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  PCH ANTÔNIO DIAS

Esta publicação apresenta, de forma simples e em linguagem 
direta, os resultados do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 
da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Antônio Dias, 
empreendimento da empresa Alupar Investimento S.A.
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A Pequena Central Hidrelétrica Antônio 

Dias será tratada neste documento 

apenas como PCH Antônio Dias.

Este empreendimento foi planejado 

pela empresa Água Limpa Energia 

S.A., que é controlada pela empresa 

Alupar Investimento S.A., uma holding 

de controle nacional privado que atua 

nos segmentos de transmissão e 

geração de energia elétrica.

A usina hidrelétrica será instalada no 

r io  P i rac icaba ,  com bar ragem 

localizada próxima ao km 37, contados 

a partir da sua foz com o rio Doce. Terá 

capacidade para gerar 23 MW de 

potência e seu reservatório ocupará 

0,22 km².  

APRESENTAÇÃO
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Uma vez que se identifique a necessidade 

de construir uma PCH, a empresa 

responsável pelo projeto inicia os estudos 

de engenharia, chamados de Projeto 

Básico, os quais possuem o objetivo de 

avaliar a viabilidade técnica e econômica 

do empreendimento.

Para avaliar a viabilidade ambiental e 

social do empreendimento, é necessário 

realizar alguns estudos antes da sua 

construção. Dentre eles, cita-se o Estudo 

de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório 

de Impacto Ambiental (RIMA), os quais têm 

como objetivo avaliar as condições 

ambientais e sociais da região onde será 

instalado o empreendimento.

Com base nesta avaliação se torna 

p o s s í v e l  p r e v e r  o s  i m p a c t o s  d o 

empreendimento e assim propor os 

p r o g r a m a s  a m b i e n t a i s  e  s o c i a i s 

necessários para minimizar os impactos 

identificados.

O EIA é, então, analisado pelo órgão 

ambiental  estadual ,  neste caso a 

SUPRAM. Durante esta análise, é 

realizada a Audiência Pública, na qual o 

empreendedo r  ap resen ta  pa ra  a 

população que vive nas proximidades do 

empreendimento todas as características 

do projeto.

Caso a SUPRAM entenda que o projeto é 

viável ambientalmente e socialmente, 

emitem-se, então, as Licenças Prévia (LP) 

e de Instalação (LI) em conjunto, conforme 

prevê a legislação. Estas licenças têm 

como objetivo justamente atestar as 

viabilidades ambiental e social do projeto e 

liberar a sua construção.

Para obter a LP e a LI, o empreendedor 

elabora alguns programas ambientais e 

sociais necessários para minimizar todos 

os impactos ambientais identificados na 

fase de estudos ambientais.  Este 

documento é denominado Plano de 

Controle Ambiental (PCA).

O PCA deve ser aprovado pela SUPRAM e 

todos os programas devem ser executados 

duran te  a  fase  de  ins ta lação  do 

empreendimento. Cumpridas todas as 

exigências ambientais, a empresa 

responsável pelo projeto solicita a Licença 

de Operação (LO), a qual permite que o 

empreendimento opere dentro das normas 

ambientais previstas na legislação. Alguns 

dos programas do PCA são previstos, 

também, durante a fase de operação.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL 



RESPONSÁVEIS PELOS 
ESTUDOS

Azurit Engenharia Ltda. é uma 

empresa de consultoria ambiental fundada 

em 2006 com propósito de atender a um 

mercado cada vez mais exigente por 

responsabilidade socioambiental, aliando a 

isso a necessidade e a importância do 

desenvolvimento econômico. As áreas de 

atuação da empresa estão divididas em 

três (3) grandes esferas: meio ambiente, 

saneamento e recursos hídricos, estando 

todas elas ligadas, direta ou indiretamente, 

ao licenciamento ambiental.

Responsáveis: Joana Cruz e
        Luciano Cota 
        
Telefone: (31) 3227-5722

Endereço: Av. Carandaí, 288, sala 
201 - Bairro Funcionários. Belo 
Horizonte/MG.

CEP: 30.130-060

Email:  azurit@azurit.com.br
     joana@azurit.com.br  
             luciano@azurit.com.br

Empreendedor

Consultoria Ambiental

Alupar Investimento S.A. é 

uma holding de controle nacional privado. 

Atuante nos segmentos de transmissão e 

geração de energia elétrica, controla 

diversas empresas no Brasil e também 

está presente no Peru e na Colômbia. 

Responsáveis: Carlos Manoel da 
Silva Graça

Telefone: (11) 4872-2251

Endereço: Rua Gomes de Carvalho,      
nº 1.996, 15º andar, sala B | Vila Olímpia, 
São Paulo/SP 

CEP: 04.547-006

Email: dnogueira@alupar.com.br
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O EMPREENDIMENTO

Para uma melhor contextualização da PCH Antônio 
Dias, são apresentadas a seguir informações sobre o 
empreendimento, visando o melhor entendimento dos seus 
propósitos. 
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JUSTIFICATIVA
O Brasil conta com mais de 1.000 usinas 

hidrelétricas espalhadas pelo território 

nacional, que juntas produzem cerca de 

65% da energia do país, apontando um 

contraste em relação ao que acontece no 

mundo. As fontes renováveis participam 

em média com apenas 13% da matriz 

energética dos países industrializados. O 

percentual cai para 6% entre as nações em 

desenvolvimento.

A opção brasileira pelo modelo hidrelétrico 

se deve à existência de grandes rios de 

planalto, que são alimentados por chuvas 

tropicais abundantes e constituem uma 

das maiores reservas de água doce do 

mundo. Além disso, a energia hidrelétrica 

é, em geral, mais barata no aspecto 

operacional e emite quantidade menor de 

CO2 que as termelétricas.

O Estado de Minas Gerais apresenta, 

historicamente, vocação hidroenergética 

para implantação de Usinas Hidrelétricas 

(UHEs), Pequenas Centrais Hidrelétricas 

(PCHs) e Centrais Geradoras Hidrelétricas 

(CGHs) devido às suas características 

topográficas, hidrológicas e geográficas.

O Sistema Interligado Nacional (SIN), nos 

momentos em que a oferta de energia 

produzida é menor do que a demanda, tem 

utilizado, principalmente, as termelétricas 

movidas a gás natural e carvão mineral. 

Por exercerem esse papel complementar 

no sistema elétrico, as termelétricas têm 

recebido subsídios por parte do governo 

federal.

A concepção para a complementariedade 

das fontes de energia, no entanto, tem se 

modificado nos últimos 10 anos. Sabendo 

que as fontes renováveis alternativas 

podem exercer o mesmo papel que as 

usinas termelétricas, com custos mais 

baixos e com menores impactos sobre o 

meio ambiente, tem crescido o número de 

usinas eól icas, fotovoltaicas e de 

biomassa implantadas no Brasil.

As fontes alternativas de energias 

renováveis exercem importante opção ao 

a tend imento  do  c resc imento  das 

necessidades do planejamento energético 

nacional, tendo múltiplas vantagens 

ambientais, dentre elas a redução das 

emissões dos gases responsáveis pelo 

efeito estufa na atmosfera. Assim sendo, a 

implantação da PCH Antônio Dias irá 

contr ibuir para o desenvolvimento 

sustentável.

09



ALTERNATIVAS LOCACIONAIS

O local de instalação do barramento da PCH Antônio Dias foi 

inicialmente estudado pela Companhia Energética de Minas Gerais 

(CEMIG) e pela empresa Canambra Engineering Consultants, tendo 

sido também objeto da revisão do Inventário Hidrelétrico do Rio Doce, 

realizado pela Universidade FUMEC/MG em parceria com a Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Em seguida, diversas empresas de engenharia contratadas avaliaram 

o arranjo ótimo para a PCH Antônio Dias, chegando-se à configuração 

atual apresentada. 
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Antônio Dias

A  P C H  A n t ô n i o  D i a s  é  u m 

empreendimento projetado para ser 

instalado no r io Piracicaba, no 

Município de Antônio Dias, no Estado 

de Minas Gerais.

O local destinado à instalação da PCH 

Antônio Dias pode ser acessado 

desde a capital Belo Horizonte por meio 

da Rodovia Federal BR-381 no sentido 

Vitória/ES, por aproximadamente 

170km até o perímetro urbano do 

M u n i c í p i o  d e  A n t ô n i o  D i a s  e , 

posteriormente, por mais 9 km nesta 

mesma rodovia até a altura da ponte 

sobre o rio Piracicaba.

  LOCALIZAÇÃO E 
ACESSOS

Santa Luzia

Sabará

Nova Lima

Caeté

Catas Altas

Santa Bárbara

Barão de
Cocais

São Gonçalo
do Rio Abaixo

Nova União Bom Jesus
do Amparo

Itabira

Santa Maria
de Itabira

Rio Piracicaba

São José 
do Goiabal

Marliéria

DionísioSão Domingos do Prata
Bela Vista
de Minas

João 
Monlevade

Nova Era

Antônio Dias

Belo Horizonte

PCH Antônio Dias

Rodovias

Principal acesso rodoviário

Ferrovia EFVM

Acesso ferroviário

Município de Antônio Dias

Município de Belo Horizonte

Localidades

0 5,5 11 16,5
km
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Outro possível trajeto é a Estrada de Ferro Vitória Minas (EFVM), 

garantido por trem de passageiros que circula pela ferrovia entre 

Belo Horizonte e Vitória, sendo a Estação de Antônio Dias, 

localizada no município de mesmo nome, a mais próxima da futura 

PCH. A partir desta estação, o local de implantação da PCH Antônio 

Dias é alcançado por meio da Rodovia Federal BR-381, 

percorrendo-se cerca de 9 km no sentido Vitória/ES.



O PROJETO
O projeto da PCH Antônio Dias está previsto para ocorrer em três (3) fases: 

Planejamento, Instalação e Operação.
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Planejamento: consiste nas diversas ações que têm como 

objetivo reduzir de maneira significativa os impactos ambientais 

e sociais do empreendimento, além de buscar a melhor forma de 

potencializar seu custo/benefício. Estas ações são realizadas 

em conjunto com os projetos de engenharia civil.  

Instalação: consiste na execução de trabalhos 

preliminares, que darão suporte ao desenvolvimento dos 

serviços principais, bem como na preparação da logística 

operativa, contratação de mão de obra e de serviços, 

instalação do canteiro de obras, construção dos acessos 

e a construção das estruturas da PCH Antônio Dias.

Operação: é nesta fase que ocorre a geração de energia, que é o 

objetivo final do empreendimento.

FASE Esta é a atual fase do empreendimento.
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O EMPREENDIMENTO

A PCH Antônio Dias terá potência instalada 

de 23 MW e será composta por barragem 

de enrocamento (pedra) com núcleo de 

argila com altura máxima de 30 m e 

comprimento de, aproximadamente, 118 m.

O reservatório irá ocupar área de 0,22 km², 

com nível d'água na cota 255,10 m. O 

vertedouro da barragem, localizado sobre 

ela, foi dimensionado para a cheia máxima 

de 10.00 anos, com vazão da ordem de 

3.000 m³/s.

A PCH Antônio Dias contará, ainda, com 

tomada d'água e conduto forçado, que tem 

a função de conduzir a água até a casa de 

força. Esta casa de força será composta por 

duas turbinas do tipo Kaplan S, cada uma 

com potência máxima de 11,5 MW.

A energia gerada pela PCH Antônio Dias 

será interligada ao Sistema Elétrico 

Nac iona l  (S IN)  po r  me io  de  uma 

Subestação (SE), localizada próxima à 

casa de força, com tensão de 69 kV, e uma 

Linha de Transmissão (LT), de cerca de 34 

km de extensão, que interligará a usina com 

a SE Nova Era, de propriedade da CEMIG.

Arranjo do Empreendimento
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ÁREAS DE ESTUDO

As Áreas de Estudo são todos os espaços que podem vir a 
sofrer interferências diretas ou indiretas decorrentes da construção 
e operação de um empreendimento. Portanto, sua definição torna-
se essencial para que seja possível localizar e analisar tais 
interferências e propor medidas para que sejam minimizadas.
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ÁREAS DE ESTUDO DO MEIO FÍSICO 

O meio físico possui três (3) áreas 

de estudo, sendo elas: Área 

Diretamente Afetada (ADA), Área 

de Influência Direta (AID) e Área 

de Influência Indireta (AII). Além 

dessas, há as áreas de influência 

da Espeleologia, subdivididas em 

ADA e Área de Entorno (AE).

A ADA corresponde às estruturas 

físicas permanentes (reservatório 

e  s u a  r e s p e c t i v a  Á r e a  d e 

Preservação Permanente - APP; 

barramento; casa de força; 

acessos; subestação etc.) e 

provisórias (canteiro de obras; 

área de empréstimo etc.).

A AID engloba os primeiros topos 

de morro localizados acima da 

Rodovia Federal BR-381 e da 

linha férrea EFMV, além do baixo 

curso dos córregos do Japão e da 

Onça, afluentes das margens 

e s q u e r d a  e  d i r e i t a  d o  r i o 

Piracicaba, respectivamente.

A AII corresponde a uma fração da 

b a c i a  h i d r o g r á f i c a  d o  r i o 

Piracicaba, incluindo as principais 

cabeceiras de drenagem dos 

afluentes diretos do trecho do rio 

envolvido. 

Áreas de Influência Meio Físico
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Áreas de estudo da Espeleologia

Com relação as áreas de estudo da Espeleologia, a ADA abrange as 

estruturas provisórias e temporárias necessárias à implantação do 

empreendimento, enquanto que a AE é formada por perímetro de 

250 m no entorno da ADA.
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ÁREAS DE ESTUDO DO MEIO BIÓTICO 
Para a análise do meio biótico foram 

delimitadas duas áreas de estudo 

distintas, a saber: Área Diretamente 

Afetada (ADA) e Área de Influência Direta 

(AID). Além disso, a fim de caracterizar os 

animais e plantas da região, foi realizado 

levantamento de informações de estudos 

disponíveis para a área de inserção da 

PCH Antônio Dias.

A ADA, assim como para o meio físico, 

comtempla os limites determinados pelas 

es t ru tu ras  f í s i cas  temporá r ias  e 

permanentes do empreendimento.

A AID corresponde aos pr incipais 

interflúvios presentes no entorno do trecho 

do r io Piracicaba, englobando os 

fragmentos de mata acessíveis mais 

representativos nas proximidades do 

empreendimento. Além disso, foram 

considerados os dois (2) principais cursos 

d'água próximos da barragem, quais 

sejam: córregos do Japão e da Onça.

Áreas de Influência Meio Biótico
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ÁREAS DE ESTUDO DO MEIO SOCIOECONÔMICO
O meio socioeconômico possui três (3) 

áreas de estudo, sendo elas: Área 

Diretamente Afetada (ADA), Área de 

Influência Direta (AID) e Área de Influência 

Indireta (AII).

A ADA, assim como para os meios físico e 

biótico, abrange os limites determinados 

pelas estruturas físicas permanentes e 

provisórias necessárias à implantação do 

empreendimento.

A AID corresponde ao limite do Município 

de Antônio Dias, com destaque para a 

Comunidade do Japão Baixada, localizada 

nas proximidades da PCH Antônio Dias.  

A AII corresponde aos municípios pólos da 

região, quais sejam: Coronel Fabriciano, 

Ipatinga e Timóteo.

Áreas de Influência Meio Socioeconômico

18



DIAGNÓSTICO 
SOCIOAMBIENTAL

O  Diagnóstico Socioambiental
apresenta as informações sobre os meios 
físico, biótico e socioeconômico da área de 
inserção da PCH Antônio Dias, visando a 
pos t e r io r  ava l iação  dos  impac tos 
socioambientais.
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MEIO FÍSICO

No Município Antônio Dias, o 

período de verão é caracterizado 

por chuva e altas temperaturas, 

especialmente em dezembro e 

janeiro. No inverno, o período é 

mais seco e frio, apresentando 

menores índices de chuvas e 

também temperaturas baixas, que 

alcançam temperaturas abaixo de 

20°C. 

CLIMA

Dados da estação climatológica Coronel Fabriciano 1981 a 2002. 

HIDROGRAFIA
O empreendimento está previsto para ser 

instalado na bacia hidrográfica do rio 

Piracicaba, que desagua no rio Doce. O rio 

Piracicaba nasce no Município de Ouro 

Preto, encontrando com o rio Doce na 

divisa de Ipatinga com Timóteo.

Próximo ao local do empreendimento há 

dois (2) cursos d'água principais, sendo o 

córrego do Japão na margem esquerda e o 

córrego da Onça na margem direita.

Rio Piracicaba
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Córrego do Japão

Os tipos das rochas encontradas na 

área do empreendimento originam de 

t rês  (3)  fo rmações es t ru tura is 

principais. A primeira é denominada 

gnaisses do tipo granito equigranular, 

pe r tencen tes  à  un idade  Su í te 

Borrachudos e possuem coloração 

cinza a rosa, quando fresca, a cinza 

amarelada, quando intemperizada.

A segunda, composta por afloramentos 

de gnaisses bandados do Grupo Serra 

Negra, possui deformações como 

resul tado do in temper ismo em 

diferentes estágios. Por fim, rochas 

máficas do tipo gabro/metagabro e 

anfibol i to consti tuem a terceira 

formação, pertencendo também ao 

Grupo Serra Negra.

GEOLOGIA

Saprólito de gnaisse presente na
margem direita do rio Piracicaba

Matacões de gabro/metagabro 
no leito do rio Piracicaba
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A c iênc ia  que  es tuda  as  águas 

subterrâneas quanto ao seu volume, 

movimento, distribuição e qualidade se 

chama Hidrogeologia.

A PCH Antônio Dias está inserida no 

Sistema Aquífero Cristalino. Os aquíferos 

dessa região são fissurados, com baixa 

capacidade de armazenamento de água, 

e granulares, com boas condições de 

armazenamento de água.

HIDROGEOLOGIA

A geomorfologia é a ciência que estuda o relevo, ou seja, as formas existentes na superfície 

da Terra, como, por exemplo, os morros, vales, planícies etc.

A área do empreendimento é considerada convexa, com presença de topos alongados. Estas 

feições são responsáveis por dispersar a água, contribuindo para maior escoamento 

superficial e, portanto, favorecendo escorregamentos de terras.

Além da declividade do terreno, o pisoteio do gado, a presença de cortes de taludes 

efetuados para a construção da ferrovia EVFM, da pavimentação da Rodovia Federal 

BR-381 bem como para a abertura e manutenção de estradas na região são fatores que 

também favorecem escorregamentos de terra na área.

GEOMORFOLOGIA

Ravinamentos

Escorregamento ativo
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Vertentes convexas

O estudo dos solos tem como objetivo 

mapear, classificar e verificar a distribuição 

da cobertura dos solos.

A área do empreendimento é marcada, 

basicamente, por solos mais antigos e 

jovens, com presença de ARGISSOLO 

VERMELHO-AMARELO Eut ró f ico  e 

LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO 

Distrófico.  Foram identificados, também, 

afloramentos de rocha. Além disso, no rio 

Piracicaba existem várias áreas com altas 

concentrações de sedimentos, criando 

“ilhas” de solos arenosos.

SOLOS

Concentrações de sedimentos

Plantio de eucaliptos Ferrovia
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A cobertura da terra pode se dar de 

diferentes formas, seja ela natural, como as 

florestas e cursos d'água, ou antrópica 

(modificada pela ação do homem), 

podendo citar os plantios, pastagem, a 

construção de cidades, rodovias etc.

A maior parte da área onde será instalada a 

PCH Antônio Dias é coberta por fragmentos 

florestais, sendo as pastagens a segunda 

classe de uso mais significativa. 

Com relação ao plantio, há presença de 

eucaliptos na região. 

Ainda, a região é marcada pelo canteiro de 

obras da BR-381, próximo à antiga ponte 

sobre o rio Piracicaba, pela ferrovia EFVM, 

além de edificações e estradas vizinhas.

USO DO SOLO

A espeleologia é a ciência que estuda as 

grutas e cavernas formadas naturalmente.

Para a área do empreendimento foram 

realizadas, inicialmente, pesquisas 

bibliográficas, ou seja, de informações 

produzidas pelo governo ou por outros 

pesquisadores. Posteriormente, foi 

executado trabalho de campo, quando os 

profissionais confirmaram as informações 

identificadas previamente em escritório e 

levantaram ainda novos elementos, 

referentes ao potencial de existir cavernas 

ou grutas que poderiam ser afetadas pelo 

empreendimento.

Assim sendo, foram identificadas cinco (5) 

cavernas dentro dos limites da AE da PCH 

Antônio Dias, sendo que quatro (4) delas 

serão inundadas pelo reservatório.

ESPELEOLOGIA

Fragmento florestal nas margens do Piracicaba
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Cavidade nas margens
do Piracicaba
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Cavidades

Cavidade na área de entorno do empreendimento



MEIO BIÓTICO

FLORA
A vegetação que ocorre na região onde será 

instalada a PCH Antônio Dias corresponde ao 

bioma da Mata Atlântica.

A Mata Atlântica é considerada um dos 

biomas mais importantes para a conservação 

da natureza no mundo, pois nela existem 

diversas espécies de animais e plantas, 

muitas delas que só são encontradas neste 

bioma.

A Mata Atlântica, no entanto, está muito 

degradada. Suas áreas de florestas foram 

quase todas desmatadas para a construção 

das cidades, indústrias e plantio de pastagens 

e cultivos.

Na área de estudo ocorrem, especificamente, 

florestas comuns de climas com estações de 

chuva e seca bem definidas. Nestas florestas, 

o período de estiagem provoca a perda das 

folhas em boa parte das árvores. No entanto, 

estas florestas já não são tão comuns na 

região, se limitando às áreas com presença de 

árvores de pequeno e médio porte. Isso 

ocorre porque em períodos anteriores houve 

alterações do ambiente, tal como a criação de 

gado, pastos e desmatamentos. As áreas em 

que há presença de árvores de maior porte 

estão localizadas, principalmente, próximas 

de cursos d'água.

Biomas Brasileiros

Paisagem da área de inserção da PCH Antônio Dias
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ANFÍBIOS
O grupo dos anfíbios é composto pelos sapos, pererecas e rãs. Esses animais são 

comumente observados em estradas, mata-burros, barrancos e poças de água. Nos 

trabalhos de campo realizados, os biólogos encontraram cinco (5) espécies de anfíbios. 

Dentre elas, duas só ocorrem na Mata Atlântica - o sapo (Rhinella crucifer) e a rã-das-pedras 

(Thoropa miliaris). Nenhuma espécie identificada está ameaçada de extinção.

Perereca (Ololygon gr. catharinae) Perereca-gladiadora (Hypsiboas crepitans)

Rã-das-pedras (Thoropa miliaris)
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Ariramba (Galbula ruficauda)

RÉPTEIS
Os répteis incluem os lagartos, as 

cobras e os jacarés. Durante as 

pesquisas em campo, os biólogos 

encontraram três (3) espécies de 

lagarto (lagartixa, calango e teiú) e 

uma espécie de cobra (cascavel). 

Nenhuma das espécies registradas é 

considerada ameaçada de extinção.

Vale lembrar que a cobra cascavel 

registrada é importante para o meio 

ambiente, uma vez que ela se alimenta 

de outros animais, como ratos.

Lagartixa (Hemidactylus mabouia)

AVES
As aves são um grupo particularmente 

conhecido por sua importância para o 

meio ambiente. Nas pesquisas de 

campo, os biólogos encontraram 128 

espécies de aves, das quais duas 

estão ameaçadas de extinção.

Foram registradas espécies bem 

conhecidas e abundantes na área, 

como o urubu, o caracará e a rolinha. 

Além disso, foi constatada a presença 

de espécies restritas aos biomas da 

Mata Atlântica e Caatinga, entre elas: 

picapauzinho-de-testa-pintada e 

corrupião, respectivamente.
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Rendeira (Manacus manacus)
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MAMÍFEROS
Os mamíferos incluem os seres 

humanos e a maioria dos animais 

domesticados por nós, como cachorros, 

g a t o s ,  c a v a l o s  e  g a d o ,  t o d o s 

encontrados com frequência na área de 

estudo do empreendimento.

As espécies domesticadas, como cães e 

gatos, possuem relação muitas vezes 

danosa com os mamíferos silvestres, 

seja caçando-os ou transmitindo-lhes 

diversas doenças.

Considerando-se apenas os mamíferos 

silvestres, os biólogos encontraram nas 

pesquisas de campo 27 espécies, como, 

por exemplo: capivara; cuíca; gambá; 

tatu-peba; sagui-de-tufos-pretos; 

jaguatirica; paca e mão-pelada. A lontra 

também foi registrada por meio de 

entrevistas com moradores da região. 

Esta espécie e a jaguatirica encontram-

se vulneráveis quanto à ameaça de 

extinção em Minas Gerais.

Dentre as 27 espécies de mamíferos 

s i l ves t re  reg is t radas ,  16  fo ram 

confirmadas em campo pelos biólogos. 

As outras espécies foram registradas 

apenas por meio das entrevistas.

Diante dos surtos de febre amarela que 

tem ocorrido no Estado de Minas Gerais, 

é importante salientar, ainda, que os 

macacos não são transmissores dessa 

doença. Logo, provocar a morte desses 

animais não impede necessariamente a 

transmissão para os seres humanos, 

além de a prática constituir um crime 

ambiental.

Toca de tatu-peba (Euphractus sexcinctus)

Pegada de capivara (Hydrochoerus hydrochaeris)

Pegada de mão-pelada (Procyon cancrivorus)
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MEIO SOCIOECONÔMICO

ANTÔNIO DIAS

A população total estimada do Município 

de Antônio Dias é de 9.363 habitantes, 

apontando densidade demográfica de 

11,90 habitantes/km².

O Município de Antônio Dias possui, além 

da Sede, o distrito Hematita e alguns 

povoados rurais, tais como São Joaquim 

da Bocaina, Porteira Grande e Japão. 

A pirâmide etária entre 1991 e 2010 revela 

que houve modificação da estrutura da 

população ao longo desses anos, sendo 

que, a partir do ano 2000, a maior parte da 

população estava na faixa de 10 a 24 anos. 

Em 2010, a pirâmide populacional 

apresentava maior equilíbrio de faixa 

etária, porém com estreitamento da base, 

devido ao crescimento da população. 

Além disso, destaca-se o aumento da 

população na faixa etária a partir de 60 

anos e diminuição no número de 

nascimentos.Quanto à economia, o 

Produto Interno Bruto (PIB) – representa a 

soma de todos os bens e serviços finais 

produzidos em uma determinada região, 

durante um determinado período – 

apresentou-se crescente entre os anos de 

1999 e 2012. No ano de 2012, maior parte 

da renda obtida foi no setor de serviços, 

seguido do setor de agropecuária e pela 

indústria. 

Pirâmide etária

Paisagem da área de inserção da PCH Antônio Dias.
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O abastecimento de água do município é 

garantido pela Companhia de Saneamento 

de Minas Gerais (COPASA), que capta água 

superficial do rio Piracicaba e também utiliza 

água subterrânea por meio de poços 

tubulares. 

A coleta de esgoto, por sua vez, é de 

responsabilidade da prefeitura e não possui 

tratamento, sendo laçando nos cursos 

d'água da região. 

Assim como para o esgoto, a coleta de lixo é 

garantida pela prefeitura e direcionada para 

a Central de Resíduos Vale do Aço da 

empresa Vital Engenharia Ambiental S/A. 

Já o fornecimento de energia elétrica é feito 

pela Companhia Energética de Minas 

Gerais (CEMIG). 



Os acessos principais do município 

são a Rodovia Federal BR-381 e as 

Rodovias Estaduais MG-320 e MG-

760. Outra via importante é a 

ferrovia EFVM, que transporta 

passageiros entre Belo Horizonte e 

Vitória e possui estação na cidade.

No que se refere à educação, o 

município possui 25 escolas, sendo 

20 na zona urbana e cinco (5) na 

zona rural.

A rede hospitalar de Antônio Dias é 

composta por estabelecimentos 

públicos e privados que prestam 

serviços ao Sistema Único de 

Saúde (SUS), além de outras 

unidades de apoio.

Na segurança pública, Antônio Dias 

é atendido pela Polícia Militar do 

Estado de Minas Gerais (PMMG).

No que se refere à assistência 

social, o município possui um (1) 

Departamento de Assistência 

Social que atua por meio do Centro 

de Referência de Assistência Social 

(CRAS).

Com relação ao turismo, Antônio 

Dias localiza-se muito próximo ao 

rio Piracicaba, que margeia toda a 

porção urbana do município, e 

conta com alguns atrativos de 

origem natural, como cachoeiras, 

lagoas e grutas, destacando-se as 

cachoeiras da Prainha, Serra 

Negra, do Salto, Caxambu e 

Cascat inha; a Gruta de São 

Joaquim da Bocaina e a Lagoa do 

Teobaldo.  Além disso, possui como 

ponto turístico e cultural a Igreja de 

São Geraldo, construída no alto de 

uma colina no centro da cidade por 

Coronel Fabriciano; e a Igreja 

Matriz, também localizada no centro 

do município. 
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COMUNIDADE DO JAPÃO BAIXADA

Foram fe i tas  en t rev is tas  com 11 

moradores da Comunidade do Japão 

Baixada, localizada próxima à área de 

implantação do empreendimento. 

Dos entrevistados, a maioria (72%) possui 

Ensino Fundamental incompleto. Dentre 

os entrevistados, 36% estão trabalhando; 

27% são aposentados e os outros 36% 

estão desempregados. 

Com relação ao abastecimento de água, a 

maior parte dos entrevistados diz ser 

atendida pela prefeitura. Paralelamente, o 

esgoto é lançando sem tratamento no 

córrego do Japão e os resíduos sólidos, 

em sua maioria, são queimados.

O transporte na região foi relatado como 

precário, principalmente porque os pontos 

de ônibus são distantes do local de 

moradia das pessoas. 

Com relação à saúde, a comunidade 

possui um único Posto de Saúde.

A segurança pública também foi relatada 

como ruim, sendo a região marcada por 

violência e policiamento ineficiente.
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Escola Municipal da Comunidade do Japão Baixada

Entrevista com moradores da
comunidade do Japão Baixada



ADA
A fim de se caracterizar a ADA, foram 

r e a l i z a d a s  e n t r e v i s t a s  c o m  1 5 

moradores cujas propriedades serão 

afetadas pelas estruturas provisórias e 

permanentes da PCH Antônio Dias.

Dos entrevistados, a maioria (36%) 

possui Ensino Fundamental completo. 

Dentre os entrevistados, 57% estão 

trabalhando; 29% são aposentados e os 

outros 14% estão desempregados. 

Com relação ao abastecimento de água, 

a maioria dos entrevistados utiliza poço 

coletivo ou capta água de nascentes, 

enquanto que o esgoto é lançado sem 

tratamento no rio Piracicaba. Quanto aos 

resíduos sól idos,  a maior ia dos 

moradores (57%) disse que há coleta, 

seguido de 21% que relatou que os 

queima.

Com relação ao serviço de saúde, são 

utilizados os serviços de Timóteo, 

seguido de Ipatinga e Antônio Dias, 

respectivamente. 
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ALTERAÇÕES 
SOCIOAMBIENTAIS

A fim de alcançar o melhor entendimento sobre as 

alterações socioambientais que podem ser causadas 
pelo funcionamento da PCH Antônio Dias foi realizado, 
primeiramente, o prognóstico socioambiental da área de 
inserção do empreendimento, estudo que traduz as condições 
atuais e futuras do meio ambiente. Após essa análise, são 
apresentados os possíveis impactos decorrentes do 
funcionamento do empreendimento e os programas 
ambientais.
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Com a implantação da PCH Antônio Dias 

são esperadas algumas modificações na 

paisagem da AID e da ADA. Partindo do 

diagnóstico ambiental e das intervenções 

p r e v i s t a s  n a  c a r a c t e r i z a ç ã o  d o 

empreendimento, são apresentadas a 

seguir algumas considerações dos 

prognósticos sobre os meios físico, biótico 

e socioeconômico, considerando o cenário 

sem a  imp lan tação  das  med idas 

ambientais propostas e com a implantação 

destas.
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A AID e ADA da PCH Antônio Dias refletem as características da bacia do rio 

Piracicaba como um todo, apresentando terras susceptíveis à erosão, 

predominância de pastagens sem manejo, escassez de remanescentes de mata 

nativa e mata ciliar e presença de feições erosivas. Mais recentemente, 

destacam-se as obras de ampliação e duplicação da Rodovia Federal BR-381. 

Com relação à qualidade das águas do rio Piracicaba, o curso d'água tende a 

manter suas características físicas em curto prazo. Em contrapartida, no entanto, 

é possível que haja mudanças na qualidade das águas, levando em consideração 

parâmetros físico-químicos, bacteriológicos e hidrobiológicos.

Apesar do prognóstico de manutenção da degradação das matas da região, que 

tem como consequência a diminuição dos ambientes para os animais (répteis, 

anfíbios e mamíferos), espera-se que sem a implantação da PCH Antônio Dias, a 

AID e ADA não sofram mudanças significativas quanto à composição da fauna. 

A evolução demográfica do Município de Antônio Dias modificou-se, apontando 

para um decréscimo populacional. Este decréscimo evidencia a falta de 

investimentos e perspectivas neste município, cuja causa pode estar relacionada 

com a proximidade às cidades de Coronel Fabriciano e Timóteo, dois (2) grandes 

centros urbanos da região.

Em termos de dinâmica produtiva, as expectativas atuais quanto ao 

desenvolvimento da economia de Antônio Dias não apontam para a expansão 

real das atividades, uma vez que não se prevê dinamização em nenhum dos 

setores econômicos. 

Quanto aos serviços de saneamento, sabe-se que estes possuem algumas 

limitações. Em relação à captação, tratamento e distribuição de água, não há 

previsão de melhorias no sistema municipal. Em especial, o serviço de 

esgotamento sanitário foi diagnosticado como deficiente, já que a rede de esgoto, 

quando existente, não está interligada a uma ETE. Isso significa que seu destino 

é, invariavelmente, os cursos d'água da região, principalmente o rio Piracicaba.

Por fim, menciona-se que a infraestrutura de serviços do Município de Antônio 

Dias sofreu com o advento das obras de ampliação da Rodovia Federal BR-381, 

uma vez que o contingente de colaboradores das obras é elevado e, mesmo que 

muitos deles sejam provenientes da região, o aumento pela demanda de tais 

serviços é inerente. Este cenário tende a perdurar não só em Antônio Dias como 

também na região, já que a duplicação da referida rodovia ainda se estenderá por 

algum tempo.
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Durante a implantação das estruturas da PCH, algumas ações como abertura de 

acessos locais, escavações em solo e rocha e aumento do fluxo de veículos na 

região poderão ocasionar alterações. 

Em relação à qualidade do ar e à poluição sonora, haverá aumento da emissão de 

particulados, gases e ruídos, devido, principalmente, às escavações intensas em 

solo e rocha, à britagem dos materiais pétreos e ao aumento de trânsito de 

veículos na região. No entanto, estas interferências estarão restritas às áreas de 

construção das infraestruturas da PCH e serão temporárias, ocorrendo apenas 

durante o período das obras.

A implantação do empreendimento também afetará, positiva e negativamente, os 

acessos viários da região. O trânsito de veículos ficará mais intenso, porém, além 

das vias já existentes, será necessária a abertura de novos acessos e sua devida 

sinalização, facilitando a mobilidade de pessoas e mercadorias na ADA.

Com relação à qualidade das águas do rio Piracicaba, em decorrência da 

implantação da PCH Antônio Dias, poderá haver o revolvimento do leito do rio e o 

aumento na contribuição de sedimentos, afetando diretamente a qualidade da 

água na região.

Para a implantação da PCH Antônio Dias será necessária a supressão vegetal de 

parte dos remanescentes de mata ciliar presentes nas margens do rio Piracicaba, 

no trecho de inserção do futuro reservatório e das estruturas provisórias e 

permanentes, totalizando, aproximadamente, 23 ha.

Em empreendimentos hidrelétricos, a transformação do ambiente lótico (com 

características de rio, maior velocidade da água) em lêntico (com características 

de reservatório, com menor velocidade da água), devido à formação de 

reservatórios artificiais, é inerente. A diminuição da diversidade de habitats e, 

consequentemente, de espécies de peixes, está diretamente associada a esta 

transformação.

Prevê-se o aumento de população, direta ou indiretamente atraída pelas 

perspectivas de melhoria das oportunidades de trabalho e renda, sendo este 

aumento esperado durante a fase de implantação do projeto. As oportunidades 

reais de negócio a serem criadas no município devidas ao empreendimento são, 

no entanto, de difícil mensuração, concentrando-se especialmente nos setores de 

prestação de serviços (alimentação, hospedagem, oficinas, comércio de 

mercadorias etc.).A implantação da PCH Antônio Dias tende, também, a 

dinamizar a economia da ADA, AID e da AII. Além dos investimentos do próprio 

empreendimento, a economia de aglomeração oriunda dos serviços que serão 

necessários para atender à demanda da PCH poderá atrair novos investimentos 

para estas áreas, intensificando, dessa forma, o crescimento econômico da 

região.

Em relação às atividades de turismo e lazer, a criação do reservatório da PCH 

Antônio Dias promoverá efeitos positivos na região de entorno. A beleza do local 

poderá incrementar a potencialidade do ecoturismo. A pesca poderá ser 

incentivada, sobretudo em sua modalidade esportiva. 



IMPACTOS AMBIENTAIS

METOLOGIA
Os impactos ambientais definidos para a 

PCH Antônio Dias foram avaliados em nove 

(9) aspectos, listados na sequência, sendo a 

magnitude e a importância determinadas a 

partir da sua avaliação.

Refere-se à relação de causa e efeito da 
ação geradora do impacto, podendo ser 
classificado em:
Dire ta :  quando o  impac to  resu l ta 
diretamente de ação geradora, resultante de 
uma simples relação de causa e efeito.
Indireta: quando o impacto resulta de outro 
impacto, resultante de uma reação 
secundária.

FORMA

Refere-se ao tempo de decorrência entre o 
início da atividade causadora e o início da 
ocorrência do impacto, sendo classificado 
em:
Imediato: quando o impacto se inicia 
concomitantemente à ação geradora.
Curto prazo: qquando o impacto se inicia 
alguns meses após o início da realização da 
atividade causadora.
Médio prazo: quando o impacto se inicia 
alguns anos após o início da realização da 
atividade causadora.
Longo prazo: quando o impacto se inicia 
pelo menos uma década após o início da 
realização da ação desencadeadora.

TEMPORALIDADE

Vista do Rio Piracicaba
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Refere-se à probabilidade de ocorrência do 
impacto em função da atividade causadora, 
sendo classificado em:
Certa.
Provável.
Improvável.

OCORRÊNCIA

SINERGISMO

Refere-se à capacidade do impacto 
i n t e r a g i r  c o m  o u t r o s  i m p a c t o s , 
potencializando ou não os seus efeitos. É 
classificado em:
Sim: quando sinérgico.
Não: quando não sinérgico.

Refere-se à influência do impacto sobre a 
qualidade ambiental, podendo ser 
classificado em: 
Positivo: quando resultar em melhoria da

qualidade socioambiental.

Negativo: quando resultar em dano ou 

perda socioambiental.

EFEITO
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R e f e r e - s e  à  e s c a l a  t e m p o r a l  d e 
permanência do impacto, podendo ser 
classificada como:
Temporária: quando o impacto ocorre 
durante um período de tempo definido.
Intermitente: quando o impacto ocorre de 
forma cíclica ou sazonal, uma vez iniciada 
sua ação geradora.
Contínua: quando o impacto ocorre de 
forma continuada, uma vez iniciada sua 
ação geradora.

DURAÇÃO

Refere-se à escala espacial da abrangência 
do impacto sobre os aspectos ambientais, 
sendo classificada em:
Pontual:  quando o impacto possui 
abrangência espacial restrita.
L o c a l :  q u a n d o  o  i m p a c t o  p o s s u i 
abrangência espacial restrita.
Regional: quando o impacto ocorre de 
forma amplamente disseminada.

ABRANGÊNCIA

Refere-se à capacidade da anulação ou 
minimização do impacto ambiental uma vez 
iniciada a atividade causadora, sendo 
classificada em:
Reversível: quando a alteração causada 
pelo impacto pode ser alvo de ações 
querestaurem o equilíbrio ambiental 
próximo ao pré-existente.
Irreversível: quando a alteração causada 
pelo impacto não pode ser revertida por 
ações de intervenção.

REVERSIBILIDADE

Refere-se à capacidade do impacto se 
acumular ao longo do tempo e do espaço, 
sendo classificada em:
Sim: quando cumulativo.
Não: quando não cumulativo.

CUMULATIVIDADE

Córrego do Japão



Para a definição da magnitude de cada 

impacto ambiental, foram definidos pesos 

para cada um dos atributos analisados, 

conforme  tabela.

Aspecto Definição Peso

Temporário 1

Intermitente 3

Contínuo 5

Curto Prazo 5

Médio Prazo 3

Longo Prazo 1

Localizado 1

Disperso 3

Estratégico 5

Certo 5

Provável 3

Improvável 1

Reversível 1

Irreversível 5

Sim 5

Não 1

Sim 5

Não 1
Cumulativo

Duração

Temporalidade

Abrangência

Ocorrência

Reversibilidade

Sinérgico

A somatória dos pesos definiu-se 

a magnitude de cada impacto.

Magnitude Desprezível Pequena Média Grande

Soma dos 

demais 

aspectos

Até 15 De 16 a 20 De 21 a 25 A partir de 26

Desprezível Pequena Média Grande

Temporário Irrelevante Baixa Média Alta

Intermitente Baixa Média Média Alta

Contínuo Média Alta Alta Alta

Duração

Magnitude

Im
p

o
rtâ

n
c
ia

Por fim, a importância de cada impacto ambiental foi 

definida a partir da matriz, ilustrada na tabela, com o 

cruzamento das informações de magnitude e duração.

Córrego da Onça
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A preparação da área para a construção do 

empreendimento, bem como a implantação 

de ensecadeiras, implica na realização de 

obras de corte, aterro e terraplenagem. Além 

disso, o melhoramento dos acessos irá 

expor, mesmo que temporariamente, solos 

naturalmente susceptíveis à erosão.

Programas: Programa de Recuperação de 

Áreas Degradadas

Perda de Solos

MEIO FÍSICO

A potencialização dos focos erosivos 

existentes, bem como o surgimento de novos 

focos, poderá decorrer, indiretamente, da 

perda gradual dos solos e da retirada da 

vegetação. 

Programas: Programa de Recuperação de 

Áreas Degradadas.

Potencialização e Surgimento 
de Focos Erosivos

Do ponto de vista geotécnico, poderão 

ocorrer instabilizações na ADA durante a 

implantação do empreendimento, causadas 

pelas at iv idades de corte e aterro; 

deslocamento de veículos; detonações e 

perfuração de furos de sondagem. 

Programas: Programa de Recuperação de 

Áreas Degradadas.

Instabilidade Geotécnica 
das Estruturas Físicas do 
Empreendimento

O funcionamento do canteiro de obras na 

área de implantação da PCH Antônio Dias 

poderá gerar lançamento de efluentes de 

origem sanitária e industrial, alterando a 

qualidade do solo. 

Programas:  P rog rama  de  Ges tão 

Ambiental.

Alterações da Qualidade do Solo

A movimentação de terra oriunda de 

processos de retirada de solo ou fluxo de 

automóveis, máquinas e equipamentos 

provoca a suspensão do material particulado 

que, conjuntamente com os gases emitidos 

por motores de veículos pesados e, 

eventualmente, por geradores de energia 

movidos a combustível fóssil, poderão 

causar alterações na qualidade do ar. No 

entanto, estas interferências estarão 

restritas às áreas de construção das 

infraestruturas do empreendimento e serão 

temporárias, ocorrendo apenas durante o 

período das obras.

Programas:  P rog rama de  Ges tão 

Ambiental.

Alterações da Qualidade do Ar

A implantação do empreendimento implicará 

em modificação permanente do uso e 

ocupação do solo da ADA por meio da 

desativação de áreas anteriormente 

utilizadas principalmente por pecuária e 

agricultura. Este impacto seguirá atuando 

t a m b é m  n a  f a s e  d e  o p e r a ç ã o  d o 

empreendimento, uma vez que alguns usos 

serão proibidos em partes do reservatório e 

da sua faixa de APP.

Programas: Plano Ambiental de Uso e 

Conservação do Entorno de Reservatório 

Artificial (PACUERA).

Alterações no Uso do Solo

A implantação e operação da PCH Antônio 

Dias proporcionará a descaracterização de 

parte da paisagem local. Para que as obras 

sejam viáveis, serão necessárias a abertura 

de alguns acessos e a ret i rada da 

vegetação. Ademais, a transformação do 

trecho encachoeirado do rio Piracicaba em 

reservatório também ocasionará mudanças 

visuais perceptíveis.

Programas: Programa de Recuperação de 

Áreas Degradadas.

Alterações na Paisagem Local

IMPACTOS AMBIENTAIS
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Área de pastagem

O incremento no processo de assoreamento 

do rio Piracicaba se configura como impacto 

indireto da perda de solos. O assoreamento 

resulta no excesso de material sobre o leito 

fluvial, dificultando a dinâmica normal de 

fluxo e trazendo consequências para a biota 

e para o aproveitamento do recurso hídrico. 

Programas: Programa de Recuperação de 

Áreas Degradadas.

Incremento no Processo de 
Assoreamento do Rio Piracicaba

O retorno da vazão turbinada na casa de força 

ao rio Piracicaba promoverá turbilhonamento 

das águas, aumentando, assim, o potencial 

de erodibilidade das margens e do próprio 

leito do rio Piracicaba. 

Programas: Programa de Recuperação de 

Áreas Degradadas.

Perda de Solos no Trecho de 
Vazão Restituída

A retenção de sólidos na barragem da PCH 

Antônio Dias proporcionará a alteração do 

processo de transporte de sedimentos a 

jusante do barramento, já que parte da carga 

sólida carreada pela bacia do rio Piracicaba 

ficará retida no reservatório. 

Contudo, destaca-se que a montante da PCH 

Antônio Dias já existe outro empreendimento 

hidrelétrico instalado, a saber: a UHE Sá 

Carvalho. Desta forma, grande parte dos 

sedimentos carregados pelo rio Piracicaba já 

ficam retidos neste barramento, tornando 

este impacto menos significativo.

Programas: Programa de Monitoramento 

Hidrossedimentológico.

Alteração do Processo de 
Transporte de Sedimentos a 
Jusante do Barramento

A estabilidade e resistência à erosão nas 

encostas marginais são ditadas pela 

declividade dos terrenos e pela natureza dos 

solos e do substrato litológico que sustentam 

o relevo. Um agente adicional de erosão e

instabil idade, neste caso a água, é 

introduzido com a formação do reservatório. 

Todavia, o fato do regime de operação ser a 

fio d'água minimiza a possibilidade de 

ocorrência deste impacto.

Programas: Programa de Recuperação de 

Áreas Degradadas.

Potencialização dos Processos 
Erosivos nas Margens do 
Reservatório

Foram identificadas cinco (5) cavidades com 

alto grau de relevância no local de instalação 

do empreendimento, sendo que quatro (4) 

delas estão localizadas dentro dos limites 

definidos para o reservatório. Desta forma, 

invariavelmente haverá perda de material 

espeleológico.

Este impacto é inerente à operação do 

empreendimento, não havendo possibilidade 

de mitigá-lo. No entanto, ressalta-se que a 

compensação destas cavidades será 

devidamente realizada conforme o Decreto 

ICMBio nº 6.640, de 07 de novembro de 2008 

(BRASIL, 2008).

Perda de Material Espeleológico
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MEIO BIÓTICO

Perda de Áreas de Vegetação Nativa 
A retirada da vegetação na área do futuro 

reservatório e instalações da PCH Antônio 

Dias poderá causar o empobrecimento da 

diversidade vegetal, perda quali e 

quantitativa dos ambientes da fauna e 

possível aumento do processo de 

fragmentação de ecossistemas, com 

exposição dos fragmentos remanescentes 

aos efeitos de borda.

Programas: Plano Ambiental de Uso e 

Conservação do Entorno de Reservatório 

Artificial (PACUERA).

A retirada da vegetação nativa inerente ao 

processo de implantação da PCH Antônio 

Dias poderá resultar na dispersão dos 

animais.

A movimentação de veículos e pessoas na 

área da obra e a poluição sonora gerada 

poderão agravar o afugentamento dos 

animais, deixando-os mais vulneráveis a 

atropelamentos e à predação e caça 

predatória (especialmente de exemplares 

cinegéticos que porventura ficarem acuados 

em determinados locais).

Pressão sobre a Fauna Silvestre

Em consequência, suas águas poderão 

apresentar níveis mais reduzidos de 

oxigênio dissolvido, tendo em vista a 

potencial idade máxima de DBO em 

decorrência do consumo de oxigênio pela 

decomposição da biomassa inundada.

Após o enchimento do reservatório, as 

c o m u n i d a d e s  b e n t ô n i c a s  e s t a r ã o 

submetidas à diminuição da disponibilidade 

de substratos, os quais serão inundados, 

favorecendo a instalação de organismos 

mais adaptados a substratos do tipo 

argiloso/arenoso. Os espécimes estarão 

também submetidos a variações de 

profundidade em decorrência da penetração 

da luz e da constituição do sedimento. 

Espera-se, então, que as comunidades 

bentônicas estejam melhor representadas 

nas áreas marginais após a formação do 

reservatório.

Programas: Programa de Monitoramento 

Limnológico e da Qualidade da Água.

Os efeitos negativos mais relevantes sobre 

a ictiofauna (peixes), relacionados à 

imp lan tação de  empreend imentos 

hidrelétricos, surgem a partir da interrupção 

de rotas migratórias e do bloqueio entre os 

locais de desova. No entanto, no presente 

estudo, nenhuma das espécies de peixes 

registrada é considerada migradora 

reprodutiva.

A existência de outros barramentos no rio 

Piracicaba, além da UHE Sá Carvalho e, de 

maneira geral, em toda a bacia do rio Doce, 

é fator relevante ao se analisar a dinâmica 

da ictiofauna na área de influência da PCH 

Antônio Dias. Os empreendimentos 

hidrelétricos e os demais impactos 

antrópicos presentes na bacia moldaram a 

comunidade de peixes em toda região, 

beneficiando espécies generalistas, 

exóticas, sedentárias e amplamente 

distribuídas.

Programa: Programa de Monitoramento e 

Resgate da Ictiofauna e do Programa de 

Educação Ambiental.

Pressão sobre a Ictiofauna

Durante o desvio do rio Piracicaba para a 

construção do barramento da PCH Antônio 

Dias, exemplares de peixes poderão ficar 

a p r i s i o n a d o s  n a  r e g i ã o  e n t r e  a s 

ensecadeiras. Seus efeitos poderão ser 

acompanhados e minimizados por meio da 

execução do Programa de Monitoramento 

e Resgate da Ictiofauna.

Perda de Exemplares da Ictiofauna

Durante o período de enchimento do 

reservatório da PCH Antônio Dias, as 

águas do rio Piracicaba poderão receber 

contribuições de sólidos e de compostos 

orgânicos e inorgânicos presentes na área 

inundada. 

Alterações nas Comunidades 
Hidrobiológicas
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MEIO SOCIOECONÔMICO

P a r a  v e r i f i c a r  a  v i a b i l i d a d e  d o 

empreend imento  fo ram rea l izados 

diferentes estudos na sua área de 

implantação. Profissionais de diversas 

áreas estiverem em campo para efetuar 

suas investigações e coletar dados. Para 

tanto, transitaram por terras de terceiros, 

tiveram contato com a população local 

r e s i d e n t e  e  f o r n e c e r a m  a l g u m a s 

informações acerca do projeto, podendo ter 

s i d o  g e r a d a  e x p e c t a t i v a  s o b r e  a 

comunidade local.

Programa: Programa de Comunicação 

Social.

Geração de Expectativas na 
População

O incremento da economia local poderá 

ocorrer tanto na fase de planejamento do 

empreendimento quanto na sua instalação, 

por meio da movimentação de profissionais 

envolvidos nos diferentes estudos que 

permeiam o licenciamento ambiental e dos 

profissionais envolvidos na implantação do 

projeto. 

Exclusivamente na fase de planejamento, os 

estudos ambientais envolvem campanhas 

de campo, acarretando demandas por 

alimentação, hospedagem, guias locais, 

entre outras necessidades afetas ao 

planejamento da atividade.

Incremento da Economia Local

A especulação imobiliária pode ser 

entendida como o ato de investir em bens 

imóveis, objetivando obter lucros acima da 

média dos demais investimentos, sendo 

este fenômeno esperado em função da 

implantação da PCH Antônio Dias.

E s t e  i m p a c t o  p o d e r á  a c o n t e c e r 

principalmente na ADA da PCH Antônio 

Dias, uma vez que os proprietários das 

terras limítrofes ao local de implantação do 

empreendimento podem supor que, devido 

à implantação do projeto, suas terras 

possam supervalorizar.

Especulação Imobiliária

O local de futura instalação da PCH Antônio 

Dias é marcado por estabelecimentos rurais, 

cuja atividade econômica principal é a 

agropecuária. Não há grandes aglomerados 

urbanos, tampouco fábricas que sejam 

fontes de ruídos aos residentes. Contudo, há 

a Rodovia Federal BR-381 que, além de ter 

alta circulação de veículos, está atualmente 

em fase de obras de ampliação.

Neste cenário, pode-se concluir, portanto, 

que os habitantes do entorno do local de 

instalação da PCH Antônio Dias já possuem 

certo desconforto sonoro, causado pela 

grande circulação de veículos e pelas obras 

da rodovia.

Programas: Programa de Gestão Ambiental 

e Comunicação Social.

Alterações no Conforto Sonoro

A mudança na dinâmica da circulação de 

pessoas no entorno da obra da PCH Antônio 

Dias poderá gerar situações de conflito e/ou 

desconforto com os moradores da ADA.

Os residentes da ADA têm hábitos caseiros e 

suas principais atividades econômicas 

voltam-se para a própria propriedade, 

tornando a circulação de estranhos ainda 

mais incômoda.

Programas: Programa de Comunicação 

Social.

Interferências no Cotidiano da 
População

As atividades de instalação da PCH Antônio 

Dias poderão aumentar o risco de acidentes 

na região, especialmente no canteiro de 

obras. Ademais, as obras irão também 

aumentar a quantidade de veículos no local, 

o que pode majorar o risco de acidentes com 

transeuntes e moradores dos arredores da 

obra.

Programas:  Prog rama de  Ges tão 

Ambiental, Programa de Sinalização, 

Segurança e Alerta e Programa de 

Educação Ambiental.

Ocorrência de Acidentes
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A implantação da PCH Antônio Dias 

mobilizará mão de obra para a construção de 

suas instalações, resultando na geração de 

empregos diretos. Para suprir as demandas 

deste contingente de trabalhadores, se faz 

necessária a contratação de serviços e de 

fornecedores diversos, que poderão ser 

contratados no Município de Antônio Dias ou 

em municípios próximos, acarretando na 

geração de postos de serviços indiretos à 

obra.

Programas: Priorização de Fornecedores e 

de Mão de Obra Local e Programa de 

Comunicação Social.

Geração de Empregos Diretos e 
Indiretos

O aquecimento da economia da região 

durante a construção da PCH Antônio Dias 

implicará no aumento da arrecadação fiscal 

dos municípios da AID e AII, por meio do 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISSQN) e do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias (ICMS).

Programas: Programa de Priorização de 

Fornecedores e de Mão de Obra Local.

Aumento da Arrecadação 
Municipal

A sede urbana de Antônio Dias será, 

provavelmente, adotada como ponto de 

apoio às obras da PCH Antônio Dias. Assim 

sendo, serviços básicos deste município, 

tais como saúde, segurança pública, 

sistema viário, saneamento básico e lazer 

deverão ser mais demandados, podendo 

gerar, portanto, pressão sobre tais aparelhos 

urbanos.

Programas: Programa de Priorização de 

Fornecedores e Mão de Obra Local e 

Programa de Comunicação Social.

Pressão sobre a Infraestrutura de 
Serviços Básicos

e, por este motivo, este impacto ser mais 

fortemente sentido por estes moradores, 

destaca-se que todos os acessos serão 

reparados e reformados para comportarem 

os veículos mais pesados que servirão à 

obra, acarretando, assim, em melhorias para 

os moradores locais.

Programas: Programa de Sinalização, 

Segurança e Alerta e Programa de Gestão 

Ambiental.

Conforme apresentado no diagnóstico, a 

região de inserção da PCH Antônio Dias foi 

relatada como sendo violenta pelos 

entrevistados. Somado a este fato, o 

aumento na circulação de pessoas e a 

própria obra poderão atrair pessoas com 

más intenções para a região.

Programa: Programa de Educação 

Ambiental.

Potencialização da Violência 
Sexual contra a Criança e a Mulher

O início da fase de operação da PCH Antônio 

Dias resultará na desmobilização da mão de 

obra contratada durante a fase de 

implantação, resultando no desaquecimento 

da economia local.

Desta forma, a desmobilização da mão de 

obra contratada representará um efeito 

inverso  à  d inamização  econômica 

provocada na fase anterior, especialmente 

na AID e AII.

Programa: Programa de Comunicação 

Social.

Desaquecimento da Economia 
Local

Com a implantação da PCH Antônio Dias 

ocorrerá aumento na circulação de veículos 

na região, principalmente nas vias internas 

de acesso.Apesar do fluxo de veículos nas 

vias de acesso próximas à ADA ser pequeno 

Aumento do Fluxo de Veículos

Aumento da Oferta de Energia no 
SIN
A energia gerada na operação da PCH 

Antônio Dias será conectada ao SIN. Desta 

maneira, a produção de 23 MW pelo 

empreendimento contribuirá para o aumento 

da quantidade de energia ofertada pelo SIN, 

bem como irá ajudar na manutenção da 

tensão média de energia, auxiliando na 

qualidade do fornecimento realizado pela 

CEMIG.
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Embora diversos usos permaneçam 

possíveis no reservatório e na sua faixa de 

APP, algumas atividades precisarão ser 

restritas ou passíveis de usos controlados. 

Desta maneira, os moradores da região, 

principalmente aqueles situados na ADA e 

que terão suas terras diretamente afetadas 

pelo empreendimento, poderão sofrer os 

efeitos deste impacto. 

Programas: Plano Ambiental de Uso e 

Conservação do Entorno de Reservatório 

Artificial (PACUERA) e Programa de 

Comunicação Social.

Restrição da Utilização do Curso 
d'Água e do Uso do Solo na APP 
do Reservatório

INTERFACE DOS MEIOS 
FÍSICO, BIÓTICO E 

SOCIOECONÔMICO

A elaboração de estudos e a presença de 

equipes técnicas nas áreas de influência do 

empreendimento contribuem para a geração 

e aprofundamento do conhecimento acerca 

da região.

Programas: Programas de Comunicação 

Social Programa de Educação Ambiental.

Geração de Conhecimento sobre a 
Região

Devido à implantação do canteiro de obras, a 

possibilidade de lançamento dos efluentes 

g e r a d o s  n a s  i n s t a l a ç õ e s  d o 

empreendimento sem o devido tratamento e 

o carreamento de material particulado em 

corpos d'água poderão modif icar a 

qualidade das águas da região em estudo.

Outra questão relacionada ao lançamento in 

natura de efluentes sanitários, desta vez no 

que diz respeito ao meio biótico, refere-se ao

Alteração da Qualidade das Águas

aumento do aporte de fósforo, nitrogênio e 

DBO na água. O aumento nos níveis de 

matéria orgânica provoca aumento das 

taxas de consumo de oxigênio, podendo 

levar a condições de baixa oxigenação em 

determinados trechos do curso d'água. Esta 

condição ocorre principalmente nas épocas 

de menor vazão, quando há menor 

reaeração da água.

Programas: Programa de Educação 

Ambiental e Programa de Comunicação 

Social.

Durante a operação da PCH Antônio Dias, os 

ruídos da casa de força poderão acarretar 

alterações no conforto sonoro para os 

m o r a d o r e s  d o  e n t o r n o ,  p a r a  o s 

trabalhadores do empreendimento e para a 

fauna terrestre.

Programas:  P rog rama de  Ges tão 

Ambiental, Programa de Sinalização, 

Segurança  e  A le r ta ,  P rog rama de 

Afugentamento e Monitoramento da Fauna 

Terrestre, Programa de Comunicação Social 

e Programa de Educação Ambiental.

Alterações no Conforto Sonoro 
devidas à Casa de Força

Com a implantação do barramento da PCH 

Antônio Dias ocorrerá alteração no rio 

Piracicaba, convertendo os ambientes 

l ó t i c o s  ( c o r r e d e i r a s )  e m  l ê n t i c o s 

(reservatório), ocasionando modificação nos 

parâmetros da qualidade da água. A 

alteração dos ambientes deverá favorecer 

também espécies típicas de ambientes 

lênticos  em detrimentos daquelas de 

ambientes lóticos e, consequentemente, irá 

alterar a composição e a dinâmica da 

comunidade hidrobiológica e da ictiofauna.

Programas: Programa de Monitoramento 

Limnológico e de Qualidade da Água e 

Programa de Monitoramento e Resgate da 

Ictiofauna.

Transformação de Ambientes 
Lóticos em Lênticos

Para este impacto não há nenhuma medida a 

ser adotada, a não ser a própria manutenção 

da operação do empreendimento.

45



Matriz de Impacto 

Legenda 

Efeito: Positivo (P), Negativo (N); Forma: Direta (D), Indireta (I); Duração: Temporário (T), Intermitente (I), Contínuo (C); 

Temporalidade: Curto Prazo (C), Médio Prazo (M), Longo Prazo (L); Abrangência: Localizado (L), Disperso (D), 

Estratégico (E);  Ocorrência: Certo (C), Provável (P), Improvável (I); Reversibilidade: Reversível (R), Irreversível (I);  

Sinérgico: Sim (S), Não (N); Cumulativo: Sim (S), Não (N).

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS
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Perda de solos N D I M L P I S S

Potencialização e surgimento de focos erosivos N D I M L P R S S

Instabilidade geotécnica das estruturas físicas do empreendimento N D T C L P R S N

Alterações na qualidade do solo N D T C L P R N N

Alterações na qualidade do ar N D T C L C R S N

Alterações no uso do solo N D C L D C I S N

Alterações na paisagem local N D C L D C I S N

Incremento no processo de assoreamento do rio Piracicaba N I T L D P R S S

Perda de solos no trecho de vazão restituída N D C M L P I S S

Alteração do processo de transporte de sedimentos a jusante do barramento N D C L L I R N S

Potencialização dos processos erosivos nas margens do reservatório N D I L L P R N S

Perda de material espeleológico N D C C L C I N S

Perda de áreas de vegetação nativa N D C C L C I S N

Pressão sobre a fauna silvestre N D T M D P R S N

Perda de exemplares da ictiofauna N D T M D P R N S

Alterações nas comunidades hidrobiológicas N D C L E C I S N

Pressão sobre a ictiofauna N D C L D C I s N

Geração de expectativas na população N D T C D P R S S

Incremento da economia local P D T C D C I N S

Especulação imobiliária N I T C D P R N N

Alterações no conforto sonoro N D T C L C R S S

Interferências no cotidiano da população N D T C D C R N N

Ocorrência de acidentes N D T C L P I N S

Aumento da arrecadação municipal P D T C E C I N S

Pressão sobre a infraestrutura de serviços básicos N D T M D P R S N

Aumento do fluxo de veículos N D T C D C I S S

Potencialização da violência sexual contra a criança e a mulher N I T C L P R S S

Geração de empregos diretos e indiretos P D T C E C I N N

Desaquecimento da economia local N D T C D C I N N

Aumento da oferta de energia do SIN P D C C E C I N N

Restrição da utilização do curso d’água e do uso do solo na APP do reservatório N D C M L C I N N

Geração de conhecimento sobre a região P D C M L C I N S

Alteração da qualidade das águas N D C M D P I S S

Alterações no conforto sonoro devidas à casa de força N D C L L P R N N

Transformação de ambientes lóticos em lênticos N D C L L C I S N
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AVALIAÇÃO DA MAGNITUDE E 
IMPORTÂNCIA PARA OS IMPACTOS

Fase Impacto
Soma dos 

aspectos
Magnitude Duração Importância

Perda de solos 25 Média Intermitente Média

Potencialização e surgimento de focos

erosivos
21 Média Intermitente Média

Instabilidade geotécnica das estruturas

físicas do empreendimento
17 Pequena Temporário Baixa

Alterações na qualidade do solo 13 Desprezível Temporário Irrelevante

Alterações na qualidade do ar 19 Pequena Temporário Baixa

Alterações no uso do solo 25 Média Contínuo Alta

Alterações na paisagem local 25 Média Contínuo Alta

Incremento no processo de assoreamento

do rio Piracicaba
19 Pequena Temporário Baixa

Perda de solos no trecho de vazão

restituída
27 Grande Contínuo Alta

Alteração do processo de transporte de

sedimentos a jusante do barramento
15 Desprezível Contínuo Média

Potencialização dos processos erosivos

nas margens do reservatório
15 Desprezível Intermitente Baixa

Perda de material espeleológico 27 Grande Contínuo Alta
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Fase Impacto
Soma dos 

aspectos
Magnitude Duração Importância

Perda de áreas de vegetação nativa 27 Grande Contínuo Alta

Pressão sobre a fauna silvestre 17 Pequena Temporário Baixa

Implantação 

e operação
Perda de exemplares da ictiofauna 17 Pequena Temporário Baixa

Alterações nas comunidades hidrobiológicas 27 Grande Contínuo Alta

Pressão sobre a ictiofauna 25 Média Contínuo Alta

Implantação

Operação

Magnitude e importância para os impactos do meio físico.

Magnitude e importância para os impactos do meio biótico.
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Magnitude e importância para os impactos do meio socioeconômico.

Fase Impacto
Soma dos 

aspectos
Magnitude Duração Importância

Planejamento Geração de expectativas na população 23 Média Temporário Média

Incremento da economia local 25 Média Temporário Média

Especulação imobiliária 15 Desprezível Temporário Irrelevante

Alterações no conforto sonoro 23 Média Temporário Média

Interferências no cotidiano da população 17 Pequena Temporário Baixa

Ocorrência de acidentes 19 Pequena Temporário Baixa

Geração de empregos diretos e indiretos 23 Média Temporário Média

Aumento da arrecadação municipal 27 Grande Temporário Alta

Pressão sobre a infraestrutura de serviços

básicos
17 Pequena Temporário Baixa

Aumento do fluxo de veículos 29 Grande Temporário Alta

Potencialização da violência sexual contra a

criança e a mulher
19 Pequena Temporário Baixa

Desaquecimento da economia local 21 Média Temporário Média

Aumento da oferta de energia do SIN 27 Grande Contínuo Alta

Restrição da utilização do curso d’água e do

uso do solo na APP do reservatório
21 Média Contínuo Alta

Planejamento 

e implantação

Implantação

Operação

Magnitude e importância para os impactos da interface dos meios
físico, biótico e socioeconômico.

Fase Impacto
Soma dos 

aspectos
Magnitude Duração Importância

Todas Geração de conhecimento sobre a região 25 Média Contínuo Alta

Implantação Alteração da qualidade das águas 29 Grande Contínuo Alta

Alterações no conforto sonoro devidas à

casa de força
13 Desprezível Contínuo Média

Transformação de ambientes lóticos em

lênticos
23 Média Contínuo Alta

Operação
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Como toda intervenção humana no meio 

ambiente, a instalação da PCH Antônio Dias 

promoverá alguns impactos. Nos capítulos 

anteriores, tais impactos foram identificados, 

descr i tos  e  ava l iados,  levando em 

consideração as diversas ações a serem 

implantadas.

Uma vez identificados e analisados os 

impactos, buscou-se propor e recomendar 

programas ambientais que, nos casos dos 

impactos negativos, venham a preveni-los 

ou monitorá-los, e no caso dos impactos 

positivos, potencializar seus efeitos. 

Ressalta-se que os referidos programas são 

apresentados em detalhes no PCA.

Propõe-se o PGA a fim de promover o 

gerenciamento ambiental da PCH Antônio 

Dias a partir de métodos, técnicas e 

procedimentos, operados e monitorados, 

visando atender à legislação, prevenir riscos 

e evitar passivos ambientais.

Sua função baseia-se, portanto, na definição 

de recursos e responsabilidades, bem como 

na avaliação integrada e constante de 

práticas, procedimentos e processos, 

buscando  a  me lho r i a  con t ínua  do 

desempenho ambiental. Assim sendo, sua 

f i n a l i d a d e  s e r á  s i s t e m a t i z a r  o 

acompanhamento físico das atividades que 

compõem o PCA da PCH Antônio Dias, de 

forma a contribuir para as ações integrantes 

de cada programa, conduzindo-os de forma 

coordenada.

Neste contexto, o PGA consistirá em 

gerenciar a implantação dos demais 

programas propostos, consolidar as 

informações das suas execuções e reportar 

o desempenho às partes interessadas.

Programa de Gestão Ambiental

Propõe-se o PACUERA com o objetivo 

principal de subsidiar e estruturar a proposta 

de zoneamento ambiental do entorno do 

reservatório, de tal modo que se viabilize a 

mitigação, a compensação e o monitoramento 

dos impactos decorrentes da implantação do 

empreendimento, respeitados os parâmetros 

estabelecidos na Resolução CONAMA nº 

302/2002 (BRASIL, 2002).

Destaca-se, no entanto, que o referido 

PACUERA será apresentado posteriormente, 

para subsidiar a concessão da LO da PCH 

Antônio Dias, conforme estabelecido no art. 

32 da IN do IBAMA nº 184, de 17 de julho de 

2008 (BRASIL, 2008), a qual foi alterada 

posteriormente pela IN IBAMA nº 14, de 27 de 

outubro de 2011 (BRASIL, 2011).

Plano Ambiental de Conservação e 
Uso do Entorno de Reservatório 

Artificial

PROGRAMAS AMBIENTAIS

00
Acesso na área de estudo
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A implantação da PCH Antônio Dias 

acarretará na redução de habitats para a 

fauna si lvestre devido às ações de 

supressão da vegetação na área de 

formação do reservatório. Ações de 

afugentamento da fauna tornam-se, então, 

pertinentes, especialmente para espécies de 

hábito arborícola que possuem dificuldade 

em se deslocar da área a ser desmatada.

Já na fase de enchimento do reservatório, é 

comum o aprisionamento e afogamento de 

alguns indivíduos que não conseguem se 

dispersar em tempo hábil para as áreas de 

entorno, tornando, assim, importante a ação 

da equipe de resgate.

Neste contexto, visando aumentar o 

conhecido acerca da fauna silvestre local e 

evitar a perda de indivíduos, sobretudo por 

óbito, torna-se essencial executar o presente 

programa, o qual atuará, basicamente, em 

quatro (4) momentos distintos, sendo dois 

(2) deles relacionados ao afugentamento 

(supressão da vegetação e enchimento do 

reservatório) e outros dois (2) relativos ao 

monitoramento (fases de instalação e 

operação do empreendimento).

Programa de Afugentamento e 
Monitoramento da Fauna Terrestre

Programa de Comunicação Social

durante o processo de licenciamento 

ambiental prévio e, posteriormente, durante 

a implantação do empreendimento. A 

divulgação de informações sobre as 

características do projeto da PCH; a 

importância do aumento da oferta de 

e n e r g i a  e l é t r i c a ;  o  p r o c e s s o  d e 

licenciamento ambiental; os impactos a 

serem gerados pelo empreendimento; as 

medidas preventivas, mitigadoras e 

compensatórias que serão adotadas e o 

cronograma de obras compreendem 

algumas ações a serem desenvolvidas 

neste programa.

A educação ambienta l  deve ser 

entendida como uma possibilidade de 

modificação da realidade e da qualidade 

ambiental, estimulando as pessoas na 

prática da cidadania responsável e 

c o n s c i e n t e  e  d e s e n v o l v e n d o  a 

percepção ampliada sobre os ambientes 

no qual estão inseridas.

De maneira geral, este programa visa 

orientar, divulgar e disseminar novos 

comportamentos ambientais junto aos 

c o l a b o r a d o r e s  q u e  a t u a r ã o  n a 

implantação da PCH Antônio Dias e à 

comunidade diretamente envolvida com 

o empreendimento.

Programa de Educação Ambiental

00

A comunicação entre o empreendedor e a 

população envolvida direta e indiretamente 

com o empreendimento assume papel 

relevante na medida em que funciona como 

elemento catalisador do processo de 

participação, vindo a servir como facilitador 

para o processo de entendimento entre os 

diversos grupos de interesse envolvidos.

Diante das mudanças na dinâmica social e 

econômica que a implantação da PCH 

Antônio Dias poderá acarretar no Município 

de Antônio Dias, principalmente na fase de 

instalação do empreendimento, torna-se 

ind ispensável  a  implementação do 

Programa de Comunicação Social (PCS) já  

Vila na área de estudo
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Programa de Monitoramento e 
Resgate da Ictiofauna

Programa de Monitoramento 
Hidrossedimentológico

Para compreender melhor a dinâmica de 

um curso d'água é de suma importância o 

entendimento da variação das vazões ao 

longo do tempo. Em geral, para a 

avaliação dessa vazão, adotam-se os 

registros diários do nível de água 

(medidos duas vezes ao dia), bem como a 

relação entre o nível de água e a vazão.

A ANA e a ANEEL, em sua Resolução 

Conjunta ANEEL/ANA n° 03, de 10 de 

agosto de 2010 (ANEEL; ANA, 2010), 

es tabe lecem as  cond ições  pa ra 

implantação, manutenção e operação de 

estações fluviométricas, pluviométricas, 

sedimentométricas, limnimétricas e de 

qual idade de água associadas a 

empreendimentos hidrelétricos.

Nessa resolução, as referidas agências 

consideram necessária a obtenção de 

dados consubstanciados sobre os 

regimes de operação dos reservatórios, 

de forma a subsidiar as atividades de 

fiscalização, regulação e medição.

Conforme art. 3° da resolução em 

questão, os aproveitamentos hidrelétricos 

com área de drenagem incremental entre 

0 e 500 km² (faixa em que a PCH Antônio 

Dias se enquadra) devem instalar uma 

estação fluviométrica, uma estação 

sed imen tomé t r i ca ,  uma  es tação 

pluviométrica e uma estação limnimétrica 

na região do empreendimento (ANEEL; 

ANA, 2010).

00

Programa de Priorização de 
Fornecedores e Mão de Obra Local

A implantação do programa em tela se 

justifica, principalmente, pela necessidade 

de otimização da logística para o suprimento 

de colaboradores, insumos e equipamentos 

demandados pela PCH Antônio Dias, assim 

como pelo compromisso socioeconômico do 

empreendedor com o Município de Antônio 

Dias. Os empregos diretos a serem gerados 

pelo empreendimento exigem, para algumas 

funções, especialização, demandando, 

portanto, disponibilidade de mão de obra 

com perfil específico. Quando possível, os 

postos de trabalho deverão ser recrutados 

na região do empreendimento como forma 

de internalizar os efeitos positivos da 

geração de emprego, bem como de evitar 

algumas interferências negativas, sobretudo 

com relação aos choques socioculturais 

entre a população emigrante e a local e a 

sobrecarga nos serviços públicos, tais como 

educação, saúde e segurança.

Para a implantação da PCH Antônio Dias 

haverá, necessariamente, o desvio do rio 

durante a construção da barragem. Ainda, 

durante o enchimento do reservatório, 

haverá a redução da vazão a jusante da 

barragem. Nestes momentos, trechos 

distintos do rio Piracicaba poderão vir a 

secar ou originar poças, causando o 

aprisionamento de peixes. As características 

da calha fluvial e a vazão residual nesses 

trechos serão determinantes para a 

formação ou não dessas poças.

Os pe ixes  que porventura  f i carem 

aprisionados nas poças dependerão de 

diversos fatores para sobreviver, como, por 

exemplo: volume de água armazenado, 

exposição à predação, pressão de pesca na 

região, entre outros. Desta forma, durante ao 

desvio do rio e o enchimento do reservatório, 

a ictiofauna tornar-se-á muito vulnerável a 

possíveis impactos, o que poderá acarretar,

em última instância, na mortandade de 

peixes. Para tanto, recomenda-se, por meio 

do presente programa, seu resgate e 

monitoramento.

Propriedade área de estudo
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Os p roced imen tos  de  aqu is i ção  e 

arrendamento de terras e indenização aos 

p r o p r i e t á r i o s  t r a t a m  d e  a s p e c t o s 

socioeconômicos de extrema relevância à 

implantação da PCH Antônio Dias. Assim, 

este programa será desenvolvido a fim de 

viabilizar a aquisição das terras em prazo 

hábil para implantação do empreendimento, 

considerando a manutenção da qualidade 

de vida dos proprietários em questão.

No presente caso, a alteração nos padrões 

de uso e ocupação do solo, a expectativa por 

parte dos proprietários atingidos pelo 

empreendimento e a indenização adequada 

dos atingidos justificam a elaboração deste 

programa.

Programa de Negociação de 
Terras

As etapas de construção da PCH Antônio 

Dias e suas estruturas associadas 

consistem basicamente na abertura de 

acessos,  escavação e locação de 

fundações e concretagem das estruturas. 

Estas atividades são potencialmente 

impactantes, sendo capazes de produzir 

alterações na conformação local do 

terreno, justificando a necessidade de 

instalação do PRAD.

Ainda, o volume de solo a ser movimentado 

durante a instalação da PCH Antônio Dias 

poderá gerar instabilidade no terreno, 

podendo tornar-se vulnerável a processos 

erosivos e gerar assoreamento nos corpos 

d'água. Neste contexto, o PRAD torna-se 

norteador para ações de prevenção, 

controle e monitoramento.

Programa de Recuperação de 
Áreas Degradadas

O processo de implantação da PCH Antônio 

Dias causará interferências no cotidiano 

das comunidades locais, sobretudo nas 

propriedades que estão inseridas na região 

de implantação do empreendimento. 

Especialmente, tais propriedades sofrerão 

impactos diretos com o constante trânsito 

de veículos e de pessoas. 

Dessa forma, devem ser apresentadas 

medidas de segurança e de alerta que 

previnam a ocorrência de acidentes durante 

a  i m p l a n t a ç ã o ,  o  e n c h i m e n t o  d o 

reservatório e a operação da PCH Antônio 

Dias.

Programa de Sinalização, 
Segurança e Alerta

00

A formação do reservatório da PCH Antônio 

Dias, atrelada às contribuições de origem 

antrópica decorrentes das obras, poderá 

provocar modificações dos ecossistemas 

aquáticos naturais. A mudança do regime de 

vazão também causará alterações na 

dinâmica física, química e biológica do 

ambiente, gerando novo zoneamento 

biogeográfico. 

Desta forma, a execução do programa em 

questão justif ica-se, sendo possível 

acompanhar a evolução das variações 

ecológicas e biogeográficas ocorridas pela 

formação do reservatório, considerando as 

variações decorrentes do período sazonal. 

Além disso, esse programa terá caráter 

preventivo devido à possibilidade de se 

identificarem efeitos negativos que poderão 

ser mitigados.

Programa de Monitoramento 
Limnológico e de Qualidade da 

Água

R
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53



CONCLUSÕES E 
RECOMENDAÇÕES

0054

A PCH Antônio Dias foi apresentada pela Água Limpa Energia S.A. para ser instalada 

no rio Piracicaba, na bacia hidrográfica do rio Doce, no Município de Antônio Dias.

Os estudos ambientais levarão então em consideração o projeto de engenharia da 

PCH Antônio Dias, assim como os aspectos ambientais e sociais da região, para que 

depois fosse possível avaliar quais impactos seriam causados no meio ambiente e 

nas pessoas que ali vivem ou trabalham.

Os impactos negativos identificados decorrentes da implantação e operação da PCH 

Antônio Dias são alusivos principalmente à fase de obras e às restrições impostas nas 

faixas de APP do reservatório. Enquanto os impactos positivos estão relacionados 

principalmente ao aumento da confiabilidade do sistema de geração de energia 

brasileiro e à dinamização da economia da região, a partir da geração de empregos e 

de impostos.

Nos estudos ambientais e sociais, apurou-se que a região da PCH Antônio Dias sofre 

com a gradual ocupação das terras por atividades agropecuárias, resultando, 

atualmente, na reduzida quantidade de matas nativas. Além disso, a área afetada 

pela implantação do empreendimento é utilizada principalmente para pecuária e 

cultivos de subsistência, sendo que estes usos serão regularizados no momento da 

implantação da APP do reservatório.

Serão necessárias algumas ações que têm como objetivo diminuir o impacto sobre o 

meio ambiente, de forma que a implantação dos programas apresentados neste 

RIMA e detalhados no PCA faz-se muito importante.

Desta forma, pode-se dizer que a obtenção da Licença Prévia (LP) e da Licença de 

Instalação (LI) da PCH Antônio Dias será vantajosa para a região, desde que sejam 

implantados os programas apresentados neste estudo, potencializando os impactos 

positivos e minimizando ou até mesmo eliminando os impactos negativos.



A

Ameaçadas de extinção - Espécies 

vulneráveis, cuja população total está 

diminuindo rapidamente e que pode 

desaparecer em áreas específicas ou em 

seu todo, sobretudo como resultado de 

ações causadas pelo homem.

Antrópica - Relativo à humanidade, à 

sociedade humana, compreendendo os 

fatores sociais, econômicos e culturais. 

Ação do homem sobre o meio.

Aqu í fe ro  -  Fo rmação  geo lóg i ca 

subterrânea capaz de armazenar água 

permitindo que quantidades significativas 

dessa água se movimentem no seu 

interior em condições naturais 

B

Bacia hidrográfica - Conjunto de terras 

onde ocorre a drenagem das águas para 

um rio principal e seus afluentes.

Bioma - Agrupamento de unidades 

biológicas em categorias baseadas em 

suas formas vegetais dominantes, como, 

por exemplo, Cerrado e Mata Atlântica.

C

Conservação da natureza - Conjunto de 

práticas de proteção da biodiversidade de 

todas as espécies, e o ambiente onde 

vivem, a despeito da presença humana.

D

Densidade demográfica - Relação entre 

a quantidade de pessoas e a área de um 

determinado local, sendo que, quanto 

maior for a densidade demográfica, maior 

é a quantidade de pessoas que vivem em 

um território.

Diagnóstico socioambiental - Estudo da 

situação de qualidade de um sistema 

ambiental ou de uma área, a partir das 

i n t e r a ç õ e s  e  d a  d i n â m i c a  d o s 

componentes f ís icos e bio lógicos 

(natura is)  e  os fa tores soc ia is  e 

econômicos.

Diversidade - Variedade de espécies de 

organismos vivos de uma determinada 

comunidade ou região.

E

Educação ambiental - Processo de 

aprendizagem e comunicação de 

problemas relacionados à interação dos 

homens com seu ambiente natural. É o 

instrumento de formação de uma 

consciência, por meio do conhecimento e 

da reflexão sobre a realidade ambiental.

Erosão - Processo pelo qual a camada 

superficial do solo ou parte do solo é 

retirada, por exemplo, pela força das 

chuvas ou dos ventos. Essas partes do 

solo são transportadas e depositadas em 

outro lugar.

Espeleologia -  Ciência que estuda os 

processos de formação e a constituição de 

cavernas e grutas naturais. 

F

Fauna - Termo coletivo para a vida animal 

de uma determinada região ou período de 

tempo. Conjunto de seres vivos que 

compõe a biodiversidade animal.

Fragmento de mata - Os fragmentos de 

mata são as áreas de mata fechada nativa 

que permanecem intactas em meio a uma 

plantação, um pasto ou uma área 

desmatada.

00

GLOSSÁRIO

55



I

Intemperismo - Conjunto de processos 

mecânicos, químicos e biológicos que 

ocas ionam a  des in teg ração  e  a 

decomposição das rochas.

Impacto ambiental - Qualquer alteração, 

positiva ou não, das propriedades físicas, 

químicas e biológicas do meio ambiente, 

causada por qualquer atividade humana 

que, diretamente, afete: (I) a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população; 

(II) as atividades sociais e econômicas; 

(III) a biota; (IV) as condições estéticas e 

sanitárias do meio ambiente; (V) a 

qualidade dos recursos ambientais.

L

Licenc iamento  ambienta l  -  A to 

administrativo pelo qual o órgão ambiental 

avalia se o empreendimento é viável 

ambientalmente, sendo imposto, se 

necessário, uma série de atividades a 

serem cumpridas pelo empreendedor.

M

Massa de ar - Massas de ar são grandes 

volumes de ar com características 

“homogêneas”, em relação à temperatura 

e vapor de água. Suas características 

estão diretamente vinculadas com sua 

localização ou região de origem.

Meio biótico - Refere-se àquilo que é 

característico dos seres vivos. Relativo à 

biota e inclui todos os seres/organismos 

vivos, sejam eles animais, plantas ou 

bactérias.

Meio físico - Segmento abiótico (sem 

vida) do meio ambiente. Refere-se ao 

clima, aos cursos d'água, às rochas, ao 

relevo, aos solos etc.

Meio socioeconômico - Refere-se aos 

aspectos sociais e econômicos de uma 

área ou população.

P

Plano Básico Ambiental (PBA)  - 

Documento que traça todas as ações e os 

programas de gerenciamento das 

questões ambientais e sociais de uma 

obra.

R

Relevo - Diversidade de aspectos da 

superfície da crosta terrestre, ou seja, 

conjunto dos desnivelamentos da 

superfície da Terra.

Resíduo sólido - Parte do resíduo gerado 

a p ó s  a  p r o d u ç ã o ,  u t i l i z a ç ã o  o u 

transformação de bens de consumo. 

Originário de indústrias, comércio, 

residências, construção civil etc.

S

Saprólito -  Rochas decompostas por 

meio de intemperismo químico

Silvestre - Que ocorre na natureza, que é 

selvagem.

T

Topografia - A forma como um terreno se 

encontra, com suas características 

naturais ou modificadas pelo homem.

U

Umidade relativa do ar - A umidade 

relativa do ar é a relação entre a 

quantidade de água existente no ar 

(umidade absoluta) e a quantidade 

máxima que poderia haver na mesma 

temperatura (ponto de saturação).
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EQUIPE TÉCNICA

A composição da Equipe Técnica responsável pela 

elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do 

presente Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) da 

PCH Antônio Dias é apresentada a seguir:
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Profissional Formação e registro profissional Responsabilidade

Marcelo

Xavier

 Biologo (PUC-MG) - CRBio 80.074/04-D

Técnico em Meio Ambiente (CEFET-MG)

Especialista em Gerenciamento

de Projetos (PUC-MG)

Coordenação Técnica do 

meio biótico e elaboração 
do tema qualidade da água

Vitor

Malsá

Geógrafo (UFMG)

CREA-MG 188.344/D

Especialista em Geoprocessamento (UFMG)

Coordenação Técnica e 
elaboração do meio físico

Júlia

Bonome

Engenheira Ambiental (UFMG)

CREA-MG 205.689/D
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Anotações de Responsabilidade Técnica 

(ARTs) da equipe responsável pela 

elaboração do Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) e do presente Relatório 

de Impacto Ambiental (RIMA) da PCH 

Antônio Dias.













Este RIMA foi editado e diagramado pela Azurit Engenharia Ltda.
Textos: Azurit Engenharia Ltda.
Edição: Luciene Marques 
Revisão: Júlia Bonome e Joana Cruz


