurança de Corumbá, entidade criada 

com o objetivo de promover a interação e integração entre todas as forças policiais exis-

tentes (marinha, exército, polícia) e o poder público, inclusive com as forças e governo 

da Bolívia, os problemas de segurança vivenciados na fronteira tendem a uma redução 

nos próximos anos. 

Essa Coordenadoria realiza reuniões periódicas com o Grupo de Gestão Integrado de 

Fronteira e a Prefeitura se coloca à disposição das forças policiais, apoiando na reso-

lução de demandas relativas à segurança pública. Como resultados da criação dessa 

instituição, é relatada a diminuição nos índices de criminalidade e roubos de veículos. O 

entrevistado vislumbra ainda mais melhorias na segurança com os trabalhos realizados 

por essa coordenadoria, tendo em vista que a mesma foi criada no início de 2013 e ainda 

vai haver maior integração entre as forças para reduzir os problemas diagnosticados.

infraestrutura Básica regionaL

Na região em estudo destaca-se, principalmente, a importância da integração de dife-

rentes modais de transporte – rodoviário, aeroviário (aeroporto de Corumbá), ferroviário 

(ferrovia da ALL Logística) e hidroviário (rio Paraguai – hidrovia Paraguai – Paraná), que 

potencializam o fluxo de pessoas, mercadorias e insumos, com reflexo positivo sobre o 

contexto socioeconômico local/regional.

Tendo uma malha rodoviária desenvolvida para os padrões nacionais, o estado do Mato 

Grosso do Sul possui vários terminais rodoviários de passageiros, destacando-se os ter-

minais de Campo Grande, Dourados e Corumbá. 

A navegação fluvial, que já teve importância decisiva ao longo da história da região, vem 

perdendo espaço ao longo das últimas décadas, em função da maior acessibilidade ao 

transporte aéreo e do asfaltamento da BR 262, ocorrido em 1986. No entanto, ainda tem 

grande importância para a economia regional, em função do transporte, pela hidrovia 

Paraguai-Paraná, de uma ampla pauta de produtos produzidos na região, com destaque 

para os minérios de ferro e de manganês, cimento, madeira, derivados de petróleo, 

gado, soja e outros grãos. Os principais portos são os de Corumbá, Ladário, Porto Espe-

rança e Porto Murtinho.

uso e ocupação Do soLo 

No âmbito do Zoneamento Econômico Ecológico do Estado do Mato Grosso do Sul (ZEE-

MS), os municípios de Corumbá e Ladário compõem uma mesma zona denominada Zona 

da Planície do Pantanal (ZPP), onde predominam a pecuária extensiva, a extração mine-

ral na região do Maciço do Urucum, a pesca turística, o comércio de fronteira e o turismo 

histórico e ecológico como atividades econômicas principais.

O Município de Corumbá conta com um Plano Diretor que dispõe sobre o uso e a ocupa-

ção do solo urbano (criado em 1972) e, atualmente, está passando por reformulação, 

com previsão para ser atualizado no ano de 2014. A área do empreendimento em relação 

ao Plano Diretor está localizada na Macrozona Rural. O Plano Diretor do município de 

Ladário é mais recente, aprovado em 2011.

Em Corumbá não existe um local exclusivamente industrial e a expansão de áreas urba-

nas é considerada complicada, tendo em vista a limitação territorial existente na sede 

municipal, onde ao norte está localizado o rio Paraguai, ao leste o município de Ladário, 

a oeste a Bolívia e ao sul um complexo de morrarias circundando o município.

Quanto aos principais usos e ocupações do solo nos dois municípios, destaca-se a supre-

macia do uso para a atividade pecuária. Ao agregar-se o total das áreas ocupadas com 

pastagens – naturais ou plantadas – essas representam 73,9% do total da área ocupada 

pelos estabelecimentos agropecuários de Corumbá e 61,4% de Ladário. As áreas cober-

tas com vegetação natural também são representativas, representando 19,9% do total 

da área rural do município de Corumbá e 27,2% em Ladário. 
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economia e estrutura proDutiVa

No que se refere à dinâmica econômica dos municípios, Corumbá se sobressai por seu 

porte e sua condição de polo microrregional, sediando várias representações adminis-

trativas de âmbito regional, além de dispor de atividades de comércio e serviços mais 

diversificados e especializados. Ladário, por sua vez, caracteriza-se como centro urbano 

de expressão local, uma vez que as atividades administrativas, de comércio e serviços 

de que dispõe voltam-se, essencialmente, para o atendimento das demandas de seus 

moradores.

Quando se analisa a composição do PIB por setores de atividade econômica, pode-se 

constatar que, em 2000, o setor de serviços era o responsável pela maior parcela da 

receita gerada em ambos os municípios, acompanhando o desempenho da mesorregião 

e do Estado. Essa situação se manteve inalterada em 2010, confirmando a hegemonia e 

a importância desse setor na estrutura produtiva destas localidades conforme Graficos 

a seguir.

No entanto, em valores relativos, a estrutura setorial do PIB, tanto de Corumbá quanto 

de Ladário, aponta para um aumento significativo da participação do setor industrial en-

tre os anos de 2000 e 2010, em contraposição a uma redução dos setores de serviços e 

agropecuário, acompanhando a tendência verificada em níveis micro e macrorregional. 

Em 2000, a atividade industrial de Corumbá respondia por 15,7% do PIB Total, aumen-

tando sua representatividade para 21,9%, em 2010, enquanto que, em Ladário, os índi-

ces de participação foram de 11,8% e 16,4%, nos dois anos de referência.

Com relação ao setor industrial, sobressaem-se a mineração e a siderurgia como ati-

vidades que produzem impactos de grande importância, desencadeados no interior da 

própria cadeia produtiva, com destaque para a produção mineral realizada no Maciço do 

Urucum (maior reserva de manganês e 3ª maior reserva de ferro do Brasil). 

O setor agropecuário, apesar da importância histórica da pecuária extensiva em Corum-

bá e de grande parte dos territórios municipais estarem ocupados por pastagens, vem 

perdendo representatividade de forma gradativa na economia local frente ao grande 

crescimento dos setores industriais e de serviços. 

Como conseqüência, as atividades industriais são as que geram mais receitas aos cofres 

públicos, com geração de tributos, trabalho e renda para a população local. Destaca-se 

a CFEM – Contribuição Financeira sobre a Exploração Mineral - no contexto econômico 

municipal, imposto incidente sobre a venda do produto mineral, o qual é revertido para 

obras de infraestrutura e melhoria da qualidade de vida local. A receita da CFEM, que na 

região tem cerca de 90% de sua origem associada à extração de minério de ferro, au-

mentou em mais de 10 vezes em Corumbá na última década; em Ladário, foi introduzida 

a partir de 2011 e já superava a cota-parte do ICMS. 

Pelos acréscimos verificados na População Economicamente Ativa (PEA) e na Popula-

ção Ocupada (POC), percebe-se também que o mercado de trabalho nos municípios de 

Corumbá e Ladário se mostrou dinâmico entre os anos de 2000 e 2010. As taxas de 
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Lazer, turismo e patrimônios naturaL e cuLturaL

Os municípios de Corumbá e Ladário estão inseridos na Mi-

crorregião do Baixo Pantanal, dotada de um rico patrimônio 

natural e cultural. O pantanal, como um todo, é caracterizado 

por uma enorme superfície de acumulação, de topografia bas-

tante plana e frequentemente sujeita a inunda-

ções, sendo a rede de drenagem comandada 

pelo rio Paraguai. É considerado como Patrimô-

nio Nacional, segundo a Constituição Brasileira, e integra a Reserva da 

Biosfera, declarada pela Organização Cultural, Educacional e Científica da 

Organização das Nações Unidas (UNESCO), por constituir a maior planície 

interior inundável do planeta. É considerado o bioma brasileiro mais con-

servado entre os cinco existentes, com mais de 85% da cobertura vegetal 

nativa ainda preservados.

Os elementos do patrimônio natural e 

cultural em ambos os municípios, princi-

palmente em Corumbá, são importantes 

expressões que pautam a crescente e 

significativa atividade turística da região, 

com destaque para o turismo de pesca, 

ecológico e cultural, que representam re-

levante potencial econômico local, com alto poder de movimentação de 

serviços e atração de população. Corumbá é considerado o “Portal do Pantanal” e, por 

isso, oferece uma ampla gama de serviços e infraestruturas associadas, que movimen-

tam toda a cadeia produtiva. O turismo é, atualmente, vital para a economia do municí-

pio e, consequentemente, para boa parte da população residente tanto na área urbana 

como rural, tendo como destaque principal o rio Paraguai. 

crescimento da PEA e da POC foram significativamente superiores às alcançadas pela 

população residente total, o que demonstra que tais municípios ampliaram sua oferta de 

trabalho, elevando, também o volume de pessoas que se oferecem ao mercado de tra-

balho em busca de uma ocupação (PEA), pois as chances de inserção nesse mercado se 

ampliaram. Em ambos os municípios, a POC apresentou uma elevação mais significativa 

que a PEA, reduzindo, dessa forma, a taxa de desocupação, conforme tabela abaixo.

Estrada Parque 
Pantanal

Indicadores

Corumbá Ladário

2000 2010
Tx.

Cresc(%)
2000 2010

Tx. 
Cresc(%)

População residente de 10 anos ou + (*) 73.899 85.366 15,5 11.681 15.873 35,9

População Economicamente Ativa - PEA 40.582 48.451 19,4 5.743 7.978 38,9

População Ocupada - POC 32.609 44.513 36,5 4.649 7.218 55,3

Taxa de atividade 54,9 56,8 3,5 49,2 50,3 2,2

Taxa de desocupação (**) 19,6 8,1 -58,7 19,0 9,5 -50,0

POPULAÇÃO DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, ECONOMICAMENTE ATIVA E OCUPADA
CORUMBÁ E LADÁRIO - 2000 E 2010

Fonte: IBGE. Censos Demográficos, Mato Grosso do Sul. 2000/2010. 
(*)Refere-se à População em Idade Ativa(PIA) 
(**)Percentual da PEA que está desempregada

A distribuição da População Ocupada (POC) por setores de atividade retrata o compor-

tamento do mercado de trabalho frente aos setores produtivos. Assim, destaca-se, em 

Corumbá a agropecuária como o setor que apresentou menor crescimento no período, o 

que contribuiu para reduzir sua participação no total da POC, de 17,3%, em 2000, para 

13,6%, em 2010. O setor de serviços também reduziu sua participação, ao contrário do 

comércio e da indústria, que apresentaram desempenho positivo e taxas de crescimento 

acima de 50%.

Também em Ladário a participação da agropecuária frente à POC total sofreu retração, 

porém o setor de serviços foi o que obteve a menor taxa de crescimento no período. 

Cabe destacar o expressivo crescimento do emprego no setor industrial (128,1%), o 

que fez elevar sua participação no total do pessoal ocupado, de 13,0%, em 2000, para 

19,0%, em 2010.

Porto Geral

Porto Geral
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Comunidade

Antônio Maria Coelho

Destaca-se também a Estrada Parque Pantanal, que atravessa as áreas inundáveis do 

pantanal na região e possui forte atratividade para o turismo ecológico e associado à 

fauna. O rico patrimônio cultural tem como principais expressões o patrimônio histórico 

(destaque para o Porto Geral e o Forte Coimbra), o patrimônio imaterial (manifestações 

culturais, festividades, musicalidade e saberes locais), e o patrimônio arqueológico, com 

vários sítios cadastrados no IPHAN. 

percepção Dos poDeres púBLicos soBre o empreenDimento 

Em relação à percepção dos representantes dos poderes públicos entrevistados em Co-

rumbá e Ladário frente à possibilidade de ampliação das atividades minerárias associa-

das ao Projeto Santa Cruz, os entrevistados possuem uma avaliação predominantemente 

positiva, associada, sobretudo, aos benefícios econômicos diretos e indiretos (ampliação 

do número de empregos e da renda das famílias, aumento da receita municipal e aque-

cimento da economia local), bem como às perspectivas de efetivação de parcerias com 

as Prefeituras e de aporte de investimentos da empresa nos municípios. 

Por outro lado, também externam preocupações em relação aos aspectos negativos 

associados a possíveis conflitos sobre os usos da água na região da comunidade Antô-

nio Maria Coelho, bem como aos incômodos para a população da região de entorno do 

projeto relativos à geração de material particulado e aumento do risco de acidentes em 

função do crescimento do tráfego de veículos pesados.

diagnóstiCo das loCalidades da aid – Comunidade antônio maria 
CoelHo, assentamento mato grande, distrito de albuQuerQue e 
balneÁrios menCk, iraCema e lago azul Country Club

Com relação às principais características socioeconômicas dos núcleos populacionais da 

AID, ressalta-se que a comunidade Antônio Maria Coelho e o Assentamento Mato Grande 

são definidos como espaços eminentemente rurais, ao passo que o distrito de Albuquer-

que abrange as áreas urbana e rural.

comuniDaDe antônio maria coeLHo e assentamento mato granDe

A comunidade de Antônio Maria Coelho (AMC) e o Assentamento Mato Grande estão 

localizados nas proximidades do empreendimento (as duas localidades em direções dis-

tintas, porém ambas a cerca de 5 km, em linha reta), em uma região marcada por 

características rurais e também industriais. A primeira, localizada nas proximidades da 

Siderúrgica da Vetorial e da Estação Ferroviária Maria Coelho, foi originada do desmem-

bramento de antiga fazenda no início do século XX, ao passo que o segundo, situado na 

baía de Mato Grande e distante da área da siderúrgica, foi instituído pelo INCRA em 1987 

no contexto da Reforma Agrária.

A comunidade AMC conta com cerca de 47 famílias e 180 moradores, com perfil ocupa-

cional ligado às atividades econômicas rurais, industriais e turísticas localizadas em seu 

entorno: pecuária extensiva, mineração, siderurgia e balneários. Destaca-se também o 

Projeto Bocaiúva, desenvolvida pelas mulheres da comunidade através da Associação 

dos Moradores, cujo trabalho envolve a geração de renda por meio da produção de pro-

dutos semielaborados a partir da bocaiúva, como farinha, polpa, sorvete, bolo, pudim e 

doces em geral. 

Em termos de equipamentos públicos, a comunidade conta com uma escola municipal 

e um posto de saúde, de infraestrutura limitada, além de duas igrejas. O saneamento 

básico é precário, inexiste rede de esgoto e o abastecimento de água é realizado por 

meio de caminhão pipa.  A disponibilidade de água é considerada a principal preocupa-

ção da população local e fator limitador do desenvolvimento mais intenso de atividades 

produtivas. 
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A entidade representativa da comunidade é a Associação de Moradores da Comunidade 

Antônio Maria Coelho. A percepção da representante da comunidade entrevistada em 

relação à possibilidade de efetivação do empreendimento é baseada na preocupação com 

o possível agravamento da disponibilidade de água, além do receio de impactos sobre 

a qualidade do ar, considerando a situação atualmente já vivenciada. Por outro lado, 

afirma não ser contrária ao desenvolvimento econômico da região e aponta como bene-

fícios dessa ampliação a geração de empregos, ressaltando, no entanto, que considera 

de fundamental importância que ocorra a melhoria da qualidade de vida da comunidade.

O Assentamento Mato Grande está localizado na baía de Mato Grande, ao sul da área 

prevista para o empreendimento e às margens da rodovia estadual não pavimentada 

(MS-432), que dá acesso ao distrito de Albuquerque. A população residente soma cerca 

de 120 pessoas, distribuídas em 35 famílias. Os lotes possuem tamanho variado, sendo 

os maiores de 29 hectares. A infraestrutura de serviços é restrita a uma escola munici-

pal, um posto de saúde e dois armazéns para suprimentos básicos, sendo a complemen-

tação realizada na sede de Corumbá e também no distrito de Albuquerque. Além disso, 

registram-se no assentamento duas igrejas, um centro comunitário e um galpão, onde 

são realizadas festas eventos locais. 

O abastecimento de água no Assentamento tem como fonte de captação uma nascente, 

na parte alta do assentamento e fora da área a ser afetada pelo Projeto Santa Cruz, sen-

do distribuída canalizada para as residências, através de rede de distribuição construída 

pelos próprios moradores, sendo comuns os problemas de falta de água em função da 

precariedade da rede. Assim como em AMC, o esgoto dos domicílios é encaminhado a 

fossas comuns particulares. Também não existe coleta de lixo, e os resíduos não orgâni-

cos gerados são queimados ou enterrados. 

A baía de Mato grande é considerada um elemento do patrimônio natural e paisagístico, 

sendo local de visitação de pessoas de fora da região. As principais fontes de trabalho e 

renda para a população local também ocorrem nas fazendas da região, bem como nas 

empresas de mineração e siderurgia. 

A percepção do presidente da Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Mato Gran-

de em relação à efetivação do empreendimento é positiva, esperando que este possa 

trazer melhorias para a qualidade de vida local, principalmente quanto ao abastecimen-

to de água, considerado o maior problema do assentamento, assim como ocorre em  

Antônio Maria Coelho.

Distrito De aLBuquerque

O distrito de Albuquerque está localizado a cerca de 18 km de distância da área do 

projeto (em linha reta) e, portanto, deverá ficar preservado dos principais impactos 

diretos negativos decorrentes da implantação e operação da ampliação minerária (ex: 

alterações na qualidade do ar, ruído e vibração, impacto visual). Por outro lado, constitui 

importante localidade urbana e rural de referência para a população residente nas co-

munidades do entorno da mina, o que potencializa esta inter-relação com as outras duas 

localidades rurais da AID. 

Assentamento Mato Grande
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O distrito se localiza próximo às margens do rio Paraguai e, por isso, tem na atividade 

turística de pesca sua principal expressão econômica, responsável pela ocupação de 

grande parte de seus moradores. A maioria da população ocupada exerce atividades 

ligadas à pesca, trabalhando nas pousadas e ranchos de pesca. A intensa atividade tu-

rística também traz problemas para a população local, com destaque para a prostituição. 

Nesse sentido, o CRAS desenvolve um trabalho de conscientização junto às famílias, de 

forma a evitar o envolvimento dos jovens da comunidade nesta questão. 

A percepção da presidente da Associação dos Moradores, Empresários e Trabalhadores 

de Albuquerque (ASMETA) em relação ao empreendimento envolve preocupações rela-

cionadas aos impactos que a ampliação da exploração minerária poderá causar sobre o 

meio ambiente (fauna e flora), além de possíveis doenças relacionadas à inalação de “pó 

de minério”. Como possíveis benefícios para o distrito, cita a geração de emprego, desde 

que parte da mão de obra seja capacitada e recrutada localmente.

BaLneários menck, Lago azuL country cLuB e iracema

Os três balneários estão situados na região da comunidade Antônio Maria Coelho e cons-

tituem alternativas de lazer frequentemente utilizadas tanto pela população local como 

pela população residente nas sedes de Corumbá e Ladário, principalmente nos meses 

Distrito de Albuquerque

Balneários Lago Azul Country Club e Iracema

São computados na área do distrito 693 domicílios, sendo 456 na área rural e 237 

no núcleo urbano, totalizando 2.492 habitantes, dos quais 1.601 na área rural (IBGE, 

2010). A população cresceu a uma taxa elevada na última década, o que reflete o po-

der de atração populacional do distrito, fruto da consolidação crescente de sua vocação 

para o turismo. A infraestrutura existente conta com um posto de saúde e uma escola 

municipal, que são referência para a população de muitas comunidades rurais da região, 

além de um centro comunitário, três igrejas e um Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS). 

O abastecimento de água é de boa qualidade e assumido pela SANESUL, que realiza 

tratamento de abrandamento anteriormente à distribuição. Já o esgotamento sanitário 

é realizado pelos próprios moradores de forma individual, por meio de fossas comuns, 

predominantemente, uma vez que inexiste rede de esgoto. 
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todas de empregados permanentes dos proprietários, totalizando 21 pessoas. Os esta-

belecimentos são grandes propriedades e somam, em seu conjunto, 5.636 ha, sendo que 

a menor área declarada é de 1.555 ha e, a maior, de 2.081 ha. 

As áreas ocupadas por matas e morrarias abrangem 43,6% do total das propriedades, 

ao passo que as pastagem ocupam 31,6% e as áreas inundáveis, 24,8%, o que reflete 

o padrão da exploração agropecuária, voltada principalmente para a pecuária extensiva. 

A captação de água para uso doméstico nas três propriedades ocorre em córregos e 

nascentes localizadas e/ou originárias da região prevista para a ampliação minerária. 

Em relação à percepção dos entrevistados frente à possibilidade de implantação do em-

preendimento, foram apontadas principalmente questões positivas associadas à geração 

de emprego e renda. 

Cabe salientar, por fim, que os três proprietários já possuem contratos de opção de com-

pra dos respectivos estabelecimentos, ou parte deles, firmados com a Vetria Mineração 

S.A, o que indica uma gestão já iniciada pela empresa e em estágio avançado relativa à 

negociação das terras necessárias aos objetivos do projeto. 

Fazendas Santa Amália, Itacupê e Monjolinho, respectivamente.

de alta temporada. Os espaços abrangem piscinas naturais abastecidas pelas águas do 

córrego Piraputangas e incluem outras estruturas de lazer, como bares, churrasqueiras, 

campos de futebol e áreas de recreação infantil. 

A percepção dos representantes dos balneários entrevistados com relação à possibilida-

de de efetivação do Projeto Santa Cruz é positiva, vislumbrando os benefícios econômi-

cos possivelmente advindos do aumento da circulação de pessoas na região. Por outro 

lado, a preocupação principal externada está relacionada ao risco de interferências do 

empreendimento sobre a disponibilidade e qualidade da água, uma vez que as atividades 

dos balneários são dependentes deste recurso, bem como aos riscos associados à inten-

sificação do tráfego de veículos pesados.

diagnóstiCo dos estabeleCimentos rurais onde estÁ inserida a ada 

Essa área de estudo abrange três propriedades rurais localizadas no município de  

Corumbá, cujas terras abrangerão as estruturas previstas para a ampliação minerária do 

Projeto Santa Cruz. As propriedades são denominadas Fazenda Santa Amália, Fazenda 

Itacupê e Fazenda Monjolinho. 

Nenhum proprietário reside nos estabelecimentos rurais, os quais não representam sua 

principal fonte de renda. No conjunto das propriedades há cinco famílias residentes, 
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Considerando as especificidades do Projeto Santa Cruz, a identificação de seus aspectos 

ambientais e o diagnóstico dos diferentes meios, foi possível elaborar um prognóstico 

dos impactos que podem ocorrer a partir das atividades previstas.

A avaliação dos prognósticos com e sem o empreendimento está condicionada a dois fa-

tos fundamentais. O primeiro é relativo à existência da atual mina da Vetria em operação 

na Morraria Grande, e cuja expansão proposta garante a continuidade das atividades de 

exploração do minério de alta qualidade e da vida útil do empreendimento. O segundo 

fato deve-se à utilização de áreas já modificadas pelas atividades minerárias, o que 

constitui um fator propício à diminuição da taxa de remoção da vegetação e da utilização 

de áreas de planície de inundação do pantanal, tendo em vista a maximização do uso de 

áreas já alteradas.

Prognóstico AmbientAl sem o emPreendimento

É preciso destacar, inicialmente, que a não expansão da mina da Vetria significaria uma 

limitação à atual atividade minerária.

Em relação às características do ambiente físico, nas porções mais elevadas e medianas 

das vertentes da ADA são observados rolamentos de blocos que se depositam nas áreas 

de menor declividade. Em relação à erosão hídrica, nas áreas mais frágeis, os índices 

medianos de pluviosidade aliados à presença da cobertura vegetal diminuem a instalação 

de processos erosivos, sendo observadas, pontualmente, feições de baixa severidade 

(sulcos e ravinas).

CAPÍTULO 6 - PROGNÓSTICO AMBIENTAL

A mina atual já possui bacias de decantação a jusante das áreas afetadas que fazem o 

controle de sedimentos, minimizando a alteração da qualidade das águas. Verifica-se 

que na vertente sudeste da ADA predominam talvegues secos e córregos com baixa 

quantidade de água, o que resulta em reduzida disponibilidade de água superficial. No 

entanto, o sistema aquífero nesta área possui grande potencialidade de reservas de água 

subterrânea, sendo fonte de abastecimento para consumo humano e dessedentação de 

animais. Assim, mantidas as atuais condições de uso do solo e da água na área, prevê-se 

a permanência deste cenário.

As medições de qualidade do ar e de vibrações no entorno da mina da Vetria enquadram-

se dentro dos limites estabelecidos pela legislação. Já para os níveis de ruídos, os valores 

que superaram os padrões vigentes são advindos de animais (domésticos e silvestres), 

das atividades da população residente e do tráfego de veículos nas rodovias e vias de 

acesso próximas. No cenário sem a ampliação do empreendimento haverá a permanên-

cia de condições muito próximas às verificadas atualmente.

Blocos de rochas em vertente da  
Morraria Grande

Levando em considerações todos os aspectos considerados, aliados a presença de áreas 

já modificadas pelas atividades humanas, é esperado que ocorra, mesmo sem a implan-

tação do projeto Santa Cruz, aumento na pressão sobre os remanescentes florestais, 

em decorrência das demais atividades humanas na AID, incluindo outras atividades mi-

nerárias. A fauna, por outro lado, será pouco perturbada, uma vez que já se encontra 

adaptada às alterações na paisagem.

Exemplares da  
fauna local
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A dinâmica econômica e territorial estabelecida nos municípios de Corumbá e Ladário 

nas últimas décadas, tem forte relação com as atividades do turismo e da indústria, 

com destaque para a mineração. No plano demográfico, tanto Corumbá quanto Ladário 

apresentam crescimento próprio, com taxas de aumento populacional no setor urbano. 

No município polo (Corumbá) esse desempenho tem sido influenciado, sobretudo, por 

fatores econômicos e estruturais.

considerando a inexistência de um aterro sanitário, o qual ainda encontra-se em fase de 

licenciamento ambiental.

No setor habitacional, as iniciativas públicas e privadas de investimentos vêm contribuin-

do para reduzir a deficiência de moradias da região. No entanto, esses investimentos, 

em curto prazo, não serão suficientes para extinguir a deficiência atualmente verificada.

De forma geral, principalmente em Corumbá, poderão ser realizadas modificações na 

estrutura atual, a médio prazo,em boa parte dos serviços sociais básicos, em função de 

sua crescente economia e de iniciativas do poder público para preparar o município para 

atender ao crescimento previsto, o que poderá contribuir para a melhoria da qualidade 

dos serviços disponíveis para seus moradores. No entanto, a grande dimensão do mu-

nicípio de Corumbá, as características ambientais do bioma Pantanal e precariedade de 

acessos na área rural, indica que dificuldades associadas ao acesso da população rural 

aos serviços sociais básicos deverão permanecer como desafios de administração mu-

nicipal.

Analisando-se os aspectos socioeconômicos relacionados ao município de Corumbá, 

destaca-se o caráter dinâmico da economia local, que vem vivenciando altas taxas de 

crescimento do PIB, sobretudo, no setor industrial. Em relação ao crescimento da eco-

nomia local, sobretudo de Corumbá, é visível a importância do turismo e da mineração 

em sua estrutura produtiva, com destaque para a extração e beneficiamento do minério 

de ferro na região do Maciço do Urucum. A não efetivação do empreendimento influen-

cia negativa e diretamente na possibilidade de aumento das receitas dos municípios de 

Corumbá e Ladário.

Nesse contexto, o quadro socioeconômico vivenciado pelos municípios de Corumbá e 

Ladário aponta que, mantidas as condições atuais, a dinâmica demográfica, econômica e 

social da AII do Projeto Santa Cruz deverá ter continuidade, ainda que com crescimentos 

menos intensos no setor de mineração e com comportamentos diferenciados entre os 

serviços de infraestrutura social.

Do ponto de vista das comunidades rurais localizadas na AID – Antônio Maria Coelho 

e Assentamento Mato Grande, a tendência natural, a curto prazo, é a manutenção da 

realidade atualmente vivenciada, tanto do ponto de vista econômico quanto social, em 

função da não alteração de sua dinâmica. Nesse sentido, cabe registrar que a disponibi-
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A infraestrutura de serviços públicos é compartilhada entre os dois municípios, com 

Corumbá assumindo grande parte da demanda da população de Ladário, em vários se-

tores, o que tende a ter continuidade tendo em vista a condição diferenciada do polo 

microrregional. A infraestrutura de saúde e educação disponível em Corumbá atende 

adequadamente à demanda de seus moradores, agregando as demandas geradas por 

outros municípios de sua microrregião. Portanto, é esperada a progressiva especializa-

ção de tais setores e a confirmação do papel de polo exercido pelo município, em virtude 

da expansão desses serviços. Nesse sentido, na ausência de investimentos públicos na 

área da saúde, o setor de saúde de Corumbá tende a continuar cada vez mais pressio-

nado pela demanda crescente da população regional, bem como da população flutuante.

Quanto ao saneamento básico em Corumbá e Ladário investimentos vêm sendo rea-

lizados pela SANESUL, sobretudo no esgotamento sanitário. Dessa forma, a evolução 

desses serviços no território aponta para uma grande melhoria em médio prazo. No 

que se refere aos resíduos sólidos, a tendência em curto e médio prazo é o aumento da 

pressão sobre este serviço, com reflexos negativos sobre o ambiente e a saúde pública, 

Vista aérea da sede municipal de Corumbá
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lidade e abastecimento de água deverão permanecer como ponto crítico para a popula-

ção local, tendendo, inclusive, ao agravamento da situação, caso não sejam realizados 

investimentos neste setor. 

O novo cenário, com a implantação do empreendimento, deverá apresentar alterações 

pouco significativas na qualidade das águas, uma vez que serão muitos os sistemas 

de controle ambientais instalados para resíduos sólidos e efluentes líquidos e oleosos.

Quanto aos aspectos de qualidade do ar, ruídos e vibrações ressalta-se que a região de 

inserção do empreendimento já apresenta produção de particulados sólidos e ruídos, 

sendo que a ampliação pretendida poderá potencializar esses efeitos. Considerando-se 

que haverá intensa movimentação, assim como um aumento significativo da frota de 

equipamentos e veículos, e que serão realizadas novas atividades na área, espera-se que 

a geração de ruídos e vibrações aumente, assim como as emissões de poeiras.

Em relação às operações na cava central, com a continuidade da abertura da cava prevê-

se a necessidade de bombeamento da água a partir do ano 10, o que promoverá o re-

baixamento do nível d’água e consequentemente poderá ocorrer diminuição na disponi-

bilidade de água superficial na área de entorno da mina. Entretanto, ações de reposição 

de água nos córregos potencialmente afetados deverão ser feitas em planos de gestão 

de águas subterrâneas.

Em relação à pressão do empreendimento ao Meio Biótico, a ADA do Projeto Santa Cruz 

está inserida em 55,69% de sua porção em formações naturais, sobretudo os ambientes 

florestais. A outra porção (44,31%) compreende áreas já alteradas por mineração, solo 

exposto, pasto e pasto sujo.

Assim, a execução do empreendimento acarretará na remoção de ambientes que apre-

sentam relevância em termos de sua composição florística e singularidade ambiental, 

de forma que a sua supressão acarretará em redução da diversidade de plantas na ADA, 

bem como alteração da qualidade do habitat.

A implantação do Projeto acarretará na supressão de indivíduos de três espécies consi-

deradas Deficiente em Dados (MMA, 2008): Astronium fraxinifolium, Gomphrena cen-

trota e Protium heptaphyllum; uma classificada como ameaçada de extinção pelo MMA 

(2008): Myracrodruon urundeuva; duas categorizadas como Vulnerável: Dipteryx alata 

e Machaerium villosum; e uma classificada como em perigo pela IUCN (Biodiversitas, 

2013): Cedrela fissilis. Três espécies são consideradas endêmicas da região: Gomphrena 
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Em relação à ADA, o cenário de não implantação do projeto também aponta, de forma 

geral, para a manutenção das características socioeconômicas atualmente verificadas. 

Prognóstico AmbientAl com o emPreendimento

Com relação aos aspectos do Meio Físico, as intervenções causadas pela implantação e 

operação do Projeto Santa Cruz são relativas às alterações no relevo e na paisagem da 

região, associadas à retirada da vegetal, movimentação de solo, ampliação da cava cen-

tral, implantação da usina de beneficiamento e implantação da barragem ramp up. Além 

disso, o trânsito de equipamentos, veículos e operários na área do Projeto Santa Cruz 

irão descaracterizar as camadas superficiais do solo e causar sua compactação.

Este cenário aponta ainda para a instalação e intensificação dos processos erosivos ori-

ginados pela ação das águas de chuva e intervenção humana. Haverá, ainda, a geração 

de sedimentos, sobretudo no período chuvoso, originados da movimentação de solo pela 

terraplanagem e das áreas da cava, que podem assorear os córregos de áreas próximas. 

No entanto, cabe ressaltar que serão implantadas estruturas de contenção e controle do 

transporte de sedimentos, minimizando a alteração da qualidade das águas.

Assentamento Mato Grande
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centrota, Aspilia grazielae e Discocactus ferricola e dessas, Gomphrena centrota foi iden-

tificada na vegetação sobre bancada laterítica e pode ser considerada uma espécie rara. 

A perda desses indivíduos não coloca em risco a sobrevivência das espécies, tendo em 

vista as medidas de mitigação previstas e o fato dessas não estarem restritas aos frag-

mentos da ADA. A existência, na AID e AII, de grandes fragmentos florestais da mesma 

fitofisionomia e mesmo estágio sucessional daqueles afetados pelo projeto garante que 

a manutenção das espécies na região não seja comprometida.

O que resta de floresta nativa na ADA encontra-se conectado com os fragmentos flores-

tais presentes na AID favorecendo o intercâmbio biológico entre esses ambientes. Com 

a implantação do projeto, prevê-se a fuga e/ou migração da fauna aumentando os riscos 

de atropelamentos, caça e captura ilegal de elementos faunísticos e o possível aumen-

to de encontros com animais peçonhentos. Pelo exposto, é previsto um aumento das 

pressões nas comunidades biológicas decorrentes da execução das atividades previstas. 

Todavia, esses impactos serão minimizados pelas ações ambientais previstas, de forma 

que após o encerramento das atividades, a fauna associada àqueles ambientes, retorne 

e volte a ocupá-los à medida que a vegetação aos poucos se regenere. 

O prognóstico da dinâmica socioeconômica local/regional, considerando a expansão da 

produção minerária associada ao Projeto Santa Cruz, é fundamentado a partir da análise 

da localização do empreendimento frente aos municípios e localidades definidas como 

Área de Influência Indireta e Direta, bem como de suas características e objetivos prin-

cipais.

A implantação do Projeto Santa Cruz aponta para a melhoria das condições e requisitos 

necessários para a exploração de todo o potencial minerário da área atualmente explo-

rada pela Vetria, com consequente fortalecimento da atividade mineradora nos municí-

pios de Corumbá e Ladário. Sendo assim, no plano econômico, este empreendimento 

proporcionará, diretamente, o aumento da receita do município de Corumbá. Ladário 

também deverá ser beneficiado, embora em menor escala, pela geração de benefícios 

econômicos diretos e indiretos associados à contratação de trabalhadores residentes no 

município.

O aumento da arrecadação tributária do município de Corumbá ocorrerá tanto durante a 

fase de implantação quanto durante sua operação. Esses tributos, cuja cota parte será 

revertida diretamente ao município de Corumbá, atualmente representa parte conside-

rável da receita municipal e deverá ser significativamente aumentada com a implantação 

do Projeto Santa Cruz.

Durante a fase de implantação do empreendimento (duração prevista para 40 meses) 

será gerado um significativo número de postos de trabalho temporários, estimados em 

cerca de 4.500 empregos no pico da obra e uma média de aproximadamente 3.000 

postos de trabalho ao longo de toda a fase de obras. Desse total, estima-se que cerca 

de 50% poderá ser recrutado nos municípios da região. Na fase de operação, a geração 

de empregos, embora em menor quantidade, também será significativa (cerca de 1.000 

postos de trabalho), considerando o seu caráter permanente, acarretando impactos so-

cioeconômicos positivos de longo prazo. 

A maximização da contratação de trabalhadores da região de inserção do Projeto Santa 

Cruz irá, em primeiro plano, gerar benefícios econômicos diretos e indiretos para os 

municípios de Corumbá e Ladário. Por outro lado, irá reduzir a possibilidade de afluxo 

populacional direto e indireto para a região, contribuindo para minimizar a pressão sobre 

a infraestrutura de serviços públicos da sede municipal de Corumbá. 

Este cenário aponta ainda para a intensificação da vocação minerária da região do Maciço 

do Urucum como um todo, com a significativa ampliação da produção mineral atual-

mente desenvolvida. Como consequência, a tendência é a consolidação da região como 

grande produtora de minério no país, bem como da presença da Vetria enquanto uma 

das mais importantes empresas do setor primário nessa região.

No entanto, não obstante todos os aspectos socioeconômicos positivos que serão pro-

porcionados pelo Projeto Santa Cruz para os municípios de Corumbá e Ladário, inter-

ferências negativas também deverão ocorrer, sobretudo, durante a fase de obras. Tais 

interferências estão relacionadas à pressão sobre a infraestrutura de serviços públicos 

municipais, em função do afluxo populacional diretamente relacionado à contratação de 

mão de obra de fora da região.

No plano demográfico, os municípios da AII deverão vivenciar alterações durante a fase 

de implantação do projeto, as quais deverão ser monitoradas por meio do Programa de 

Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos. Além disso, as estratégias de maximi-
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zação da contratação de mão de obra local para a implantação do Projeto Santa Cruz 

deverão minimizar a atração populacional para a região. 

Neste contexto, em relação ao setor de habitação local, destaca-se a situação já verifica-

da de escassez da oferta de moradias para a população de baixa renda. Desse modo, o 

setor habitacional dos dois municípios não comporta a absorção da demanda a ser gera-

da pelo Projeto, mesmo no cenário de contratação de 50% da mão de obra localmente. 

Portanto, o empreendimento inclui a previsão de construção de alojamento(s) na área 

da sede municipal de Corumbá e/ou Ladário para os trabalhadores a serem contratados 

de fora da região, principalmente a mão de obra não qualificada. O alojamento, que será 

objeto de licenciamento ambiental específico, viabilizará a fixação dos trabalhadores ex-

ternos à região e propiciará a atenuação dos impactos sobre o mercado imobiliário local. 

Para os trabalhadores mais qualificados, em número bem inferior aos demais, o mercado 

imobiliário e de hospedagem da região tem condições de absorver essa demanda.

Com relação aos serviços de saúde, considerando que o atendimento em nível de aten-

ção básica aos trabalhadores será realizado pelo sistema de saúde do trabalho do empre-

endimento, a rede de atenção básica das sedes de Corumbá e Ladário não será compro-

metida em função de possíveis acréscimos de demanda. Entretanto, para atendimentos 

de média e alta complexidade, bem como para internações hospitalares porventura ne-

cessárias durante a fase de obras, os trabalhadores deverão utilizar-se da infraestrutura 

hospitalar existente em Corumbá, onde já é baixo o número de leitos disponíveis em 

relação ao número de habitantes. 

No que tange à segurança pública, possíveis aumentos de demanda poderão ocorrer e 

gerar sobrecarga para esse setor, considerando uma aglomeração de pessoas de fora da 

região, sobretudo do sexo masculino.

Em relação ao saneamento básico, os investimentos que vem ocorrendo nos setores de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário irão, em curto e médio prazo, aumentar 

o potencial de abrangência e atendimento a novas demandas, e não deverão, por isso, 

vivenciar pressões significativas durante a fase de implantação do empreendimento. 

Em âmbito local, a análise prospectiva do cenário socioeconômico das comunidades 

rurais situadas no entorno da área prevista para o Projeto Santa Cruz, quais sejam, 

Antônio Maria Coelho e Assentamento Mato Grande, aponta também, no caso de sua 

implantação, para a ocorrência tanto de aspectos positivos como negativos.

Em relação aos primeiros, sobressaem aqueles relativos à geração de emprego e de 

renda para a população local, fortalecendo a importância da atividade mineradora já 

verificada atualmente para a ocupação da população local. Também deverá ocorrer um 

processo de indução ao fortalecimento da organização e mobilização social dessas comu-

nidades, tendo em vista a convergência para a discussão e defesa de interesses comuns, 

impulsionados pela execução dos programas do Meio Socioeconômico propostos que 

estabelecerão contatos diretos e periódicos com a população local.

Por outro lado, ocorrerão interferências no cotidiano da população ali residente, repre-

sentadas por incômodos associados às alterações relativas à qualidade do ar, geração de 

poeira, níveis de pressão sonora, aumento da geração de ruídos, aumento do trânsito de 

pessoas e veículos pesados na região e ao impacto visual, pela modificação da paisagem. 

Consequentemente, poderão ser gerados conflitos e percepções negativas da população 

local em relação à empresa e à exploração minerária, caso não sejam adotadas medidas 

efetivas de comunicação e relacionamento social além dos programas de controle e mi-

tigação dos impactos negativos.

Em relação à segurança pública, o aumento da circulação de pessoas estranhas na região 

poderá impactar em conflitos sociais e culturais e também na condição de tranquilidade 

verificada atualmente, considerando as características da região.
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A fase de obras também poderá acarretar, para as duas comunidades rurais do entorno o 

risco de adensamento populacional e de ocupação desordenada de seu território, marca-

do atualmente por características eminentemente rurais e baixa densidade demográfica. 

Isto porque a grande quantidade de oportunidades de emprego a serem criados pelo 

projeto poderá gerar uma atratividade populacional para essa área. Outro ponto que se 

destaca é o alto fluxo de veículos leves e pesados que ocorrerá durante a fase de obras, 

demandando ações específicas de adequação da infraestrutura viária na área rural de 

entorno do projeto.

Todas essas interferências sobre as condições de vida da população residente em An-

tônio Maria Coelho e no Assentamento Mato Grande deverão ser sentidas em maior 

magnitude durante a fase de implantação, tendo em vista o porte das obras e sua longa 

duração (40 meses), e serão mitigadas e monitoradas sistematicamente pelos diversos 

programas ambientais previstos. 

Cabe salientar, entretanto, que um dos principais pontos críticos da região, ou seja, o 

abastecimento de água para as comunidades rurais de Antônio Maria Coelho e Assen-

tamento Mato Grande e também para os balneários localizados nesta região (Menck, 

Lago Azul Country Club e Iracema), não sofrerá interferências diretas da implantação e 

operação do Projeto Santa Cruz. 

No caso específico do distrito de Albuquerque, sua localização a cerca de 18 km de 

distância da área do projeto (em linha reta), indica que a população ali residente ficará 

preservada dos principais impactos negativos decorrentes da implantação e operação da 

ampliação minerária. O cenário da implantação do projeto aponta, dessa forma, princi-

palmente para a ocorrência de reflexos econômicos que poderão beneficiar a população 

do distrito pelo aumento da geração de oportunidades de trabalho e renda.

Por outro lado, o distrito de Albuquerque constitui importante localidade urbana e rural 

de referência para a população residente nas comunidades do entorno da mina, o que 

potencializa esta inter-relação com as duas localidades rurais da AID e sua atratividade 

para a fixação de pessoas de fora da região em busca de oportunidades de trabalho. 

Além disso, a população do distrito enfrenta dificuldades com relação à prostituição, 

incentivada pelo alto fluxo de turistas, aspecto para o qual já são realizadas ações espe-

cíficas por parte do CrAS ali existente. Dessa forma, o distrito também foi incluído nas 

ações de mitigação e monitoramento previstas nas ações do Projeto Santa Cruz.

No caso das estruturas que compõem a ADA, essas abrangem terras de três estabele-

cimentos rurais de terceiros, que sofrerão interferência parcial com a implantação do 

empreendimento. Cabe ressaltar que nenhum dos estabelecimentos representa a prin-

cipal fonte de renda para seu proprietário. Além disso, os três proprietários já possuem 

contratos de opção de compra das respectivas propriedades, e/ou parte delas, firmados 

com a Vetria Mineração S.A, o que indica uma gestão já iniciada pela empresa e em 

estágio avançado, relativa à negociação das terras necessárias aos objetivos do projeto. 

Por fim, do ponto de vista do patrimônio arqueológico, a implantação do Projeto Santa 

Cruz acarretará interferência direta em dois sítios arqueológicos e uma ocorrência arque-

ológica identificados na ADA, os quais deverão ser objeto de ações de resgate arqueoló-

gico e de educação patrimonial adequadas.

É preciso considerar, ainda, a etapa de desativação deste empreendimento, associada ao 

fim da vida útil da própria mina da Vetria. Esse momento deverá ser necessariamente 

preparado, tanto por parte de iniciativas das administrações públicas quanto estimuladas 

ou motivadas pelo empreendedor, para que futuramente possam se desenvolver outras 

atividades econômicas, geradoras de emprego, renda e tributos.rio Paraguai no distrito de Albuquerque

CAPÍTULO 6 - PrOGNÓSTICO AMBIENTAL                                                                                                                                                                    PrOJETO SANTA CrUZ - rIMA



 CAPÍTULO 7IMPACTOS AMBIENTAIS





95

CAPÍTULO 7 – IMPACTOS AMBIENTAIS

IMPACTOS AMBIENTAIS NA FASE DE PLANEJAMENTO E 
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Impactos sobre o meIo FísIco

A implantação do Projeto Santa Cruz causará alteração do relevo e da paisagem devido à 

retirada da vegetação, exposição de rochas e solos, além da instalação de novas estrutu-

ras na paisagem. Essas modificações poderão ser observadas pelas pessoas que transi-

tam pelas estradas MS-432 e MS-228 e pelos moradores do assentamento Mato Grande.

Ao longo das obras de implantação poderá ocorrer alteração da qualidade das 

águas e contaminação do solo em função da geração de resíduos sólidos, efluentes 

líquidos e oleosos e sedimentos. Entretanto, está prevista a instalação de sistemas 

ade quados para a disposição e o tratamento dos resíduos sólidos e dos 

efluentes gerados no empreendimento, com o objetivo de controlar e minimizar estes 

impactos.

Atualmente os ruídos gerados pelo trânsito nas estradas e acessos locais e pelas demais 

atividades minerárias da região provocam incômodos aos moradores de áreas vizinhas. 

Deste modo, a geração de ruídos durante as obras do Projeto Santa Cruz será intensifi-

cada e será realizado o seu monitoramento para orientar a adoção de outras medidas de 

controle, caso seja necessário.

As atividades desenvolvidas durante a fase de implantação do empreendimento apre-

sentarão potencial de alteração da qualidade do ar, em função da geração de emissões 

fugitivas (poeiras) e da emissão de gases de motores de máquinas e veículos, o que 

poderá causar incômodos aos moradores situados nas proximidades da mina da Vetria. 

No entanto, tais alterações serão permanen temente controladas e minimizadas com a 

realização das medidas indicadas nos programas de controle relacionados a este tema.

Nos locais onde houver a retirada da camada superficial do solo e compactação do mes-

mo, ocorrerão alterações do solo, o que reduzirá a capacidade de infiltração da água e 

aumentará a velocidade do escoamento das águas de chuva, favorecendo a ocorrência 

de erosões.

As erosões e o assoreamento das drenagens poderão ocorrer nas Áreas de Influência 

Direta e Diretamente Afetadas (AID e ADA) pelo empreendimento, em decorrência da 

exposição e alterações do solo, das escavações e da terraplanagem. Nas áreas estuda-

das são verificados diferentes graus de suscetibilidade à ocorrência de processos erosi-

vos (sulcos, ravinas e rolamento de blocos) e graus diferenciados de potencialidade ao  

assoreamento de cursos de água. Com as atividades previstas para a implantação do 

empreendimento, nas áreas mais suscetíveis, as erosões ocorrerão de forma mais inten-

sa, sendo previstas ações de prevenção e controle dos processos erosivos.

Para a implantação da cava, usina e barragem, serão realizados procedimentos de deca-

peamento do horizonte orgânico dos solos nas respectivas áreas. Tal fato promoverá a 

disponibilização de solo orgânico que poderá ser utilizado em atividades de recuperação 

de áreas degradadas no Projeto Santa Cruz.

A barragem de rejeito será construída em um vale de um curso de água sem denomi-

nação e, para isto, será necessário realizar obras de intervenção em uma drenagem 

natural. Entretanto, a quantidade e a qualidade da água dessa drenagem não serão 

comprometidas, pois a barragem terá extravasão da água e um dique de contenção de 

sedimento.

Impactos sobre o meIo bIótIco

Com a implantação do Projeto Santa Cruz haverá a redução dos ambientes florestais 

devido à retirada da vegetação para a implantação do empreendimento, causando a 

exposição do solo, redução da cobertura vegetal e redução do suporte a fauna. No en-

tanto o programa de resgate da flora e o projeto técnico de reconstituição florestal irão 

compensar estes efeitos negativos.

Haverá a supressão de ambientes raros na ADA, 

como a pequena extensão de vegetação rupes-

tre sobre bancada laterítica. Devido a sua bai-

xa ocorrência, intervenções são mais sentidas 

por esta vegetação que em outros ambientes. O 

resgate da flora que será realizado contribuirá 

para diminuir o efeito dessas intervenções sobre 

esses ambientes.

Área onde há ocorrência de 
degradação ambiental, com 
alterações negativas das suas 
propriedades físicas, tais como 
alteração da estrutura do solo, 
perda de massa devido à ero-
são e a alteração de carac-
terísticas químicas, devido a 
processos como a salinização, 
lixiviação, deposição ácida e 
a introdução de poluentes.
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A supressão da cobertura vegetal acarretará na redução das populações de espécies en-

dêmicas e ameaçadas da flora encontradas na área de implantação do empreendimento. 

Contudo o programa de resgate da flora e o programa de recomposição da cobertura 

vegetal reduzirão a perda de indivíduos ameaçados ou endêmicos. Para esse impacto 

haverá ainda a aplicação da compensação ambiental conforme definido pela legislação 

estadual vigente.

Ocorrerá com a implantação do empreendimento 

o aumento do efeito de borda nos fragmentos re-

manescentes causado pela redução da cobertura 

vegetal. Tal efeito é sentido pela flora e fauna, 

contudo o mesmo será minimizado pelo projeto 

técnico de reconstituição da flora e acompanha-

do pelas ações do programa de monitoramento 

da fauna.

Diante das alterações na ADA haverá a redução das populações de espécies ameaçadas 

da fauna. Tal efeito poderá ser causado pelo deslocamento dos indivíduos para áreas 

adjacentes, estando os indivíduos mais susceptíveis a predação e/ou atropelamento. 

O aumento do tráfego de veículos, máquinas e equipamentos na área também poderá 

aumentar o atropelamento da fauna silvestre. Contudo haverá ações de sinalização, 

alerta e educação ambiental para reduzir essas perdas, assim como o programa de mo-

nitoramento e o programa de afugentamento e eventual salvamento da fauna terrestre.

A supressão da vegetação de diferentes tipologias levará a uma perda e/ou alteração de habitats, 

a qual refletirá sobre a fauna fazendo com que essa se desloque em busca de outros ambientes 

propícios ao seu estabelecimento. Como medidas ambientais estão previstos o programa de afugen-

tamento e eventual salvamento da fauna e o programa de monitoramento da fauna terrestre.

O afugentamento e a possível perda de indivíduos da fauna silvestre acarretarão na alte-

ração na estrutura das comunidades faunísticas. Tal efeito será minimizado pelas ações 

de educação ambiental e pelo programa de monitoramento da fauna terrestre.

A maior circulação de pessoas na área do empreendimento poderá levar a um aumento 

da pressão da pesca e caça. Contudo prevê-se como medida minimizadora o programa 

de educação ambiental.

Com a supressão da vegetação e o aumento do número de trabalhadores na ADA poderá 

ocorrer com estes a exposição aos Dípteros Vetores de doenças os quais ocorrem na-

turalmente no interior dos ambientes florestais. Como medida minimizadora prevê-se o 

programa de monitoramento de vetores e o programa de educação ambiental.

Impactos sobre o meIo socIoeconômIco e cultural

Ainda na fase de planejamento e execução dos estudos ambientais, a possibilidade de 

implantação do Projeto Santa Cruz ocasiona a geração de expectativas por parte dos 

poderes públicos municipais em relação à efetivação do empreendimento, tendo em 

vista que os mesmos vislumbram oportunidades de impulso ao desenvolvimento so-

cioeconômico da região. Ao mesmo tempo, as expectativas estão associadas também 

à preocupações quanto ao possível acirramento dos conflitos relacionados ao uso da 

água na região de entorno do projeto. Ações de comunicação social estão previstas para 

serem desenvolvidas junto a este público no sentido de esclarecer e acompanhar essas 

expectativas.

Por outro lado, também são registradas expectativas por parte da população residente nas 

comunidades da AID, por conta das possíveis transformações a serem geradas sobre a 

dinâmica socioeconômica dessa região a partir da implantação do empreendimento. Da 

mesma forma, o programa de comunicação social contém ações para o acompanhamen-

to desses aspectos.  

Durante a fase de implantação do empreendimento, poderá ocorrer uma indução do 

processo de organização social das comunidades da AID, que auxiliará na discussão e 

defesa de interesses comuns das comunidades, aspecto a ser potencializado com a im-

plantação dos programas do meio socioeconômico que estabelecerão contatos diretos e 

periódicos com a população, principalmente os de monitoramento dos aspectos socioe-

conômicos, comunicação social e educação ambiental.

Para as obras do empreendimento será necessária a contratação de cerca de 4.500 tra-

balhadores no pico das obras, que possuem uma duração total estimada de 40 meses, 

refletindo na significativa geração de postos de trabalho temporários a serem recruta-

dos preferencialmente na região dos municípios de Corumbá e Ladário. Este aspecto 

deverá ser potencializado pela infraestrutura de qualificação disponível no município de 

Corumbá, com cursos técnicos e de nível superior, direcionados especificamente para 

o setor de mineração. Para maximizar a contratação de trabalhadores da região serão 
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desenvolvidas ações específicas por meio do programa de mobilização e qualificação de 

mão de obra local. 

Por outro lado, em função das oportunidades de emprego a serem geradas poderá ocor-

rer uma atração de pessoas que se deslocarão para os municípios de Corumbá e Ladário, 

gerando um afluxo populacional e consequente pressão sobre a infraestrutura de servi-

ços públicos das sedes municipais. Para que essa pressão não seja tão grande, deverá 

ser contratado o máximo possível de trabalhadores da região para as obras previstas, 

além de serem desenvolvidas ações de monitoramento e mitigação previstas nos demais 

programas do Meio Socioeconômico.

Da mesma forma, devido à atratividade populacional direta e indireta associada ao pro-

jeto, existe a possibilidade de ocorrer um adensamento populacional na área de entorno 

do empreendimento, especialmente na região da comunidade Antônio Maria Coelho e do 

Assentamento Mato Grande, pela proximidade com a área pretendida para a implantação 

do empreendimento, podendo ocasionar em possível ocupação desordenada e pressão 

sobre os serviços locais, aspecto que deverá ser constantemente acompanhado pelos 

diversos programas do Meio Socioeconômico, principalmente o de monitoramento dos 

aspectos socioeconômicos.

Durante a fase de obras, devido à maior intensidade de pessoas e veículos circulando na 

área de entorno do Projeto Santa Cruz poderão ocorrer incômodos aos moradores das 

comunidades da AID e usuários dos balneários bem como interferências em seu cotidia-

no, podendo interferir na tranquilidade e segurança do local, bem como no aumento do 

risco de acidentes, níveis de ruídos e vibrações e geração de poeira. Várias ações serão 

desenvolvidas para mitigar e acompanhar esses aspectos, por meio da integração entre 

os programas do Meio Físico (diversos monitoramentos e controles previstos) e aqueles 

do Meio Socioeconômico, principalmente os que estabelecem uma relação direta e per-

manente com a comunidade. 

A contratação de um grande número de trabalhadores, somada à demanda de mercado-

rias, serviços e insumos para as obras de implantação do empreendimento, acarretarão 

um aumento da arrecadação de tributos aos cofres públicos municipais, representan-

do, principalmente, pelo recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 

(ISSQN), bem como pela cota parte do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadoria 

e Serviços). Os efeitos positivos sobre a economia local/regional serão potencializados 

pelas ações dos programas de mobilização e qualificação de mão de obra local e de ca-

pacitação de fornecedores locais.  

Além disso, a geração de empregos, a aquisição de equipamentos e as demandas por 

serviços e bens de consumo irão provocar uma dinamização da economia dos municípios 

de Corumbá e Ladário e de suas sedes municipais, elevando suas receitas em função do 

repasse de impostos por parte dos fornecedores de bens e insumos demandados pela 

implantação do empreendimento, aspectos que serão fortalecidos pelos programas do 

Meio Socioeconômico já citados.

A movimentação constante de veículos que realizarão o transporte de pessoal e dos equi-

pamentos, materiais e estruturas necessários às obras, ocasionarão em um aumento do 

tráfego de veículos leves e pesados nas vias de acesso da área rural que serão utilizadas 

durante as obras, podendo interferir na conservação dessas vias, fluidez e segurança 

no trânsito. Para minimizar esses aspectos serão desenvolvidas ações de sinalização de 

alerta e adequação da infraestrutura viária na região de entorno do empreendimento.

Devido ao longo período de implantação do projeto, as atividades de construção civil e 

as interações humanas proporcionadas pela chegada de novos trabalhadores poderão 

ocasionar a introdução e/ou recrudescimento de doenças epidemiológicas e sexualmente 

transmissíveis, situação que deverá ser minimizada por meio da contratação de traba-

lhadores na própria região, bem como pelo desenvolvimento das ações previstas de 

monitoramento socioeconômico, vigilância epidemiológica e saúde do trabalhador.

Por sua vez, o intenso fluxo de pessoas na área de inserção do empreendimento poderá 

provocar interferência sobre a segurança pública na AID, aumentando os casos de vio-

lência tanto na área rural, como nas sedes municipais. Os diversos programas do Meio 

Socioeconômico irão trabalhar para minimizar e acompanhar essa questão, com desta-

que para os de mobilização e qualificação de mão de obra local, educação ambiental e 

monitoramento socioeconômico.

Durante o período de implantação do projeto inicia-se a ocorrência do impacto visual, 

com a presença de estruturas da construção civil, o qual terá continuidade gradativa-

mente a partir do aumento da cava durante a fase de operação. A implantação de cortina  

arbórea em locais pré definidos irá amenizar esses efeitos na região.
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A área rural de Corumbá, marcada pela baixa densidade populacional, tranquilidade 

e predomínio de atividades agropecuárias de subsistência, poderá vivenciar, a partir 

da implantação e operação do projeto, alteração do modo de vida da população rural 

residente na área de entorno do empreendimento, devido à ampliação significativa das 

atividades industriais, fato que será acompanhado por meio dos programas de monito-

ramento dos aspectos socioeconômicos e comunicação social.

Gradativamente ao longo das etapas finais das obras, acontecerá uma desmobilização 

da mão de obra temporária recrutada para o período de implantação, invertendo o qua-

dro de empregos temporários criado durante a implantação. Ações serão desenvolvidas 

no âmbito do programa de mobilização e qualificação de mão de obra local.

Por fim, registra-se que a implantação do empreendimento irá provocar interferências 

sobre o patrimônio arqueológico, uma vez que foram identificados três sítios arqueo-

lógicos na ADA e dois sítios na área de entorno do projeto, os quais serão objeto de 

salvamento e resgate.

IMPACTOS AMBIENTAIS NA FASE DE OPERAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO

Impactos sobre o meIo FísIco

Na etapa de operação do Projeto Santa Cruz haverá alteração do relevo e da paisagem 

em decorrência das modificações causadas pela formação e aprofundamento da cava, 

enchimento da barragem de rejeito e pela exposição das estruturas da usina na paisa-

gem, produzindo impacto visual. Essas modificações poderão ser vistas pelos usuários 

da MS-228 e MS-432 e pelos moradores do assentamento Mato Grande. No entanto, a 

implantação de cortina arbórea e a recuperação de áreas degradadas auxiliarão na mi-

tigação deste impacto.

As atividades desenvolvidas na fase de operação irão gerar resíduos sólidos, efluentes 

líquidos e oleosos, além de sedimentos, que podem alterar a qualidade das águas e con-

taminar o solo. No entanto, serão utilizados sistemas de controle para armazenamento, 

coleta, tratamento e destinação de resíduos e efluentes, além de serem realizadas ações 

de monitoramento de qualidade das águas.

A circulação de caminhões e máquinas, junto à operação na usina e às detonações na 

cava, provocarão a geração de ruídos. Tal condição continuará causando incômodos à 

população que mora no entorno da mina da Vetria. As operações de detonação na área 

da cava central gerarão vibrações do terreno, podendo também trazer incômodos à po-

pulação. Destaca-se que para acompanhamento dos níveis de ruídos e de vibrações do 

terreno serão realizados monitoramentos nas propriedades e comunidades próximas à 

área do Projeto, permitindo que sejam adotadas medidas de controle destes aspectos, 

caso seja necessário.

A geração de poeiras e emissão de gases de combustão terão continuidade durante a 

operação do empreendimento, principalmente na área da usina, da cava central e nas 

estradas de acesso. Nesta fase haverá um aumento da geração de poeiras devido ao 

aumento do fluxo de equipamentos e veículos, o que será controlado pela umidificação 

das vias de acesso não pavimentadas. Para o controle da emissão de gases será feita a 

manutenção periódica de veículos e equipamentos.

A ocorrência de erosões e o consequente assoreamento de drenagens adjacentes ao 

empreendimento também será verificada na operação do empreendimento. A ocorrên-

cia deste impacto estará relacionada à operação da cava. A exposição de solo e rocha 

diante das águas da chuva facilitará a ocorrência de erosões. Além disto, as escavações 

e detonações causarão a instabilização de blocos de rocha na encosta, podendo ocorrer 

rolamentos dos mesmos. Para mitigar estes impactos são previstas as ações de preven-

ção e controle de processos erosivos, de recuperação de áreas degradadas, associadas à 

gestão de sedimentos e monitoramento geotécnico.

Assim como descrito na fase de implantação, a 

disponibilidade de solo orgânico continuará na 

fase de operação em função do avanço gradativo 

das atividades de exploração na cava. Assim, a 

camada orgânica superficial do solo retirada será 

utilizada para revegetação das áreas degrada-

das.

Durante a exploração na cava central o nível da 

água subterrânea será atingido. Para permitir a 

continuidade das atividades, a água que surgir 
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no interior da cava será bombeada e poderá alterar a vazão de algumas nascentes na 

vertente sudeste da morraria Grande. Para minimizar este impacto será realizado o mo-

nitoramento do nível das águas subterrâneas e das vazões das nascentes que possam 

ser afetadas. Caso necessário, será feita a reposição da água bombeada em cursos de 

água da vertente sudeste da morraria Grande. Destaca-se que não haverá comprometi-

mento da quantidade ou da qualidade do córrego Piraputangas.

Durante a operação do posto de abastecimento de combustível, poderão ocorrer vaza-

mentos que eventualmente causarão a alteração da qualidade das águas superficiais, 

subterrâneas e contaminação do solo. No entanto, serão adotadas medidas para evitar 

possíveis vazamentos, incluindo o treinamento das pessoas que farão o abastecimento 

dos veículos.

Impactos sobre o meIo bIótIco

Na fase de operação ainda ocorrerão atividades de supressão da vegetação que levará a 

redução dos ambientes florestais e a uma redução da capacidade de oferta de recursos 

para a fauna. Tal efeito será minimizado pelos programas de resgate da flora e pelo pro-

grama de recuperação de áreas degradadas.

Haverá na fase de operação assim como na implantação a supressão de ambientes raros da vegeta-

ção rupestre sobre bancada laterítica. Impactos nesta população serão minimizados pelas medidas 

ambientais como o programa de acompanhamento da supressão, projeto técnico de reconstituição 

florestal e programa de resgate da flora.

A redução na população de espécies endêmicas e ameaçadas da flora ocorrerá também 

na fase de implantação pelas ações de supressão da vegetação. Prevê-se como medida 

ambiental o programa de resgate da flora a fim de reduzir a perda de espécimes.

Diante das alterações na ADA que continuarão na fase de operação haverá a redução das 

populações de espécies ameaçadas da fauna. Tal efeito poderá ser causado pelo desloca-

mento dos espécimes para áreas adjacentes, estando os indivíduos mais susceptíveis a 

predação e/ou atropelamento. O aumento do tráfego de veículos na área também pode-

rá aumentar o atropelamento da fauna silvestre. Contudo haverá ações de sinalização, 

alerta e educação ambiental para reduzir essas perdas, assim como o programa de mo-

nitoramento e o programa de afugentamento e eventual salvamento da fauna terrestre.

Assim como na fase de implantação haverá o aumento do efeito de borda causado pela 

supressão da vegetação. Contudo o mesmo será minimizado pelo projeto técnico de 

reconstituição da flora e acompanhado pelas ações do programa de monitoramento da 

fauna.

Na fase de operação ainda ocorrerão ações de 

supressão da vegetação de diferentes tipologias 

promovendo a perda e/ou alteração de habitats, 

a qual refletirá sobre a fauna fazendo com que 

essa se desloque em busca de outros ambientes 

propícios ao seu estabelecimento. Como medi-

das ambientais estão previstos o programa de afugentamento e eventual salvamento da 

fauna e o programa de monitoramento da fauna terrestre.

A alteração na cobertura vegetal associada aos seus efeitos na fauna poderão levar a 

alteração na estrutura das comunidades faunísticas. Para a redução deste impacto, pre-

vê-se como medidas ambientais, o programa de afugentamento e eventual salvamento 

da fauna, o programa de monitoramento da fauna terrestre e o programa de monitora-

mento da biota aquática.

Ainda na fase de operação haverá um aumento da movimentação de pessoas na área e 

como efeito o aumento da pressão da pesca e caça. Prevê-se para esse impacto como 

medida ambiental, o programa de educação ambiental.

A presença de Dípteros Vetores nos ambientes florestais associada a presença de um 

grande números de pessoas poderá causar um aumento da exposição aos vetores. Pre-

vê-se para esse impacto como medidas ambientais, o programa de monitoramento de 

vetores e o programa de educação ambiental.
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Impactos sobre o meIo socIoeconômIco e cultural

Na etapa de operação do Projeto Santa Cruz haverá a significativa criação de postos de 

trabalho permanentes, devido à necessidade de ocupação de cerca de 1.000 funcionários 

nas atividades de operação de lavra e beneficiamento do minério. Assim como ocorrerá 

na fase de implantação, será dada prioridade à contratação de mão de obra oriunda 

da região de inserção do empreendimento, notadamente os municípios de Corumbá e 

Ladário.

O aumento significativo da produção minerária 

em 27,5 Mtpa irá reforçar a importância do seg-

mento da mineração para a economia dos mu-

nicípios de Corumbá e Ladário, ocasionado pela 

expansão da produção minerária do Projeto San-

ta Cruz. As implicações positivas desta expansão 

serão amplamente divulgadas pelas ações de comunicação social.

Com essa expansão, serão gerados impostos e receitas para os municípios, o que refleti-

rá em um aumento da arrecadação de impostos e significativo aumento da Contribuição 

Financeira sobre a Exploração Minerária (CFEM) para Corumbá.

Por outro lado, a operação do empreendimento irá gerar incômodos à população resi-

dente no entorno da mina, sobretudo na região da comunidade Antônio Maria Coelho e 

do Assentamento Mato Grande, devido ao aumento de ruído, vibração e emissão de ma-

terial particulado provocado pelo trânsito de caminhões, pelas britadeiras, pelas detona-

ções referentes à operação da mina e pelo impacto visual associado ao sequenciamento 

da cava. Várias ações de controle e monitoramento serão desenvolvidas para minimizar 

e acompanhar esses incômodos a serem gerados.

IMPACTOS AMBIENTAIS NA FASE DE DESCOMISSIONAMENTO

Impactos sobre o meIo FísIco

Com o encerramento das atividades na cava, na barragem de rejeito e a retirada das 

estruturas da usina, estas áreas serão revegetadas, o que causará a alteração na pai-

sagem. Com o crescimento da vegetação, as áreas antes degradadas exibirão cobertura 

vegetal, gerando conforto visual aos moradores das redondezas e usuários das estradas 

MS-432 e MS-228.

Impactos sobre o meIo bIótIco

As ações de mineração causam muitas alterações no ambiente. Entretanto, a adoção de 

todas as medidas mitigadoras propostas proporcionarão uma recuperação da cobertura 

vegetal e consequentemente a sucessão ecológica na área, levando ao restabelecimento 

da fauna silvestre na região após a desativação do empreendimento.

Impactos sobre o meIo socIoeconômIco e cultural

A desativação do empreendimento implicará na desmobilização de mão de obra perma-

nente alocada durante a operação do projeto, ocasionando reversão do quadro de oferta 

de emprego verificado durante a operação, o que deverá ser objeto de ações específicas 

de comunicação social pelo empreendimento, bem como de tentativa de realocação de 

mão de obra por meio do PAFEM.

Também haverá, com o término das atividades, uma redução da arrecadação de impos-

tos e desaquecimento da economia dos municípios de Corumbá e Ladário, uma vez que 

haverá redução de receitas e desmobilização de mão de obra.

Nesse cenário, as ansiedades relacionadas ao fim dos benefícios econômicos e ao contin-

gente de mão de obra que será desmobilizada, configurarão a geração de expectativas 

da população local e dos representantes dos poderes públicos, em função dos reflexos 

sociais e econômicos causados pela desativação do empreedimento, a serem trabalha-

das pelas ações de comunicação social.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

A partir dos critérios baseados na metodologia de avaliação de impacto ambiental, 

foi elaborada a Matriz de Avaliação de Impactos Ambientais para cada área temática 

(meios físico, biótico e socioeconômico), apresentada nas tabelas das páginas seguintes.  

A matriz contém os critérios, os efeitos (que serão classificados e mensurados), as eta-

pas do empreendi-mento, as respectivas ações ambientais correspondentes, aqui enten-

didas como medi-das minimizadoras, mitigadoras e compensatórias para os impactos 

identificados.
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Efeitos Ambientais

Critérios de Avaliação de Impactos Ambientais

Fases Medidas Ambientais
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P/N/D R/P D/I R/I T/P/C C/M/L P/L/R/E B/M/A/C

MEIO FÍSICO

Alteração do Relevo 
e da Paisagem N R D I P C L B

Im
p
la

n
ta

çã
o

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (Programa 
de Arborização e Implantação de Cortina Arbórea)

Alteração da 
Qualidade das Águas 

e Contaminação 
do Solo durante as 

Obras

N P D R T C L B

Plano de Controle Ambiental nas Fases de Implantação e 
Operação (Programa de Tratamento dos Efluentes Líquidos 

e Oleosos; Programa de Gestão de Resíduos Sólidos; 
Programa de Gestão de Sedimentos)

Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas 
Superficiais e dos Efluentes  

Líquidos e Oleosos

Programa de Prevenção e Controle de  
Processos Erosivos

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas

Alteração dos Níveis 
de Ruído durante as 

Obras
N R D R T C L M

Im
p
la

n
ta

çã
o

Programa de Monitoramento de Ruídos e Vibrações

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (Programa 
de Arborização e Implantação de Cortina Arbórea)

Alteração da 
Qualidade do Ar pela 
Geração de Emissões 
Fugitivas durante as 

Obras

N R D R T C L B

Programa de Controle de Emissões Atmosféricas

Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar

Alteração das 
Propriedades Físicas 

do Solo
N R D I P C P B Programa de Prevenção e Controle de Processos Erosivos

Reflexo: Positivo (P); Negativo (N); Difícil Qualificação (D)
Ocorrência: Real (R); Potencial (P)
Sequência: Direto (D); Indireto (I)
Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I)

Periodicidade: Temporário (T); Permanente (P); Cíclico (C)
Temporalidade: Curto Prazo (C); Médio Prazo (M); Longo Prazo (L)
Abrangência espacial: Pontual (P); Local (L); Regional (R); Estratégico (E)
Magnitude: Baixa (B); Média (M); Alta (A); Crítica (C)
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Efeitos Ambientais

Critérios de Avaliação de Impactos Ambientais

Fases Medidas Ambientais
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e

P/N/D R/P D/I R/I T/P/C C/M/L P/L/R/E B/M/A/C

MEIO FÍSICO

Desencadeamento de 
Processos Erosivos 
e Assoreamento de 

Drenagens

N R I I P C/M L B

Im
p
la

n
ta

çã
o

Programa de Prevenção e Controle de Processos Erosivos

Plano de Controle Ambiental nas Fases de Implantação e 
Operação (Programa de Gestão de Sedimentos; Programa 

de Monitoramento Geotécnico)

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas

Disponibilidade de 
Solo Orgânico para 

Recuperação de 
Áreas Degradadas

P R D I T C P M Programa de Recuperação de Áreas Degradadas

Intervenção em uma 
Drenagem Natural N R D I P C P B Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas 

Superficiais e dos Efluentes Líquidos e Oleosos

MEIO BIÓTICO

Redução de 
ambientes florestais N R D I P C/M P A

Im
p
la

n
ta

çã
o

Programa de Compensação Ambiental

Programa de Resgate de Flora

Programa de Acompanhamento da Supressão

Programa de Afugentamento e Eventual Resgate da Fauna

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas/PTRF

Supressão de 
ambientes raros N R D I P C P B

Programa de Compensação Ambiental

Programa de Acompanhamento da Supressão

Programa de Resgate de Flora

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas/PTRF

Programa de Afugentamento e Eventual Resgate da Fauna

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTALMATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL

Reflexo: Positivo (P); Negativo (N); Difícil Qualificação (D)
Ocorrência: Real (R); Potencial (P)
Sequência: Direto (D); Indireto (I)
Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I)

Periodicidade: Temporário (T); Permanente (P); Cíclico (C)
Temporalidade: Curto Prazo (C); Médio Prazo (M); Longo Prazo (L)
Abrangência espacial: Pontual (P); Local (L); Regional (R); Estratégico (E)
Magnitude: Baixa (B); Média (M); Alta (A); Crítica (C)
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Efeitos Ambientais

Critérios de Avaliação de Impactos Ambientais

Fases Medidas Ambientais
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b
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ci
a

M
ag
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u
d
e

P/N/D R/P D/I R/I T/P/C C/M/L P/L/R/E B/M/A/C

MEIO BIÓTICO

Redução de 
populações de 

espécies ameaçadas 
da flora

N R D R T C/M L M

Im
p
la

n
ta

çã
o

Programa de Resgate de Flora

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas/PTRF

Redução das 
populações de 

espécies ameaçadas 
da fauna

N P I R T C/M L B

Monitoramento da Fauna Terrestre

Redução das Populações de Espécies Ameaçadas da Fauna

Ampliação de Efeito 
de Borda N R I R T M L M

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas/PTRF
Programa de Educação Ambiental

Monitoramento de Fauna Terrestre

Alteração de habitats N R I I P C/M L M

Programa de Afugentamento e Eventual  
Resgate da Fauna

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas/PTRF
Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre

Programa de Monitoramento de Vetores

Programa de Monitoramento da Biota Aquática

Atropelamento da 
fauna silvestre N P I R P C/M L B

Programa de Educação Ambiental

Programa de Alerta e Segurança

Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre

Alteração na 
estrutura das 
comunidades 
faunísticas

N R I I P C/M L B

Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre

Programa de Afugentamento e  
Eventual Resgate da Fauna

Programa de Monitoramento da Biota Aquática

Reflexo: Positivo (P); Negativo (N); Difícil Qualificação (D)
Ocorrência: Real (R); Potencial (P)
Sequência: Direto (D); Indireto (I)
Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I)

Periodicidade: Temporário (T); Permanente (P); Cíclico (C)
Temporalidade: Curto Prazo (C); Médio Prazo (M); Longo Prazo (L)
Abrangência espacial: Pontual (P); Local (L); Regional (R); Estratégico (E)
Magnitude: Baixa (B); Média (M); Alta (A); Crítica (C)
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Efeitos Ambientais

Critérios de Avaliação de Impactos Ambientais

Fases Medidas Ambientais
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e

P/N/D R/P D/I R/I T/P/C C/M/L P/L/R/E B/M/A/C

MEIO BIÓTICO

Aumento da pressão 
da pesca e caça N P I R T C R B

Im
p
la

n
ta

çã
o Programa de Educação Ambiental

Exposição aos 
vetores N P I R P M L M

Programa de Monitoramento de Vetores

Programa de Vigilância Epidemiológica e Saúde Pública

Programa de Educação Ambiental

MEIO  SOCIOECONÔMICO

Geração de 
expectativas por 

parte dos poderes 
públicos municipais 

em relação à 
possibilidade de 
efetivação do 

empreendimento

P R D R T C R A

Pl
an

ej
am

en
to

Programa de Comunicação Social 

Expectativas or parte 
dos proprietários 

das terras onde se 
insere a ADA e da 

população residente 
nas comunidades da 

AID

P/N R D R T C L B Programa de Comunicação Social

Indução do Processo 
de Organização 

Social das 
Comunidades da AID 

P P D I P M L M

Im
p
la

n
t. Programa de Comunicação Social

Programa de Monitoramento dos  
Aspectos Socioeconômicos

Reflexo: Positivo (P); Negativo (N); Difícil Qualificação (D)
Ocorrência: Real (R); Potencial (P)
Sequência: Direto (D); Indireto (I)
Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I)

Periodicidade: Temporário (T); Permanente (P); Cíclico (C)
Temporalidade: Curto Prazo (C); Médio Prazo (M); Longo Prazo (L)
Abrangência espacial: Pontual (P); Local (L); Regional (R); Estratégico (E)
Magnitude: Baixa (B); Média (M); Alta (A); Crítica (C)
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Efeitos Ambientais

Critérios de Avaliação de Impactos Ambientais

Fases Medidas Ambientais
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P/N/D R/P D/I R/I T/P/C C/M/L P/L/R/E B/M/A/C

MEIO SOCIOECONÔMICO

Geração de postos de 
trabalho temporários P R D R T C R A

Im
p
la

n
ta

çã
o

Programa de Mobilização e Qualificação de  
Mão de Obra Local

Adensamento 
populacional na 

área de entorno do 
empreendimento

N P I R T C/M L M

Programa de Monitoramento dos  
Aspectos Socioeconômicos

Programa de Mobilização e Qualificação de  
Mão de Obra Local

Incômodos aos 
moradores das 

comunidades da 
AID e usuários 
dos balneários / 

Interferências em 
seu cotidiano 

N R D R T C L A

Aspersão de vias; manutenção de veículos e 
equipamentos; programas / monitoramentos dos meios 

Físico e Biótico (Controle de Emissões Atmosféricas, 
Monitoramento da Qualidade do Ar, Ruído e Vibração, 

Implantação de Cortina Arbórea)

Programa de Comunicação Social

Programa de Educação Ambiental

Programa de Monitoramento dos Aspectos 
Socioeconômicos

Programa de Segurança e Alerta

Programa de Mobilização e Qualificação de  
Mão de Obra Local

Reflexo: Positivo (P); Negativo (N); Difícil Qualificação (D)
Ocorrência: Real (R); Potencial (P)
Sequência: Direto (D); Indireto (I)
Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I)

Periodicidade: Temporário (T); Permanente (P); Cíclico (C)
Temporalidade: Curto Prazo (C); Médio Prazo (M); Longo Prazo (L)
Abrangência espacial: Pontual (P); Local (L); Regional (R); Estratégico (E)
Magnitude: Baixa (B); Média (M); Alta (A); Crítica (C)
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Efeitos Ambientais

Critérios de Avaliação de Impactos Ambientais

Fases Medidas Ambientais
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P/N/D R/P D/I R/I T/P/C C/M/L P/L/R/E B/M/A/C

MEIO SOCIOECONÔMICO

Afluxo populacional 
e consequente 
pressão sobre a 
infraestrutura de 

serviços públicos das 
sedes municipais de 
Corumbá e Ladário

N R I R T C R M

Im
p
la

n
ta

çã
o

Programa de Monitoramento dos Aspectos 
Socioeconômicos

Programa de Comunicação Social

Programa de Mobilização e Qualificação de  
Mão de Obra Local

Programa de Vigilância Epidemiológica e  
Saúde do Trabalhador

Aumento da 
arrecadação de 

tributos aos cofres 
públicos municipais

P R D R T C R A

Programa de Comunicação Social

Programa de Mobilização e Qualificação de Mão de Obra 
Local

Programa de Capacitação de Fornecedores Locais

Programa de Monitoramento dos Aspectos 
Socioeconômicos

Dinamização da 
economia dos 

municípios da AII / 
Sedes municipais da 

AID

P R I R T M R A

Programa de Comunicação Social

Programa de Mobilização e Qualificação de Mão de Obra 
Local

Programa de Capacitação de Fornecedores

Programa de Monitoramento dos Aspectos 
Socioeconômicos

Reflexo: Positivo (P); Negativo (N); Difícil Qualificação (D)
Ocorrência: Real (R); Potencial (P)
Sequência: Direto (D); Indireto (I)
Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I)

Periodicidade: Temporário (T); Permanente (P); Cíclico (C)
Temporalidade: Curto Prazo (C); Médio Prazo (M); Longo Prazo (L)
Abrangência espacial: Pontual (P); Local (L); Regional (R); Estratégico (E)
Magnitude: Baixa (B); Média (M); Alta (A); Crítica (C)
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Efeitos Ambientais

Critérios de Avaliação de Impactos Ambientais

Fases Medidas Ambientais
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b
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P/N/D R/P D/I R/I T/P/C C/M/L P/L/R/E B/M/A/C

MEIO SOCIOECONÔMICO

Introdução e/ou 
recrudescimento 

de doenças 
epidemiológicas 
e sexualmente 
transmissíveis

N P I R T C R M

Im
p
la

n
ta

çã
o

Programa de Educação Ambiental

Programa de Comunicação Social

Programa de Mobilização e Qualificação de 
Mão de Obra Local

Programa de Vigilância Epidemiológica e  
Saúde do Trabalhador

Aumento do tráfego 
de veículos leves e 
pesados nas vias de 
acesso da área rural 
que serão utilizadas 

durante as obras

N R D R T C L A

Programa de Segurança e Alerta

Programa de Comunicação Social

Interferência sobre 
a Segurança Pública 

na AID
N R I R T C L M

Programa de Mobilização e Qualificação de  
Mão de Obra Local

Programa de Monitoramento dos Aspectos 
Socioeconômicos

Programa de Comunicação Social

Programa de Educação Ambiental

Reflexo: Positivo (P); Negativo (N); Difícil Qualificação (D)
Ocorrência: Real (R); Potencial (P)
Sequência: Direto (D); Indireto (I)
Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I)

Periodicidade: Temporário (T); Permanente (P); Cíclico (C)
Temporalidade: Curto Prazo (C); Médio Prazo (M); Longo Prazo (L)
Abrangência espacial: Pontual (P); Local (L); Regional (R); Estratégico (E)
Magnitude: Baixa (B); Média (M); Alta (A); Crítica (C)
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Efeitos Ambientais

Critérios de Avaliação de Impactos Ambientais

Fases Medidas Ambientais
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P/N/D R/P D/I R/I T/P/C C/M/L P/L/R/E B/M/A/C

MEIO SOCIOECONÔMICO

Impacto visual N R I I P C/M L A

Im
p
la

n
ta

çã
o

Programa de Implantação de Cortina Arbórea

Alteração do modo 
de vida da população 

rural residente na 
área de entorno do 
empreendimento

N P I I P M L M

Programa de Comunicação Social

Programa de Monitoramento dos Aspectos 
Socioeconômicos

Programa de Educação Ambiental

Desmobilização 
de mão de obra 

temporária
N R D I P M R M

Programa de Comunicação Social

Programa de Mobilização e Qualificação de Mão de Obra 
Local

Interferência 
sobre o Patrimônio 

Arqueológico
N R D I P C L M Programa de Resgate Arqueológico e Educação Patrimonial

Reflexo: Positivo (P); Negativo (N); Difícil Qualificação (D)
Ocorrência: Real (R); Potencial (P)
Sequência: Direto (D); Indireto (I)
Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I)

Periodicidade: Temporário (T); Permanente (P); Cíclico (C)
Temporalidade: Curto Prazo (C); Médio Prazo (M); Longo Prazo (L)
Abrangência espacial: Pontual (P); Local (L); Regional (R); Estratégico (E)
Magnitude: Baixa (B); Média (M); Alta (A); Crítica (C)
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Efeitos Ambientais

Critérios de Avaliação de Impactos Ambientais

Fases Medidas Ambientais
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P/N/D R/P D/I R/I T/P/C C/M/L P/L/R/E B/M/A/C

MEIO FÍSICO

Alteração do Relevo 
e da Paisagem N R D I P C/M L A

O
p
er

aç
ão

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas

Alteração dos Níveis 
de Ruído durante a 
Operação da Mina e 

Usina

N R D R T C L M

Programa de Monitoramento de Ruídos e Vibrações

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (Programa 
de Arborização e Implantação de Cortina Arbórea)

Alteração dos Níveis 
de Vibrações pelas 

Detonações
N R D R T C L M Programa de Monitoramento de Ruídos e Vibrações

Alteração da 
Disponibilidade 

Hídrica em Função 
do Rebaixamento do 
Nível d’Água na Cava

N R D R T L L B Plano de Gestão da Água Subterrânea

Alteração da 
Qualidade das 

Águas Superficiais, 
Subterrâneas e 

Contaminação do 
Solo pela Operação 

do Posto de 
Abastecimento de 

Combustível

N P D R T C L B

Plano de Monitoramento do Posto de Abastecimento de 
Combustível para Veículos Pesados e Leves (Programa de 
Controle Ambiental do Posto; Programa de Monitoramento 

de Solo na área do Posto de Abastecimento)

Reflexo: Positivo (P); Negativo (N); Difícil Qualificação (D)
Ocorrência: Real (R); Potencial (P)
Sequência: Direto (D); Indireto (I)
Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I)

Periodicidade: Temporário (T); Permanente (P); Cíclico (C)
Temporalidade: Curto Prazo (C); Médio Prazo (M); Longo Prazo (L)
Abrangência espacial: Pontual (P); Local (L); Regional (R); Estratégico (E)
Magnitude: Baixa (B); Média (M); Alta (A); Crítica (C)
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Efeitos Ambientais

Critérios de Avaliação de Impactos Ambientais

Fases Medidas Ambientais
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P/N/D R/P D/I R/I T/P/C C/M/L P/L/R/E B/M/A/C

MEIO FÍSICO

Alteração da 
Qualidade das Águas 
e Contaminação do 

Solo pela Geração de 
Resíduos Sólidos e 

Efluentes Líquidos e 
Oleosos nas áreas da 

mina e usina

N P D R T C L B

O
p
er

aç
ão

Plano de Controle Ambiental nas Fases de Implantação e 
Operação (Programa de Tratamento dos Efluentes Líquidos 

e Oleosos; Programa de Gestão de Resíduos Sólidos; 
Programa de Gestão de Sedimentos)

Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas 
Superficiais e dos Efluentes Líquidos e Oleosos

Programa de Prevenção e Controle de Processos Erosivos

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas

Alteração da 
Qualidade do Ar pela 
Geração de Emissões 
Fugitivas durante a 
Operação da Mina 
e Transporte de 

Minério

N R D R T C L M

Programa de Controle de Emissões Atmosféricas

Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar

Desencadeamento de 
Processos Erosivos 
e Assoreamento de 

Drenagens

N R I I P C/M L M

Programa de Prevenção e Controle de Processos Erosivos

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas

Plano de Controle Ambiental nas Fases de Implantação e 
Operação (Programa de Gestão de Sedimentos; Programa 

de Monitoramento Geotécnico)
Disponibilidade de 
Solo Orgânico para 

Recuperação de 
Áreas Degradadas

P R D I T C P M Programa de Recuperação de Áreas Degradadas

Reflexo: Positivo (P); Negativo (N); Difícil Qualificação (D)
Ocorrência: Real (R); Potencial (P)
Sequência: Direto (D); Indireto (I)
Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I)

Periodicidade: Temporário (T); Permanente (P); Cíclico (C)
Temporalidade: Curto Prazo (C); Médio Prazo (M); Longo Prazo (L)
Abrangência espacial: Pontual (P); Local (L); Regional (R); Estratégico (E)
Magnitude: Baixa (B); Média (M); Alta (A); Crítica (C)
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Efeitos Ambientais

Critérios de Avaliação de Impactos Ambientais

Fases Medidas Ambientais
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P/N/D R/P D/I R/I T/P/C C/M/L P/L/R/E B/M/A/C

MEIO BIÓTICO

Redução do ambiente 
florestal N R D I P C/M P A

O
p
er

aç
ão

Programa de Compensação Ambiental

Programa de Resgate de flora

Programa de Acompanhamento da Supressão

Programa de Afugentamento e Eventual Resgate da Fauna

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas /PTRF

Supressão de 
ambientes raros N R D I P C P M

Programa de Compensação Ambiental

Programa de Resgate de flora

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas /PTRF

Programa de Afugentamento e Eventual Resgate da Fauna

Programa de Acompanhamento da Supressão

Ampliação de Efeito 
de Borda N R I R T M L M

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas /PTRF

Programa de Monitoramento de Fauna Terrestre

Reflexo: Positivo (P); Negativo (N); Difícil Qualificação (D)
Ocorrência: Real (R); Potencial (P)
Sequência: Direto (D); Indireto (I)
Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I)

Periodicidade: Temporário (T); Permanente (P); Cíclico (C)
Temporalidade: Curto Prazo (C); Médio Prazo (M); Longo Prazo (L)
Abrangência espacial: Pontual (P); Local (L); Regional (R); Estratégico (E)
Magnitude: Baixa (B); Média (M); Alta (A); Crítica (C)

LEGENDA

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL
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Efeitos Ambientais

Critérios de Avaliação de Impactos Ambientais

Fases Medidas Ambientais
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P/N/D R/P D/I R/I T/P/C C/M/L P/L/R/E B/M/A/C

MEIO BIÓTICO

Redução de 
populações de 

espécies endêmicas 
e ameaçadas da flora

N R D R T C/M L M

O
p
er

aç
ão

Programa de Resgate de Flora

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas /PTRF

Redução das 
populações de 

espécies ameaçadas 
da fauna

N P I R T C/M L B

Programa de Monitoramento da fauna

Programa de Educação Ambiental

Alteração de habitats N R I I P C/M L M

Programa de Afugentamento e Eventual Resgate da Fauna

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas /PTRF

Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre

Programa de Monitoramento de Vetores

Programa de Monitoramento da Biota Aquática

Atropelamento da 
fauna silvestre N P I R P C/M L B

Programa de Educação Ambiental

Programa de Alerta e Segurança

Programa de Monitoramento da Fauna

Reflexo: Positivo (P); Negativo (N); Difícil Qualificação (D)
Ocorrência: Real (R); Potencial (P)
Sequência: Direto (D); Indireto (I)
Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I)

Periodicidade: Temporário (T); Permanente (P); Cíclico (C)
Temporalidade: Curto Prazo (C); Médio Prazo (M); Longo Prazo (L)
Abrangência espacial: Pontual (P); Local (L); Regional (R); Estratégico (E)
Magnitude: Baixa (B); Média (M); Alta (A); Crítica (C)

LEGENDA

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL
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Efeitos Ambientais

Critérios de Avaliação de Impactos Ambientais

Fases Medidas Ambientais
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P/N/D R/P D/I R/I T/P/C C/M/L P/L/R/E B/M/A/C

MEIO BIÓTICO

Alteração na 
estrutura das 
comunidades 
faunísticas

N R I I P C/M L B

O
p
er

aç
ão

Programa de Monitoramento da Fauna

Programa de Afugentamento e Eventual Resgate da Fauna

Programa de Monitoramento da Biota Aquática

Aumento da pressão 
da pesca e caça N P I R T C R B Programa de Educação Ambiental

Exposição de vetores N P I R P M L M

Monitoramento de vetores

Programa de Monitoramento Epidemiológico e  
Saúde Pública

Programa de Educação Ambiental

Reflexo: Positivo (P); Negativo (N); Difícil Qualificação (D)
Ocorrência: Real (R); Potencial (P)
Sequência: Direto (D); Indireto (I)
Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I)

Periodicidade: Temporário (T); Permanente (P); Cíclico (C)
Temporalidade: Curto Prazo (C); Médio Prazo (M); Longo Prazo (L)
Abrangência espacial: Pontual (P); Local (L); Regional (R); Estratégico (E)
Magnitude: Baixa (B); Média (M); Alta (A); Crítica (C)

LEGENDA

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL
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Efeitos Ambientais

Critérios de Avaliação de Impactos Ambientais

Fases Medidas Ambientais
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P/N/D R/P D/I R/I T/P/C C/M/L P/L/R/E B/M/A/C

MEIO SOCIOECONÔMICO

Criação de postos 
de trabalho 

permanentes 
P R D I P C/M R A

O
p
er

aç
ão

Programa de Comunicação Social                        

Programa de Monitoramento dos Aspectos 
Socioeconômicos

Programa de Mobilização e Qualificação de  
Mão de Obra Local

Expansão da 
produção minerária P R D I P L E A Programa de Comunicação Social

Aumento da 
arrecadação de 
impostos e da 
Contribuição 

Financeira sobre a 
Exploração Minerária 

(CFEM) 

P R I I P M/L E A Programa de Comunicação Social

Incômodos à 
população residente 
no entorno devido 

ao aumento de 
ruído, vibração e 

emissão de material 
particulado

N R I I P C L A

Programa de Monitoramento de Ruído e Vibração;
Programa de Qualidade do Ar

Programa de Comunicação Social

Programa de Monitoramento dos Aspectos 
Socioeconômicos

Programa de Controle das Emissões Atmosféricas

Programa de Monitoramento dos Aspectos 
Socioeconômicos

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL

Reflexo: Positivo (P); Negativo (N); Difícil Qualificação (D)
Ocorrência: Real (R); Potencial (P)
Sequência: Direto (D); Indireto (I)
Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I)

Periodicidade: Temporário (T); Permanente (P); Cíclico (C)
Temporalidade: Curto Prazo (C); Médio Prazo (M); Longo Prazo (L)
Abrangência espacial: Pontual (P); Local (L); Regional (R); Estratégico (E)
Magnitude: Baixa (B); Média (M); Alta (A); Crítica (C)

LEGENDA
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Efeitos Ambientais

Critérios de Avaliação de Impactos Ambientais

Fases Medidas Ambientais
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P/N/D R/P D/I R/I T/P/C C/M/L P/L/R/E B/M/A/C

MEIO FÍSICO

Alteração da 
Paisagem P R D I P C L B

D
es

c. Plano de Fechamento da Mina da Vetria Mineração S.A.

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas

MEIO BIÓTICO

Recuperação da 
Cobertura Vegetal P R D I P M/L R A

D
es

c.

Plano de Fechamento da Mina da Vetria Mineração S.A.

Projeto Técnico de Reabilitação da Flora (PTRF)

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)

MEIO SOCIOECONÔMICO 

Desmobilização 
de mão de obra 

permanente
N R D I P C R M

D
es

co
m

is
si

o
n
am

en
to

Programa de Comunicação Social

Plano de Fechamento da Mina da Vetria Mineração S.A.

Programa de Monitoramento dos Aspectos 
Socioeconômicos

Redução da 
arrecadação 

de impostos / 
desaqueci-mento da 

economia

N R I I P C/M R M

Programa de Comunicação Social

Plano de Fechamento da Mina da Vetria Mineração S.A.

Programa de Monitoramento dos Aspectos 
Socioeconômicos

Reflexo: Positivo (P); Negativo (N); Difícil Qualificação (D)
Ocorrência: Real (R); Potencial (P)
Sequência: Direto (D); Indireto (I)
Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I)

Periodicidade: Temporário (T); Permanente (P); Cíclico (C)
Temporalidade: Curto Prazo (C); Médio Prazo (M); Longo Prazo (L)
Abrangência espacial: Pontual (P); Local (L); Regional (R); Estratégico (E)
Magnitude: Baixa (B); Média (M); Alta (A); Crítica (C)

LEGENDA

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL
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Efeitos Ambientais

Critérios de Avaliação de Impactos Ambientais

Fases Medidas Ambientais
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P/N/D R/P D/I R/I T/P/C C/M/L P/L/R/E B/M/A/C

MEIO SOCIOECONÔMICO

Expectativas da 
população local e dos 
representantes dos 
poderes públicos 

N R I R T C R M

D
es

co
m

is
si

o
n
am

en
to Programa de Comunicação Social

Plano de Fechamento da Mina da Vetria Mineração S.A.

Programa de Monitoramento dos Aspectos 
Socioeconômicos

Reflexo: Positivo (P); Negativo (N); Difícil Qualificação (D)
Ocorrência: Real (R); Potencial (P)
Sequência: Direto (D); Indireto (I)
Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I)

Periodicidade: Temporário (T); Permanente (P); Cíclico (C)
Temporalidade: Curto Prazo (C); Médio Prazo (M); Longo Prazo (L)
Abrangência espacial: Pontual (P); Local (L); Regional (R); Estratégico (E)
Magnitude: Baixa (B); Média (M); Alta (A); Crítica (C)

LEGENDA

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL
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Para a análise integrada foram indicadas as áreas mais fragilizadas na região do Projeto 

Santa Cruz, assim como seus aspectos potenciais. As análises das fragilidades e das 

potencialidades da área foram feitas considerando tanto o cenário atual, como o cenário 

futuro (durante a fase de operação da mina da Vetria). Essas análises, consequentemen-

te, poderão orientar as ações de minimização dos impactos e os monitoramentos que 

serão necessários na área do Projeto.

As Áreas Diretamente Afetadas (ADA) e de Influência Direta (AID) das estruturas do 

Projeto Santa Cruz apresentam características próprias. Por meio da análise de vulne-

rabilidades, pode-se avaliar então o que é frágil e quais são os potenciais ou potencia-

lidades da ADA/AID.

Dentro dessa área de análise, as informações de uso e ocupação do solo e cobertura ve-

getal foram agrupadas em cinco grandes unidades de paisagem, a saber: as áreas antro-

pizadas; as áreas inundáveis; os corpos d’água; os fragmentos florestais; e os campos.

Neste contexto, apresenta-se a seguir a síntese da conexão entre os meios Físico, Bióti-

co e Socioeconômico e Cultural.

Em geral, observa-se na paisagem da área avaliada uma significativa ocupação pelas 

áreas inundáveis e por fragmentos florestais. Especificamente em relação à ADA, perce-

be-se que a unidade de paisagem mais afetada será a de fragmentos florestais.

A evolução geológica e geomorfológica do Maciço do Urucum define diversos aspectos 

que se inter-relacionam com os meios biótico e socioeconômico. A estrutura geológica 

e a configuração do relevo regional resultam de processos que rebaixaram e deixaram 

mais planas as superfícies elevadas. Estes aspectos forneceram água e sedimentos para 

as planícies e áreas inundáveis do Pantanal, assim como deram origem a rochas com 

elevado teor de ferro, que tornam Corumbá um importante núcleo na exploração mineral 

no Brasil.

As características das rochas e do relevo condicionaram a formação de solos e formações 

vegetais distintas de acordo com especificidades do ambiente. Tais especificidades, por 

sua vez, criam ambientes específicos de fauna e flora. O arranjo destes ambientes no 

espaço conduz as formas de uso e ocupação do solo, de modo que na Morraria Grande, 

onde está prevista a implantação do Projeto Santa Cruz, as rochas ricas em ferro levam 

à vocação mineral. Já nas áreas de relevo suave, onde não há interferência da inunda-

ção, encontram-se instalados sítios, fazendas e comunidades. Já nas áreas inundáveis a 

ocupação do solo é restrita.

A principal relação dos aspectos de ruídos e vibrações é com a ocupação humana pre-

sente no entorno do empreendimento. As medições de ruído não mostraram comprome-

timento da qualidade ambiental na área. No entanto, a população residente no entorno 

identifica incômodos que tem relações com as atividades de lavra na cava atual da Vetria 

e com atividades de outras empresas que atuam na vizinhança.

Na porção leste da AID, apesar da grande disponibilidade de água superficial, a ocorrên-

cia de alagamentos restringe a ocupação humana e a qualidade da água para consumo 

das pessoas. Nas áreas deprimidas, que não tem interferência da inundação, a presença 

de córregos perenes favorece a fixação da população. De modo geral, a grande abun-

dância de água favorece o estabelecimento de muitas espécies de animais e plantas. 

Isso ocorre porque em locais com muita disponibilidade de água e pouca interferência 

humana, a vegetação é bem conservada e o ecossistema é equilibrado.

Os aspectos da qualidade das águas tem relação com a composição das rochas e dos 

solos, com as águas subterrâneas, as variações do clima, com o ciclo de cheia e seca no 

Pantanal, com os tipos de cobertura vegetal e com os usos da água. Todos estes fatores 

ambientais influenciam nas características e na composição das águas. Além disto, as 

condições de qualidade, que foram boas ou ótimas nos cursos de água da ADA/AID, tem 

reflexos na rica biodiversidade aquática e na disponibilidade dos recursos hídricos para 

diversos tipos de usos.

A diversidade da estrutura do relevo proporciona a diversificação dos tipos de vegetação 

nativa e de espécies típicas de cada ambiente. Por sua vez, essa diversidade de ambien-

tes promove uma ampla disponibilidade de habitats para a fauna.

A integração dos aspectos socioeconômicos específicos aos municípios de Corumbá e 

Ladário com outros fatores ambientais ocorre, principalmente, em relação à geologia, 

geomorfologia, uso e ocupação do solo, recursos hídricos, fauna e patrimônio natural. A 

ocorrência das jazidas minerais na região do Maciço do Urucum é um fator que condicio-

nou o impulso de desenvolvimento industrial do território a partir da segunda metade de 

século XX. Hoje, a indústria mineral representa, ao lado do turismo, o principal setor da 

economia dos municípios, com destaque para os minérios de ferro e manganês.

CAPÍTULO 8 – ANÁLISE INTEGRADA
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Nas últimas décadas, as características do Pantanal vêm consolidando o aumento cres-

cente da atividade turística. Neste sentido, é importante notar que a exploração mineral 

gera uma alteração da paisagem, cuja preservação é um aspecto turisticamente valo-

rizado. No entanto, para o Projeto Santa Cruz essa relação entre turismo e exploração 

mineral não deve representar conflitos, pois sua localização está no Maciço do Urucum, 

em área que não está diretamente relacionada aos principais eixos turísticos.

Em relação às localidades e propriedades presentes na ADA/AID do Projeto Santa Cruz, 

as principais relações socioeconômicas são com a atividade minerária e o modo de vida 

dessas pessoas. As características do meio físico associadas ao desenvolvimento da ati-

vidade de mineração, geram incômodos à população relacionados aos ruídos, às alte-

rações na qualidade do ar e da paisagem. Além disso, outra inter-relação aponta para 

a possibilidade de aumento de conflitos relacionados aos usos da água, considerando a 

importância do tema para a população da região e o histórico associado a esta discussão.

As características ambientais, do relevo, flora, fauna e recursos hídricos, além das restri-

ções de disponibilidade de água para abastecimento humano, resultam em áreas rurais 

pouco ocupadas e com baixas densidades populacionais.

Análise dAs cArActerísticAs AmbientAis nos cenários 
AtuAis e Futuros

Dentre os fatores ambientais listados, foram selecionados aqueles possíveis de serem re-

presentados em mapas que ilustram a síntese das características analisadas (chamados 

de mapas-síntese). Foram quatro fatores ambientais mapeados, a saber: erosão hídrica, 
movimentos gravitacionais (rolamento de blocos), recarga do sistema aquífero (recarga 
do sistema de acumulação de água subterrânea) e recomposição florestal. Para cada 
fator ambiental, a análise foi feita por meio da combinação de algumas variáveis, como 
apresentado na tabela ao lado.

Cada variável de análise foi qualificada, considerando o grau de interferência de cada 
uma delas na ocorrência dos fatores ambientais mapeados. Por esta razão, foi possível 
detectar diferentes níveis de sensibilidade ambiental na área em questão, conforme 
apresentado nas figuras das páginas 121, 122 e 123.

No cenário atual, dentre as fragilidades avaliadas destacam-se, com maior peso, os 

movimentos gravitacionais (rolamentos de blocos), as erosões hídricas e a disponibili-

dade de água superficial. Estes aspectos, quando avaliados sob uma perspectiva futura, 

com o empreendimento instalado demonstraram que os pontos de fragilidade acentuada 

(erosões hídricas e rolamentos de blocos) serão aqueles que sofrerão maior pressão do 

empreendimento (ver figuras das páginas 121 e 122). A pressão desses aspectos tam-

bém poderá propiciar a ocorrência de assoreamento, em função da maior disponibilidade 

de sedimentos.

Entretanto, é importante destacar que os aspectos ambientais que transmitem maior fragilidade na 

AID não impedem a execução das atividades do empreendimento, visto que serão realizadas ações 

de controle ambiental. A maior parte dos núcleos de ocupação humana situados na AID ficará preser-

vada dos efeitos desses aspectos.

A respeito da recarga de água subterrânea na AID, haverá uma redução das taxas de recarga e uma 

maior incidência do escoamento superficial, devido ao tamanho da área de recarga do aquífero ser 

reduzida no futuro, em decorrência das alterações no terreno. É importante mencionar que não se 

prevê comprometimento da disponibilidade de água no entorno, inclusive no córrego Piraputangas, 

tendo em vista a adoção das medidas de controle e monitoramento dos impactos.

Por outro lado, o empreendimento possui potencialidades associadas principalmente à consolidação 

e aumento da importância da atividade minerária na região, trazendo aquecimento do mercado de 

trabalho, geração de emprego e renda. Além disso, deverá ocorrer o fortalecimento das instituições 

locais pelo aumento da demanda de treinamentos e qualificações de mão de obra para trabalhar no 

Projeto.

Mapas-Síntese Variáveis de Análise

Erosão Hídrica Geologia, pedologia, declividade, uso do solo  
e unidades de relevo

Movimentos 
Gravitacionais 

(rolamento de blocos)

Geologia (estruturas rúpteis - juntas, falhas e fraturas 
geológicas), declividade, uso do solo e unidades de relevo

Recarga do sistema 
aquífero Geologia, pedologia, uso do solo

Recomposição florestal Uso do solo, geologia

VARIÁVEIS DE ANÁLISE PARA A ELABORAçãO DOS MAPAS-SíNTESE

Fonte: DELPHI, 2013.
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CAPÍTULO 9 – PROGRAMAS AMBIENTAIS

De acordo com os impactos apontados no estudo ambiental do Projeto Santa Cruz, 

selecionou-se um conjunto de medidas mitigadoras, de controle e compensatórias, ob-

jetivando planejar e orientar a execução das ações propostas.

A execução dessas ações pelo empreendedor buscará garantir a manutenção da qualida-

de ambiental na área de inserção do empreendimento. A tabela da página 128 apresenta 

a listagem de planos e programas ambientais. 

MEIO FÍSICO

Plano de Controle ambiental nas Fases de imPlantação e oPeração

Para o Projeto Santa Cruz está prevista a implantação de estruturas que serão dotadas 

de sistemas de controle ambiental, visto que serão gerados resíduos sólidos e efluentes 

com potencial efeito poluidor, que podem comprometer a qualidade das águas superfi-

ciais e subterrâneas, assim como dos solos; não deixando de mencionar ainda o risco à 

saúde dos trabalhadores e moradores do entorno.

Portanto, este plano visa estabelecer procedimentos para o adequado armazenamento, 

tratamento e destinação dos resíduos sólidos, dos sedimentos, dos efluentes líquidos 

e oleosos gerados na área do Projeto Santa Cruz. O plano tem por objetivos também 

acompanhar as condições de segurança dos taludes da cava central, bem como o desem-

penho da disposição de material na pilha de estéril e da barragem de rejeito ao longo 

de sua operação.

Diante disso, o Plano de Controle Ambiental nas Fases de Implantação e Operação é 

composto pelos seguintes programas:

 ▪ Programa de tratamento de efluentes líquidos e oleosos;

 ▪ Programa de gestão de resíduos sólidos;

 ▪ Programa de gestão de sedimentos;

 ▪ Programa de monitoramento geotécnico, e;

 ▪ Programa de descomissionamento das estruturas dos canteiros de obras.

Plano de monitoramento dos Postos de abasteCimento de Combustível 
Para veíCulos Pesados e leves

No Projeto Santa Cruz está prevista a instalação de posto de abastecimento de veículos 

leves nas áreas dos canteiros de obras durante a fase de implantação, seguindo as nor-

mas vigentes e pertinentes ao assunto. Já na fase de operação, está prevista a implan-

tação de um posto de combustível com 2 tanques para óleo diesel.

Neste contexto, faz-se necessária a implantação deste Plano de Monitoramento dos Pos-

tos de Abastecimento de Combustível para Veículos Pesados e Leves para garantir a 

manutenção da qualidade ambiental de sua região de inserção. Nesse contexto, faz-se 

necessária a implantação deste Plano de Monitoramento para garantir a manutenção da 

qualidade ambiental, a partir de medidas preventivas, bem como de monitoramento e 

tratamento adequado dos efluentes e dos resíduos gerados.

O presente Plano é dividido em: 

 ▪ Programa de Controle Ambiental dos Postos;

 ▪ Programa de Monitoramento de Solo.

Programa de Controle de emissões atmosFériCas

As atividades desenvolvidas nas fases de implantação e operação do Projeto Santa Cruz 

apresentam potencial de alteração na qualidade do ar, devido aos aspectos relacionados 

à emissão de poeiras provenientes de atividades da mineração a céu aberto e, em menor 

escala, da emissão de gases de combustão.Coletores seletivos de resíduos sólidos
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MEIO FÍSICO

Plano de Controle Ambiental nas Fases de Implantação e Operação

         ●  Programa de Tratamento dos Efluentes Líquidos e Oleosos

         ●  Programa de Gestão de Resíduos Sólidos

         ●  Programa de Gestão de Sedimentos

         ●  Programa de Monitoramento Geotécnico

         ●  Programa de Descomissionamento das Estruturas dos Canteiros de Obras

Plano de Monitoramento dos Postos de Abastecimento de Combustível para Veículos Pesados e Leves

         ●  Programa de Controle Ambiental dos Postos

         ●  Programa de Monitoramento de Solo nas Áreas dos Postos de Abastecimento

Programa de Controle de Emissões Atmosféricas

Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar

Programa de Monitoramento de Ruídos e Vibrações

Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e dos Efluentes Líquidos e Oleosos

Plano de Gestão das Águas Subterrâneas

Programa de Prevenção e Controle de Processos Erosivos

Plano de Fechamento da Mina (PAFEM) da Vetria Mineração S.A.

MEIO BIÓTICO

Programa de Compensação Ambiental

Programa de Resgate da Flora

Programa de Acompanhamento da Supressão Vegetal

Programa de Acompanhamento da Supressão, Afugentamento e Eventual Resgate de Fauna em Frentes de Supressão Vegetal

Programa Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e Projeto Técnico de Reconstituição da Flora (PTRF)

         ●  Programa de Arborização e Implantação de Cortina Arbórea

Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre

Programa de Monitoramento da Biota Aquática

Programa de Monitoramento de Dípteros Vetores

MEIO SOCIOECONÔMICO

Programa de Educação Ambiental

Programa de Comunicação Social

Programa de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos

Programa de Mobilização e Qualificação de Mão de Obra Local

Programa de Capacitação de Fornecedores

Programa de Segurança e Alerta

Programa de Vigilância Epidemiológica e Saúde do Trabalhador

Programa de Resgate Arqueológico

PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS PROPOSTOS
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Este programa objetiva promover o controle das emissões de poeiras e gases de com-

bustão, durante as fases de implantação e operação do empreendimento, mantendo 

as concentrações de poluentes atmosféricos dentro dos limites de qualidade ambiental 

preconizados pela Resolução CONAMA nº 03/1990.

Programa de monitoramento da Qualidade do ar

Este programa baseia-se nos princípios estabelecidos na Resolução CONAMA nº 03/1990, 

incluindo ações de monitoramento da qualidade do ar e de meteorologia.

O Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar tem como objetivos acompanhar 

a qualidade ambiental da atmosfera da AID; permitir a identificação dos fenômenos 

meteorológicos que interferem nos mecanismos de emissão e dispersão dos poluentes 

atmosféricos gerados pelas atividades da Vetria Mineração; e possibilitar a rápida detec-

ção de alterações significativas da qualidade do ar e a adoção de medidas de controle da 

geração de poeiras, caso necessário.

Programa de monitoramento de ruídos e vibrações

Durante a implantação e operação do Projeto Santa Cruz a intensa circulação de cami-

nhões e funcionamento de máquinas e equipamentos, aliados às atividades da operação 

da usina, implicarão na geração de ruídos. Nas atividades da cava a utilização de ex-

plosivos para a detonação de rochas irão gerar ruídos e vibrações do terreno, os quais 

podem causar incômodos.

Deste modo, o Programa de Monitoramento de Ruídos e Vibrações objetiva acompa-

nhar os níveis de ruídos e vibrações nas proximidades do empreendimento e em pontos 

próximos à comunidade Antônio Maria Coelho e no assentamento Mato Grande. Serão 

realizadas medições dos níveis de ruídos e de vibrações, além da manutenção de todos 

os veículos e maquinário utilizados com o objetivo de regular a sua emissão de ruídos. 

Este programa também vai orientar as ações que irão minimizar estes incômodos, caso 

seja necessário.

Programa de monitoramento da Qualidade das Águas suPerFiCiais e dos 
eFluentes líQuidos e oleosos

O presente programa é um instrumento voltado para garantir a adequada qualidade 

ambiental dos cursos de água nas proximidades do empreendimento. Este programa 

irá acompanhar as transformações que ocorrerão nos córregos, permitindo que sejam 

estabelecidas e adotadas ações de controle ambiental, caso seja necessário. Além disso, 

o monitoramento da qualidade de efluentes líquidos e oleosos tem por objetivo avaliar o 

desempenho dos sistemas de tratamento.

A verificação periódica da eficácia dos sistemas de tratamento de efluentes será realiza-

da por meio do monitoramento dos efluentes que já passaram por tratamento. Na fase 

de implantação serão instaladas estações de tratamento de esgoto (ETE) e estações 

de tratamento de efluentes oleosos (ETEO), que estarão presentes também na fase de 

operação. Especificamente para o posto de abastecimento, também será implantado um 

sistema de tratamento de efluentes oleosos.

Plano de gestão das Águas subterrâneas

Na fase de operação do Projeto Santa Cruz, para dar continuidade às atividades de ex-

ploração na cava central será necessário bombear a água que surgir em seu interior. Esta 

operação poderá causar modificações na dinâmica das águas subterrâneas, tornando-se 

de grande importância realizar o monitoramento permanente dos recursos hídricos sub-

terrâneos e das vazões das nascentes localizadas no entorno.

Portanto, o objetivo do Plano de Gestão das 

Águas Subterrâneas é avaliar possíveis alte-

rações na dinâmica dos aquíferos da ADA, em 

particular aqueles que sofrerão a influência do 

bombeamento da água. Além disso, os resultados deste plano fornecerão dados para 

a identificação da necessidade de adoção de medidas para a minimização de eventuais 

problemas ambientais que estejam relacionados às águas subterrâneas.

Programa de Prevenção e Controle de ProCessos erosivos

A área do Projeto Santa Cruz apresenta um conjunto de aspectos físicos que favorecem 

a ocorrência de processos erosivos de natureza hídrica (sulcos e ravinas) e gravitacional 

(rolamento de blocos). Esta fragilidade natural poderá ser aumentada pelas intervenções 

previstas nas etapas implantação e operação do empreendimento. Sendo assim, este 

programa propõe uma série de medidas de prevenção e controle aliadas ao acompanha-

mento do desenvolvimento das erosões.
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Para controlar e/ou conter os processos erosivos na ADA e entorno imediato são pre-

vistas observações periódicas, com identificação e caracterização das áreas instáveis 

existentes ou potenciais, o que permitirá avaliar e adotar as medidas de contenção e 

correção adequadas.

Plano de FeChamento da mina (PaFem) da vetria

O descomissionamento de mina tem início antes mesmo do término da produção mine-

ral (encerramento) e é concluído com a remoção de todas as instalações consideradas 

desnecessárias. Nesse caso, são consideradas necessárias a adoção de ações e medidas 

que garantam a segurança e a estabilidade da área, incluindo sua reabilitação ambiental.

Diante desse cenário, o Plano de Fechamento da Mina compreende ações para demolição 

e retirada das estruturas, bem como a destinação final adequada dos resíduos gera-

dos, em acordo com as exigências legais. Além disso, os usos futuros previstos para a 

área descomissionada deverão levar em consideração a compatibilidade com relação às 

propriedades e comunidades existentes no entorno da mina, assim como a vocação da 

região.

MEIO BIÓTICO

Programa de ComPensação ambiental

A implantação e operação de empreendimentos minerários implicam em impactos am-

bientais, dentre os quais, constam aqueles que são negativos e não mitigáveis. De acor-

do com o artigo 1º, § 3°, da lei Lei Estadual nº 3.709, de 16 de julho de 2009, para os 

empreendimentos cujo processo de licenciamento for instruído com o EIA, como é o caso 

do Projeto Santa Cruz, fica estabelecida a obrigatoriedade de Compensação Ambiental, o 

que também está previsto no artigo 36 da Lei Federal nº 9.985/2000.

Diante do exposto, este Programa de Compensação Ambiental, se faz necessário para 

cumprimento da legislação ambiental e ainda para compensar os impactos negativos não 

mitigáveis sobre a diversidade biológica na região do Projeto Santa Cruz.

O órgão ambiental licenciador (IMASUL) é o responsável pela aplicação da Compensação 

Ambiental que deverá ser destinada a apoiar a criação, a implantação e a manutenção 

de Unidade de Conservação do Grupo de Proteção Integral.

Programa de resgate de Flora

A supressão das formações florestais e campestres presentes na ADA implicará na pos-

sível redução de populações de determinadas espécies da flora local. Por meio deste 

programa pretende-se minimizar o impacto relacionado à diminuição de populações de 

espécies típicas dos ambientes afetados da flora.

O programa de Resgate de Flora visa a mitigação de impactos ambientais oriundos da 

implantação do empreendimento, por meio da minimização das perdas sobre o meio 

biótico geradas pelo processo de retirada da vegetação. Esta mitigação deverá ocorrer 

por meio da preservação genética das espécies da flora local permitindo a manutenção, 

reprodução, propagação da vegetação e, consequentemente, da fauna associada a ela.

Objetiva-se, portanto promover o salvamento de espécies raras e a reprodução de indi-

víduos a serem suprimidos, propiciando a manutenção da variabilidade genética e uma 

maior semelhança entre a vegetação atual e aquela a ser formada depois de encerrada 

as atividades de lavra. Garante-se, dessa forma, a conservação da flora atingida pelo 

Projeto Santa Cruz.

Esses objetivos serão alcançados por meio das seguintes ações: escolher os locais de 

resgate; escolher as espécies vegetais a serem resgatadas; escolher/selecionar a coleta 

de fruto e sementes; escolher/selecionar a coleta de mudas de árvores e espécies her-

báceas e arbustivas; escolher/selecionar a coleta de epífitas; realizar o resgate da flora 

em áreas de bancada laterítica e a locação do material coletado em viveiro ou relocado 

em área adjacente.

Programa de aComPanhamento da suPressão vegetal

O sistema de exploração florestal visa restringir a interferência à vegetação nativa ou 

antrópica licenciada para a supressão, possibilitar o aproveitamento da madeira prove-

niente da atividade, minimizar os impactos sobre a fauna e garantir a segurança dos 

trabalhadores envolvidos, por meio da utilização de técnicas apropriadas de supressão 

de vegetação nas áreas diretamente afetadas pelo empreendimento.

A implantação do Projeto Santa Cruz acarretara na supressão de vegetação nativa. 

Portanto, o presente programa tem como objetivo realizar a supressão da vegetação 
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presente nas áreas afetadas pelo empreendimento, visando permitir o aproveitamento 

econômico da biomassa lenhosa, reduzindo o impacto negativo sobre a flora e, ainda, 

permitindo o processo de fuga da fauna pela retirada direcionada da vegetação arbórea.

Para isso, esse programa estabelece orientações gerais sobre os procedimentos relativos 

às medidas de controle ambiental a serem adotadas durante as atividades de supressão  

da vegetação.

Programa de aFugentamento e eventual resgate da Fauna 

O Programa de Afugentamento e Eventual Resgate da Fauna tem como objetivo ge-

ral apresentar ações a serem executadas durante o acompanhamento da supressão da 

vegetação, que facilitem o deslocamento passivo da fauna para áreas semelhantes em 

conectividade, além de resgatar animais que não possuam condições de se deslocarem 

sozinhos.

As ações de retirada da vegetação ocorrerão ao longo dos 40 meses da etapa de implan-

tação do projeto e se estenderão até o final da fase de operação prevista para ocorrer 

em até 40 anos, destacando-se que ao longo deste período a retirada ocorrerá gradual-

mente, de acordo com o avanço da cava. Para tanto as ações deste programa devem ser 

realizadas a cada novo evento de supressão.

As ações de resgate ou destinação de animais deverão ocorrer apenas em caso de ne-

cessidade, ou seja, quando as condições verificadas não permitirem que o animal se 

desloque por seus próprios meios.

Plano de reCuPeração de Áreas degradadas (Prad) e Projeto téCniCo 
de reConstituição da Flora (PtrF)

A restauração, recuperação ou reconstituição ecológica consiste em um conjunto de me-

didas e procedimentos que visam à regeneração e à restituição da forma e da função da 

vegetação que ocorre originalmente em determinada área.

O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas tem como objetivo atender às ações e me-

didas de mitigação de impactos a serem causados, propondo métodos e estabelecendo 

ações a serem executadas para a recuperação e reabilitação das áreas.

Todas as áreas de vegetação nativa que forem diretamente impactadas pela implantação 

do empreendimento deverão ser recompostas por meio de técnicas que visem à recupe-

ração dos ambientes naturais, como forma de minimização e compensação dos possíveis 

impactos ambientais negativos advindos da atividade. 

O Projeto Técnico de Reconstituição da Flora (PTRF) visa propor os métodos e estabele-

cer as ações a serem tomadas para a execução de ações de reconstituição da cobertura 

vegetal em compensação às intervenções em Área de Preservação Permanente (APP) 

necessárias à operação das atividades da mina.

As espécies indicadas para o plantio devem ser compatíveis com as espécies presentes 

na flora correspondente à mesma fisionomia e de ocorrência na região a ser reconsti-

tuída.

Programa de monitoramento da Fauna terrestre

Programas de monitoramento possibilitam compreender as respostas dos animais às 

mudanças resultantes de alterações em seu habitat e, dessa forma, subsidiam a propo-

sição de medidas voltadas à minimização de impactos sobre as espécies.

A implantação do Projeto Santa Cruz acarretará impactos diretos e indiretos sobre a fau-

na, relacionados principalmente à supressão de vegetação nativa e consequente redução 

e perda de habitats para as espécies animais.

Neste contexto, o Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre permitirá acompanhar 

as alterações ambientais e suas consequências sobre a fauna, além de produzir infor-

mações úteis ao delineamento de ações e medidas de conservação e manejo para as 

espécies, caso estas se façam necessárias.

Por meio desse programa serão monitorados também os possíveis atropelamentos da 

fauna silvestre, especificamente, os anfíbios, répteis, aves e mamíferos nas áreas de 

acesso ao Projeto Santa Cruz.

MonitoraMento de Lepidópteros 
(BorBoLetas)

O Monitoramento de Borboletas (Lepidópteros) 

tem como objetivo avaliar as condições dessa 

fauna, possibilitando a identificação de possíveis 

alterações, que possam estar associadas à im-

plantação do Projeto Santa Cruz e propondo, caso 
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necessário, ações de caráter corretivo ou atenuadoras de efeitos negativos causados 

pela implantação do projeto.

A metodologia a ser aplicada será a armadilhas atrativas compostas pro um cilindro de 

tecido com isca atrativa a base de frutas e caldo de cana. As armadilhas deverão ser 

instaladas em trilhas no interior das formações vegetais. 

MonitoraMento da Herpetofauna

Com a implantação do Projeto Santa Cruz, am-

bientes favoráveis para a ocorrência de anfíbios e 

répteis serão impactados, devido à alteração e re-

dução de habitats e consequente efeito de borda, 

oriundos da supressão vegetal. Este programa tem 

como objetivo de analisar a capacidade adaptativa 

da herpetofauna frente aos impactos gerados.

Os trabalhos de campo deverão ocorrer nos períodos diurno e noturno por meio de 

procura ativa, transectos, escuta de vocalização de indivíduos da herpetofauna, amos-

tragem de estradas, coleta de larvas de anfíbios anuros, encontros ocasionais e com o 

auxilio de armadilhas de queda (baldes instalados no chão).

MonitoraMento da ornitofauna 
(aves)

Uma das principais causas de ameaça 

para a fauna é a destruição de habitats 

e o desmatamento. O Projeto Santa Cruz 

gerará impactos que irão afetar as comu-

nidades de aves em sua área de entorno. 

Neste contexto o monitoramento da avi-

fauna se faz necessário também, devido à 

presença de espécies cinegéticas, ou seja, 

com um forte apelo comercial e de caça, verificando as alterações na composição da avi-

fauna ao longo do tempo, em decorrência dos impactos causados pelo empreendimento, 

bem como apontar soluções para a conservação da avifauna local.

O objetivo deste monitoramento é acompanhar a comunidade de aves e avaliar a real 

dimensão dos impactos.

A metodologia aplicada para este monitoramento será a de pontos de escuta, redes de 

captura (redes de neblina) com captura, marcação e recaptura, sendo estas metodolo-

gias aplicadas nos primeiros raios de sol do dia e no entardecer.

MonitoraMento da Mastofauna

Com a previsão de impactos sobre a co-

munidade de mamíferos decorrente da 

implantação do Projeto Santa Cruz faz-se 

necessário o estudo contínuo e prolongado 

destes animais. 

O acompanhamento da fauna de mamífe-

ros antes, durante e após a implantação 

do empreendimento, pode funcionar como 

importante ferramenta de análise ambien-

tal, de planejamento da paisagem e de manejo de espécies, visando a minimização do 

impacto sobre estas.

O monitoramento da mastofauna deverá utilizar metodologias específicas para a amos-

tragem dos diferentes grupos de mamíferos.

 ▪ Para os mamíferos de pequeno porte não voadores serão aplicadas as metodologia de 
captura por gaiola e por armadilhas de interceptação e queda com captura, marcação 
e recaptura.

 ▪ Para os morcegos será aplicada a metodologia de redes de coleta (redes de neblina) 
com captura, marcação e recaptura e a busca direta e posterior coleta com a rede.

 ▪ Para os mamíferos de médio e grande porte as metodologias aplicadas serão a busca 
de registros diretos (carcaça, vocalização e visualização, etc.) e registros indiretos 
(fezes, pegadas, pêlos, etc.) e a utilização das armadilhas de câmeras fotográficas.
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Programa de monitoramento da biota aQuÁtiCa

A implantação do Projeto Santa Cruz acarretará alterações em ambientes aquáticos. 

Neste sentido, torna-se necessário o monitoramento da biota aquática (macrófitas, fi-

toplâncton, zooplâncton, macroinvertebrados, peixes e nécton) associada a estes am-

bientes.

MonitoraMento LiMnoLógico

O presente Monitoramento Limnológico será constituído pelos seguintes grupos: macró-

fitas (plantas aquáticas), fitoplâncton (algas aquáticas), zooplâncton (microinvertebra-

dos) e macroinvertebrados (invertebrados aquáticos visíveis a olho nú).

O objetivo deste monitoramento será acompanhar as possíveis alterações sobre a es-

trutura das comunidades acima mencionadas presentes na área de influência do Projeto 

Santa Cruz, traçando um perfil das comunidades acima citadas contribuindo para o co-

nhecimento da fauna e flora aquática da região, bem como agregando resultados que 

podem evidenciar alterações nestas comunidades, ligadas ao empreendimento.

 ▪ Para o monitoramento das macrófitas (plantas aquáticas) deverá ser utilizado um 
gancho para remover as plantas que serão prensadas e secas em estufa. Deverá ser 
pesquisada a maior quantidade de ambientes possíveis.

 ▪ Para o monitoramento do fitoplâncton (algas aquáticas) deverá ser utilizada a rede 
fitoplâncton e a filtragem de 200 litros de água.

 ▪ Para o monitoramento do zooplâncton (microinvertebrados) deverá ser utilizada a 
rede zooplâncton e a filtragem de 200 litros de água.

 ▪ Para o monitoramento dos macroinvertebrados (invertebrados aquáticos visíveis 
a olho nú) deverá ser utilizada uma rede com formato em D. Esta irá explorar 
os diversos ambientes a fim de coletar a maior quantidade de tipos possíveis de 
macroinvertebrados aquáticos.

MonitoraMento da ictiofauna

Este monitoramento tem como objetivo estudar a 

fauna de peixes na área do empreendimento a fim 

de avaliar possíveis alterações causadas pela sua 

implantação e propor medidas de controle e ações 

de conservação, se necessário.

Devido a variação do tamanho dos corpos d’água na região serão aplicados vários mé-

todos de coleta como a utilização de redes de emalhar, tarrafas, peneiras e redes de 

arrasto. Poderão ser utilizados também redes tipo picaré, covos e espinhel para que se 

possa ter acesso a uma maior diversidade de peixes.

Programa de monitoramento de díPteros vetores

As áreas de mata constituem abrigos naturais para inúmeras espécies de vetores de do-

enças infecciosas de importância epidemiológica como a leishmaniose, a febre amarela, 

a malária, dentre outras, sendo os pernilongos os principais envolvidos nestas transmis-

sões. Alterações causadas na vegetação causam alterações no comportamento desses 

animais, aumentando a chance de transmissão dessas doenças.

Os objetivos gerais desse programa são acompanhar as alterações na comunidade de 

dípteros vetores (muriçocas); identificar criatórios de larvas e ambientes propícios à 

proliferação de insetos adultos; e propor recomendações para o controle desses vetores.

A metodologia de coleta deverá empregar a armadilha luminosa tipo HP. As armadilhas 

deverão ser armadas no final da tarde e ser retiradas no início da manhã, permanecendo 

ligadas durante toda a noite.

MEIO SOCIOECOnôMICO

Programa de eduCação ambiental

O conceito principal do Programa de Educação Ambiental consiste em aproximar a te-

mática ambiental da educação, visando o respeito ao meio ambiente e à cultura local, 

melhorando a qualidade de vida e ajudando na preservação dos recursos naturais.

Prevê-se a realização de inúmeras atividades educativas junto aos diversos públicos 

associados direta ou indiretamente à implantação e operação do empreendimento, entre 

as quais se destacam:

 ▪ Criação de um Centro de Educação Ambiental na área do Projeto Santa Cruz, que será 
referência do empreendimento para execução de várias ações de educação ambiental;

 ▪ Realização de campanhas educativas junto ao público interno (funcionários da Vetria 
e trabalhadores da obra), incluindo palestras, oficinas, elaboração e distribuição de 
material educativo;
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 ▪ Realização de Estudo de Percepção Ambiental junto às Comunidades da AID 
(Antônio Maria Coelho, Assentamento Mato Grande e Distrito de Albuquerque), que 
proporcionará a incorporação das visões próprias da população local em relação às 
questões ambientais no planejamento das ações do Programa;

 ▪ Contribuir na capacitação de professores das escolas públicas das sedes municipais de 
Corumbá e Ladário e das escolas da comunidade Antônio Maria Coelho, Assentamento 
Mato Grande e Distrito de Albuquerque, para aplicação de práticas educativas com 
seus alunos.;

 ▪ Educação Ambiental para os alunos das Escolas Rurais da Área de Entorno do Projeto, 
através de diferentes atividades como oficinas e eventos orientados, extensão 
ambiental, incluindo atividades práticas e lúdicas, visitas orientadas ao CEA e à área 
de implantação do empreendimento; 

Programa de ComuniCação soCial 

A implantação de um empreendimento da magnitude do Projeto Santa Cruz remete à ne-

cessidade de que ações de comunicação social sejam implementadas permanentemente, 

de forma a estabelecer um canal de comunicação oficial e direto associado à implantação 

e operação do projeto e minimizar os efeitos para a comunidade onde o empreendimento 

se insere. As ações de comunicação social assumem também o caráter de informação 

socioambiental, ou seja, carregam a responsabilidade de manter a sociedade civil e a 

opinião pública informada sobre as questões ambientais associadas ao empreendimento.  

Dessa forma, este Programa será apoiado em campanhas diretas de informação, relacio-

namento com a comunidade e esclarecimentos, considerando todos os públicos relacio-

nados com o empreendimento.

Assim, as ações serão realizadas em 

todas as etapas do processo, incluindo 

o seu planejamento (etapa de licen-

ciamento ambiental), implantação e 

operação, de acordo com as particula-

ridades de cada fase e tendo em vista 

as características e demandas dos di-

versos públicos envolvidos.

Em suma, o processo de comunicação social a ser implementado deverá basear-se nas 

seguintes diretrizes:

 ▪ Estabelecer estratégias participativas de comunicação 
voltadas para o contato direto com o público alvo e para 
a divulgação de ações necessárias para a efetivação do 
empreendimento, dando conhecimento aos diferentes 
públicos dos resultados dos estudos ambientais 
realizados, do cronograma do empreendimento, bem 
como dos programas de mitigação e compensação de 
impactos negativos e de potencialização de impactos 
positivos a serem desenvolvidos e em desenvolvimento; 

 ▪ Garantir a efetiva participação de todos os grupos 
de interesse identificados durante o processo de 
planejamento e implantação do empreendimento;

 ▪ Planejar e manter meios de informação para garantir 
uma comunicação eficaz, divulgando e dando publicidade a fatos, ações técnicas e 
ambientais, de modo a prevenir a propagação de informações duvidosas e incorretas 
sobre o empreendimento, que possam gerar situações de conflito;

 ▪ Avaliar a eficácia da comunicação realizada junto ao público receptor, através de 
monitoramentos que possibilitem aos gestores responsáveis pela execução do 
programa promover as correções e ajustes que se fizerem necessárias;

 ▪ Estabelecer um mecanismo eficaz de gestão social, evitando o surgimento de conflitos 
relacionados ao empreendimento e desenvolvendo ações de mediação e resolução, 
sempre que necessário.

Programa de segurança e alerta

Este Programa tem como objetivo estruturar de forma articulada um conjunto de ações 

de segurança e alerta, principalmente de cunho preventivo, capazes de controlar ou 

minimizar os riscos específicos a que a população local, principalmente aquela residente 

no entorno do empreendimento, estará sujeita durante a fase de implantação do Projeto 

Santa Cruz. As principais alterações que demandarão a atuação específica do Programa 

estão associadas à fase de implantação do empreendimento e envolvem o aumento 

do trânsito de veículos leves e pesados, bem como de pessoas, na área de entorno do 

projeto, bem como os riscos de acidentes com animais peçonhentos e atropelamentos de 

animais em função do deslocamento da fauna, provocado pela supressão da vegetação.
Patrimônio cultural do município de  

Corumbá - Via sacra

Cristo Rei do Pantanal
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Portanto, as principais ações a serem desenvolvidas incluirão:

 ▪ Instalação de sinalização de regulamentação, de advertência, indicativa e educativa; 

 ▪ Instalação de redutores de velocidade; 

 ▪ Realização de melhorias e adequação da infraestrutura da estrada rural que interliga 
a BR 262 ao local das obras;

 ▪ Aspersão das estradas vicinais da área rural utilizadas para acesso às obras, com 
caminhão pipa, principalmente durante o período de estiagem. 

Assim, este Programa consiste no instrumento necessário para avaliar as transformações 

passíveis de ocorrerem nos espaços em estudo e propor, preventivamente, ações para 

minimiza-las.

Dessa forma, o Programa incluirá o monitoramento sistemático da dinâmica social e eco-

nômica dos municípios de Corumbá e de Ladário, bem como das localidades de entorno 

do empreendimento, em relação às interferências do projeto sobre a dinâmica demográ-

fica, o setor habitacional, o uso e ocupação do solo, os serviços de saúde, saneamento 

básico, segurança pública e assistência social, os setores de economia e finanças públi-

cas, bem como os índices de contratação de mão de obra local diretamente ligados ao 

projeto.

Complementarmente, este Programa propõe a adoção de uma metodologia participativa, 

voltada à incorporação, ao plano de trabalho, da visão e percepção próprias da comu-

nidade local, principalmente daquela residente no entorno imediato da mina. Com isso, 

pretende-se incentivá-la para a devida participação no processo de discussão das ques-

tões referentes à sua realidade socioeconômica, em inter-relação com a implantação e 

operação do Projeto Santa Cruz. 

A metodologia de execução do programa será pautada, portanto, nas seguintes ativida-

des principais: acompanhamento de indicadores de pesquisa e estatística sobre a dinâ-

mica socioeconômica dos espaços em estudo; contatos diretos e levantamento de dados 

junto às diversas secretarias municipais de Corumbá e Ladário; encontros e reuniões 

junto às comunidades rurais da AID (Antônio Maria Coelho e Mato Grande); realização de 

entrevistas em profundidade, individuais ou conjuntas, junto a lideranças e associações 

da área rural de entorno do projeto e do distrito de Albuquerque.

Programa de mobilização e QualiFiCação de mão de obra loCal

As obras de implantação do Projeto Santa cruz, previstas para um período de 40 meses, 

deverão demandar, no pico das obras, cerca de 4.500 trabalhadores. Já na fase de ope-

ração do empreendimento, por sua vez, serão gerados cerca de 1.000 postos de trabalho 

permanentes.

Deste modo, torna-se necessária a implantação de mecanismos que auxiliem no recru-

tamento e na qualificação de trabalhadores da região de inserção do empreendimento 

(prioritariamente nos municípios de Corumbá e Ladário), em atendimento ao objetivo de 

Placas de sinalização

O Programa será desenvolvido em interface permanente com as ações do Programa de 

Comunicação Social.

Programa de monitoramento dos asPeCtos soCioeConômiCos

Os efeitos potenciais de transformação associados à ampliação da atividade minerária do 

Projeto Santa Cruz podem conduzir a mudanças estruturais no espaço em que se insere, 

contribuindo negativa e/ou positivamente para a manutenção e melhoria da qualidade 

de vida local durante sua implantação e operação. Nesse contexto, assumem especial 

relevância as sedes de Corumbá e Ladário, que serão os principais núcleos urbanos de 

referência do projeto, bem como a área de entorno imediata, representada pelas comu-

nidades rurais da AID (Antônio Maria Coelho e Mato Grande).
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maximizar a absorção de mão de obra local, visando seu aproveitamento nas atividades 

inerentes à implantação e operação do empreendimento. Dessa forma, o presente pro-

grama poderá contribuir também com o aumento da qualificação dos trabalhadores da 

região do projeto e com o aquecimento da economia local de forma geral, como conse-

quência do aumento de renda da população. 

Para tal, as atividades previstas incluem as seguintes etapas, a serem desenvolvidas de 

forma compatível com a demanda de mão de obra associada ao cronograma de implan-

tação do empreendimento:

 ▪ Envolvimento de instituições locais com experiência em cadastro, contratação e 
qualificação de mão de obra. Ressalta-se a existência de várias entidades em Corumbá 
com esse perfil, e destaque para o atendimento ao crescente mercado de mineração 
nesta região;

 ▪ Divulgação das vagas;

 ▪ Cadastramento de candidatos;

 ▪ Formalização do Processo de Recrutamento e Seleção

 ▪ Qualificação e Treinamento da mão de obra

Programa de CaPaCitação de ForneCedores loCais

Com as obras de implantação do Projeto Santa Cruz, será necessária a compra de in-

sumos e a contratação de serviços de diversas naturezas para atender às demandas da 

obra. Dessa forma, o objetivo desse Programa é contribuir para o aquecimento do setor 

terciário da economia dos municípios de Corumbá e Ladário, fortalecendo os grupos 

empresariais e proporcionando, assim, oportunidades para que os fornecedores locais e 

regionais possam atender às demandas da obra. 

Para tal, serão estabelecidas parcerias com os setores públicos e privados da área de 

influência do empreendimento, relacionados ao fomento empresarial, comercial e in-

dustrial, incluindo, além das Secretarias Municipais dos dois municípios, a Associação 

Comercial e Industrial de Corumbá, entre outras entidades locais representantes do 

empresariado local e com experiência em capacitação empresarial.

Os procedimentos metodológicos incluirão atividades como: o levantamento das neces-

sidades da obra quanto à compra de insumos, contratação de serviços e locação de equi-

pamentos; o cadastramento das empresas no Programa, por intermédio das Secretarias 

Municipais de Desenvolvimento Econômico e da Associação Comercial e Industrial de 

Corumbá, ou diretamente com a Coordenação Executiva do Programa; a formatação das 

especificações de cada item constatado no levantamento das necessidades, bem como 

das exigências estabelecidas para a contratação; e o planejamento, desenvolvimento e 

acompanhamento de ações de capacitação de fornecedores e empresários. 

Programa de vigilânCia ePidemiológiCa e saúde do trabalhador

As ações propostas neste Programa visam o controle ou minimização dos efeitos diretos 

e indiretos passíveis de serem produzidos pelo empreendimento sobre a saúde humana, 

e compreende ações básicas de saúde, a serem executadas pela Coordenação de Saúde 

a ser estabelecida pelo empreendedor para o Projeto Santa Cruz. Dentro desse conceito, 

o Programa de Vigilância Epidemiológica e Saúde do Trabalhador tem por objetivos: 

 ▪ Implantar um Programa de Saúde, em apoio ao ambulatório previsto para o canteiro 
obras, visando diagnosticar o quadro de saúde do pessoal alocado nas obras e prevenir 
a introdução e o recrudescimento de endemias na região;

 ▪ Acompanhar a implantação, na etapa inicial da construção do empreendimento, da 
infraestrutura do serviço de saúde que será responsável pela atenção médica aos 
trabalhadores da obra, bem como definir os serviços conveniados necessários;

 ▪ Monitorar e controlar, durante todas as etapas de implantação do empreendimento, as 
endemias presentes na área, as outras doenças transmissíveis e outros agravos que 
possam incidir, em especial, sobre os trabalhadores e seus dependentes, e, quando 
devido, sobre a população local e indiretamente atraída;

 ▪ Acompanhar a ocorrência de todas as doenças e agravos de notificação compulsória 
definidos pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde, comunicando os 
órgãos competentes;

 ▪ Identificar o aparecimento de surtos epidêmicos ou epidemias de qualquer dessas 
doenças;

 ▪ Propor intervenções que minimizem ou neutralizem a disseminação das doenças em 
controle;

 ▪ Propor medidas de prevenção das doenças e agravos de maior prevalência na região;
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Programa de resgate arQueológiCo

Todos os sítios arqueológicos encontrados em solo brasileiro pertencem à União, sendo 

protegidos pela Lei Federal nº 3.924/61, que estabelece que todo empreendimento que 

colocar sítios arqueológicos em risco de supressão ou modificação deve ser precedido de 

estudo que envolve o levantamento e o resgate de vestígios.

Com o objetivo principal de resgatar os vestígios associados aos sítios arqueológicos 

existentes na área a ser diretamente afetada pelo Projeto Santa Cruz, o Programa de 

Resgate Arqueológico inclui atividades como: delimitar com precisão a área de ocorrên-

cia dos sítios arqueológicos identificados durante a etapa de diagnóstico e prospecção 

arqueológica; recuperar e resgatar vestígios encontrados nos sítios arqueológicos inseri-

dos na ADA; sinalizar e preservar a área dos sítios arqueológicos localizados no entorno 

imediato da ADA, de modo a evitar interferências sobre o patrimônio cultural local.

Conforme legislação vigente, todas as ações relacionadas a este Programa deve-

rão passar pela avaliação e aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico  

Nacional – IPHAN, por meio da Superintendência Regional do Mato Grosso do Sul.

PROJETO SANTA CRUZ - RIMA                                                                                                                                                                      CAPÍTULO 9 - PROGRAMAS AMBIENTAIS

Exemplar de vestígio arqueológico





CONCLUSÃO  CAPÍTULO 10





141

Os estudos ambientais do Projeto Santa Cruz foram elaborados por equipe composta por 

especialistas das diversas áreas do conhecimento. Seu desenvolvimento seguiu a legisla-

ção ambiental e as orientações específicas determinadas pelo IMASUL. Os estudos envol-

veram o levantamento e análise de diversos dados, tanto em escritório como em campo 

na área do projeto, e proporcionaram o entendimento da dinâmica ambiental na região 

do empreendimento, inserido no município de Corumbá, estado do Mato Grosso do Sul.

Os estudos visam à solicitação da Licença de Instalação (LI) do empreendimento, uma 

vez que este contempla a expansão da produção atual do minério de ferro beneficiado na 

mina da Vetria Mineração S.A, em área já operacional e licenciada anteriormente junto 

ao IMASUL.

O EIA/RIMA foi elaborado seguindo um conjunto de técnicas e etapas, quais sejam: ca-

racterização do empreendimento; identificação da legislação ambiental aplicável; defini-

ção das áreas de estudo; caracterização ambiental envolvendo todos os aspectos físicos, 

bióticos, socioeconômicos e culturais; projeção do cenário futuro da região a partir da 

expansão prevista; avaliação de impactos ambientais; e a proposição de medidas de 

controle, compensação e de monitoramento dos impactos negativos identificados, bem 

como de potencialização dos efeitos positivos, que compõem os programas ambientais 

dos meios Físico, Biótico e Socioeconômico e Cultural.

Dessa forma, os estudos contemplaram uma avaliação global criteriosa e consistente 

dos efeitos ambientais a serem gerados durante as fases de planejamento, implantação, 

operação e descomissionamento do Projeto Santa Cruz, considerando-se os impactos e 

as ações de controle ambiental. Essa avaliação considerou as características do empre-

endimento e as possíveis alterações que podem ocorrer na região, que resultaram na 

indicação dos diversos programas ambientais propostos.

A implantação dos programas ambientais garantirá que o Projeto Santa Cruz ocorra em 

equilíbrio com a engenharia, com os custos e benefícios resultantes da ampliação da pro-

dução de minério de ferro, dos bens e serviços oferecidos na região, da conservação dos 

recursos ambientais, da realidade dos municípios de Corumbá e Ladário e da população 

local. Trata-se, portanto, de um procedimento que busca alcançar um desenvolvimento 

sustentado e equilibrado, compatibilizando o uso racional dos recursos minerais da re-

gião do Maciço do Urucum, a proteção do meio ambiente e a melhoria da qualidade de 

vida das populações.

Portanto, tendo em vista o conjunto de informações apresentado nos estudos elabora-

dos, associado à característica do empreendimento relacionada à expansão das ativida-

des minerárias em área já operacional, pode-se concluir que a implantação do Projeto 

Santa Cruz é viável ambientalmente, desde que seguidas as orientações e recomenda-

ções constantes dos diversos programas ambientais indicados.

Vista para a vertente sudeste da morraria Grande Planta de beneficiamento de minério da mina atual
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CAPÍTULO 11 - EQUIPE TÉCNICA

EQUIPE DELPHI

COORDENAÇÃO

Cristiane Castañeda Geóloga Coordenação Geral

José Ricardo M. Carvalho Engenheiro Agrônomo Gestor do Contrato

João Bello O. Neto Engenheiro Agrônomo Gestor do Contrato

Marcela Carvalhais Sena Engenheira Ambiental Coordenação do Meio Físico

Joaquim Caetano de Aguirre Junior Engenheiro Civil Coordenação de Qualidade do Ar

Cinara Alves Clemente Bióloga Coordenação do Meio Biótico

Alfredo Bastos de Paula Sociólogo Coordenação do Meio Socioeconômico e Cultural

Carlos Henrique Pires Luiz Geógrafo Coordenação de Geoprocessamento

Vanessa Ribeiro Lopes Advogada Consultoria Jurídica

Denise Felício Coelho Advogada Consultoria Jurídica

MEIO FÍSICO

Andréa Lopes Salomão Engenheira Química Interface com Engenharia

Luiz Cláudio Donadello Santolim Engenheiro Mecânico Clima e Condições Meteorológicas/Qualidade do Ar

Nézio Raimundo de Souza Engenheiro de Segurança Ruídos e Vibrações

Cristiane Castañeda Geóloga Geologia e Hidrogeologia

Lucas José Heleno Santos Geólogo Geologia e Hidrogeologia

Cristiane Marques Botelho Maciel Geógrafa Geomorfologia

Angélica Tatiana Estevam Geógrafa Pedologia

Ana Maria Vivas Rocha Engenheira Civil Recursos Hídricos e Hidrologia

Marcela Carvalhais Sena Engenheira Ambiental Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas

A composição da equipe técnica responsável pela elaboração do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e deste RIMA é representada a seguir:
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EQUIPE DELPHI

Nome Profissão Atividade

MEIO BIÓTICO

Ana Paula Gotschalg Duarte Silva Bióloga Mastofauna

Antônio Meira Linares Biólogo Herpetofauna

Guilherme Hermano S. P. C. Barbosa Biólogo Limnologia - Macroinvertebrados/ Entomofauna

Sylvia Therese Meyer Ribeiro Bióloga Limnologia - Macrófitas

Bárbara Fernanda de M. Jardim Bióloga Limnologia - Fitoplâncton

Fabiana de Oliveira Gama Bióloga Limnologia - Zooplâncton

Holbiano Saraiva de Araujo Biólogo Entomofauna - Dípteros Vetores

Glória Ramos Soares Bióloga Entomofauna - Lepidópteros

Gustav Valentin Antunes Specht Biólogo Ornitofauna

Filipe Cristóvão Ribeiro da Cunha Biólogo Ornitofauna

Gabriel Alkmim Pereira Biólogo Ictiofauna

Ricardo Penna de Magalhães Barbalho Biólogo Ictiofauna, Cobertura Vegetal e Florística

Alexandre Magalhães Pirani Engenheiro Florestal Fitossociologia

Leonardo Vianna da Costa e Silva Biólogo Cobertura Vegetal e Florística

João Carlos Lopes Amado Biólogo Cobertura Vegetal e Florística

Gustavo Mascarenhas Maciel Biólogo Cobertura Vegetal e Florística

MEIO SOCIOECONÔMICO E CULTURAL

Erik Terra Dutra Alves Pinto Engenheiro Ambiental Meio Socioeconômico e Cultural

Maria Piedade Sarmento Mendes Economista Meio Socioeconômico e Cultural

Maria da Conceição G.M.F da Costa Socióloga Meio Socioeconômico e Cultural

Wesley Charles de Oliveira Arqueólogo Arqueologia

Fábio Grossi dos Santos Arqueólogo Arqueologia

Holda Priscila dos Reis Wanzeler de Oliveira Arqueóloga Arqueologia
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EQUIPE DELPHI

Nome Profissão Atividade

GEOPROCESSAMENTO

Débora Luiza Almeida Alves Geógrafa Geoprocessamento

Pedro Augusto Amoni Azevedo Graduando em Geografia Geoprocessamento

Luciana Dias Gontijo Soares Graduando em Geografia Geoprocessamento

Alaíde de Matos Silva Graduando em Geografia Geoprocessamento

EQUIPE DE APOIO

Wilson Horta Filho Técnico Auxiliar de Campo

Leandro Luppi Técnico Ambiental Auxiliar de Campo

Renata Lana Pacheco Técnico SSO

Débora Maia da Silva Técnico SSO

Gisele Fernanda Batista Técnico Controle Administrativo e Financeiro

Magali Lopes Técnico Editoração e Diagramação

Yuri Amorim Corrêa Garcias Graduando em Geografia Estagiário

PROJETO SANTA CRUZ - RIMA                                                                                                                                                                                 CAPÍTULO 11 - EQUIPE TÉCNICA





GLOSSÁRIO CAPÍTULO 12





151

Ameaçada de extinção (espécie ameaçada de extinção): 

Espécie animal ou vegetal, cuja população está diminuindo a ponto de colocá-la em risco 

de extinção, ou seja, é uma espécie que corre o risco de desaparecer do local onde vive 

Aquífero: 

ANFO: 

Explosivo produzido pela mistura de hidrocarbonetos líquidos (geralmente óleo diesel, 

por vezes querosene), com nitrato de amônio.

 

Aquífero: 

Depósito natural de água subterrânea. Unidade geológica que contém e libera água em 

quantidades suficientes de modo que pode ser utilizado como fonte de abastecimento. 

 Área de preservação permanente (APP):

“Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flo-

ra, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”  

(Código Florestal, Lei nº 12.651/12)

Área degradada:

 Área onde há ocorrência de degradação ambiental, com alterações ne-

gativas das suas propriedades físicas, tais como alteração da estrutura 

do solo, perda de massa devido à erosão e a alteração de caracterís-

Adutora: 

Tubulação destinada a conduzir a água de um ponto a outro (de uma fon-

te de abastecimento de água bruta à estação de tratamento de água, ou da es-

tação de tratamento a reservatórios que alimentam as redes de distribuição). 

Afloramento rochoso: 

Exposição da rocha na superfície 

terrestre, de forma natural ou arti-

ficial, quando em superfícies como: 

cortes de estradas, túneis, galerias 

subterrâneas, poços, etc.

 

Água Subterrânea: 

É a água que infiltra nas rochas e solos, acu-

mulando-se abaixo da superfície terrestre 

nos aquíferos.
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ticas químicas, devido a processos como a salinização, lixiviação, deposição ácida e a 

introdução de poluentes. Após a alteração, esta área teve eliminados os seus meios de 

regeneração natural, apresentando baixa capacidade de auto-recuperação, necessitando 

ações antrópicas para tal.

Argissolo: 

Solo de granulação muito fina ou a parte de um solo que apresenta características mar-

cantes de plasticidade dentro de uma faixa de umidade, bem como uma elevada resis-

tência à compressão simples. Apresentam como características diferenciais argila de 

atividade baixa e horizonte B textural (Bt) imediatamente abaixo de qualquer tipo de 

horizonte superficial, exceto o horizonte hístico.

Assoreamento: 

Deposição de sedimentos (areia, detritos etc.) origina¬dos de processos erosivos, trans-

portados pela chuva ou pelo vento para os cursos d’água e fundos de vale. Provoca a 

redução da profundidade e a força de sua correnteza.

Bacia Hidrográfica:

Conjunto de terras drenadas por um 

rio principal e seus afluentes e suba-

fluentes. A bacia hidrográfica eviden-

cia a hierarquização dos rios, ou seja, 

a organização natural por ordem de 

menor volume (nascentes e córregos) 

para os mais caudalosos (rios), esco-

ando dos pontos mais altos para os 

mais baixos.

Barragem de rejeito:

Barramento construído para armazenar o material inaproveitável (lama ou pasta) retira-

do durante a extração de um minério.

Beneficiamento de minério de ferro: 

Processamento do ferro com remoção de materiais indesejáveis, preparando-o para sua 

utilização principalmente na indústria siderúrgica (produção de aço).

Berma:

É a parte horizontal de uma bancada. Corresponde a um patamar em pilhas de estéril, 

cavas e taludes de estradas.

Bioma: 

Conjunto de vida (vegetal e animal) definida pelo agrupamento de tipos de vegetação 

adjacentes e identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e 

história compartilhada de mudanças, resultando em uma diversidade biológica própria. 

Biomas são as grandes ‘paisagens vivas’ existentes no planeta, definidas, geralmente, 

de acordo com o tipo dominante de vegetação. O Pantanal, o Cerrado e a Floresta Atlân-

tica são exemplos de biomas.

Britagem:

Corresponde a uma das etapas iniciais no processo de beneficiamento do minério, no 

qual a rocha já desagregada sofre redução de tamanho.

Berma

Berma
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Cambissolo: 

Tipo de solo que apresenta o horizonte ou a camada B pouco desenvolvida.

Câmera trap: 

Armadilha fotográfica usada em estudos de mamíferos. É composta por uma câmera 

fotográfica digital e dois sensores para detecção de calor e/ou movimento. O sensor 

detecta a presença de animais que se deslocam em frente ao equipamento, causando o 

disparo da câmera fotográfica.

Colúvio: 

material transportado de um local para outro, principalmente por efeito de gravidade. 

Porções de solo e detritos acumulados numa encosta, por perda de massa ou erosão 

superficial.

Comissionamento:

Processo que consiste na aplicação integrada de um conjunto de técnicas e procedimen-

tos de engenharia  para verificar, inspecionar e testar cada componente físico do empre-

endimento, desde os individuais, como peças, instrumentos e equipamentos, até os mais 

complexos, como módulos, subsistemas e sistemas.

Cortina arbórea: 

Plantio retilíneo de vegetação ar¬bórea, en-

volvendo uma determinada área ou empreen-

dimento.

Decapeamento: 

Consiste na retirada da vegetação, do solo e/ou rocha antes de iniciar obras civis de um 

determinado empreendimento.

Declividade: 

É a inclinação maior ou menor do relevo em relação ao horizonte. 

Deficiente em dados (espécie):

Uma espécie é considerada deficiente em dados quando sua distribuição ou tamanho 

populacional não são suficientemente conhecidos. Desse modo, não é possível definir 

seu grau de conservação, o que dificulta a classificação da espécie como ameaçada de 

extinção ou outra categoria.

Depósitos coluvionares: 

Concentração natural de material transportado de um lugar para outro, principalmente 

por efeito da gravidade. O material coluvionar geralmente constitui-se por blocos e frag-

mentos de rocha, e pode ser encontrado na parte baixa de encostas íngremes.

Descomissionamento: 

É o processo que ocorre no final da vida útil de instalações e consiste na desmobilização 

e na remoção das estruturas e equipamentos. 

Detonação: 

Desmonte de rocha com uso de explosivos.
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Disponibilidade hídrica:

É a quantidade de água disponível em um trecho do corpo hídrico durante um determi-

nado tempo, definido a partir das características hidrológicas do curso d’água e o volume 

outorgado na bacia correspondente.

Efeito de borda:

mudanças nas condições ambientais (umidade, luz e temperatura) nas bordas de um 

fragmento florestal devido à remoção de vegetação.

Efluente: 

Substância líquida produzida pelas atividades humanas (esgotos domésticos, resíduos 

líquidos das indústrias etc.) lançada na rede de esgotos ou nas águas receptoras (cursos 

d’água, lago ou aquífero).

Efluentes líquidos: 

Qualquer tipo de água ou líquido, que flui de um sistema de coleta, ou de transporte, 

como tubulações, canais, reservatórios, e elevatórias, ou de um sistema de tratamento 

ou disposição final, com estações de tratamento e corpos de água receptores.

Efluentes Oleosos: 

São efluentes resultantes da utilização de produtos oleosos e se caracterizam por apre-

sentar como uma mistura de sólidos sedmentáveis e em suspensão e óleos/graxos.

Elúvio: 

Depósito de detritos resultante da desagregação da rocha em encostas.

Em perigo (espécie em perigo):

Espécie considerada com um risco muito elevado de extinção na natureza.

Endêmica: 

Espécies que tem sua ocorrência limitada a um único local ou região.

Escrubagem:

Desagregação do minério por meio de forças relativamente leves. Compreende um está-

gio prévio, ou simultâneo à lavagem do minério, de desagregação com água.

Espécie: 

Conjunto de indivíduos semelhantes e com potencial reprodutivo entre si, capaz de ori-

ginar descendentes férteis.

Espécie cinegética: 

São espécies de valor para caça e pesca, atividades comerciais e uso como animais de 

estimação.

Espécime: 

indivíduo ou parte dele vivo ou morto, de uma espécie, em qualquer fase de seu desen-

volvimento; unidade de uma espécie.

Espessamento: 

Separação entre líquido-sólido e concentração de sólidos realizada por espessador.
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Estágios de Regeneração: 

São fases em que a vegetação se encontra, sendo classificadas de acordo com o porte 

e desenvolvimento das espécies. Podem ser classificadas em: estágio inicial, médio ou 

avançado de regeneração.

Estágios Sucessionais:

Etapas de substituição sequencial de espécies vegetais e animais em uma comunidade 

biótica.

Exsicatas: 

São amostras e/ou partes de plantas desidratadas e conservadas de maneira sistemáti-

ca e organizada, que dão suporte a diversas pesquisas científicas, sendo normalmente 

guardadas em herbário.

Fitoplâncton: 

O nome fitoplâncton deriva do grego fitos (planta) e planktos (a deriva). representam 

o conjunto dos organismos aquáticos microscópicos que têm capacidade fotossintética e 

que vivem dispersos flutuando na coluna de água.

Filantropia:

Uma instituição filantrópica é aquela que presta serviços à sociedade, principalmen-

te às pessoas mais carentes, e que não possui como finalidade a obtenção de lucro. 

Floresta Estacional Decidual:

Tipo de vegetação influenciada por duas estações climáticas bem demarcadas, uma chu-

vosa e um longo período de seca, no qual mais de 50% dos indivíduos perdem as folhas.

Floresta Estacional Semidecidual: 

Tipo de vegetação pertencente ao bioma da mata Atlântica, condicionado à dupla esta-

cionalidade climática: uma com chuvas intensas de verão, seguidas por um período de 

estiagem. O grau de perda das folhas varia de 20-50%.

Friável (rocha friável): 

Propriedade das rochas de se fragmentarem, facilmente, até mesmo por simples pres-

são dos dedos.

Gleissolo: 

Tipo de solo escuro e argiloso, que é originado junto aos terrenos que ficam alagados 

durante todo ou parte do ano.

Habitat: 

Local onde habitam populações da mesma espécie.

Hidrogeologia: 

A hidrogeologia estuda as formas de interação entre a água subterrânea e o sistema 

geológico. É a parte da geologia que estuda as rochas, suas formas de ocorrência e sua 

capacidade de armazenamento de água.

Impacto ambiental: 

É qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, 

que direta ou indiretamente, podem afetar: a saúde, a segurança e o bem-estar da po-

pulação; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias 

do meio ambiente; e a qualidade dos recursos ambientais.
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Intermitente (curso de água intermitente): 

Curso de água que escoa, em geral, durante as estações de chuvas e secam nas de 

estiagem.

Jigagem: 

É uma técnica de beneficiamento mineral, a úmido, eficiente para concentração do mi-

nério, cujos constituintes tem considerável diferença de densidade, como o quartzo e 

hematita.

Jusante: 

Na direção em que correm as águas de um rio. rio abaixo.

Latossolo: 

Classe de solos muito espessos e bem desenvolvidos, sendo considerados solos ve-

lhos. Solos constituídos por material mineral, com horizonte B latossólico imediatamente 

abaixo de qualquer um dos tipos de horizonte diagnóstico superficial, exceto horizonte 

H hístico. Apresentam um avançado estágio de intemperização, são muito evoluídos, e 

virtualmente destituídos de minerais primários ou secundários, menos resistentes ao 

intemperismo.

Lavra: 

Fase da mineração representada pelo conjunto de operações para a extração dos bens 

minerais de uma jazida para aproveitamento econômico.

Leira: 

monte de terra contínuo, com formato de pirâmide, formado na lateral das vias de aces-

sos e estradas.

Limnologia: 

É o estudo das comunidades aquáticas de lagos, rios, reservatórios e região costeira.

Macrófitas: 

(macro = grande, fitos = planta). São vegetais que habitam desde brejos até ambientes 

totalmente submersos.

Montante: 

Na direção contrária em que correm as águas. rio acima.

Neossolo: 

Tipo de solo pouco desenvolvido ou raso, que conserva muitas características da rocha 

que o originou.

Pedregosidade (solo): 

Presença elevada de fragmentos de rocha misturados no solo.

Perene (curso de água perene): 

Curso de água que escoa de modo permanente, ou seja, nos períodos de seca e de 

chuva.

Pilha de estéril: 

Depósito de material sólido estéril, sem valor econômico.

CAPÍTULO 12 - GLOSSÁriO                                                                                                                                                                                        PrOJETO SANTA CrUZ - rimA



157

Potabilidade da água: 

É a característica de uma água com parâmetros de qualidade compatíveis com uso de 

ingestão humana. A água é dita potável quando é inofensiva a saúde do homem, agra-

dável aos sentidos e adequada aos usos domésticos.

Pouco preocupante (espécie pouco preocupante): 

Espécies de risco de extinção baixo, normalmente abundantes e amplamente distribuí-

dos.

Processo erosivo: 

É o processo de desagregação e remoção de partículas do solo ou de fragmentos de 

partículas de rocha, pela ação combinada da gravidade com a água, vento, gelo e/ou 

organismos.

Quase ameaçada (espécie quase ameaçada): 

Espécie que ainda não se enquadra nos critérios de ameaça, mas está perto de se enqua-

drar como ame-açada em um futuro próximo.

Período de Ramp up: 

Período de início da operação no qual o minério extraído é 

processado pelas estruturas recém implantadas, até que se 

atinja a capacidade máxima da planta de beneficiamento.

Rede de neblina: 

São armadilhas geralmente utilizadas por biólogos durante 

pesquisas e monitoramentos para a captura de morcegos 

e pássaros. São confeccionadas com fios negros de nylon 

e poliéster.

Resíduos sólidos: 

São diferentes materiais, resultantes das atividades humanas, chamados geralmente de 

lixo. Podem ser orgânicos, quando constituídos principalmente por restos vegetais e ani-

mais; e inorgânicos quando constituídos por materiais como os vidros, papéis, plásticos, 

metais etc., os quais podem ser parcialmente reutilizados, reaproveitados ou reciclados.

Rochas siliciclásticas: 

São rochas formadas por grãos ou partículas que contém sílica em sua composição.

Sedimentos terrígenos:

São materiais do tipo areia, silte, argila, cascalhos etc., que foram transportados até 

uma área propícia à sedimentação (bacia de sedimentar), e posteriormente, originou-se 

uma rocha.

Sítio Arqueológico: 

É um local no qual os homens que viveram antes do início de nossa civilização deixaram 

algum vestígio de suas atividades: uma ferramenta de pedra lascada, uma fogueira na 

qual assaram sua comida, uma pintura, uma sepultura, ou a simples marca de seus 

passos.

Surgência: 

Fonte hídrica natural de água subterrânea, que brota nos pontos onde o nível freático se 

encontra com a superfície do terreno.

 

Suscetibilidade: 

Condição de propenso ou sensível a determinado fato.
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Talude: 

inclinação natural ou artificial da superfície de um terreno.

 

Talvegue: 

Linha imaginária que percorre a parte mais profunda do leito de um curso d’água ou de 

um vale. O termo significa “caminho do vale”.

Unidade de Conservação (UC): 

Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com ca-

racterísticas naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos 

de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se 

aplicam garantias adequadas de proteção.

Vegetação Rupestre: 

Vegetação herbáceo-arbustiva com espécies típicas, presente nos afloramentos rochosos 

ferríferos. São também denominadas como bancadas lateríticas, que no mato Grosso do 

Sul ocorrem nas áreas de drenagem das morrarias do Urucum e do rabicho.

Vertentes: 

Planos de declive variados, sendo geralmente, delimitada na parte superior por crista ou 

topo e um vale, na porção inferior.

Vulnerabilidade: 

representa uma condição de risco em que está sujeito.

Vulnerável (espécie vulnerável): 

Aquela que está prestes a ser considerada em perigo de extinção se a situação atual não 

se alterar. Como sua sobrevivência não está garantida, ela corre risco de extinção na 

natureza, a menos que suas condições de ameaça melhorem.

Zooplâncton: 

O nome zooplâncton deriva do grego zoo (animal) e planktos (a deriva), logo, o plâncton 

é formado por organismos que vivem dispersos na coluna d’água, com meios de loco-

moção limitados.
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